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การศึกษาดูงาน  ณ  National Economics University 
 

ประวัติ 

 มหาวิทยาลัย  National Economics University (NEU)  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาํ 
ของเวียดนามท่ีจัดการเรียนการสอน   ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ   ก่อตั้งเม่ือ 
วันท่ี  25  มกราคม ค.ศ. 1956  โดยเปิดสอนมาแล้วเป็นระยะเวลา 55  ปี  มีจํานวนเจา้หน้าที่ 
รวม 1,167  คน   ศาสตราจารย์ 22  คน  รองศาสตราจารย์ 105  คน  และอาจารย ์ 697 คน  
 

 

หลักสูตรการศึกษา 

       เปิดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก  ด้านเศรษฐศาสตร์ และ
บริหารธุรกิจ  8  วิชาเอก  ได้แก่   เศรษฐศาสตร์   บริหารธุรกิจ   การเงินและการธนาคาร  บัญช ี   
ระบบสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์    กฎหมาย   วิทยาการคอมพิวเตอร์   และภาษาตา่งประเทศ   
รวมทั้งมีหลักสูตรการฝึกอบรมทางด้านการบริหารจัดการ  มากกว่า  45  หลักสูตร  
 

 

จํานวนนักศึกษาและบัณฑิต 

มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก  และหลักสูตรอ่ืนๆ  รวมจํานวน 
มากกว่า  50,000  คน  โดยงานหลักของมหาวิทยาลัยคือ  การทํางานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานดา้น 
การพัฒนาของประเทศเวียดนาม   นักศึกษาสว่นใหญ่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ  และ
เศรษฐศาสตร์   ทั้งระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท 
 

การจัดการศึกษา 

การเรียนการสอนในปัจจุบันสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี    เป็นหลักสูตรเต็มเวลาแบบมี 
ชั้นเรียน   และใช้ภาษาเวียดนามในการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่  
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ในปัจจุบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการการสอน  (International  
Partners)   ทั้งในยุโรป  ลาว  และจีน   โดยใช้ระบบ  Distance  Education   มาประยุกต์   
โดยมีคณาจารย์และเจา้หน้าที ่จํานวน  8  คน  ร่วมมือกับคณะวิชาต่างๆ  ในการจัดการเรียน 
การสอน   ซ่ึงจะใช้สิ่งพิมพ์เปน็หลัก   และใช้การส่งเอกสารการสอน  ผา่นระบบ  On line   
ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ  2 - 3  วัน  สาํหรับกระบวนการจัดส่ง  ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยพยายามทํา   
Online  Trainning  ควบคู่กัน  แต่ก็ยังคงขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
 

การบริการการศึกษา 

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้คําปรึกษาทางการเรียนสาํหรับนักศึกษา แต่ไม่มีระบบ 
การให้คําปรึกษาด้านชีวิต สังคม หรือ การงาน อาชีพ 

มีกิจกรรมด้านกีฬา   สันทนาการ  สาํหรับนักศึกษา  โดยใช้พื้นที่บริเวณรอบหอพักและ 
ตึกเรียน เป็นสนามบาสเกตบอล  รวมทั้งมีแพทย์   เภสัชกร  และพยาบาล  ปฏิบัติงานเต็มเวลา   
ในการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล  ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 

 
การบริการการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ 

           นักศึกษาพิการมีจาํนวนน้อย การให้บริการการศึกษาไม่แตกต่างจากนักศึกษาทั่วไป แต่
ผู้พิการจะได้รับการดูแลจากรัฐ  ทางดา้นเบี้ยยังชีพและสุขภาพ  

 

 

ระบบการศึกษาทางไกล 

มหาวิทยาลัย  NEU มี Distance Learning Center ที่จัดการเรียนหลักสูตรการศึกษา 
ต่อเนื่อง จะใช้โรงเรียนในทองถ่ิน  จัดการสอนแบบช้ันเรียน  ซ่ึงสอนโดยอาจารย์ที่อยู่ในสถาบัน 
การศึกษานั้นๆ  หรือในภูมิภาค    รวมทั้งการจัดสอบ  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาในการศึกษาด้วย 
ตนเอง 1 เดือน และลงทะเบียนเรียน 3 - 4 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเปิดสอน 
แบบไตรภาค     1  ปีการศึกษามี  3  ภาคการศึกษา  

นักศึกษาสามารถจะโอนหน่วยกิตที่สะสมได้ จากระบบการสอนทางไกล เข้าในหลักสูตร
ปริญญาตรี  แต่ก็ต้องมาเข้าศึกษาให้ครบตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จึงจะสาํเร็จการศึกษา 
(นักศึกษาที่เรียนในระบบการศึกษาทางไกล  จะถูกวัดด้วยเกณฑ์คนละเกณฑ์  จึงมีความแตกต่าง 
ด้านคุณภาพของความรู้)                             
 
          สาํหรับอัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษา มีจํานวนร้อยละ 50  จากสาเหตุของการ
ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับหลักสูตรได้  โดยเฉพาะการเรียนวชิาทางด้านคณิตศาสตร ์
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การศึกษาดูงาน  Hanoi  Open University 
 

 

ประวัติ 
 

 มหาวิทยาลัย  Hanoi  Open  University  (HOU)  เป็นมหาวิทยาลัยเปิดของเวียดนาม   
ท่ีก่อตั้งโดยนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม แต่ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐในการดําเนินงาน 
รายได้ที่มหาวิทยาลัยนํามาใชใ้นการบริหารและบริการการศึกษามาจาก  ค่าธรรมเนียมในการเรียน 
การสอน   (Tuition   Fees)    โดยที่รายได้ร้อยละ 30   มาจากหลักสูตรเต็มเวลา  (Full  Time )    
ท่ีมาเข้าชั้นเรียนในเวลากลางวัน ร้อยละ 10  มาจากหลักสูตรระยะสั้นท่ีจัดให้หน่วยงาน (in service 
course)  และรายได้ร้อยละ 60   มาจากระบบการศึกษาทางไกลที่จัดให้กับประชาชนท่ัวไปมาเรียน  
part  time   ช่วงเวลาเย็น 
  

           HOU   เป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่าย   AAOU     ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชเป็นอยา่งดี ผู้บริหารทั้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ HOU ต่างเคย 
มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวความคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล และเดินทาง 
ไปศึกษาดูงานระหว่างมหาวิทยาลัยมากกว่า  6  ครั้ง   เช่น   อธิการบดีของ HOU  เคยมีโอกาสได้ 
ไปเยี่ยมศูนย์วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราชถึง  6  ศูนย์ด้วยกัน 

 

หลักสูตรการศึกษา 
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 - 5  ปี)   ใน  9  คณะวิชา  คือ  บริหารธุรกิจ บัญชี 

ภาษาอังกฤษ  กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  สารสนเทศ   อิเลกทรอนิกส์และโทรคมนาคม  การบริหาร 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม การเงิน  และหลักสูตรระยะสั้น และฝึกอบรมอีกจํานวนมากเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแผนการการพัฒนาประเทศ     เช่น     เศรษฐศาสตร์     การออกแบบแฟชั่น 
สารสนเทศ    การบริหารโรงแรม    การนําเที่ยว    การสนทนาภาษาอังกฤษ   ฝร่ังเศส   ภาษาจีน   
เป็นต้น    (ในวันที่สาํนักบริการการศึกษาไปศึกษาดูงานมีนักศึกษาจากคณะการบริหารการท่องเท่ียว 
และการโรงแรมมาต้อนรับ ด้วยประเพณีและนาฎศิลป์เวียดนาม)  
 

จํานวนนักศึกษาและบัณฑิต 
         ปัจจุบันมีผู้สาํเร็จการศึกษาแล้ว  จํานวนมากกว่า  60,000  คน  ความต้องการในการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเปิดมาจากความต้องการเร่งด่วนในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ 
เนื่องจากการศึกษาในระบบเก่าไม่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา เวียดนามมีมหาวิทยาลัย  
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400  มหาวิทยาลัย  แต่สามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาได้เพยีง 350,000  คน  ในขณะที่มีจํานวน
ประชาชนท่ีต้องการศึกษามากเกือบถึง 2  ล้านคน  โดยบางส่วนอาจเข้าศึกษาในหลักสูตรล่วงเวลา 
ประมาณ   250,000  คน   และนักเรียนประมาณ   50, 000  คน   จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสว่น
ภูมิภาค  ท้ังน้ี   HOU   คาดวา่ประชากรของเวียดนามท่ีต้องได้รับการศึกษา  จะมีจาํนวนถึง  1  ลา้น
คน    ในปี ค.ศ. 2015    
 

การจัดการศึกษา 

ภาคการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษา  และมีการสอบไล่ในเดือนมีนาคม  และ 
สิงหาคม   โดยท่ีการสอบอาจจะสอบไม่พร้อมกัน  และใช้ข้อสอบคนละชุด   แต่การสอบจะเสร็จ
สิ้นภายใน  2  สัปดาห์ 
 

 
 

การบริการการศึกษา 

 มหาวิทยาลัย  HOU   มี  Local   Learning   Center  ท่ีจัดการเรียนในส่วนภูมิภาค   
จํานวน   45   ศูนย์   ส่วนใหญ่คือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  อีกส่วนหนึ่งคือมหาวิทยาลัยอ่ืน 
ในส่วนภูมิภาค   (Local  University)  ใน  25  เมือง   โดยมีกิจกรรมเก่ียวกับการศึกษา ได้แก่   
การจัดส่งเอกสารการสอนหรือชุดการเรียนด้วยตนเอง  การสอนเสริมเผชิญหน้า การลงทะเบียนเรียน  
การสอบ  เป็นต้น 

 นักศึกษาสามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้หลายช่องทาง  เช่น   ศูนย์บริการการศึกษา  
โทรศัพท์   โทรสาร  และอีเมล์  เป็นต้น  
 

การบริการการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ 

นักศึกษาพิการสว่นใหญ่ เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น  ซ่ึงจะอาศัยความช่วยเหลือจากเพื่อน  
ช่วยอ่านหนังสือ   หรือช่วยพมิพ์รายงานให้    สําหรับ  Computer   จะมีโปรแกรมจําพวก  Text 
to  speech ซ่ึงหากเป็นตําราเรียนภาษาอังกฤษ หรือบทเรียน Online  นักศึกษาที่ได้รับการฝึกฝน                                       
ก็จะไม่มีปัญหาในการใช้งาน   และผู้พิการจะได้รับการดูแลจากรัฐ  ทางด้านเบ้ียยังชพี และสุขภาพ 
 

ระบบการศึกษาทางไกล  

การเรียนการสอนในปัจจุบันสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี  ยงัต้องมีการเรียนการสอน
แบบเผชิญหน้าตามระบบเก่าอยู่    แต่ได้พัฒนามากข้ึนใน   3   ยุค    โดยยังคงใช้สื่อสิ่งพิมพ์
เป็นหลัก 
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สื่อเสริมในระบบ  ได้แก่   Audio & Video  ICT   web  based  online  ที่นักศึกษาสามารถ 
เลือกสื่อได้     โดยคํานึงถึงความคุ้นเคยในการเรียนรู้ของนักศึกษา    ความสะดวกในการเข้าถึง   
และความคุ้มค่าด้านค่าใช้จา่ย   

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย HOU  มีบุคลากรที่ทํางานเต็มเวลา จํานวนประมาณ 300  คน   
และมีอาจารย์ภายนอกที่ทําสญัญามาชว่ยสอน  จาํนวนประมาณ   1,500  คน  อาจารยบ์างคน
สอนมาแล้วมากกว่า 20  ปี  อาจารย์จะนาํหนังสือเรียนไปให้นักศึกษาที่ศูนย์บริการการศึกษาใน 
การเรียนการสอนเกือบทุกวิชาจะต้องมีการสอนเสริม จํานวน  2  วัน   ในวันเสาร์และวนัอาทิตย์  
ซ่ึงเกือบจะเป็นภาคบังคับ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสรุปเน้ือหาของบทเรียน 

สําหรับอัตราการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา  มีจาํนวนรอ้ยละ  50   ในขณะท่ีการ
ลาออกกลางคัน  มีสาเหตุมาจากการยา้ยท่ีทํางาน  ความสามารถและทักษะของนักศึกษา ได้แก่   
ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  พบว่านักศึกษาขอย้ายวิชาเอกจากหลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจ  เป็นวิชากฎหมาย  โดยให้เหตุผลว่าง่ายกวา่  เพราะไม่มีคํานวณ   
     

                                                            ------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


