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ວທິະຍຳໄລກດົໝຳຍພຳກກຳງ 
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ສຳທຳລະນະລດັສງັຄມົນຍິມົຫວຽດນຳມ 
ເອກະລຳດ - ເສລພີຳບ - ຄວຳມຜຳສກຸ 
ກວຳງບິິ່ງ, ວັນທີ 02 ມີນຳ 2021 

ແຈ້ງກຳນ 
ຄັດເລືອກນັກຮຽນເຂົົ້ຳຮຽນຊັົ້ນກຳງ, ຊັົ້ນສູງ 
ສ ຳລັບນັກຮຽນຂອງ ສ.ປ.ປ ລຳວ ປີ 2021 

 

I. ເປ ົ້ຳໝຳຍ, ເອກະສຳນ, ວິທີກຳນ ແລະເວລຳໃນກຳນຄັດເລືອກນັກຮຽນ 
1. ເປ ົ້ຳໝຳຍສະໝັກເຂົົ້ຳຮຽນ 
- ສ ຳລັບລະດັບຊັົ້ນສູງ: ນັກຮຽນທີິ່ມີສັນຊຳດລຳວໄດ້ຈົບຈຳກມັດທະຍົມຕອນປຳຍ (ມຕປ); 
- ສ ຳລັບລະດັບຊັົ້ນກຳງ: ນັກຮຽນທີິ່ມີສັນຊຳດລຳວໄດ້ຈົບຈຳກ ມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນ (ມຕຕ). 
- ຈ ຳນວນ: ນັກຮຽນ 150 ຄົນ. 
2. ເອກະສຳນສະໝັກເຂົົ້ຳຮຽນ: ອີງຕຳມແບບຟອມທີິ່ທຳງໂຮງຮຽນກ ຳນົດ, ລວມມີ: 
- ຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງສຶກສຳທິກຳນ ແລະກິລຳລຳວວ່ຳດ້ວຍກຳນອະນຸຍຳດໃຫ້ນັກສຶກສຳໄປຮຽນຢູູ່ປະເທດ

ຫວຽດນຳມພຳຍໃຕ້ທຶນຕົນເອງ ແລະສະບັບແປພຳສຳຫວຽດນຳມ; 

- ສ ຳເນົຳໜັງສືຜ່ຳນແດນ; 

- ໃບຢ ົ້ງຢືນກຳນເກີດຕົົ້ນສະບັບ ແລະສະບັບແປພຳສຳຫວຽດນຳມ; 

- ຊີວະປະຫວັດໂດຍຫຍ ໍ້ໄດ້ຮັບກຳນຢ ົ້ງຢືນຂອງທ້ອງຖິິ່ນ ແລະສະບັບແປພຳສຳຫວຽດນຳມ; 
- ໃບປະກຳສະນິຍະບັດຕົົ້ນສະບັບ ແລະສະບັບແປພຳສຳຫວຽດນຳມ (ທຽບເທົົ່ຳກັບປະກຳສະນິຍະບັດຂອງ

ຫວຽດນຳມທີິ່ໄດ້ກ ຳນົດໄວ້ໃນກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍກຳນສຶກສຳຫວຽດນຳມ); 
- ປ ົ້ມຕິດຕຳມນັກຮຽນຕົົ້ນສະບັບ ແລະສະບັບແປພຳສຳຫວຽດນຳມ; 

- ໃບຢ ົ້ງຢືນລະດັບຄວຳມຮູ້ພຳສຳຫວຽດຕົົ້ນສະບັບ (ຖ້ຳມີ); 
- 04 ຮູບຂະໜຳດ 4 x 6 (ຖ່ຳຍພຳຍໃນເວລຳ 06 ເດືອນນັບແຕ່ມືົ້ສະໝັກ). 
ໝຳຍເຫດ: ນັກຮຽນຕ່ຳງປະເທດ (ຕ ໍ່ມຳເອີົ້ນວ່ຳ ນຕປ) ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄວຳມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສຳນດັົ່ງກ່ຳວ. 

ໃນກ ລະນີທີ ິ່ບ ໍ່ມີເງ ື ິ່ອນໄຂໃນກຳນແປເອກະສຳນເປ ນພຳສຳຫວຽດ , ທຳງໂຮງຮຽນຈະຊ່ວຍຕິດຕ ໍ່ກຳນຈັດຕັ ົ້ງທິິ່
ຫວຽດນຳມເພືິ່ອແປເອກະສຳນຕຳມກ ຳນົດ (ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຳນແປພຳສຳ ແມ່ນ ນຕປ ຮັບຜິດຊອບເອງ). 

3. ວິທີກຳນຄັດເລືອກ: ເລອືກເອົຳ (ບ ໍ່ໄດ້ຈັດກຳນສອບເສັງ) 
4. ເວລຳ ແລະສະຖຳນທີິ່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ: 
- ຮັບໃບສະໝັກ: ເລີິ່ມແຕ່ເດືອນ ມິຖຸນຳ 2021. 
- ເຮັດລະບຽບກຳນເຂົົ້ຳຮຽນ: ເດືອນສິງຫຳ 2021. ເປີດສົກຮຽນໃນເດືອນກັນຍຳ 2021. 
- ສະຖຳນທີິ່: ທີິ່ວິທະຍຳໄລກົດໝຳຍພຳກກຳງ - ໜ່ວຍເລກທີ 6, ຕຳແສງ ບັກລີ, ນະຄອນ ດົົ່ງເຮີຍ, ແຂວງ 

ກວຳງບິິ່ງ, ຫວຽດນຳມ. 

II. ຫ ັກສູດ, ຮູບກຳນ ແລະເວລຳໃນກຳນສຶກສຳ 
1. ຫ ັກສູດ, ເວລຳ ແລະຜົນສ ຳເລັດຂອງກຳນສຶກສຳ 
a) ສ ຳລັບລະດັບຊັົ້ນສູງກົດໝຳຍ 



- ເວລຳທັງໝົດ ແມ່ນ 04 ປີ, ໃນນັົ້ນ: 

+ 01 ປີກຽມພຳສຳຫວຽດ ແລະມີໃບຢ ົ້ງຢືນພຳສຳຫວຽດນຳມຕຳມກ ຳນົດ, ມີເງືິ່ອນໄຂເຊືິ່ອມຕ ໍ່ສຶກສຳຫ ັກສູດ

ຊັົ້ນສູງກົດໝຳຍ; 

+ 03 ປີສຶກສຳຫ ັກສູດຊັົ້ນສູງກົດໝຳຍ (ລວມມີບັນດຳຂະແໜງຄື: ກົດໝຳຍ, ກຳນບ ລິກຳນດ້ຳນກົດໝຳຍ,

ຍຸຕິທ ຳຊັົ້ນຮຳກຖຳນ); 
- ຜົນສ ຳເລັດຂອງກຳນສຶກສຳ: ໃປປະກຳດກົດໝຳຍຊັົ້ນສູງ. 
b) ສ ຳລັບລະດັບຊັົ້ນກຳງກົດໝຳຍ 

- ເວລຳທັງໝົດແມ່ນ 04 ປີ, ໃນນັົ້ນ: 

+ 01 ປີກຽມພຳສຳຫວຽດ ແລະມີໃບຢ ົ້ງຢືນພຳສຳຫວຽດນຳມຕຳມກ ຳນົດ, ມີເງືິ່ອນໄຂເຊືິ່ອມຕ ໍ່ສຶກສຳຫ ັກສູດ

ຊັົ້ນກຳງກົດໝຳຍ; 

+ 03 ປີຂອງກຳນສຶກສຳ 02 ຫ ັກສູດຄຽງຄູ່ກັນ, ຊັົ້ນກຳງກົດໝຳຍ (ລວມມີບັນດຳຂະແໜງຄື: ກົດໝຳຍ, 
ກຳນບ ລິກຳນດ້ຳນກົດໝຳຍ,ຍຸຕິທ ຳຊັົ້ນຮຳກຖຳນ) ແລະຫ ັກສູດວັດທະນະທ ຳມັດທະຍົມຕອນປຳຍ. 

- ຜົນກຳນສຶກສຳ: ໃປປະກຳດກົດໝຳຍຊັົ້ນກຳງ, ແລະໃປປະກຳດມັດທະຍົມຕອນປຳຍ. 

2. ຮູບແບບກຳນສຶກສຳ: ລະບົບປ ກກະຕິຢູູ່ທີິ່ວິທະຍຳໄລກົດໝຳຍ ພຳກກຳງ, ສສຫວຽດນຳມ. 

III. ຄ່ຳຮຽນ ແລະນະໂຍບຳຍຊ່ວຍເຫ ືອນັກຮຽນ, ນັກສຶກສຳ 

1. ຄ່ຳຮຽນ 

- ສ ຳລັບລະດັບຊັົ້ນສູງກົດໝຳຍ: 425 USD/ປີ x 04 ປີ (ລວມທັງຄ່ຳຮຽນຫ ັກສູດກຽມພຳສຳຫວຽດນຳມ). 
- ສ ຳລັບລະດັບຊັົ້ນກຳງກົດໝຳຍ 

+ 425 USD/ປີ ສ ຳລັບຫ ັກສູດກຽມພຳສຳຫວຽດນຳມ; 

+ 400 USD/ປີ x 03 ປີ ສ ຳລັບຫ ັກສູດຊັົ້ນກຳງກົດໝຳຍ ແລະຫ ັກສູດວັດທະນະທ ຳມັດທະຍົມຕອນປຳຍ. 
ໝຳຍເຫດ: ສ ຳລັບນັກຮຽນຕ່ຳງປະເທດທີ ິ່ໄດ້ຜ່ຳນກຳນສຶກສຳ ແລະມີໃບຢ ົ້ງຢ ນລະດັບຄວຳມຮູ ້ພຳສຳ 

ຫວຽດນຳມ, ມີເງືິ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນເຂົົ້ຳຮຽນບັນດຳຂະແໜງທີິ່ປະເທດຫວຽດນຳມຕຳມທີິ່ໄດ້ກ ຳ ນົດໄວ້ ແມ່ນໄດ້ຍົກເວັົ້ນ
ຫ ັກສູດກຽມພຳສຳຫວຽດນຳມ ແລະບ ໍ່ຈ່ຳຍຄ່ຳຮຽນສ ຳລັບຫ ັກສູດນີົ້. 

2. ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍໃນກຳນຄັດເລືອກ ແລະເຂົົ້ຳຮຽນ 
- ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍໃນກຳນຄັດເລືອກເອກະສຳນ: 20 USD/ຊຸດ (ເກັບຄັົ້ງດຽວ); 
- ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍໃນກຳນກວດສຸຂະພຳບໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ: 15 USD/ນຕປ (ເກັບຄັົ້ງດຽວ); 
- ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍຂອງກຳນກັກຕົວເປ ນເວລຳ 14 ວັນ (ລວມທັງຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍກຳນວິເຄຳະ Covid-19 2 ຄັົ້ງທິິ່ບ່ອນ

ກັກຕົວ): ໂຮງຮຽນຈະຊ່ວຍເຫ ືອ 50%. ຈຳກ 140 USD ລົງເປ ນ 70 USD (ເກັບຄັົ້ງດຽວ). 
- ປະກັນສຸຂະພຳບ: 40 USD/ປີ (ອີງຕຳມກຳນກ ຳນົດຂອງປະກັນໄພແຂວງກວຳງບິິ່ງ); 
- ຄ່ຳໄຟຟ້ຳ ແລະນ ົ້ຳປະປຳ: ເກັບຄ່ຳຕຳມກຳນນ ຳໃຊ້ຕົວຈິງ; 

- ຄ່ຳຫ ພັກ: 50 USD/ປີ. 

ໝຳຍ ເຫດ: ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍຂ້ຳງເທິງບ ໍ່ລວມຖັງຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍໃນກ ລະນິົ້ຮຽນຄືນ, ເສັງຄືນຖ້ຳ ນຕປ ບ ໍ່ຍັງບ ໍ່ທັນຕອບ
ສະໜອງຕຳມທຮີຽກຮ້ອງ. 



3. ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ນຕປ 
- ຫ ັງຈຳກຮຽນຈົບຊັົ້ນກຳງ, ຊັົ້ນສູງ ນຕປ ສຳມຳດຕ ໍ່ເນືິ່ອງຫ ັກສູດປະລິນຍຳຕີໄດ້ຈັດຂຶົ້ນທີິ່ໂຮງຮຽນ; 
- ໄດ້ຮັບນະໂຍບຳຍຊ່ວຍເຫ ືອແລະຍ້ອງຍ ເຊັົ່ນກກັບນັກຮຽນຊຳວຫວຽດນຳມ. ໃນເວລຳຮຽນວິຊຳສະເພຳະຖ້ຳ

ຜົນກຳນຮຽນດີຈະໄດ້ຮັບທຶນກຳນສຶກສຳ; 

- ໄດ້ຈັດແຈງຢູູ່ອຳໄສທີິ່ຫ ພັກສະເພຳະ ນຕປ ທີິ່ມີອຸປະກອນຄົບຊຸດເຊັົ່ນ: ແອເຢ ນ, ອິນເຕີເນັດ, ໂທລະພຳບ, 

ນ ້ຳອຸ່ນ, ... ມີຫ້ອງປຸງແຕ່ງອຳຫຳນສະເພຳະ, ຮຽນຢູູ່ຫ້ອງຮຽນທີິ່ກ້ວຳງຂວຳ ງແລະທັນສະໄໝ; 

- ໄດ້ຮັບກຳນຊ່ວຍເຫ ືອພຳຫະນະ ແລະ 50% ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍໃນກຳນກັກຕົວ 14 ວັນ ໃນເວລຳເຂົົ້ຳໂຮງ; 

- ຢືມປືົ້ມ ແລະເອກະສຳນກຳນຮຽນໂດຍບ ໍ່ເສຍຄ່ຳ; 

- ໄດ້ຮັບກຳນຊ່ວຍເຫ ືອທຳງກຳນແພດ, ຮັກສຳສຸຂະພຳບ; 

- ເຄືິ່ອງແບບນັກຮຽນ (ລະດໜູຳວ ແລະລະດູຮ້ອນ), ອຸປະກອນຫ ີົ້ກິລຳ; 
- ເຂົົ້ຳຮ່ວມກິດຈະກ ຳເພືິ່ອຍົກລະດັບຄວຳມສຳມຳດສືິ່ສຳນດ້ວຍພຳສຳຫວຽດພ້ອມທັງເຂົົ້ຳໃຈວັດທະນະທ ຳ 

ແລະຄົນຫວຽດນຳມ; ເຂົົ້ຳຮ່ວມກຳນເຄືິ່ອນໄຫວກິດຈະກ ຳສິລະປະ, ກິລຳ…; 

- ນອກຈຳກຕຳຕະລຳງກຳນຮຽນປ ກກະຕິແລ້ວ, ໂຮງຮຽນຍັງຈັດແຈງຄູສອນພຳສຳຫວຽດໃຫ້ໂດຍບ ໍ່ເສຍຄ່ຳ. 

IV. ທີິ່ຢູູ່ ແລະໂທລະສັບຕິຕ ໍ່ 

1. ທີິ່ຢູູ່ຕິດຕ ໍ່: ໜ່ວຍເລກທີ 6, ຕຳແສງ ບັກລ,ີ ນະຄອນ ດົົ່ງເຮີຍ, ແຂວງ ກວຳງບິິ່ງ, ສສ ຫວຽດນຳມ 

2. ເບີໂທລະສັບຕິດຕ ໍ່: ທ ຫງວຽນ ເຈືິ່ອງ ແອງ ຕູ (ໂທລະສັບ: +842326252007, +84971990882). 
ເວບໄຊ: https://caodangluatmientrung.edu.vn; ອີເມວ: cdlmt@moj.gov.vn. 
 

ທີິ່ຮັບ: 
- ສະຖຳບັນຍຸຕິທ ຳແຫ່ງຊຳດລຳວ; 

- ອົງກຳນ ແລະກຳນຈັດຕັົ້ງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລຳວ; 

- ບັນດຳຫົວໜ່ວຍຂອງໂຮງຮຽນ; 

- ເວບໄຊໂຮງຮຽນ; 

- ເກັບຮັກສຳ: VT, ĐTCTHSSV (03). 

ຮສກ. ອ ຳນວຍກຳນ  

 

 

 
ຫວ  ຄກັ ຮວຳນ 

 


