
ຮບູ 1 ລານສນູກາງວທິະຍາໄລ  ຮບູ 2 ຫໍສະໝດຸຂອງວທິະຍາໄລ  ຮບູ 3 ບຶງນ ໍໍ້າໃນວທິະຍາໄລ 

 

1.ແນະນາໍກຽ່ວກບັວທິະຍາໄລໂດຍຫຍໍໍ້ 

ວທິະຍາໄລເຕັກນກິວຊິາຊບີ ແລະ ພນົລະເຮອືນ ສາງຊາ (Changsha Social Work College) 

ສໍ້າງຕ ັໍ້ງຂຶໍ້ນໃນປີ 1984, ຕ ັໍ້ງຢູ່ເມອືງສາງຊາ ແຂວງຫໜູານ ບໍ້ານເກດີຂອງທ່ານ ໝາວເຈີ່ຕງຸ, ແມນ່

ວທິະຍາໄລເຕັກນກິວຊິາຊບີສາທິດແຫງ່ຊາດ ຊຸດທາໍອິດຂອງຈນີ, ແມນ່ວທິະຍາໄລວຊິາຊບີຊ ັໍ້ນສງູທ່ີມີ

ຄນຸລກັສະນະພິເສດແບບຈນີ, ແລະແມນ່ໜວ່ຍງານກໍ່ສໍ້າງ ແລະ ອອກແບບວຊິາການລະດບັຊາດ. ໃນ

ຊຸມປີມໍ່ໆມານີໍ້, ວທິະຍາໄລໄດໍ້ຮບັລາງວນັກຽດຕິຍດົຫຼາຍຢ່າງເຊ່ັນ: ລາງວນັ “ໜວ່ຍງານຂ ັໍ້ນສງູແຫງ່ຊາດ

ເພື່ ອການສຶກສາວຊິາຊບີ” ແລະ “ລາງວນັແຫງ່ຊາດໃນການປະກອບສວ່ນດເີດ່ັນໃຫໍ້ແກກ່ານສໍ້າງບກຸ

ຄະລາກອນແຫງ່ຊາດ”. ວທິະຍາໄລແຫງ່ນີໍ້ ປະກອບມຢີູ່ 8 ຄະນະຫຼກັໆຄື: ຄະນະວສິະວະກາໍຂໍໍ້ມນູ

ຂາ່ວສານອີເລັກໂທຣນກິ, ຄະນະທລຸະກດິການຄໍ້າ, ຄະນະຊອບແວ ແລະ ຄະນະລະດບັສອງອ່ືນໆ, ມ ີ44 

ວຊິາດໍ້ວຍກນັຄື ວຊິາເຕັກໂນໂລຢີ Mechatronics, ວຊິາການຄໍ້າອີເລັກໂທຣນກິ, ເຕັກໂນໂລຢີຊອບແວ 

ແລະ ອ່ືນໆ. ວທິະຍາໄລດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ວທິະຍາໄລເຕັກນກິວຊິາຊບີ ແຫງ່ທາໍອິດໃນແຂວງຫໜູານ ທ່ີຮບັ

ສະໝກັ ນກັສຶກສາຕາ່ງປະເທດ ໃນຫຼກັສດູເຕັມເວລາຕາມມາດຕະຖານຫຼກັສດູປະລິນຍາຂອງ ສປ ຈນີ, 

ໃນປີ 2018 ໄດໍ້ເລ່ີມລງົທະບຽນຮບັນກັສຶກສາຕ່າ່ງປະເທດຫຼກັສດູເຕັມເວລາຊຸດທາໍອິດ, ເຊິ່ ງໄດໍ້ຮບັ

ນກັສຶກສາຕາ່ງປະເທດທງັໝດົ 57 ຄນົ, ໃນນ ັໍ້ນ ນກັສຶກສາລາວແມນ່ມ ີ18 ຄນົ. 

2.ຜນົສາໍເລັດການອບົຮມົສໍ້າງບກຸຄະລາກອນນກັສກຶສາຕາ່ງປະເທດ (ກລໍະນີ

ຂອງນກັສກຶສາລາວດເີດ່ັນ) 

ລວມກນັແລໍ້ວມນີກັສຶກສາ ຈາໍນວນ 30 ເທ່ືອຄນົ ທ່ີໄດໍ້ຮບັລາງວນັ ແລະ ໃບຍໍ້ອງຍໍຂ ັໍ້ນແຂວງ ແລະ 

ຂຶໍ້ນໄປ, ໃນນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ຮບັລາງວນັລະດບັປະເທດແມນ່ມ ີ11 ເທ່ືອຄນົ; ລາງວນັ ແລະ ໃບຍໍ້ອງຍໍຂ ັໍ້ນແຂວງ 

19 ເທ່ືອຄນົ. ໃນນ ັໍ້ນ, ກຸມ່ຄະນະ ທ່ີນກັສຶກສາລາວເຂົໍ້າຮວ່ມ ຊື່  ທໍ້າວ ALOUNKONE 

(DOUANGDALA ALOUNKONE) ກໍ່ໄດໍ້ຮບັລາງວນັ ທີໜຶ່ ງໃນການແຂງ່ຂນັດໍ້ານຫວົຄິດປະດດິສໍ້າງ 

ສາໍລບັນກັສຶກສາວທິະຍາໄລລະດບັຊາດຫວົຂໍໍ້ “ອິນເຕີເນັດ +” ປະຈາໍປີ 2019 ແລະ ລາງວນັຫຼຽນຄາໍ ສາໍ

ລບັການແຂງ່ຂນັ ຫວົຄິດປະດດິສໍ້າງ ດໍ້ານວຊິາຊບີແຫງ່ຊາດຈນີ, ໄດໍ້ພບົກບັ ທ່ານ ຊຸນສນຸຫຼານ (Sun 

Chunlan) ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ຫຼາຍໆຄ ັໍ້ງ. SORSOMPHON SANGTA ແລະ 

BOUSITONGSUE THIDAPHONE ໄດໍ້ເຂົໍ້າຮວ່ມ ການແຂງ່ຂນັອາ່ນບດົຄວາມ “ກຽ່ວກບັເມອືງຈນີ” 

ຂອງແຂວງຫໜູານ ປະຈາໍປີ 2020, ເຊິ່ ງໄດໍ້ຮບັລາງວນັທີສອງຂ ັໍ້ນແຂວງ. 



 

ຮບູ 4 ຮບູການໄດໍ້ຮບັທຶນການສຶກສາ ແລະ ໃບຍໍ້ອງຍໍຂອງ 

ທໍ້າວ ALOUNKONE ນກັສຶກສາລາວ 

ຮບູ 5 ຮບູວິດໂີອ ແລະ ໃບຍໍ້ອງຍໍ ການຮບັລາງວນັ ຈາກການ

ເຂົໍ້າຮວ່ມການແຂງ່ຂນັ ອາ່ນບດົຄວາມ “ກຽ່ວກບັເມອືງຈນີ” 

 

3.ທຶນການສກຶສາ 

⚫ ທຶນການສຶກສາສາໍລບັນກັສຶກສາຕາ່ງປະເທດຫຼກັສດູເຕັມເວລາແຂວງຫໜູານ: ມນູຄາ່

ຂອງທຶນການສຶກສາແມນ່ 12000 ຢວນ/ຄນົ/ປີ 

⚫ ທຶນການສຶກສານກັສຶກສາດໍ້ານພາສາ ສາໍລບັບນັດາປະເທດລຽບຕາມ ຍດຸທະສາດ “ໜຶ່ ງ

ແລວ ໜຶ່ ງເສັໍ້ນທາງ” ແຂວງຫໜູານ: ມນູຄາ່ຂອງທຶນການສຶກສາແມນ່ 15000 ຢວນ/ຄນົ/ປີ 

⚫ ທຶນການສຶກສານກັສຶກສາຕາ່ງປະເທດລະດບັວທິະຍາໄລ: ມນູຄາ່ຂອງທຶນການສຶກສາ

ແມນ່ 4000-7000 ຢວນ/ຄນົ/ປີ 

ທຶນການສຶກສາຮບັຮອງເອົາລະບບົການສະໝກັ, ແລະການຄດັເລືອກແມນ່ອີງໃສຂໍ່ໍ້ກາໍນດົ ການຄດັ

ເລືອກຂອງທຶນການສຶກສາຕາ່ງໆ. 

4.ປະເພດການຮບັສະໝກັນກັສກຶສາ 

(1)ນກັສຶກສາລະດບັປະລິນຍາ 

ຖໍ້າເສັງຜາ່ນ HSK ລະດບັ 4 ແມນ່ສາມາດສະໝກັຮຽນ 22 ວຊິາຫຼກັໆຄື ວຊິາເຕັກໂນໂລຢີ IOT, 

ເຕັກໂນໂລຢີ Mechatronics, ເຕັກໂນໂລຢີໄຟຟໍ້າອດັຕະໂນມດັ, ເຕັກໂນໂລຍີອດຸສາຫະກາໍຫຸນ່ຍນົ, 

ເຕັກໂນໂລຢີ computer network, ເຕັກໂນໂລຢີຊອບແວ, ການບນັຊ,ີ ບໍລິຫານຄຸໍ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນ

ມະນດຸ ແລະ ວຊິາອ່ືນໆ, ລາຍລະອຽດແມນ່ເບ່ິງໃນເອກະສານຕິດຄດັ. 

(2)ນກັສຶກສາຝຶກອບົຮມົ (ພາສາຈນີ) 

ຖໍ້າເສັງບ່ໍຜາ່ນ HSK ລະດບັ 4 ແມນ່ສາມາດສະໝກັຮຽນວຊິາພາສາຈນີຂອງວທິະຍາໄລພວກເຮົາ

, ເຊິ່ ງໃຊໍ້ເວລາຮຽນ 1 ປີ. ຫຼງັຈາກເສັງຜາ່ນ HSK ລະດບັ 4 ແມນ່ຈະຖກືຊບັຊໍ້ອນເຂົໍ້າຮຽນວຊິາສະເພາະ

ທ່ີເໝາະສມົ. ວທິະຍາໄລພວກເຮົາແມນ່ມທີີມງານຄສູອນພາສາຈນີທ່ີໄດໍ້ມາດຕະຖານ, ຄທູກຸໆຄນົແມນ່

ມ ີ“ໃບຢັໍ້ງຢືນອາຈານສອນພາສາຈນີສະເພາະ”. 

5.ການສກຶສາຕ່ໍ ແລະ ວຽກເຮັດງານທາໍ 

ການຍກົສງູລະດບັການສຶກສາ ທາງວທິະຍາໄລໄດໍ້ນາໍພານກັສຶກສາດເີດ່ັນ ທ່ີຈບົການສຶກສາມາສະ

ໝກັເຂົໍ້າຮຽນ ໃນມະຫາວທິະຍາໄລທ່ີຢູ່ໃນແຂວງ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລທ່ີຢູ່ນອກແຂວງ ເພື່ ອຍກົສງູ

ລະດບັການສຶກສາຕ່ໍ. 

ຝຶກງານ ແລະ ວຽກເຮັດງານທາໍ: ທາງວທິະຍາໄລໄດໍ້ຊີໍ້ນາໍ ກຽ່ວກບັການຝຶກງານ ແລະ ວຽກເຮັດ



ງານທາໍຢ່າງຈງິຈງັ, ເລືອກບອ່ນການຝຶກງານ ແລະ ບອ່ນເຮັດວຽກທ່ີມຄີນຸນະພາບໃຫໍ້. 

ເອກະສານຕດິຄດັ: ວຊິາຮຽນສາໍລບັນກັສຶກສາຕາ່ງປະເທດ 

ຄະນະ ລ/ດ ວຊິາ 

ຄະນະວສິະວະກາໍຂໍໍ້ມນູຂາ່ວສານອີເລັກ

ໂທຣນກິ 

1 ເຕັກໂນໂລຢີ IOT 

2 ເຕັກໂນໂລຢີ Mechatronics 

3 ເຕັກໂນໂລຢີໄຟຟໍ້າອດັຕະໂນມດັ 

4 ເຕັກໂນໂລຍີອດຸສາຫະກາໍຫຸນ່ຍນົ 

ຄະນະທລຸະກດິການຄໍ້າ 

5 ການຄໍ້າອີເລັກໂທຣນກິ 

6 ການຕະຫຼາດ 

7 ຄຸໍ້ມຄອງການຂນົສ ົ່ງ 

ຄະນະຊອບແວ 

8 ເຕັກໂນໂລຢີຊອບແວ 

9 ເຕັກໂນໂລຢີ computer network 

ຄະນະການແພດ 

10 ບໍລິການແລະຄຸໍ້ມຄອງດແູລສຂຸະພາບອດັສະລິຍະ 

11 ເຕັກໂນໂລຢີການປ່ິນປວົຟືໍ້ນຟ ູ

12 ພະຍາບານ 

ຄະນະພນົລະເຮອືນ ແລະ ວຽກງານສງັຄມົ 

13 ການຄຸໍ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການຊຸມຊນົ 

14 ເຕັກໂນໂລຢີທນັສະໄໝສາໍລບັການຄຸໍ້ມຄອງງານ

ສບົແລະພິທີຝງັສບົ 

15 ບໍລິການ ແລະ ຄຸໍ້ມຄອງການແຕງ່ງານ 

16 ບໍລິການ ແລະ ຄຸໍ້ມຄອຄອບຄວົແບບທນັສະໄໝ 

ຄະນະສິນລະປະ 

17 ອອກແບບສ່ືສານຈາກຮບູພາບ 

18 ການສ່ືສານ ແລະ ການວາງແຜນ 

19 ການອອກແບບສິລະປະສ່ິງແວດລໍ້ອມ 

20 ສິລະປະສ່ືດິຈຕິອລ ໌

ຄະນະບໍລິຫານການເງນິ ແລະ ເສດຖະສາດ 

21 ບໍລິຫານຄຸໍ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນມະນດຸ 

22 ການບນັຊ ີ

 


