ข้อมูลนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศเป็นการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาไทย
ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศของรัฐและเอกชนใน 52 ประเทศ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม
2556 – เดือนตุลาคม 2557 จากสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ
จากการรวบรวมข้อมูลจากประเทศที่มีนักศึกษาไทยศึกษาอยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม
2556 – เดือนตุ ลาคม 2557 จานวน 52 ประเทศ พบว่ามี นักศึกษาไทยอยู่ในสถาบัน อุด มศึกษาต่างประเทศ
จานวน 39,522 คน
เมื่อนาข้อมูลนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศมาพิจารณาในมิติต่างๆ เพื่อดู
ทิศทางและแนวโน้มของนักศึกษาไทยที่จะไปเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในอนาคต พบว่า
 ประเทศที่ นั ก ศึ ก ษาไทยเดิ น ทางไปศึ ก ษาต่ อ มากที่ สุ ด คื อ ประเทศจี น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 55.11
ของจานวนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ (21,783 คน)
 สาขาวิชาที่มีนักศึกษาไทยเลือกเรียนมากที่สุด คือ Liberal Arts คิดเป็นร้อยละ 30.88 ของจานวน
นักศึกษาไทยในต่างประเทศ (12,208 คน)
 แหล่ง ทุน สนับ สนุน ค่า ใช้จ่า ยในการศึก ษาของนัก ศึก ษาไทยที่ศึก ษาอยู่ใ นสถาบัน อุด มศึก ษา
ต่า งประเทศมากที่สุด คือ ทุนจากรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานไทย คิดเป็นร้อยละ 8.54 ของจานวน
นักศึกษาไทยในต่างประเทศ (3,378 คน)
 ระดั บ การศึกษาที่ มีนั กศึกษาไทยส่วนใหญ่ ศึกษามากที่ สุด คือ ระดับ ปริญ ญาตรี คิด เป็ น ร้อยละ
28.20 ของจานวนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ (11,149 คน)
1. ในมิติของทวีปและประเทศ
ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนตุลาคม 2557 ประเทศที่นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษา
ต่อมากที่สุด คือ ประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 55.11 (21,783 คน) รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ
18.57 (7,341 คน) ออสเตรเลี ย คิด เป็ น ร้อยละ 7.23 (2,859 คน) ญี่ ปุ่ น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 6.02 (2,383 คน)
ตามลาดับ และสหราชอาณาจักร คิดเป็นร้อยละ 2.68 (1,060 คน)
แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษำไทยจำแนกตำมประเทศ (5 อันดับ)
Chart of Number of Thai Students Classified by Country

หากพิ จารณาตามทวี ป นั กศึ กษาจากประเทศในทวีปเอเชียเข้ามาศึกษาในสถาบั นอุ ดมศึกษาไทยมากที่ สุด (19
ประเทศ 26,017 คน) รองลงมา ได้แก่ ทวีปอเมริกาเหนือ (2 ประเทศ 7,373 คน) ทวีปโอเชียเนีย (3 ประเทศ
3,363 คน ทวีปยุโรป (21 ประเทศ 2,755 คน) และทวีปอเมริกาใต้ (7 ประเทศ 7 คน) และทวีปแอฟริกา (7
ประเทศ 7 คน) ตามลาดับ
แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษำไทยจำแนกตำมทวีป (5 อันดับ)
Chart of Number of Thai Students Classified by Continent

2. ในมิติของสำขำวิชำ
ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนตุลาคม 2557 สาขาวิชาที่นักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ า งประเทศเลื อ กเรี ย นมากที่ สุ ด ได้ แก่ Liberal Arts คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 30.88 (12,208 คน)
รองลงมา ได้ แก่ Medicine คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.60 (2,610 คน) Engineering คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.54 (2,588 คน)
Business Management คิดเป็นร้อยละ 4.06 (1,607 คน) และ Social Sciences คิดเป็นร้อยละ 3.32 (1,313 คน)
ตามลาดับ และนักศึกษาไทยสนใจไปศึกษาสาขาวิชา Liberal Arts ที่ประเทศจีนมากที่สุด
แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษำไทยจำแนกตำมสำขำวิชำ (5 อันดับ)
Chart of Number of Thai Students Classified by Fields of Study

3. ในมิติของแหล่งทุนสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ
ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนตุลาคม 2557 นักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ ส่วนใหญ่ เดินทางไปศึกษาด้วยทุนรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานไทย คิดเป็นร้อยละ 8.54 (3,378 คน)
รองลงมา ได้แก่ ทุนส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 7.48 (2,957 คน) และทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 1.83 (726 คน) ตามลาดับ
แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษำไทยจำแนกตำมค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ
Chart of Number of Thai Students Classified by Source of Fund



ประเทศที่นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัวมากที่สุด คือ ญี่ปุ่น (1,637 คน)

 ประเทศที่นั กศึกษาไทยเดินทางไปศึ กษาต่อด้วยทุน รัฐบาลไทยหรือ หน่วยงานไทยมากที่สุ ด
คือ สหรัฐอเมริกา (1,208 คน)
 ประเทศที่ นักศึกษาไทยไปเดิน ทางไปศึกษาต่อ ด้วยทุ น จากหน่วยงานต่ างประเทศมากที่ สุ ด
คือ อินโดนีเซีย (163 คน)
4. ในมิติของระดับชั้นกำรศึกษำ
ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนตุลาคม 2557 นักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรีมากที่สุด (11,149 คน) รองลงมา ได้แก่ ระดับปริญญาโท (2,651 คน)
และระดับปริญญาเอก (1,373 คน) ตามลาดับ
แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษำไทยจำแนกตำมระดับชั้นกำรศึกษำ
Chart of Number of Thai Students Classified by Level of Study



ประเทศที่นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คือ จีน (5,965 คน)



ประเทศที่นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมากที่สุด คือ จีน (2,123 คน)



ประเทศที่นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกมากที่สุด คือ อังกฤษ (479 คน)

หมำยเหตุ: ข้อมูลนักศึกษาไทยในประเทศแคนาดา อียิปต์ เอธิโอเปีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ มาร์แชลล์ไอส์
แลนด์ นอร์เวย์ สวิ ต เซอร์แ ลนด์ ไต้ ห วั น และเวี ย ดนาม อ้ า งอิ งข้ อมู ล จากสถิ ติ นั กเรีย นทุ น และ
ข้าราชการในความดูแลของสานักงานก.พ. ที่กาลังศึกษาและฝึกอบรมในประเทศต่างๆ ณ วันที่ 30
ตุลาคม 2557

