ຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວ

ການຈ້າງງານ ແລະ ທັກສະທີ່ຕ້ອງການສຳລັບຂະແໜງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນ ສປປ ລາວ.
ຂໍ້ມູນສຳລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາວຽກ
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍໂອກາດ,
ທ່າແຮງໃນການສ້າງອາຊີບທີໜ
່ າ້ ຕືນ
່ ເຕັນ
້ ແລະ
ມີຄນ
ຸ ຄ່າ. ແຜນພັບສັງລວມຂໍມ
້ ນ
ູ ຖະແຫຼງການນີ,້
ຈະສາມາດສະໜອງຂໍມ
້ ນ
ູ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຫຼກ
ັ
ສູດການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບອາຊີບ
ໃນຂະແໜງການ. ນອກຈາກນັນ
້ , ຍັງລວບລວມເອົາ
ຂໍມ
້ ນ
ູ ທີຫ
່ າຼ ກຫຼາຍກ່ຽວກັບໂອກາດການຈ້າງງານໃນ
ຂະແໜງການດ່ງກ່າວ.

ອາຊີບທີ່ມາພ້ອມກັບອະນາຄົດ
ໃນປີ 2017, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດເກືອບ 3.9
ລ້ານຄົນເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວທີ່ ສປປ ລາວ. ໃນນັນ
້
3.3 ລ້ານຄົນ (86%) ແມ່ນມາຈາກປະເທດເພືອ
່ ນບ້ານ
ເຊັນ
່ : ໄທ, ຈີນ, ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ
ແລະ 525,000 ຄົນ (14%) ເປັນຄົນທີມ
່ າຈາກປະເທດ
ອືນ
່ ໆ. ນັກທ່ອງທ່ຽວເຫຼາ່ົ ນີໃ້ ຊ້ຈາ່ ຍເງິນສູງເຖິງ 650 ລ້ານ
ໂດລ່າ ເຊິງ່ ໄດ້ສາ້ ງວຽກເຮັດງານທຳເປັນຈຳນວນ 55,000
ຫນ້າວຽກ ໃນຂະແໜງການນີ.້
ປະເທດໄທ
1.8m

ປະເທດຫວຽດນາມ
891,600

ປະເທດຈີນ
639,200

ຕ່າງປະເທດ
525,100

ປະເທດຈີນ
$68m

ປະເທດໄທ ປະເທດຫວຽດນາມ
$76m
$165m

ຕ່າງປະເທດ
$337m

ວຽກງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ການໂຮງແຮມ ແມ່ນວຽກ
ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທ່ານ ຫຼື ບໍ່?
ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໝາຍເຖິງນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍ
ໃນປະເທດ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ເດີນທາງໄປຢ້ຽມ
ຢາມຕົວເມືອງ ຫຼື ເຂດນອກເມືອງຂອງ ສ ປປ ລາວ
ທີ່ມີຈຸດປະສົງສຳລັບການພັກຜ່ອນ ຫຼື ທຸລະກິດ.
ການໂຮງແຮມ ແມ່ນກ່ຽວກັບການຕ້ອນຮັບ ແລະ
ການສະໜອງການບໍລິການທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ແຂກ/
ນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ແມ່ນວຽກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທຸກຄົນ,
ແຕ່ຖ້າທ່ານມັກໃນການເຮັດວຽກກັບຄົນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ, ມັກຄວາມ
ທ້າທາຍ ແລະ ກຳລັງຊອກຫາວຽກທີ່ມີສິ່ງໃໝ່ໆເກີດຂື້ນໃນແຕ່ລະ
ມື້ວຽກໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມແມ່ນຄຸ້ມ
ຄ່າທີ່ທ່ານຈະລອງພິຈາລະນາ, ຖ້າທ່ານພ້ອມທີ່ຈະກ້າວກະໂດດ
ຂ້າມໄປອີກຂັ້ນຂອງການໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານ. ການກ້າວກະໂດດ
ຂັ້ນຈາກອາຊີບໃນໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານທີ່ມີແຂກຫຼາຍ
ໄປສູ່ການຈັດງານທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ຫຼື ດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດທ່ອງ
ທ່ຽວ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຕໍ່າແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທຸກ
ຄົນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ ມີບົດບາດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທຸກຄົນ.
ໃນປັດຈຸບັນ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດມີອັດຕາການພັກ
ເຊົາທີ່ດົນກ່ວາ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍເງິນໃນແຕ່ລະວັນຫຼາຍກວ່າ ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດທະວີບດຽວກັນ. ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ
525,000 ຄົນ ທີ່ເປັນຊາວຕ່າງຊາດ ຄິດເປັນ 34% ຂອງຈຳນວນ
ມື້ທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງການ
ຢ້ຽມຢາມ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າການໃຊ້ຈ່າຍເງິນທັງໝົດຂອງນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 3.3 ລ້ານຄົນ ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
ຄາດວ່າໃນປີ 2020 ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼາຍກວ່າ 5.5 ລ້ານຄົນ ແລະ ຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍກວ່າ
932 ລ້ານໂດລ່າ. ນອກຈາກນິີ້, ກໍ່ເປັນທີ່ຄາດການອີກວ່າ ໃນປີ
2025 ອາດຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດເຖິງ 7 ລ້ານຄົນ
ແລະ ຈະສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ເຖິງ 1.2 ຕື້ໂດລ່າ. ຖ້າຫາກການຄາດຄະ
ເນ່ນີ້ເປັນຄວາມເປັນຈິງ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຈ້າງງານ
ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກມາເປັນຢ່າງດີ ເປັນຈຳ
ນວນຫຼວງຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດຍັງ
ຂາດເຂີນ ໃນປີ 2017 ໄດ້ມີການຄາດຄະເນໄວ້ວ່າຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວ
ພາຍໃນສູງເຖິງ 2.2 ລ້ານຄົນ.

ຕົວເລກການຈ້າງງານຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ການໂຮງແຮມຕາມແຕ່ລະແຂວງ ໃນປີ 2018
ຕົວເລກຂອງຄົນທີ່ຖືກຈ້າງງານ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ແຂວງຈຳປາສັກ
ແຂວງຄຳມ່ວນ
ແຂວງວຽງຈັນ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ແຂວງບໍ່ແກວ
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ແຂວງອຸດົມໄຊ

ແຂວງສາລະວັນ
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
ແຂວງຊຽງຂວາງ
ແຂວງຫົວພັນ
ແຂວງໄຊຊົມບູນ
ແຂວງອັດຕະປື
ແຂວງເຊກອງ
ແຂວງຜົ້ງສາລີ

728
547
500
476
462
447
299
265

9,652
8,389
4,269
3,094
2,840
2,661
2,387
1,367
1,065
958

ລາຍຮັບຂອງທ່ານແມ່ນຂຶ້ນກັບ ວຸດທິ, ທັກສະ ແລະ
ປະສົບການ. ເມື່ອທ່ານມີທັກສະເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການເລື່ອນຂັ້ນເງິນເດືອນຂອງທ່ານກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການໄຕ່ເຕົ້າ ແລະ
ເລື່ອນຂັ້ນຕໍ່າແໜ່ງ
ມີວຽກງານຫຼາຍຕໍ່າແໜ່ງທີ່ຕ້ອງ
ການໃນໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ,
ຕົວແທນຈຳໜ່າຍທ່ອງທ່ຽວ,
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລິສັດທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິການຂົນສົ່ງ.
ຂະແໜງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີ່ຕໍ່າ
ແໜງງານວ່າງທີ່ເໝາະສົມ
ສຳລັບທຸກຄົນ.
ຕຳແໜ່ງງານລະດັບຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນມີຄວາມ
ຕ້ອງການສູງ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນພໍ່ຄົວ,
ພະນັກງານເສີບ ແລະ ພະນັກງານບາ,
ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ, ພະນັກງານແມ່ບ້ານ,
ພະນັກງານທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ພະ
ນັກງານຍົກກະເປົ໋າ, ພະນັກງານນຳທ່ຽວ
ແລະ ພະນັກງານຂາຍປີ້. ທຸກຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດແມ່ນຕ້ອງການພະນັກງານລະ
ດັບຜູ້ຈັດການ ເພື່ອເປັນຜູ້ຈັດການ ແລະ
ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກໃນອົງກອນ.

ສຳລັບພະນັກງານທີ່ເລີ່ມເຮັດວຽກໃນຕໍາແໜ່ງ
ລະດັບຂັ້ນຕົ້ນໃນຂະແໜງການ, ການເລື່ອນ
ຕຳແໜ່ງແມ່ນຈະໄວ ແລະ ງ່າຍກວ່າຂະແໜງ
ການອື່ນໆ ຖ້າທ່ານເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມກະຕືລື
ລົ້ນ, ມີແຮງຈູງໃຈ ແລະ ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ.
ໂອກາດໄຕ່ເຕົ້າເລື່ອນຂັ້ນຕໍ່າແໜ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ
ຍາກເລີຍ.
ພະນັກງານທຳຄວາມສະອາດ / ແມບ້ານ

4,437 ຄົນ

ພະນັກງານເສີບຊາຍ / ພະນັກງານເສີບຍິງ

4,265 ຄົນ

ຜູບໍລິຫານ ແລະ ຫົວຫນ້າລະດັບສູງ

2,664 ຄົນ

ພະນັກງານຕ້ອນຮັບໂຮງແຮມ / ລີສອດ / ບ້ານພັກ

2,189 ຄົນ

ພະນັກງານປຸງແຕງອາຫານ

2,051 ຄົນ

ພະນັກງານຍາມ

1,853 ຄົນ

ຜູຊ່ວງພະນັກງານຂາຍ

1,716 ຄົນ

ພະນັກງານບັນຊີ ແລະ ພະນັກງານກວດບັນຊີ

1,145 ຄົນ

ພະນັກງານນຳທ່ຽວ

956 ຄົນ

ຜູຈັດການໂຮງແຮມ / ລີສອດ / ບ້ານພັກ

870 ຄົນ

ຜູຊ່ວຍເຮັດອາຫານ

808 ຄົນ

ຜູຊ່ວຍໃຫຄຳປຶກສາ ແລະ ເລຂາ

642 ຄົນ

ຜູຈັດການຮ້ານອາຫານ / ຜັບ / ບາ / ໄນທ໌ຄລັບ

287 ຄົນ

ຫົວຫນ້າພໍ່ຄົວ

175 ຄົນ

ພະນັກງານບາ

171 ຄົນ

ຜູຊ່ວຍຈັດເກັບກະເປົ໋າ

108 ຄົນ

ຫົວຫນ້າພະນັກງານອະນາໄມ ແລະ ແມບ້ານ

107 ຄົນ

ສ້າງລາຍຮັບໃນ
ຂະນະທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່

ອາຊີບໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ການໂຮງແຮມ ຢູ ສປປ ລາວ
ໃນປີ 2018

ສ່ວນຫຼາຍວຽກຂັ້ນຕົ້ນເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ
1,000,000 ກີບ ຫາ 2,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ. ສຳລັບສະ
ຫວັດດີການເພີ່ມເຕີມທົ່ວໄປໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ການໂຮງແຮມແມ່ນ ມີທີ່ພັກສຳລັບພະນັກງານ,
ມີອາຫານໃຫ້ໃນເວລາເຮັດວຽກ, ເຄື່ອງແບບ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.

ໃນອາຊີບທີຕ
່ ອ
້ ງພົວພັນກັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ
ການມີທັກສະທາງດ້ານພາສາແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ
ເມືອ
່ ມີນກ
ັ ທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດເຂົາ້ ມາຢ້ຽມຢາມ
ປະເທດລາວ, ການທີມ
່ ຄ
ີ ວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະ
ໃນການສືສ
່ ານເປັນພາສາຕ່າງປະເທດແມ່ນສຳຄັນ
ຫຼາຍ ໃນການເຮັດໃຫ້ນກ
ັ ທ່ອງທ່ຽວເຫຼາ່ົ ນັນ
້ ໄດ້ຮບ
ັ
ປະສົບການທີດ
່ ີ ເຊັນ
່ : ພາສາອັງກິດ, ພາສາຝຮັງ່ ,
ພາສາຈີນ ຫຼື ພາສາເກົາຫຼີ
ອີກວິທີໜຶ່ງໃນການຍົກລະດັບທັກສະພາສາອັງກິດ
ແບບມ່ວນຊື່ນ ແລະ ວ່ອງໄວແມ່ນດາວໂຫລດແອັບ
ຮຽນພາສາອັງກິດຟຣີ ສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ການໂຮງແຮມ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “Sabaidee English”
ສຳລັບ iOS: ເຂົ້າໄປທີ່ App ແລະ ພິມຄຳວ່າ:
“Sabaidee English”

6 ທັກສະ
ເພື່ອຄວາມສໍາເລັດ
ນອກຈາກຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກສຳລັບວຽກງານທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ, ທ່ານຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ທັກສະ
ທີ່ນາຍຈ້າງໃຫ້ຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງ
ລູກຄ້າ.
1. ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ
ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ, ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງ
ທ່ານແມ່ນເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ. ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຄວາມ
ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດທຸກສິ່ງເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມສຸກ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ລູກຄ້າກັບມາໃຊ້ບໍລິການອີກ.

ສຳລັບ Android: ເຂົ້າໄປທີ່ Play Store ແລະ
ພິມຄຳວ່າ: “Sabaidee English”

4. ການເຮັດວຽກເປັນທີມ
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໄດ້ດີ ແລະ ເປັນສະມາຊິກທີ່ມີ
ຄວາມດຸໜັ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບຄວາມສຳເລັດ. ຄວາມຕ້ອງ
ການທີ່ສຳຄັນລວມມີ ເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງຕົນເອງໃນການຕອບ
ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ນຳໃຊ້ຄຳແນະນຳຂອງ
ຫົວໜ້າ, ສະໜັບສະໜູນສະມາຊິກຄົນອື່ນໆເພື່ອປະສານງານ
ກິດຈະກຳສຳລັບການນຳສົ່ງການບໍລິການທີ່ມີຄຸນະພາບ, ເຄົາລົບ
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຂໍຄວາມຊ່ວຍ
ເຫຼືອເມື່ອຈຳເປັນ.

2. ທັກສະດ້ານບຸກຄົນ
ທຳມະຊາດຂອງການເຮັດທຸລະກິດແມ່ນສະໜອງການບໍລິການທີ່
ດີເລີດໃຫ້ແ່ກລູກຄ້າ ລວມເອົາຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານຢ່າງ
ມີປະສິດທິພາບເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບ
ແຂກ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ. ບຸກຄະລິກກະພາບເປັນສິ່ງທີ່ຈຳ
ເປັນຂະແໜງການຕ້ອງການຄົນທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ, ເປັນມິດ
ແລະ ເປັນມືອາຊີບ.

5. ທັກສະການເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍໜ້າທີ່
ຕຳແໜ່ງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນຂະແໜງການແມ່ນຕ້ອງມີການຈັດການ
ກັບຫຼາຍຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ວ່ອງໄວ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກມີປະສິດທິພາບທ່ານຕ້ອງມີຄວາມເປັນລະບຽບ
ແລະ ຕ້ອງສາມາດຮັບມືກັບຫຼາຍໜ້າວຽກໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກ. ຜູ້ວ່າຈ້າງຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ສາມາດຈັດການກັບການ
ເຮັດວຽກທີ່ວ່ອງໄວ, ມີວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ຍັງສາມາດຮັກສາ
ລະດັບຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າທີ່ສູງໄວ້ໄດ້.

3. ທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາ
ການແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນກ່ຽວກັບຊອກຫາຄຳຕອບທີ່ເປັນປະ
ໂຫຍດແກ່ຄຳຖາມຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ບັນຫາໃນການປະຕິບັດງານ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຄວາມສາມາດໃນການໃຈເຢັນ ແລະ ມີຄວາມເຫັນ
ອົກເຫັນໃຈກັບຕໍ່ແຂກ ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ວຸ້ນວາຍ
ຫຼື ຕຶງຄຽດ ແມ່ນເປັນທັກສະທີ່ສຳຄັນ.

6. ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ
ພະນັກງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໃນເວລາທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ. ທ່ານຕ້ອງ
ພ້ອມທີ່ຈະປ່ຽນທັນທີເວລາທີ່ມີເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂຶ້ນ.
ການປັບຕົວ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນ
ຄົນທີ່ນາຍຈ້າງຂາດບໍ່ໄດ້.

ຕົວເລືອກໃນການຮຽນ
ສຳລັບທ່ານ
ການມີຄຸນະວຸດທິການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້
ທ່ານມີການເລີມ
່ ຕົນ
້ ທີດ
່ ີ ໃນເສັນ
້ ທາງແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ
ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄຕ່ເຕົ້າ ແລະ ເລື່ອນຂັ້ນຕໍ່າ
ແໜ່ງໄດ້ໄວ.
ໃນປີ 2017, ຊາວໜຸ່ມຍິງຊາຍຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນແມ່ນຈົບ
ການສຶກສາຈາກຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນ
ສປປ ລາວ. ບັນດາຫຼັກສູດແມ່ນສະໜອງໂດຍໂຮງຮຽນ ແລະ
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບໃນທົ່ວປະເທດ. ມີບາງຫຼັກສູດທີ່
ສະໜອງໂດຍວິທະຍະໄລວິຊາຊີບເອກະຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງ
ມີຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໂດຍ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ຜູ້ສະ
ໜອງການຝຶກອົບຮົມອື່ນໆລວມມີ: ສູນພັດທະນາສີມືແຮງານ,
ສະພະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າອື່ນໆ.
ສຳລັບວຸດທິທີ່ສູງກວ່າແມ່ນສະໜອງໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ.

ຜູ້ສະໜອງການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແຂວງອັດຕະປື
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແຂວງບໍ່ແກວ
ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງຈຳປາສັກ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແຂວງຈຳປາສັກ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຂວງຈຳປາສັກ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຫົວພັນ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແຂວງຫຼວງພະບາງ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງອຸດົມໄຊ
ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຜົ້ງສາລີ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງສາລະວັນ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງເຊກອງ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງໄຊຍະບູລີ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຊຽງຂວາງ
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:
ສະຖາບັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມແຫງຊາດ (LANITH)
ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ (ເອກະຊົນ)
ວິທະຍາໄລລາວວຽງ (ເອກະຊົນ)
ສູນຝຶກອົບຮົມສະຫະພັນແມຍິງ
ສະຖາບັນການພັດທະນາທັກສະລາວ - ເກົາຫລີ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດລາວ
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປາສັກ
ວິທະຍາໄລສຸກສະຫວັດ (ເອກະຊົນ)
ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສູນຝຶກວິຊາຊີບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ
ຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ,
ສາມາດເຂົ້າຕິດຕາມໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ້: www.tvet-laos.org
ແລະ ດາວໂຫລດ TVET ແອັບ ສໍາລັບ iOS ແລະ Android.
ສຳລັບ iOS ໄປທີ່ App Store ແລະ ພິມ: T
“ VET”

ສຳລັບ Android ໄປທີ່ Play Store ແລະ ພິມ: “TVET LAO”

TVET = ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ
IVET = ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມ

ແຜນພັບສັງລວມຂໍ້ມູນຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການຈ້າງງານ ແລະ ທັກສະ ໃນ ສປປ ລາວ ນີ້ແມ່ນຂັດອອກມາຈາກບົດລາຍງານຜົນສຳຫຼວດຕະຫຼາດ
ແຮງງານທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການຈ້າງງານ ແລະ ທັກສະທີ່ຕ້ອງການ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນລາວ,
ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ໂຄງການທັກສະສໍາລັບວຽກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ (ລາວ/029)
ໂຄງການທັກສະສໍາລັບວຽກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ມີຈຸດປະສົງຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນ
ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃນ ສປປ ລາວ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ
ໃນການມີວຽກເຮັດງານທຳ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ.
ໂຄງການທັກສະສໍາລັບວຽກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສົມທົບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ
ລາດຊະອານາຈັກແຫ່ງລຸກຊຳບວກ, ແລະ ສະວິດເຊີແລນ ແລະ ດຳເນີນການໂດຍກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ກົມອາຊີວະສືກສາ ຂອງ
ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາແຫ່ງລຸກຊຳບວກ (LuxDev)
ໂຄງການທັກສະສໍາລັບວຽກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ (ລາວ/029)
ຖະໜົນຂຸນບູລົມ, ບ້ານ ວັດຈັນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທ +856 21 253 156, ແຟັກ +856 21 253 157
Email: lao029@luxdev.lu
ຈັດພິມໂດຍ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ, ບ້ານ ຊຽງຍືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທ +856 21 216 004
ຕຸລາ 2018

