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ແຜນງານໃຫທຶ້ນການສກຶສາຂອງລດັຖະບານຝຣ ັງ່ (BGF) ແມນ່ແຜນງານຂອງສະຖານທດູຝຣ ັງ່ປະຈາໍ
ລາວ, ຊຶ່ ງຄຸມ້ຄອງໂດຍສອງພາກສວ່ນຄ ື ພະແນກຮວ່ມມ ື ແລະ ກດິຈະກາໍດາ້ນວດັທະນະທາໍຂອງ
ສະຖານທດູ ແລະ ວທິະຍາເຂດຝຣ ັງ່ປະຈາໍລາວ. 
 

ແຜນງານໃຫທຶ້ນການສກຶສາຂອງລດັຖະບານຝຣ ັງ່ ສະໜບັສະໜນູດາ້ນທຶນການສກຶສາຢູປ່ະເທດຝຣ ັງ່ ໃຫ້
ນກັສກຶສາລາວຜູທ່ີ້ຮຽນເກັ່ງກວາ່ໝູ ່ໄປຮຽນຕ່ໍໃນລະດບັປິນຍາຕຣ,ີ ປິນຍາໂທ ຫືຼ ປິນຍາເອກ.  
 

ເມ ື່ອການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການສກຶສາຊ ັນ້ສງູຢູປ່ະເທດຝຣ ັງ່ ສວ່ນຫຼາຍຫາກໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກ
ພາກລດັແລວ້, ທຶນຂອງລດັຖະບານຝຣ ັງ່ກຈໍະເນັນ້ຊວ່ຍດາ້ນຊວີດິການເປັນຢູຫຼ່າຍກວາ່ດາ້ນການສກຶສາ.  
 

1) ຈດຸປະສງົຂອງແຜນງານໃຫທຶ້ນການສກຶສາຂອງລດັຖະບານຝຣ ັງ່ (BGF) 
 

ຈດຸປະສງົການໃຫທຶ້ນການສກຶສາຂອງລດັຖະບານຝຣ ັງ່ ແມນ່ເພ່ືອຊວ່ຍໃຫນ້ກັສກຶສາລາວຜູຮ້ຽນເກັ່ງໄດມ້ ີ
ໂອກາດໄປສກຶສາຕ່ໍທ່ີປະເທດຝຣ ັງ່, ແນໃສຊ່ວ່ຍໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ບັຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະໃໝ ່ເພ່ືອກບັມາ
ປະກອບສວ່ນໃນການພດັທະນາປະເທດຂອງຕນົ. ສວ່ນຫຼາຍ ທຶນການສກຶສາດ ັງ່ກາ່ວແນໃສສ່ະໜອງເປັນ 
ບລູິມາສດິໃຫແ້ກນ່ກັສກຶສາທ່ີມແີຫຼງ່ລາຍຮບັໜອ້ຍ.  

ເມ ື່ອໄປຮອດປະເທດຝຣ ັງ່ແລວ້, ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັທຶນການສກຶສາຈາກລດັຖະບານຝຣ ັງ່ ຈະຢູພ່າຍໃຕຄ້ວາມ
ຮບັຜິດຊອບຂອງວທິະຍາເຂດຢູຝ່ຣ ັງ່. ເຂົາເຈົາ້ຈະໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍ ແລະ ສດິອນັດຽວກນັກບັນກັສກຶສາ
ຄນົຝຣ ັງ່ (ສດິໄດຮ້ບັການຫຸຼດລາຄາພິເສດດາ້ນຫໍພກັນກັສກຶສາ, ດາ້ນຄາ່ຂນົສ ົ່ງ, ດາ້ນການໄປຊມົກຽ່ວກບັ
ກດິຈະກາໍດາ້ນວດັທະນະທາໍ, ແລະ ອື່ ນໆ) 
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ທຶນການສກຶສາຂອງລດັຖະບານຝຣ ັງ່ລວມມ ີ: 
 ເບຍ້ລຽ້ງໃນແຕລ່ະເດອືນ ຊຶ່ ງມນູຄາ່ຂຶນ້ກບັລະດບັການສກຶສາ  
 ຄາ່ລງົທະບຽນເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ຄາ່ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ  
 ຄວາມສະດວກຕາ່ງໆ ທ່ີມສີວ່ນພວົພນັກບັການໄດຮ້ບັທຶນ (ໂດຍສະເພາະແມນ່ສາມາດໄດຢູ້ຫໍ່ພກັ
ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ) 

 ຄາ່ເດນີທາງໄປ-ກບັ ແລະ ຄາ່ຂນົສ ົ່ງຕ່ໍໄປ-ກບັລະຫວາ່ງ ປາຣ ີກບັຕາ່ງແຂວງຂອງຝຣ ັງ່.  
 

2) ຂງົເຂດການສກຶສາ ແລະ ລະດບັການສກຶສາ ຊຶ່ ງພວົພນັກບັການໄດທຶ້ນການ
ສກຶສາຈາກລດັຖະບານຝຣ ັງ່-BGF 

 

ຜູສ້ະໝກັສາມາດສະເໜີຂໍທຶນການສກຶສາ ໃນ 3 ລະດບັ (ປຣນິຍາຕຣ,ີ ປຣນິຍາໂທ ແລະ ປຣນິຍາ
ເອກ) ໃນທກຸຂງົເຂດການສກຶສາ.  
ຈະໄດເ້ນັນ້, ແຕກ່ບ່ໍໍຕາຍຕວົ ວາ່ຈະໃຫບ້ລູິມາສດິແກກ່ານສະເໜີທຶນການສກຶສາໃນຂງົເຂດການສກຶສາທ່ີ
ບ່ໍມ ີຫືຼ ມໜີອ້ຍຄນົຮຽນຢູລ່າວ.  
ຕວົຢາ່ງ : ການບໍລິຫານ, ການເງນິ, ການຄຸມ້ຄອງ, ຄອມພິວເຕ,ີ ການທອ່ງທຽ່ວ.  
 

ໝາຍເຫດ : ທກຸການຝຶກອບົຮມົຍກົລະດບັ ທ່ີແນໃສກ່ານຮຽນເອົາໃບປະກາສະນຍີະບດັ ທ່ີຮບັຮູຈ້າກ  
ສະຖາບນັການສກຶສາລາວ ແຮກສຽ່ວກບັມະຫາວທິະຍາໄລໃດໜ່ຶງຂອງຝຣ ັງ່ ຈະໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາ
ເປັນບລູິມາສດິ ໃນການຈະໄດຮ້ບັທຶນການສກຶສາຈາກລດັຖະບານຝຣ ັງ່ (ຕວົຢາ່ງ : ການໄປຮຽນ
ໃນລະດບັປຣນິຍາໂທ ດາ້ນກດົໝາຍສາກນົຢູຄ່ະນະລດັຖະສາດ ແລະ ວທິະຍາສາດການເມອືງຂອງລາວ 
ຊຶ່ ງມກີານແຮກສຽ່ວກບັມະຫາວທິະຍາໄລ Lyon 3 ຂອງຝຣ ັງ່). 
 

3) ກລໍະນທ່ີີບ່ໍຮບັພິຈາລະນາ 
 

ກ) ຜູສ້ະໜກັມອີາຍເຸກນີ 40 ປີ ໃນວນັທີ ທ່ີຄະນະກາໍມະການຄດັເລືອກປະຊຸມກນັ ຄໃືນວນັທີ 15 
ກມຸພາ 2013. 
ຂ) ຜູສ້ະໝກັທ່ີເຄຍີໄດຮ້ບັທຶນການສກຶສາຈາກລດັຖະບານຝຣ ັງ່ມາກອ່ນແລວ້.  
ຄ) ຜູສ້ະໝກັທ່ີສະເໜີຮຽນເປັນພາສາອງັກດິຢູປ່ະເທດຝຣ ັງ່.  
ງ) ຜູສ້ະໝກັທ່ີ ມຖີານະດາ້ນການເງນິພຽງພໍສາໍລບັກຸມ້ຕນົເອງໃນການໄປສກຶສາຢູປ່ະເທດຝຣ ັງ່.  

 

ນອກຈາກນ ັນ້, ຖາ້ເອກະສານຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການສະໜກັຂໍທຶນຫາກບ່ໍຄບົຖວ້ນ ກຈໍະບ່ໍໄດຮ້ບັການພິຈາລະ
ນາ.  
 

4) ເງ ື່ອນໄຂການສະໝກັຂໍທຶນໃນແຜນງານໃຫທຶ້ນການສກຶສາຂອງລດັຖະບານຝຣ ັງ່ 
 

ເພ່ືອສະໜກັຂໍທຶນການສກຶສາຈາກລດັຖະບານຝຣ ັງ່, ນກັສກຶສາຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຕາ່ງໆດ ັງ່
ລຸມ່ນີ ້:  

 ຕອ້ງເປັນຄນົສນັຊາດລາວ ; 
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 ຢາ່ງໜອ້ຍມໃີບປະກາສະນຍີະບດັຈບົຊ ັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ (ຢາ່ງຊາ້ ພາຍໃນເດອືນກລໍະກດົ 
2013) ; 

 ມຄີວາມສາມາດພຽງພໍດາ້ນພາສາຝຣ ັງ່ (ຕ ໍາ່ສດຸໄດລ້ະດບັ DELF B1) 
 ໃຫຄ້ດັເລືອກເອົາການສກຶສາ ຊຶ່ ງມນູຄາ່ການຮຽນ ແລະ ມນູຄາ່ການລງົທະບຽນຮຽນແມນ່ພາກ
ລດັເປັນຜູກ້າໍນດົ. ທຶນການສກຶສາທ່ີຈະສະໜອງໃຫນ້ ັນ້ ຈະບ່ໍໄດກ້ວມເອົາການຮຽນ/ການສກຶສາຢູ່
ໂຮງຮຽນການຄາ້ ຫືຼ ໂຮງຮຽນເອກະຊນົ.  
 

5) ການຄດັເລືອກເອົາຜູສ້ະໝກັຂໍທຶນການສກຶສາຈາກລດັຖະບານຝຣ ັງ່ 

ຄະນະກຳມະການໃຫທຶ້ນການສກຶສາ ຂອງສະຖານທດູຝຣ ັງ່ຈະເປັນຜູຄ້ດັເລືອກຜູສ້ະໝກັ. ຄະນະກຳມະ 
ການດ ັງ່ກາ່ວປະກອບດວ້ຍ 3 ຄນົ ຄ ື: ທາ່ນ ທ່ີປຶກສາດາ້ນການຮວ່ມມ ື ແລະ ດາ້ນການເຄື່ ອນໄຫວ 
ວດັທະນະທາໍ, ທາ່ນຜູຮ້ບັຜິດຊອບວຽກຮວ່ມມ ືດາ້ນພາສາຝຣ ັງ່ ແລະ ທາ່ນ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບວທິະຍາເຂດ
ຝຣ ັງ່ປະຈາໍລາວ.  

ຄະນະກາໍມະການໃຫທຶ້ນ ຈະຄດັເລືອກຜູສ້ະໝກັ ໂດຍອງີຕາມ 3 ເງ ື່ອນໄຂຄ ື:  

ກ) ລະດບັດາ້ນພາສາຝຣ ັງ່ (ຕອ້ງມ ີDELF B1, ຖາ້ໄດລ້ະດບັ DELF B2 ຍິ່ ງເປັນການດ)ີ 
ຂ) ຜນົການຮຽນຂອງຜູສ້ະໝກັດເີລີດ (ຜນົການຮຽນຕະຫຼອດໄລຍະທ່ີຜາ່ນມາ) 
ຄ) ຄວາມສອດຄອ່ງລະຫວາ່ງແຜນ/ ຄາດຫວງັດາ້ນການຮຽນ ກບັແຜນ/ ຄາດຫວງັດາ້ນວຊິາຊບີ ທ່ີ
ສະແດງອອກໃນຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວເ້ມ ື່ອຮຽນຈບົແລວ້ຈະກບັຄນືມາປະເທດຂອງຕນົ.  

 

5) ຕະລາງເວລາສະແດງຂ ັນ້ຕອນການຄດັເລືອກເພ່ືອສະໜອງທຶນໃຫ ້
 

22 ຕລຸາ 2012 ແຈງ້ການທາງອນິເຕເີນັດກຽ່ວກບັການໃຫທຶ້ນ 

31 ມງັກອນ 2013 ວນັສດຸທາ້ຍທ່ີວທິະຍາເຂດຝຣ ັງ່ຮບັເອົາເອກະສານສະໝກັຂໍທຶນ 

15 ກມຸພາ 2013 ຄະນະກາໍມະການຄດັເລືອກໃຫທຶ້ນປະຊຸມ 

4 ມນີາ 2013 ປະກາດຜນົການຄດັເລືອກ (ບນັຊລີາຍຊື່ ຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ບນັຊລີາຍຊື່ ເພ່ີມເຕມີ) 

ແຕວ່ນັທີ 1 ມງັກອນ ຫາ 
30 ມຖິນຸາ 2013 

ຈດັສ ົ່ງລາຍຊື່ ຜ ູຖ້ກືຄດັເລືອກໄປໃຫບ້ນັດາມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບນັ
ການສກຶສາຊ ັນ້ສງູຢູຝ່ຣ ັງ່ (ເບິ່ ງຕະລາງບນັດາມະຫາວທິະຍາໄລ / 
calendrier des établissements) 

ຖາ້ນກັສກຶສາຫາກໄດຮ້ບັ
ອະນມຸດັເຂ້ົາມະຫາວທິະຍາ
ໄລຢູຝ່ຣ ັງ່ 

ສະຖານທດູຝຣ ັງ່ປະຈາໍລາວຈະແຈງ້ຢ ັງ້ຢືນການໄດຮ້ບັທຶນ* 

 
*ໝາຍເຫດ : ແມນ່ບນັດາມະຫາວທິະຍາໄລຂອງຝຣ ັງ່ເປັນຜູຄ້ດັເລືອກເອົານກັສກຶສາເຂ້ົາຮຽນໃນສະຖາ
ບນັຂອງຕນົ. ການຕກົລງົໃຫທຶ້ນ ແມນ່ພາຍຫຼງັມກີານຢັງ້ຢືນວາ່ສະຖາບນັການສກຶສາຊ ັນ້ສງູໃດໜ່ຶງຢູ່
ຝຣ ັງ່ໄດອ້ະນມຸດັໃຫທ້າ່ນເຂ້ົາຮຽນແລວ້.  
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ການປະກາດຜນົ 
 

ຜູຮ້ບັຜິດຊອບວທິະຍາເຂດຝຣ ັງ່ຈະຕດິຕ່ໍຫາຜູສ້ະໝກັແຕລ່ະຄນົ ແລະ ຈະສ ົ່ງແຈງ້ການກຽ່ວກບັຜນົໄດຮ້ບັ
ໃຫຮູ້.້  

ພາຍຫຼງັກອງປະຊຸມຄດັເລືອກຂອງຄະນະກາໍມະການຄດັເລືອກໃຫທຶ້ນຂອງສະຖານທດູຝຣ ັງ່ແລວ້, ຈະໄດ້
ອອກບນັຊລີາຍຊື່ ຜ ູສ້ະໝກັ ເປັນ 3 ສະບບັຄ ື:  
 

ກ) ບນັຊລີາຍຊື່ ຕ ົນ້ຕໍ : ຜູສ້ະໝກັໄດຖ້ກືຄດັເລືອກເອົາ ແຕຜູ່ກ້ຽ່ວຈະໄດຮ້ບັທຶນຢາ່ງແນນ່ອນກຕ່ໍໍເມ ື່ອ
ເຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ບັອະນມຸດັເຂ້ົາຮຽນໃນສະຖາບນັການສກຶສາທ່ີໄດເ້ລືອກເອົາ. ຜູທ່ີ້ຖກືຄດັເລືອກຕອ້ງໄດ້
ມາຍື່ ນໃບຢ ັງ້ຢືນການອະນມຸດັຮບັເຂ້ົາຮຽນ ຫືຼ ໃບຢັງ້ຢືນກອ່ນການອະນມຸດັຮບັເຂ້ົາຮຽນຈາກສະຖາບນັ
ການສກຶສາຢູຝ່ຣ ັງ່ ໃຫຜູ້ຮ້ບັຜິດຊອບວທິະຍາເຂດຝຣ ັງ່ປະຈາໍລາວຊາບ.  

 

ຂ) ບນັຊລີາຍຊື່ ເພ່ີມເຕມີ: ຫືຼ ບນັຊລີາຍຊື່ ລໍຖາ້ : ໃນກລໍະທີທ່ີຜູສ້ະໝກັໃນບນັຊລີາຍຊື່ ຕ ົນ້ຕໍ ຫາກບ່ໍ
ຖກືຮບັອະນມຸດັເຂ້ົາຮຽນໃນສະຖາບນັການສກຶສາຢູຝ່ຣ ັງ່, ກຈໍະມກີານຕດິຕ່ໍຫາຜູທ່ີ້ມລີາຍຊື່ ໃນບນັຊີ
ເພ່ີມເຕມີເພ່ືອປ່ຽນແທນ. ຈຶ່ງຂໍແນະນາໍໃຫຜູ້ທ່ີ້ມລີາຍຊື່ ໃນບນັຊເີພ່ີມເຕມີນີ ້ ໃຫຍ້ື່ ນສະເໜີເຂ້ົາມະຫາ 
ວທິະຍາໄລຕາ່ງໆ ເຖງິຈະບ່ໍແນໃ່ຈວາ່ຈະໄດຮ້ບັທຶນ ຫືຼ ບ່ໍກຕໍາມ.  

 

ຄ) ບນັຊລີາຍຊື່ ຜ ູທ່ີ້ຖກືປະຕເິສດ: ການສະໝກັຂໍທຶນຖກືປະຕເິສດ. ຜູຮ້ບັຜິດຊອບວທິະຍາເຂດ
ຝຣ ັງ່ປະຈາໍລາວ ກຈໍະແຈງ້ໃຫຜູ້ສ້ະໝກັຮູເ້ຖງິເຫດຜນົວາ່ເປັນຫຍງັເອກະສານຂອງເຂົາເຈົາ້ຈຶ່ງບ່ໍໄດ້
ຮບັການພິຈາລະນາ. ພວກກຽ່ວສາມາດມາສະໝກັຄນືໃໝໃ່ນສກົຮຽນຕ່ໍໄປ. 

 

6) ໄລຍະຂອງທຶນການສກຶສາ 
 

 ສາໍລບັລະດບັປິນຍາຕຣ ີ: ສາໍລບັການຂໍຮຽນຕ່ໍໃນລະດບັ L3 ລດັຖະບານຝຣ ັງ່ກຈໍະໃຫທຶ້ນການ
ສກຶສາເປັນໄລຍະສງູສດຸ 12 ເດອືນ, ຖາ້ເປັນການຂໍຮຽນຕ່ໍໃນລະດບັ L1 ລດັຖະບານຝຣ ັງ່ກຈໍະ
ໃຫທຶ້ນການສກຶສາເປັນໄລຍະສງູສດຸ 36 ເດອືນ.  

 ສາໍລບັລະດບັປິນຍາໂທ : ສາໍລບັການຂໍຮຽນຕ່ໍໃນລະດບັ M2 ລດັຖະບານຝຣ ັງ່ກຈໍະໃຫທຶ້ນການ
ສກຶສາເປັນໄລຍະສງູສດຸ 12 ເດອືນ, ຖາ້ເປັນການຂໍຮຽນຕ່ໍໃນລະດບັ M1 ລດັຖະບານຝຣ ັງ່ກຈໍະ
ໃຫທຶ້ນການສກຶສາເປັນໄລຍະສງູສດຸ 24 ເດອືນ, ແລະ ຖາ້ເປັນການຂໍຮຽນຕ່ໍເອົາໃບ
ປະກາສະນຍີະບດັວສິະວະກອນ ທາງລດັຖະບານຝຣ ັງ່ກຈໍະໃຫທຶ້ນການສກຶສາເປັນໄລຍະສງູສດຸ 
36 ເດອືນ.  

 ສາໍລບັລະດບັປິນຍາເອກ : ລດັຖະບານຝຣ ັງ່ຈະສະໜອງທຶນການສກຶສາໃຫເ້ປັນໄລຍະສງູສດຸ 36 
ເດອືນ.  

 ໝາຍເຫດ : ຖາ້ຜນົການຮຽນໃນປີທາໍອດິຫາກບ່ໍຜາ່ນ, ກຈໍະບ່ໍໄດຮ້ບັທຶນການສກຶສາຕ່ໍອກີ 
(ຕວົຢາ່ງ : ໃນກລໍະນຄີາ້ງຫອ້ງ). 
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7) ແຈງ້ການ  
 

ສະຖານທດູຝຣ ັງ່ປະຈາໍລາວໄດມ້ອບໃຫວ້ທິະຍາເຂດຝຣ ັງ່ປະຈາໍລາວ ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງຈດັການແຜນງານ
ການໃຫທຶ້ນການສກຶສາຂອງລດັຖະບານຝຣ ັງ່ :  
 

ວທິະຍາເຂດຝຣ ັງ່ປະຈາໍລາວ/ Campus France Laos 
ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ : ທາ່ນ ນາງ ໂຊຟີ ເລບີງັ/ Sophie LEBAN 
ສະຖາບນັຝຣ ັງ່ປະຈາໍລາວ/ Institut français du Laos 
ຖະໜນົລາ້ນຊາ້ງ, ຕູ ້ປ.ນ. 6572 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

ໂທ: 021 21 57 64 
campusfrance@if-laos.org  

 
 

ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຕາ່ງໆຈາກເວັບໄຊ ຂອງສະຖາບນັຝຣ ັງ່ປະຈາໍລາວ:  
http://www.if-laos.org/spip.php?rubrique340  

ແລະ ຈາກເວັບໄຊຂອງສະຖານທນູຝຣ ັງ່ປະຈາໍລາວ : http://www.ambafrance-laos.org/  


