
ມະຫາວທິະຍາໄລ ທາ້ຍຫງວຽນ ສາທາລະນະລດັ ສງັຄມົນຍິມົ ຫວຽດນາມ 

ມະຫາວທິະຍາໄລ ວທິະຍາສາດ ເອກະລາດ - ເສລີພາບ - ມຄີວາມສກຸ 

ເລກທີີ່  1030/ມລວສ-ຝອຮ-ຄວສ-ຮມສກ ທາ້ຍຫງວຽນ, ວນັທີີ່  09/08/2021 

ເລ ີ່ ອງ: ແຈງ້ການຮບັສະໝກັນກັສຶກສາຕີ່າງປະເທດ ສກົຮຽນ 2021-2022 

ຮຽນ: 

 ດວຍ້ເປ້ົາໝາຍສາ້ງໂອກາດໃນການຮຽນຮ ,້ ປະສບົການໃຫ້ແກີ່ນກັສຶກສາປະເທດຕີ່າງໆ 

ທີີ່ ຢາກມາສຶກສາ ຮ ໍີ່າຮຽນຢ ີ່ ສສ ຫວຽດນາມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ຂໍ ແຈງ້ການ 

ເລ ີ່ ອງການຮບັສະໝກັນກັສຶກສາຕີ່າງ ປະເທດ ດວຍ້ສາຂາຄນຸນະພາບສ ງ 3 ສາຂາ, ຫ ກັສ ດ 

ປະລິນຍາຕ ີ19 ສາຂາ, ປະລິນຍາໂທ 9 ສາຂາ ແລະປະລິນຍາເອກ 3 ສາຂາ. 

 ຜີ່ານໄລຍະເວລາເກ ອບ 20 ປີແຫີ່ງການສາ້ງຕວົຂຶນ້ ແລະຜນັຂະຫຍາຍ, ມະຫາວິທະຍາ 

ໄລ ວິທະຍາສາດ ໄດໃ້ຫ້ຄວາມສາໍຄນັ, ລງົທຶນກໍີ່ສາ້ງເພ ີ່ ອໃຫ້ເຂ້ົາກບັສາກນົ, ກາຍເປັນມະ 

ຫາວທິະຍາໄລທີີ່ ມຫີ າກຫ າຍສາຂາ, ຫ າຍຂະແໜງຮຽນ ຢ ີ່ຂງົເຂດພ ດອຍພາກເໜ ອ. 

         2021-2022           ໄລ          ໄ                        

               ລ  ລ        ລ      : 

 

1. ເປ້ົາໝາຍແລະຫ ກັສ ດການຮບັສະໝກັນກັສກຶສາ 

ເປ້ົາໝາຍ: ເປັນນກັຮຽນລາວ, ຖ ສນັຊາດລາວ, ມໃີບປະກາສະນຍິະບດັ (ມ.7) ທຽບເທົີ່ າ 

ກບັໃບປະກາສະນຍິະບດັຈບົຊ ັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍຂອງຫວຽດນາມ, ຕອ້ງການຮຽນກຽມ 

ພາສາຫວຽດນາມ 1 ປີ, ຮຽນຫ ກັສ ດປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ຫ   ປະລິນຍາເອກທີີ່ ມະຫາວ ິ

ທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສສ ຫວຽດນາມ (ພາສາທີີ່  ໃຊ້ ໃນການຮຽນ-ການສອນແມ ີ່ນ 

ພາສາຫວຽດນາມ) 

ຈາໍນວນ: ບໍີ່ ຈາໍກດັ 

1.1. ຫ ກັສ ດກຽມພາສາຫວຽດນາມ 



ຫ ກັສ ດຮຽນ ປະເພດ ໄລຍະເວລາ ພາສາທີີ່ ສດິສອນ 

ກຽມພາສາຫວຽດນາມ ໃບຢັງ້ຢ ນ 10 ເດ ອນ ພາສາຫວຽດນາມ 

1.2. ບນັດາສາຂາຫ ກັສ ດປະລິນຍາຕີ 

- ຫ ກັສ ດການສກຶສາຄນຸນະພາບສ ງ 

1. ກດົໝາຍ 

(ຫ ກັສ ດ: ບໍລິການກດົໝາຍ) 

2. ເຕັກໂນໂລຢີ ຊວີະວທິະຍາ 

(ຫ ກັສ ດ: ເຕັກນກິວໄິຈທາງຊວີະການແພດ) 

3. ບໍລິຫານການບໍລິການການທອີ່ງທອີ່ງແລະການເດນີທາງ 

(ຫ ກັສ ດ: ບໍລິຫານໂຮງແຮມແລະຣສີອດລະດບັສ ງ) 

- ຫ ກັສ ດການສຶກສາມາດຕະຖານ 

 

1. ກດົໝາຍ 

(ຫ ກັສ ດ ກດົໝາຍ) 

2. ວທິະຍາສາດຄຸມ້ຄອງ 

(ຫ ກັສ ດ ຄຸມ້ຄອງແຮງງານ, ຄຸມ້ຄອງວິສະຫະກດິ) 

3. ເຕັກໂນໂລຢີຊວີະວທິະຍາ 

(ຫ ກັສ ດ ເຕັກໂນໂລຢີຊວີະທາງການແພດ-ການຢາ) 

4. ຄະນດິສາດ-ຄອມພິວເຕີ ້

(ຫ ກັສ ດ: ຄະນິດສາດ-ຄອມພິວເຕີ້ນາໍໃຊ້, ວິເຄາະ 

ການປະມວນຜນົຂໍມ້  ນ) 

5. ຟີຊກິສາດ 

(ຫ ກັສ ດ: ຟີຊກິນາໍໃຊ້) 

11. ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນສິີ່ ງແວດລອມ້ 

(ຫ ກັສ ດ ຄຸ້ມຄອງທີີ່ ດິນ ແລະທລຸະກດິ ອະ 

ສງັຫາລິມະຊບັ, ຄຸ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນ 

ສິີ່ ງແວດລອ້ມ) 

12. ພາສາອງັກດິ 

(ຫ ກັສ ດ ພາສາອງັກິດນາໍໃຊ້, ພາສາອງັກິດ 

ທອີ່ງທີ່ຽວ) 

13. ປະຫວດັສາດ 

(ຫ ັກສ ດ ປະຫວດັສາດພັກກອມມ ນນິດ 

ຫວຽດ ນາມ, ກໍີ່ ສ້າງພກັແລະຄຸ້ມຄອງລດັ) 

14. ວນັນະຄະດ ີ

(ຫ ກັສ ດ ວນັນະຄະດີນາໍໃຊ,້ ອກັສອນສາດ 



6. ເຕັກໂນໂລຢີວສິະວະກາໍເຄມ ີ

(ຫ ກັສ ດ: ເຕັກໂນໂລຢີເຄມວີເິຄາະ) 

7. ເຄມຢີາ 

(ຫ ກັສ ດ: ວິເຄາະທດົສອບແລະມາດຕະຖານຜະລິດ 

ຕະພນັຢາ) 

8.ບໍລິຫານການບໍລິການການທອີ່ງທີ່ຽວແລະການເດນີທາງ 

(ຫ ກັສ ດ: ບໍລິຫານການເດນີທາງ, ບໍລິຫານຮາ້ນອາຫານ-

ໂຮງແຮມ) 

9.  ທອີ່ງທີ່ຽວ 

(ຫ ກັສ ດ ໄກນ້າໍທີ່ຽວ, ຮາ້ນອາຫານ-ໂຮງແຮມ) 

10. ສງັຄມົສງົເຄາະ 

(ຫ ກັສ ດ: ສງັຄມົສງົເຄາະ, ທີີ່ ປຶກສາ) 

ແລະວດັທະນະທາໍ) 

15. ສ ີ່ ສານມວນຊນົ 

(ຫ ກັສ ດ ຂີ່າວສານດາ້ນໜງັສ ພິມຫ າກຫ າຍພາ 

ຫະນະ, ບໍລິຫານສ ີ່ ສານມວນຊນົ) 

16. ຂໍມ້  ນ - ຫໍສະໝດຸ  

(ຫ ກັສ ດ ຫໍສະໝຸດ-ອປຸະກອນການຮຽນ, ຫໍ 

ສະໝດຸ-ການຄຸມ້ຄອງເອກະສານ) 

17. ຫວຽດນາມສຶກສາ 

(ຫ ກັສ ດ ພາສາແລະວດັທະນະທາໍຫວຽດນາມ) 

18. ພາສາເກາົຫ ີ 

(ຫ ກັສ ດ ພາສາເກາົຫ ີ) 

19. ພາສາຈນີ 

(ຫ ກັສ ດ ພາສາຈນີ) 

 

1.3. ຫ ກັສ ດສກຶສາລະດບັປະລິນຍາໂທ  

1. ວນັນະຄະດຫີວຽດນາມ 

2. ເຄມວີເິຄາະ 

3. ຄະນດິສາດນາໍໃຊ ້ 

4. ແສງວທິະຍາ 

5. ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນສິີ່ ງແວດລອມ້ 

6. ເຕັກໂນໂລຢີຊວີະວທິະຍາ 

7. ວທີິການຄດິໄລີ່ຂ ັນ້ເລີີ່ ມຕ ົນ້ 

8. ປະຫວດັສາດພກັກອມມ ນນດິຫວຽດນາມ 

9. ວທິະຍາສາດຄຸມ້ຄອງ 

 

1.4. ຫ ກັສ ດສກຶສາລະດບັປະລິນຍາເອກ 

1. ເຄມຊີວີະວທິະຍາ                                                   

2. ຄະນດິສາດນາໍໃຊ ້

3. ທິດສະດ ີແລະການຄິດໄລີ່ພຶດຊະຄະນດິ  



2. ຮ ບແບບການຮບັສະໝກັ: ຮບັໂດຍກງົບໍີ່ ຕອ້ງຜີ່ານການສອບເສັງ 

3. ເງ  ີ່ອນໄຂການຮບັສະໝກັ 

- ເງ  ີ່ອນໄຂສະໝກັ: (1) ແມ ີ່ນນກັຮຽນຕີ່າງປະເທດ (ອີງຕາມດາໍລດັທີີ່  30/2018/ດລ-ກຊສ 

ສຝອຮ, ປະກາດໃຊວ້ນັທີີ່  24/12/2018), (2) ຜ ສ້ະໝກັຕອງ້ຈບົມດັທະຍມົສຶກສາຕອນ ປາຍ 

(ມ.7) ຫ  ມໃີບປະກາສະນິຍະບດັທຽບເທົີ່ າກບັ ໃບປະກາສະນິຍະບດັມດັທະຍມົຕອນປາຍ 

ຂອງຫວຽດນາມຕາມກດົໝາຍຂອງຫວຽດນາມ. 

- ລະດບັການສກຶສາ: ຈບົມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ (ມ.7) ຫ  ທຽບເທົີ່ າ. 

- ເງ  ີ່ອນໄຂພາສາຕີ່າງປະເທດ: ສາໍລບັພາສາຫວຽດນາມແມ ີ່ນຜີ່ານລະດບັ B2 (ລະດບັ 4/6) 

ຂ ນ້ໄປຕາມຂອບຄວາມສາມາດດາ້ນພາສາຫວຽດນາມ 

ຫ  ຜີ່ານການສາໍພາດຈາກຄະນະກາໍມະການຮບັສະໝກັນກັສກຶສາຂອງມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາ

ສາດ. 

- ເງ  ີ່ອນໄຂສຸຂະພາບ: ມໃີບກວດສຸຂະພາບຈາກສາທາລະນະສຸກທີີ່ ຢ ັງ້ຢ ນສາມາດເຂ້ົາຮວີ່ມ 

ການສກຶສາໄດ ້

4. ຄີ່າຮຽນ 

- ຄີ່າຮຽນຫ ກັສ ດກຽມພາສາ: 300$/ປີ 

- ຄີ່າຮຽນຫ ກັສ ດປະລິນຍາຕີ: 399$/ປີ 

5. ນະໂຍບາຍທຶນການສກຶສາ 

5.1. ທຶນການສກຶສາສາໍລບັ ສາຂາ ຫວຽດນາມສກຶສາ ລະບບົປະລິນຍາຕີ 4 ປີ 

 ທຶນການສກຶສາ 100% ຈນົຈບົ ຈາໍນວນ 04 ທຶນ (ປະກອບດວຍ້: ຟີຄີ່າຮຽນ 100%, 

ຟີຄີ່າຫໍພກັ 100% ແລະໄດຮ້ບັເງນິເບຍ້ລຽ້ງ 2.000.000 ດ ົີ່ງ/ຄນົ/ເດ ອນ)  

 ທຶນການສກຶສາ ຈາໍນວນ 08 ທຶນ (ປະກອບດວຍ້: ຟີຄີ່າຮຽນ 100%, ຟີຄີ່າຫໍພກັ 100%)  

5.2. ທຶນການສກຶສາຫ ກັສ ດພາສາແລະວດັທະນະທາໍຫວຽດນາມ 1 ປີ 



- ທຶນການສກຶສາ 100% ຈນົຈບົ ຈາໍນວນ 05 ທຶນ (ປະກອບດວຍ້: ຟີຄີ່າຮຽນ 100%, 

ຟີຄີ່າຫໍພກັ 100% ແລະໄດຮ້ບັເງນິເບຍ້ລຽ້ງ 2.000.000 ດ ົີ່ງ/ຄນົ/ເດ ອນ)  

- ທຶນການສກຶສາ ຫ ຸດຄີ່າຮຽນ 50% 

5.3. ທຶນການສກຶສາສາໍລບັສາຂາອ ີ່ ນໆ ຫ ກັສ ດປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທແລະປະລິນຍາເອກ 

- 10 ທຶນການສຶກສາ (ຟຣີຄີ່າຮຽນ 100% ຈນົຈບົ) ແກີ່ນກັສຶກສາຕີ່າງປະເທດທີີ່ ບນັລ ຸ

ເງ  ີ່ ອນໄຂ ດ ັີ່ງ ຕໍີ່ ໄປນີ້: ຜ ົນການຮຽນມດັທະຍມົສຶກສາຕອນປາຍປະເພດເກັີ່ ງຂ ້ນໄປ, 

ມພີອນສະຫວນັ ພິເສດ. 

- ຫ ຸດຄີ່າຮຽນ 50% ຂອງ 15 ໜວີ່ຍກດິຂອງສກົຮຽນທາໍອິດແລະຫ ຸດຄີ່າຮຽນ 100% ຂອງ 

ສກົຮຽນສດຸທາ້ຍ 

5.4. ຟີຄີ່າຫໍພກັ 

- ຟີຄີ່າຫໍພກັແກີ່ນກັສຶກສາ, 4 ຄນົ/1ຫອງ້, ພາຍໃນຫອງ້ມແີອປບັອາກາດ, ເຄ ີ່ ອງອາບປບັ 

ນ ໍາ້ອຸີ່ນ, ໂຕະຮຽນ, ຕ ້ໄວປ້ ້ມ, ຕ ້ເກັບເຄ ີ່ ອງແລະອປຸະກອນຕີ່າງໆ ສະໜອງການຮຽນແລະ 

ການດາໍລງົຊວີດິ. 

6. ເອກະສານສະໝກັຮຽນ 

- ແບບຟອມສະໝກັຮຽນຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ ວທິະຍາສາດ (ມແີບບຕິດຄດັມາພອ້ມ) 

- ສາໍເນົາໃບປະກາສະນຍິະບດັ ແລະໃບຄະແນນມດັທະຍມົປີທີີ່  7 (ສະບບັພາສາຫວຽດ ຫ   

ພາສາອງັກດິ) 

- ໃບຢັງ້ຢ ນກຽມພາສາ (ຖາ້ມ)ີ 

- ສາໍເນົາໃບຢັງ້ຢ ນເງ  ີ່ອນໄຂການເງນິພຽງພໍຕໍີ່ ການຮຽນ, ການຄ ົນ້ຄວາ້ແລະດາໍລງົຊວີດິໃນ ສສ 

ຫວຽດນາມ 

- ພາສປອດ ທີີ່ ຍງັບໍີ່ໝດົກາໍນດົ 

- ຮ ບ 4×5 cm ຈາໍນວນ 4 ໃບ 

- ໃບກວດສຂຸະພາບ ທີີ່ ມກີານຢັງ້ຢ ນປອດສານເສບຕິດທງັອະດດີແລະປດັຈບຸນັ 



- ຫວົບດົຄ ົນ້ຄວາ້ (ສາໍລບັນກັຄ ົນ້ຄວາ້) 

- ຈດົໝາຍສະເໜີຂອງນກັວິທະຍາສາດມລີະດບັປະລິນຍາເອກ 2 ທີ່ານໃນຂງົເຂດການ 

ຄ ົນ້ຄວາ້ (ສາໍລບັນກັຄ ົນ້ຄວາ້) 

- ສາໍເນົາເອກະສານ, ໃບຢັງ້ຢ ນແລະຜນົງານການຄ ົນ້ຄວາ້ (ຖາ້ມ)ີ ບນັດາເອກະສານຕີ່າງໆ 

ນີຕ້ອ້ງໄດແ້ປເປັນພາສາຫວຽດນາມ ຫ   ພາສາອງັກດິຢີ່າງຖ ກຕອງ້ຕາມກດົໝາຍ, ນກັ ສຶກ 

ສາສາມາດສ ົີ່ງເອກະສານຜີ່ານ email ແລະສ ົົີ່ງສະບບັຈງິພາຍຫ ງັ ຫ ງັຈາກມາຮຽນ. 

7.  ໄລຍະເວລາແລະຂໍມ້  ນຕິດຕໍີ່ 

1. ໄລຍະເວລາຮບັເອກະສານ: ຈນົເຖງິວນັທີີ່  20/12/2021 

2. ຜ ້ຮບັຜິດຊອບ ປທ. ຫງວຽນທິຮວີ່ຽນຈາງ ເບີໂທ +84.913.396.141 – Email: 

icms@tnus.edu.vn.  

3.                .                 whatsApp: +856 2099610953. 

 

ສະຖານທີີ່ ຮບັ          ອະທິການບໍດ ີ

- ຫໍສະໝດຸ 

- VOffice; 

- ເກບັຮກັສາທີີ່ : VT, ĐT-QLKH&HTQT (5). 

mailto:icms@tnus.edu.vn

