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Những thay đổi về hệ thống giáo dục trong năm 1977 - yêu cầu học 6 năm cấp 1, 3 năm sơ cấp,
3 năm cấp 2 cao cấp, và cuối cùng là giáo dục bậc cao - được bắt đầu kể từ tháng 5/1978 đã
minh chứng cho những nỗ lực đáng kể của những nhà lãnh đạo Thái Lan nhằm đáp ứng những
yêu cầu phát triển về mặt công nghệ và phát triển ngành nông nghiệp của đất nước.
Giáo dục Đại học tại Thái Lan
Thời điểm năm 1994, Bộ Đại học Thái Lan - quản lí 18 trường ĐH công lập và 28 trường ĐH tư
thục và cao đẳng. Giáo dục bậc cao là lĩnh vực cần phải quan tâm đến nhiều nhất với lí do môi
trường giáo dục bậc cao là nơi hàng năm có đến hàng ngàn học sinh tốt nghiệp cấp 2 cao cấp
muốn tiếp tục sự nghiệp học vấn của mình.
Hầu hết các trường ĐH tư thục tại Thái Lan đều thiên về hướng đào tạo khoa học tự nhiên và
công nghệ, không chỉ đáp ứng được mục tiêu yêu cầu trước mắt, đó là giải quyết được nhu cầu
theo học giáo dục bậc cao của hàng ngàn học sinh, mà còn đáp ứng được mục tiêu chỉ đạo
của chính phủ là có một nền khoa học công nghệ tiên tiến.
Để có thể vào học tại các trường ĐH công lập, học sinh phải tham dự một kỳ thi ĐH có tính
cạnh tranh rất cao do bộ ĐH tổ chức vào tháng 4 hàng năm.
Hiện nay có đến 45 trường ĐH và 36 trường CĐ, ngoài ra có thêm 2 trường ĐH mở đã đi vào
hoạt động và còn có các trường trực thuộc các bộ khác nhau. Tuy vậy, một cản trở lớn nhất cho
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Nếu du học ở Thái Lan thì sẽ học cái gì?
Các trường ĐH đào tạo và cấp bằng cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ hoàn toàn theo tiêu chuẩn giáo
dục đã được quốc tế công nhận. Hơn thế nữa, khi theo học một khoá học ngắn hạn hay dài hạn
tại Thái Lan, số tiền học phí cũng như tiền ăn ở sinh hoạt tại Thái Lan không thể nói là đắt đối
với những gia đình Việt Nam có điều kiện cho con theo học ở nước ngoài. Chi phí cho một năm
theo học ở Thái Lan trung bình dao động trong khoảng US$9000, ngoài ra nếu xin được học
bổng – như theo học tại trường Webster - số tiền học phí một năm có thể giảm đến một nửa, vì
thế chi phí trong một năm sẽ chỉ còn khoảng US$6500.

3/3

