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ການສຶ ກສາໃນສະຫະລາຊາອານ
າຈັກ 
ຄ ູ່ ມື ການດໍ າລົງຊີ ວິ ດສໍ າລັບນັກສຶ ກສາລາວ 
 
 
ຮວບຮວມໂດຍ ສະຖານທ ດອັງກິ ດປະຈໍ ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ   
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ພາກສະເໜີ 
 

ຍິ ນດີ ຕ້ອນຮັບ ແລະ ຊົມເຊີ ຍທີູ່ ເລື ອກມາສຶ ກສາຮໍູ່ າຮຽນໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ! ທຸກໆປີ , 

ສະຫະລາຊາອານາຈັກໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກສຶ ກສາຫຼາຍແສນຄົນຈາກທົູ່ ວທຸກມຸມໂລກ. 

ບາງເທືູ່ ອກໍູ່ ອາດຈະຄື ກັບທູ່ ານກໍູ່ ໄດ້, ເຂົ າເຈົ ້ າມາບູ່ ອນນີ ້ ເພືູ່ ອປະສົບກັບໂອກາດອັນໜ້າອັດສະຈັນ 

ທີູ່ ການສຶ ກສາຂອງສະຫະລາຊາອານາຈັກສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້, ແລະ 
ການປະສົມປະສານລະຫວູ່ າງດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ດ້ານສັງຄົມອັນມະຫັດສະຈັນທີູ່ ເຮັດໃຫ້ທູ່ ານສາມາດເພີດເພີນໄປນໍ າ ໃນລະຫວູ່ າງການດໍ າລົງຊີ ວິ ດຢ ູ່ ທີູ່ ນີ ້ .  
 

ທິ ດທາງແນະນໍ ານີ ້  ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາ ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍທູ່ ານໃຫ້ກຽມພ້ອມ ຕໍູ່ ສິູ່ ງທີູ່ ພວກເຮົ າຫວັງວູ່ າ 
ຈະເປັນ ປະສົບການຄ້ັງໜຶູ່ ງໃນຊີ ວິ ດຂອງທູ່ ານ, ແລະ ປະກອບດ້ວຍຂໍ ້ ມ ນທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດ, ທີູ່ ສໍ າຄັນ ແລະ 
ທີູ່ ມູ່ ວນຊືູ່ ນ. ມີ ຫຼາຍຢູ່ າງທີູ່ ຕ້ອງຮັບຮ ້ , ສະນ້ັນ ກະລຸນາໃຊ້ເວລາໃນການອູ່ ານເອກະສານນີ ້ ຢູ່ າງລະມັດລະວັງ. 
 

ໃນບັນດາໜ້າຕູ່ າງໆຂອງເອກະສານນີ ້ , ທູ່ ານຈະສາມາດຊອກຮ ້ ທຸກຢູ່ າງທີູ່ ທູ່ ານຈໍ າເປັນຕ້ອງຮ ້ , ແລະ 
ສິູ່ ງທີູ່ ຕ້ອງ ເຮັດ, ກູ່ ອນທີູ່ ຈະອອກຈາກບ້ານໄປ, ເຊັູ່ ນດຽວກັນກັບ 

ແນະນໍ າກູ່ ຽວກັບການໄປຮອດສະຫະລາຊາອານາຈັກ, ການຕ້ັງຫັຼກ ປັກຖານ, ການຈັດແຈງ, ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຊີ ວິ ດໃໝູ່ ໃນການເປັນນັກສຶ ກສາຂອງທູ່ ານໃຫ້ໄດ້ດີ ທີູ່ ສຸດ. 

ມັນລວມມີ ຂໍ ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບການເຂົ ້ າເມື ອງ, ຄູ່ າທໍານຽມ ແລະ ການເງິ ນຕູ່ າງໆ, 

ການກະກຽມສໍ າລັບການເດີ ນທາງ ຂອງທູ່ ານ, ການເດີ ນທາງ, ອາກາດ, ເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງທີູ່ ທູ່ ານຈໍ າເປັນ, 

ການເບິູ່ ງແຍງຕົນເອງ, ການຮຽນ, ການຊື ້ ເຄືູ່ ອງ (ຊ໊ ອບປິ ງ), ການມູ່ ວນຊືູ່ ນ ແລະ ອືູ່ ນໆ.  

ພວກເຮົ າຍັງຮວບຮວມບັນດາຄໍ າສັບທີູ່ ສໍ າຄັນທີູ່ ສຸດ ທີູ່ ນໍ າໃຊ້ໃນ ມະຫາວິ ທະຍາໄລສະຫະລາຊາອານາຈັກ, 

ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍໃຫ້ທູ່ ານປັບໂຕໄວຂຶ ້ ນ. 
 

ພວກເຮົ າຍັງໄດ້ສະໜອງລາຍຊືູ່ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທີູ່ ມີ ປະໂຫຍດ ແລະ ທີູ່ ຢ ູ່ ແວັບໄຊ ເຊິູ່ ງໃນນ້ັນ 
ທູ່ ານ ສາມາດດາວໂຫລດ ຄ ູ່ ມື ແນະນໍ າຕູ່ າງໆ ໃນກໍລະນີ ທູ່ ານຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຊ້.  
 

ແລະກະລຸນາຢູ່ າລື ມ: ມີ ການສະໜັບສະໜ ນຫຼວງຫຼາຍໄວ້ໃຫ້ທູ່ ານ ຢ ູ່ ມະຫາວິ ທະຍາໄລທີູ່ ທູ່ ານເລື ອກ 

ສໍ າລັບ ທຸກໆດ້ານຂອງຊີ ວິ ດການເປັນນັກສຶ ກສາ ລວມທັງ: ການຮຽນ, ທີູ່ ພັກ, ການເງິ ນ, 

ປະເດັນດ້ານວີ ຊາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສາຍອາຊີ ບ. ໃຫ້ກວດເບິູ່ ງແວັບໄຊຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງທູ່ ານ 

ແລະ ຫ້ອງການນັກສຶ ກສາ ຕູ່ າງປະເທດ ເພືູ່ ອຊອກຮ ້ ຊືູ່ , ທີູ່ ຢ ູ່ ຕິດຕໍູ່  ແລະ ທີູ່ ຢ ູ່ ເຊືູ່ ອມຕໍູ່ ແວັບໄຊ (web links) 

ທີູ່ ຈໍ າເປັນສໍ າລັບເຂົ ້ າເຖິງການ ສະໜັບສະໜ ນນີ ້ .  
 

ພວກເຮົ າຫວັງເປັນຢູ່ າງຍິູ່ ງທີູ່ ຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບທູ່ ານສ ູ່  ສະຫະລາຊາອານາຈັກ! 

 
  



  

 

 
  

C:\Users\User\Desktop\Survival Guide Lao.docx 

ສາລະບານ 
 
1 ກູ່ ອນອອກເດີ ນທາງ - ສິູ່ ງທີູ່ ຕ້ອງຈັດແຈງ 

1 ກູ່ ອນອອກເດີ ນທາງ – ສິູ່ ງທີູ່ ຕ້ອງເອົ າໄປນໍ າ 

1 ກູ່ ອນອອກເດີ ນທາງ – ການເດີ ນທາງໄປຍັງສະຫະລາຊາອານາຈັກ 

2 ເມືູ່ ອທູ່ ານເດີ ນທາງມາຮອດທໍາອິ ດ – ຄໍ າແນະນໍ າທີູ່ ສໍ າຄັນທີູ່ ສຸດສໍ າລັບອາທິ ດທໍາອິ ດ 

2 ເມືູ່ ອທູ່ ານເດີ ນທາງມາຮອດທໍາອິ ດ – ອາທິ ດສໍ າລັບນັກສຶ ກສາໃໝູ່  (Fresher’s week) 

2 ເມືູ່ ອທູ່ ານເດີ ນທາງມາຮອດທໍາອິ ດ – ກິດຈະກໍານອກຫັຼກສ ດຕູ່ າງໆ  

2 ເມືູ່ ອທູ່ ານເດີ ນທາງມາຮອດທໍາອິ ດ – 

ພົດຈະນານຸກົມຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລສະຫະລາຊາອານາຈັກ 
3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ – ວົງຈອນການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ ້ າກັບວັດທະນາທໍາ 

3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ – ການທູ່ ອງທູ່ ຽວໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ  

3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ – ການຊື ້ ເຄືູ່ ອງ (ຊ໊ ອບປິ ງ) 

3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ – ປະເພນີ  ແລະ ມາລະຍາດຂອງອັງກິດ 

3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ – ມື ້ ພັກລາຊະການ 

3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ – ບັນດາຊືູ່  

3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ – ການສະໜັບສະໜ ນນັກສຶ ກສາ 

3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ – ການຊອກຫາວຽກ 

4 ການສໍ າເລັດການສຶ ກສາ ແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນ 
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1 ກູ່ ອນອອກເດີ ນທາງ - ສິູ່ ງທີູ່ ຕ້ອງຈັດແຈງ  
 
ການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າກູ່ ອນອອກເດີ ນທາງ  
ການກຽມໂຕດີ ສໍ າລັບການເດີ ນທາງຂອງທູ່ ານ ເຮັດໃຫ້ຊີ ວິ ດງູ່ າຍຂຶ ້ ນຫຼາຍ. ດ້ວຍຄວາມຄິ ດດັູ່ ງກູ່ າວນີ ້ , 

ຮັບປະກັນ ວູ່ າທູ່ ານໄດ້ຈັດແຈງທຸກຢູ່ າງຮຽບຮ້ອຍດີ  
ໂດຍໃຫ້ມີ ເວລາເຫຼື ອຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍກູ່ ອນໜ້າທູ່ ານຈະອອກຈາກເຮື ອນ. 

ເມືູ່ ອຮອດເວລາທູ່ ານອອກເດີ ນທາງ, 

ບູ່ ອນທີູ່ ທູ່ ານຈະໄປຮຽນຄວນຈະສົູ່ ງຊຸດເອກະສານກູ່ ຽວກັບການກະກຽມ ທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດມາໃຫ້ທູ່ ານ. 

ໃຫ້ອູ່ ານເອກະສານດັູ່ ງກູ່ າວທັງໝົດຢູ່ າງລະອຽດຖີູ່ ຖ້ວນ. ມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງ ທູ່ ານ 

ຍັງຈະສົູ່ ງເລກໂທລະສັບ ແລະ ຊືູ່ ຂອງບາງຄົນຜ ້ ທີູ່ ທູ່ ານສາມາດຕິດຕໍູ່ ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົູ່ ວໂມງ ຖ້າທູ່ ານ 

ມີ ບັນຫາ ໃນລະຫວູ່ າງການເດີ ນທາງ, ຫຼື  ຖ້າເມືູ່ ອທູ່ ານເດີ ນທາງໄປຮອດຊ້າກວູ່ າແຜນ.  
 

ຖ້າທູ່ ານມີ ໝ ູ່ , ຄອບຄົວພີູ່ ນ້ອງ ຫຼື  ໝ ູ່ -ຂອງ-ໝ ູ່  ທີູ່ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດຢ ູ່ ສະຫະລາຊາອານາຈັກແລ້ວ ຫຼື  

ຜ ້ ທີູ່ ໄດ້ເຄີ ຍສຶ ກສາຢ ູ່ ຫ້ັນມາກູ່ ອນ, ເຂົ າເຈົ ້ າຄວນຈະເປັນຜ ູ່ ທໍາອິ ດທີູ່ ທູ່ ານຄວນໂທຫາ. 

ຖາມເຂົ າເຈົ ້ າຫຼາຍໆຄໍ າຖາມເທົູ່ າທີູ່ ເຂົ າເຈົ ້ າຈະຕອບໄດ້! 

ນອກນ້ັນ ກໍູ່ ຍັງມີ ແຫຼູ່ ງຂໍ ້ ມ ນອອນລາຍ ທີູ່ ຫຼາກຫຼາຍແຫຼູ່ ງ. 

ສະພາດ້ານວຽກງານນັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດຂອງສະຫະລາຊາອານາຈັກ ມີ ແວັບໄຊທີູ່ ດີ ເລີ ດ 
ທີູ່ ກວມເອົ າຫຼາຍໆດ້ານທີູ່ ສອດຄູ່ ອງ ສໍ າລັບ ນັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດ ໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ ຕາມທີູ່ ຢ ູ່  
https://ukcisa.org.uk/. ສິູ່ ງໃດກໍູ່ ຕາມທີູ່ ທູ່ ານຍັງບໍູ່ ໝ້ັນໃຈ – ໃຫ້ລອງຄ້ົນຕາມທາງກ ເກ້ິລ (try google)! 
 

ວີ ຊາ (Visa) 

ຮັບປະກັນວູ່ າ ທູ່ ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ ້ າປະເທດໃນນາມນັກສຶ ກສາ 
ກູ່ ອນເດີ ນທາງໄປສະຫະລາຊາອານາຈັກ. ທຸກໆເທືູ່ ອ ຕ້ອງຮັບປະກັນວູ່ າ 

ທູ່ ານມີ ເອກະສານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງຄົບທັງໝົດ ແລະ ວີ ຊາ ທີູ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ທູ່ ານສຶ ກສາໃນ 
ສະຫະລາຊາອານາຈັກ (ທູ່ ານຄວນຈະເບິູ່ ງດ້ານນີ ້  ຫຼາຍໆເດື ອນລູ່ ວງໜ້າ 

ຍ້ອນວູ່ າສິູ່ ງເຫົຼູ່ ານີ ້ ມັນຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍ). ເນືູ່ ອງຈາກວູ່ າ ມາຈາກປະເທດລາວ, ທູ່ ານຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ວີ ຊາ 

ເພືູ່ ອເຂົ ້ າມາ ແລະ ສຶ ກສາໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ. ປະເພດວີ ຊາ ສໍ າລັບ ນັກສຶ ກສາ ແມູ່ ນ 

„ວີ ຊານັກສຶ ກສາ ປະເພດ 4 (Tier 4 Student Visa)“, ແລະ ມີ ຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງ 2-3 ຢູ່ າງເພີູ່ ມເຕີມ 

ກູ່ ອນທີູ່ ທູ່ ານຈະສາມາດຍືູ່ ນຂໍ ໄດ້ (ຕົວຢູ່ າງ: 

ທູ່ ານຈໍ າເປັນຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮ ້ ພາສາອັງກິດໃນ ລະດັບດີ ). 

ທູ່ ານສາມາດຊອກຂໍ ້ ມ ນທັງໝົດທີູ່ ທູ່ ານຈໍ າເປັນ ກູ່ ຽວກັບ ວີ ຊານັກສຶ ກສາ ລວມທັງວິ ທີ ການຍືູ່ ນ ໄດ້ 
ໃນແວັບໄຊຂອງລັດຖະບານ ຕາມທີູ່ ຢ ູ່ ນີ ້ : https://www.gov.uk/tier-4-general-visa  
 

ທີູ່ ພັກ 
ບູ່ ອນທໍາອິ ດທີູ່ ຕ້ອງຖາມເມືູ່ ອຊອກຫາບູ່ ອນທີູ່ ຈະຢ ູ່  
ແມູ່ ນໃຫ້ເຂົ ້ າໄປຫາມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງທູ່ ານໂດຍກົງເລີ ຍ. ສູ່ ວນຫຼາຍ ເຂົ າເຈົ ້ າຈະໃຫ້ທິ ດທາງແນະນໍ າ ຫຼື   

ແວັບໄຊ ທີູ່ ມີ ຂໍ ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບທີູ່ ພັກຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ ພ້ອມທັງທີູ່ ຢ ູ່ ຕິດຕໍູ່  
ຢ ູ່ ບໍ ລິ ສັດອະສັງຫາລິ ມະຊັບທີູ່ ເປັນມິດຕໍູ່ ນັກສຶ ກສາ ເຊິູ່ ງຈະສາມາດໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າແກູ່ ທູ່ ານໄດ້. 

ຖ້າທູ່ ານມັກທີູ່ ຈະຊອກຫາທີູ່ ພັກດ້ວຍຕົນເອງ, ທູ່ ານກໍູ່ ສາມາດຊອກຫາບັນດາເຮື ອນ/ແຟລັດໃຫ້ເຊົູ່ າ 

ທີູ່ ລວມເປັນ ລາຍຊືູ່ ນໍ າຕົວແທນໃຫ້ເຊົູ່ າທີູ່ ພັກແກູ່ ນັກສຶ ກສາຂອງທ້ອງຖິູ່ ນນ້ັນໆ.  

ອາດເປັນແນວຄວາມຄິ ດທີູ່ ດີ  ທີູ່ ຈະຢ ູ່ ໃນບູ່ ອນພັກຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລກູ່ ອນ (ເຊິູ່ ງເອີ ້ ນວູ່ າ 'ຫໍພັກ') 

ໃນລະຫວູ່ າງ ປີ ທໍາອິ ດຂອງທູ່ ານ ຈົນກວູ່ າທູ່ ານສາມາດຢື ນດ້ວຍຂາຕົນເອງໄດ້. 

ການດໍ າລົງຊີ ວິ ດຮູ່ ວມກັນແບບນີ ້  ເປັນສິູ່ ງທີູ່  ດີ ທີູ່ ສຸດ ຍ້ອນທູ່ ານຈະສາມາດຜ ກມິດສ້າງເພືູ່ ອນໄດ້ 
ຜູ່ ານການໃຊ້ຊີ ວິ ດຮູ່ ວມກັນໃນບູ່ ອນນັູ່ ງຫ້ິຼນໃນທີູ່ ພັກ ແລະ ແຕູ່ ງກິນຮູ່ ວມເຮື ອນຄົວດຽວກັນ, 

https://ukcisa.org.uk/
https://www.gov.uk/tier-4-general-visa
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ແຕູ່ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍູ່ ຈະມີ ຄວາມເປັນສູ່ ວນຕົວຂອງຕົນເອງ ເວລາຢ ູ່ ຫ້ອງ ຫໍພັກຂອງຕົນເອງ 
ເມືູ່ ອທູ່ ານຕ້ອງການຢາກໃຊ້ເວລາສູ່ ວນຕົວ. 
 

ປະກັນໄພ 
ເມືູ່ ອມາຈາກລາວ, ທູ່ ານຈະຈໍ າເປັນຕ້ອງຈັດແຈງປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງທູ່ ານເອງ. 

ແນະນໍ າໃຫ້ຊື ້ ແຜນປະກັນ ໄພສຸຂະພາບເປັນປີ  ສໍ າລັບເວລາທີູ່ ທູ່ ານຈະໃຊ້ຢ ູ່ ສະຫະລາຊາອານາຈັກ, 

ເຊິູ່ ງກວມເອົ າຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍໃນການປິູ່ ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ກໍລະນີ ສຸກເສີ ນ. ປະກັນໄພນີ ້  

ສາມາດຊື ້ ໄປຈາກລາວເລີ ຍ (ຖ້າທູ່ ານລົມກັບຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພຕູ່ າງໆ ເຊັູ່ ນ: J&C ທີູ່ ວຽງຈັນ) ຫຼື  

ຢ ູ່ ສະຫະລາຊາອານາຈັກ.  

ຖ້າທູ່ ານເປັນເຈົ ້ າຂອງຊັບສິ ນສູ່ ວນຕົວທີູ່ ມີ ມ ນຄູ່ າເປັນພັນໆປອນ ເຊັູ່ ນ: ຄອມພິວເຕີ, ແລັບທັອບ ແລະ 
ໂທລະສັບມື ້ ຖື , ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທູ່ ານເອງ ທີູ່ ຈະຈັດແຈງຊື ້ ປະກັນໄພ ເຊິູ່ ງກວມເອົ າ 

ການເສຍຫາຍ ແລະ ເປູ່ ເພ ຂອງ ຊັບສິ ນສູ່ ວນຕົວຂອງທູ່ ານນ້ັນ ຢ ູ່ ໃນເຮື ອນຂອງທູ່ ານ. ໃນຖານະເປັນ 

ນັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດ, ທູ່ ານອາດເດີ ນທາງຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ໄປ ແລະ ກັບຈາກສະຫະລາຊາອານາຈັກ, 

ກໍູ່ ຢາກແນະນໍ າວູ່ າ ຈະເປັນການດີ  ຖ້າທູ່ ານຈະຊື ້ ປະກັນໄພການເດີ ນທາງ ເພືູ່ ອປົກປ້ອງຊັບສິ ນຂອງທູ່ ານ 
ໃນຫວູ່ າງເດີ ນທາງຜູ່ ານ. ໃຫ້ຄໍ ານຶ ງເຖິງວູ່ າ ລາຄາປະກັນໄພມີ ຫຼາກຫຼາຍລະດັບແຕກຕູ່ າງກັນ, 

ໃຫ້ຊອກຖາມຫຼາຍໆແຫູ່ ງ ແລະ ຊອກຮ ້  ວູ່ າທູ່ ານມີ ທາງເລື ອກຫຍັງແດູ່ ກູ່ ອນ. ແວັບໄຊດ໌  

ທີູ່ ເປັນທີູ່ ນິ ຍົມເຊິູ່ ງລະບຸທາງເລື ອກຫ້ຼາສຸດ ກູ່ ຍວກັບ ປະກັນໄພ ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນອືູ່ ນໆ 
ທີູ່ ມີ ການຫຸຼດລາຄາ ສໍ າລັບນັກສຶ ກສາ ແມູ່ ນຕາມທີູ່ ຢ ູ່  www.studentbeans.com.  
 

ເວລາທີູ່ ດີ ທີູ່ ສຸດທີູ່ ຄວນເດີ ນທາງໄປຮອດ 
ສໍ າຄັນແມູ່ ນໃຫ້ທູ່ ານເດີ ນທາງໄປຮອດທັນເວລາ ກັບ ອາທິ ດຕ້ອນຮັບ ຫຼື  ອາທິ ດປະຖົມນິ ເທດ (ບາງຄ້ັງກໍູ່  

ເອີ ້ ນວູ່ າ ອາທິ ດສໍ າລັນັກສຶ ກສາໃໝູ່  - ເບິູ່ ງປະມວນຄໍ າສັບ) ຂອງສະຖາບັນຂອງທູ່ ານ. ສິູ່ ງນີ ້  

ແມູ່ ນສູ່ ວນໜຶູ່ ງຂອງການຕ້ອນຮັບໂດຍລວມຂອງສະຖາບັນ ແລະ 
ຊູ່ ວຍໃຫ້ນັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດໄດ້ຕ້ັງຫັຼກ ປັກຖານໃນການດໍ າລົງຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ. 

ປົກກະຕິ ຫ້ອງການນັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດ ຫຼື  ສະມາຄົມນັກສຶ ກສາ ພາຍໃນ (National Union of Students (NUS)) 

ຈັດວາລະການປະຖົມນິ ເທດ ຫຼື  ວາລະການຕ້ອນຮັບ ນັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດ ໃນເດື ອນ ກັນຍາ 
ຂອງແຕູ່ ລະປີ . ວາລະດັູ່ ງກູ່ າວ ຈະສະໜອງການສະໜັບສະໜ ນ ຂອງທ້ອງຖິູ່ ນ ແລະ 
ຂໍ ້ ມ ນທີູ່ ຈັດໃຫ້ສະເພາະ ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍທູ່ ານໄດ້ຕ້ັງຫັຼກປັກຖານໄດ້ໄວຂຶ ້ ນ. ສິູ່ ງນີ ້ ລວມທັງ 

ການສະໜັບສະໜ ນໃນການເປີ ດບັນຊີ ທະນາຄານ, ຈົດທະບຽນກັບຕໍາຫຼວດ, ຈົດທະບຽນກັບທູ່ ານໝໍ ຫຼື  

ທັນຕະແພດ, ລາຍລະອຽດກູ່ ຽວກັບຮ້ານຄ້າຂອງທ້ອງຖິູ່ ນ ແລະ ຂໍ ້ ມ ນທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດອືູ່ ນໆ: 
www.nus.org.uk/en/who-we-are/how-we-work/international-students/  
 
 
  

http://www.studentbeans.com/
http://www.nus.org.uk/en/who-we-are/how-we-work/international-students/
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1 ກູ່ ອນອອກເດີ ນທາງ – ສິູ່ ງທີູ່ ຕ້ອງເອົ າໄປນໍ າ 
 

ກູ່ ອນເດີ ນທາງໄປສະຫະລາຊາອານາຈັກ ມັນອາດຫຍຸ້ງຍາກ 
ໃນການທີູ່ ຈະຕັດສິ ນໃຈວູ່ າຈະເອົ າຫຍັງໄປແດູ່ . ນັກສຶ ກສາບາງຄົນ ສຸດທ້າຍກໍູ່ ເອົ າເຄືູ່ ອງໄປຫຼາຍໂພດ, 

ໃນຂະນະທີູ່ ບາງຄົນກໍູ່ ບອກວູ່ າ ເອົ າເຄືູ່ ອງມາບໍູ່ ພໍ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ມັນເປັນທາງເລື ອກສູ່ ວນໂຕ, 

ແຕູ່ ມັນກໍູ່ ເປັນແນວຄວາມຄິ ດທີູ່ ດີ  ທີູ່ ຈະຈືູ່ ໄວ້ວູ່ າ ທູ່ ານສາມາດຊື ້ ເຄືູ່ ອງໃຊ້ປະຈໍ າວັນ ໄດ້ເກືອບທຸກຢູ່ າງ 
ເມືູ່ ອທູ່ ານໄປຮອດ ແລະ ບາງເທືູ່ ອສາຍການບິ ນກໍູ່ ເກັບຄູ່ າເຄືູ່ ອງເກີນແພງຫຼາຍ. ສະນ້ັນ 

ໃຫ້ຄິ ດຢູ່ າງລະມັດລະວັງ ກູ່ ຽວກັບ ທຸກສິູ່ ງທຸກຢູ່ າງທີູ່ ທູ່ ານໃສູ່ ເຂົ ້ າໄປໃນກະເປົ າເດີ ນທາງຂອງທູ່ ານ! 
 

ແມູ່ ນຫຍັງທີູ່ ຄວນນໍ າໄປ? 

• ຮ ບ ແລະ ຂອງທີູ່ ລະນຶ ກສູ່ ວນຕົວ: ເພືູ່ ອເປັນສິູ່ ງຊູ່ ວຍຈໍ າກູ່ ຽວກັບເຮື ອນ ແລະ ຄອບຄົວ 

• ສ ດອາຫານທີູ່ ມັກກິນຂອງຄອບຄົວ (ຖ້າທູ່ ານຈະແຕູ່ ງກິນເອງ - ຫຼື  ແຕູ່ ງສໍ າລັບໝ ູ່ ເພືູ່ ອນ ແລະ 
ເພືູ່ ອນ ຮູ່ ວມຫ້ອງ ໃນຫໍພັກນັກສຶ ກສາ) 

• ຊຸດເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງປະຈໍ າຊາດ (ສໍ າລັບງານລ້ຽງ ແລະ ງານສາກົນຕູ່ າງໆ) 
 

ທູ່ ານສາມາດຊື ້ ເຄືູ່ ອງອືູ່ ນໆໄດ້ເກືອບທຸກຢູ່ າງເມືູ່ ອໄປຮອດສະຫະລາຊາອານາຈັກ ຖ້າທູ່ ານຈໍ າເປັນຕ້ອງຊື ້ , 

ແມູ່ ນແຕູ່ ອາຫານ ຈາກປະເທດລາວ ແລະ ຈາກປະເທດອືູ່ ນໆໃນເຂດອາຊີ ຕາເວັນອອກສູ່ ຽງໃຕ້ 
(ໂດຍສະເພາະ ຈາກມະເລເຊຍ ແລະ ຈາກປະເທດໄທ), ສະນ້ັນ 

ບໍູ່ ຄວນຖື ເອົ າມາຫຼາຍເກີນໄປໃນກະເປົ າເດີ ນທາງຂອງທູ່ ານ. ແນວໃດກໍູ່ ຕາມ, ຖ້າ 

ມີ ອາຫານພິເສດບາງປະເພດຈາກເຮື ອນ ທີູ່ ທູ່ ານບໍູ່ ສາມາດດໍ າລົງຊີ ວິ ດຢ ູ່ ໄດ້ຖ້າຂາດມັນ, 

ເມືູ່ ອນ້ັນກໍູ່ ໃຫ້ຖື ເອົ າໄປ ນໍ າຈໍ ານວນໜຶູ່ ງ ສໍ າລັບ ສອງສາມອາທິ ດທໍາອິ ດ. ແຕູ່ ໃຫ້ຈືູ່ ວູ່ າ: 

ທູ່ ານຈະບໍູ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເອົ າອາຫານສົດ ເຂົ ້ າໄປຍັງສະຫະລາຊາອານາຈັກ. 
 

ເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງ 
ອຸນຫະພ ມຢ ູ່ ສະຫະລາຊາອານາຈັກ ຕໍູ່ າກວູ່ າອຸນຫະພ ມທີູ່ ທູ່ ານລຶ ້ ງເຄີ ຍຢ ູ່ ລາວ. ສະນ້ັນ ຮັບປະກັນວູ່ າ 

ທູ່ ານໄດ້ເອົ າເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງ ກັນໜາວໄປນໍ າຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເຊັູ່ ນ: ຖົງເທ້ົາໜາ ແລະ 
ເກີບແຕະສໍ າລັບໃສູ່ ໃນເຮື ອນພັກ.  

ນອກນ້ັນ ຮັບປະກັນວູ່ າໃຫ້ເອົ າເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງຂາວ ແລະ ດໍ າ ທີູ່ ເປັນຊຸດທາງການໄປນໍ າ. ທຸກໂຮງຮຽນ/ທຸກຄະນະ 
ວິ ຊາ ມີ ງານລ້ຽງທາງການໃນທ້າຍປີ ການສຶ ກສາ ສະນ້ັນ ທູ່ ານຈະຕ້ອງການກຽມພ້ອມສໍ າລັບງານດັູ່ ງກູ່ າວ! 

ທູ່ ານຈະຕ້ອງການມີ ຊຸດເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງທີູ່ ສາມາດ ສໍ າລັບການຊອກວຽກ ແລະ ການສໍ າພາດວຽກ. 

ເສື ້ ອໃຫຍູ່ ທີູ່ ອຸູ່ ນ (ເສື ້ ອໂຄ໊ ດ) ທີູ່ ກັນນໍ ້ າພ້ອມ ຈະເປັນປະໂຫຍດຕະຫຼອດເວລາໂດຍສະເພາະໃນມື ້ ຝົນຕົກ. 
 

ເຄືູ່ ອງໃຊ້ ແລະ ອຸປະກອນໃນເຮື ອນຄົວ  
ຖ້າທູ່ ານມີ ແຜນຈະແຕູ່ ງກິນ ເປັນສູ່ ວນໃຫຍູ່ ສໍ າລັບໂຕເອງ, ອາດຈະເປັນການດີ  

ຖ້າຈະເອົ າເຄືູ່ ອງໃຊ້ທີູ່ ຈໍ າເປັນ ສໍ າລັບເຮື ອນຄົວຂອງທູ່ ານ 
ເພືູ່ ອວູ່ າທູ່ ານຈະສາມາດແຕູ່ ງອາຫານແຊບໆຕ້ັງແຕູ່ ມື ້ ທໍາອິ ດເລີ ຍ. ເພືູ່ ອນຮູ່ ວມຫ້ອງ ໃນຫໍພັກຂອງທູ່ ານ 

ຍັງຈະດີ ໃຈຊູ່ ວຍທູ່ ານແຕູ່ ງກິນໃນໄລຍະມື ້ ທໍາອິ ດຂອງທູ່ ານ. ທູ່ ານຈະສາມາດຊື ້ ອຸປະກອນ 

ເຄືູ່ ອງໃຊ້ໃນເຮື ອນຄົວອືູ່ ນໆ ໃນລາຄາທີູ່ ສາມາດຊື ້ ໄດ້ ຕາມແວັບໄຊດ໌  www.amazon.co.uk ຫຼື  ຢ ູ່ ຮ້ານຄ້າ ຂອງ 

ທ້ອງຖິູ່ ນຕູ່ າງໆ ເຊັູ່ ນ: ອາໂກສ (Argos). ຂຶ ້ ນກັບປະເພດທີູ່ ພັກຂອງທູ່ ານ, 

ທູ່ ານອາດຈະຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ອຸປະກອນເຄືູ່ ອງໃຊ້ບາງຢູ່ າງເຊັູ່ ນ: ໝອນ, ຜ້າຮົູ່ ມ ຫຼື  

ຜ້າປ ຕຽງເຄືູ່ ອງນອນຕູ່ າງໆ. ທູ່ ານບໍູ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຖື ເອົ າທຸກຢູ່ າງມາ: Click2campus ສາມາດສະໜອງ 

‘ຊຸດເຄືູ່ ອງຍ້າຍເຂົ ້ າມາຢ ູ່  (moving in packs)’ ແລະ ບູ່ ອນຮຽກຮ້ອງຂອງນັກສຶ ກສາອືູ່ ນໆ ໄດ້ໃນແວັບໄຊດ໌ : 
www.click2campus.com/store/Essentials-Packs.html 
 

http://www.amazon.co.uk/


  

 

 
  

C:\Users\User\Desktop\Survival Guide Lao.docx 

ມີ ຫຍັງຕືູ່ ມ? 

• ຮັບປະກັນວູ່ າທູ່ ານໄດ້ອັດສໍ າເນົ າເອກະສານທັງໝົດຂອງທູ່ ານເອົ າມານໍ າ 
• ໂທລະສັບ: ແມູ່ ນວູ່ າຊື ້ ຊິ ມຄາດໃໝູ່  ເມືູ່ ອທູ່ ານໄປຮອດ (ເບິູ່ ງ XXX) 

• ໂມງປຸກ (ບາງເທືູ່ ອໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທູ່ ານ): ເພືູ່ ອວູ່ າທູ່ ານຈະບໍູ່ ໄດ້ພາດການເຂົ ້ າຮຽນໃນຕອນເຊົ ້ າ 

• ມີ ຊຸດຮ ບຕິດປື ້ ມຜູ່ ານແດນໄວ້ 
• ຫົວປັບປັກສຽບໄຟ (ຫົວປັກສຽບ) - ທູ່ ານສາມາດຊື ້ ໄດ້ງູ່ າຍ ຢ ູ່ ຮ້ານຊືູ່ ວູ່ າ ພາວແລນ (Poundland) 

ລາຄາ 1 ປອນ (£1). ແຕູ່ ດີ ແທ້ກໍູ່ ໃຫ້ເອົ າຫົວປັບປັກສຽບນີ ້ ມານໍ າ 1 ອັນ ຢູ່ າງໜ້ອຍ ເພືູ່ ອສ້າງຄອມ 

ພິວເຕີແລັບທອບຂອງທູ່ ານ ໃນລະຫວູ່ າງມື ້ ທໍາອິ ດ. 

• ແລັບທັອບ: ເປັນປະໂຫຍດສໍ າລັບການເຮັດວຽກບ້ານ ທັງການສົູ່ ງອີ ເມລ ແລະ 
ການລົມຜູ່ ານສະໄກ (Skype) 

 

ທ້າຍສຸດ – ຮັບປະກັນວູ່ າ ທູ່ ານມີ ເອກະສານທີູ່ ສໍ າຄັນທີູ່ ສຸດ 

ໃນກະເປົ າຖື ຂອງທູ່ ານໃນລະຫວູ່ າງການເດີ ນທາງ, ເພືູ່ ອຮັບປະກັນວູ່ າ 

ທູ່ ານສາມາດຜູ່ ານເຈົ ້ າໜ້າທີູ່ ກວດຄົນເຂົ ້ າເມື ອງໄດ້ຢູ່ າງຄູ່ ອງແຄ້ວ ແລະ ປອດໄພ ໃນກໍລະນີ  
ທີູ່ ກະເປົ າໃຫຍູ່ ຂອງຕົນເອງໄປຮອດຊ້າ.  

• ປື ້ ມຜູ່ ານແດນ  
• ເອກະສານສໍ າຄັນ, ເຊັູ່ ນ: CAS ຂອງ ທູ່ ານ, ໃບແຈ້ງມອບໃຫ້ເຂົ ້ າຮຽນ (offer letter) ແລະ 

ລາຍລະອຽດທີູ່ ພັກ  
• ເງິ ນ  
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1 ກູ່ ອນອອກເດີ ນທາງ – ການເດີ ນທາງໄປຍັງສະຫະລາຊາອານາຈັກ 
 

ເນືູ່ ອງຈາກວູ່ າ ມາແຕູ່ ລາວ, ແນວໂນ້ມກະຄື  ທູ່ ານຈະໄປຮອດສະຫະລາຊາອານາຈັກທາງເຮື ອບິ ນ. 

ທາງເລື ອກທີູ່ ສະດວກ ທີູ່ ສຸດ ແມູ່ ນບິ ນສ ູ່ ສະໜາມບິ ນທີູ່ ໃກ້ກັບມະຫາວິ ທະຍາຂອງທູ່ ານທີູ່ ສຸດ – 

ໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ ມີ ສະໜາມບິ ນການຄ້າສາກົນ ທັງໝົດ 24 ແຫູ່ ງ. ຖ້າທູ່ ານຈະສຶ ກສາຢ ູ່ ໃນ ຫຼື  

ໃກ້ກັບ ລອນດອນ, ທູ່ ານອາດຢາກຈອງປີ ້ ເຮື ອບິ ນ ໄປ ເຮໂທຣ, ແກັດວິ ກ, ລ ຕອນ, ສະແຕນສະເຕດ ຫຼື  

ສະໜາມບິ ນກຸງລອນດອນ. ຫຼາຍມະຫາວິ ທະຍາໄລ ສະໜອງ ການບໍ ລິ ການຮັບຈາກສະໜາມບິ ນ ‘ພົບປະ 
ແລະ ທັກທາຍ’ ສໍ າລັບ ການເດີ ນທາງມາຮອດສະຫະລາຊາອານາຈັກຂອງທູ່ ານ. 

ຖ້າທູ່ ານຕ້ອງການໃຊ້ບໍ ລິ ການ ທູ່ ານຈະຕ້ອງຈອງໄວ້ລູ່ ວງໜ້າ. ບາງຄ້ັງ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ 

ຈະມີ ທີ ມງານລໍ ຖ້າ ຢ ູ່ ຂ້າງສະໜາມບິ ນກູ່ ອນພາກຮຽນໃໝູ່ ຈະເລີູ່ ມ 
ເພືູ່ ອຕ້ອນຮັບນັກສຶ ກສາທີູ່ ເດີ ນທາງມາຮອດໃໝູ່ . ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ຈະແຈ້ງໃຫ້ທູ່ ານຮ ້ ກູ່ ຽວກັບສິູ່ ງນີ ້  

ໃສູ່ ເຂົ ້ າໄປໃນຊຸດຂໍ ້ ມ ນການກະກຽມຂອງທູ່ ານ.  
 

ຮັບປະກັນວູ່ າ ທູ່ ານໄດ້ເບິູ່ ງຂໍ ້ ມ ນບູ່ ອນຮຽນຂອງທູ່ ານ ທາງອິ ນເຕີເນັດ ກູ່ ອນທູ່ ານຈະອອກເດີ ນທາງ. 

ການບໍ ລິ ການທາງອອນລາຍ ເຊັູ່ ນ: ແຜນທີູ່ ກ ເກ້ິລ (Google Maps) ສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານໃນການວາງແຜນ 

ການເດີ ນທາງຂອງທູ່ ານ ຈາກຈຸດທີູ່ ທູ່ ານເຂົ ້ າໄປສະຫະລາຊາອານາຈັກ 
ຈົນຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍຂອງທູ່ ານ – ແຜນທີູ່ ເຫົຼູ່ ານ້ັນ ຍັງສາມາດແນະນໍ າເສ້ັນທາງທີູ່ ດີ ທີູ່ ສຸດ 

ຫຼື  ການເຊືູ່ ອມຕໍູ່ ກັບລົດຂົນສົູ່ ງມວນຊົນທີູ່ ສະດວກທີູ່ ສຸດ ໃຫ້ໄດ້.  
 

ບົດທົດສອບ 
ເມືູ່ ອມາຮອດສະຫະລາຊາອານາຈັກ ທູ່ ານອາດຖື ກຖາມບາງຄໍ າຖາມ 
ໃນເວລາທີູ່ ທູ່ ານຜູ່ ານເຈົ ້ າໜ້າທີູ່ ກວດຄົນເຂົ ້ າເມື ອງ. ເຈົ ້ າໜ້າທີູ່  UKBA ຕ້ອງການຮັບປະກັນວູ່ າ 

ທູ່ ານເປັນນັກສຶ ກສາແທ້ ແລະ ຢາກຮ ້ ວູ່ າ ລະດັບພາສາອັງກິດຂອງ ທູ່ ານໄດ້ພຽງພໍບໍູ່ .  

ໂດຍຄໍ ານຶ ງເຖິງສິູ່ ງນີ ້ , ໃຫ້ເລື ອກຄໍ າຕອບທີູ່ ດີ ທີູ່ ສຸດ ເພືູ່ ອຕອບເຈົ ້ າໜ້າທີູ່  UKBA: 
 
Do not translate: 
 
Question 1: 
UKBA Officer: Good afternoon. I see you have a student visa. What are you planning to study? 
 
You: 
A Civil Engineering. They have a great course at Cotswold University 
B I’m not quite sure yet 
C I want to work and study 
 
Question 2: 
UKBA Officer: How many years have you been studying English? 
You: 
A Excuse me, I don’t understand your question 
B Well, since I was about 7 years old. In Laos we start English in primary school. 
C I have IELTS 5.0 
 
Question 3: 
UKBA Officer: Why did you choose to study in the UK? 
You: 
A The UK has the best universities in the world. Several of my friends have studied here already. 
B I’ve heard that it’s really easy to get a job in the UK after you graduate. 
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C I was refused a visa for the USA so I decided to come to the UK instead. 
 
Answers: 1 A, 2 B, 3 A  
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2 ເມືູ່ ອທູ່ ານເດີ ນທາງມາຮອດທໍາອິ ດ – 

ຄໍ າແນະນໍ າທີູ່ ສໍ າຄັນທີູ່ ສຸດສໍ າລັບອາທິ ດທໍາອິ ດ  
 
ໂທລະສັບມື ຖື  
ມີ ຫຼາຍບໍ ລິ ສັດໂທລະສັບມື ຖື  ໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ. 

ຜ ້ ສະໜອງບໍ ລິ ການທີູ່ ເປັນທີູ່ ນິ ຍົມກວູ່ າໝ ູ່ ສໍ າລັບນັກສຶ ກສາ ແມູ່ ນໂວດາໂຟນ (Vodafone), 3 ແລະ O2. 

ມີ ສອງວິ ທີ ຫັຼກໆໃນການຈູ່ າຍຄູ່ າໂທລະສັບມື ຖື . ທາງເລື ອກທີ ໜຶູ່ ງ ແມູ່ ນເອົ າໂທລະສັບໂຕເອງມາແຕູ່ ລາວ 

ແລະ ໃຊ້ແບບ Pay As You Go (PAYG) - ຈູ່ າຍຕາມທີ ູ່ ໃຊ້, ໝາຍເຖິງວູ່ າ ທູ່ ານຕືູ່ ມມ ນຄູ່ າໂທໃສູ່ ໂທລະສັບ 

ເມືູ່ ອມ ນຄູ່ າໂທໝົດ ແລະ ນີ ້ ເປັນວິ ທີ ທີູ່ ດີ ສໍ າລັບການຄວບຄຸມ ລາຍຈູ່ າຍຂອງທູ່ ານ (ຄ້າຍຄື ກັນກັບ 

ຊິ ມກາດ ແບບຕືູ່ ມເງິ ນຂອງລາວ). ທາງເລື ອກທີ ສອງ ແມູ່ ນເຊັນສັນຍາ ຈູ່ າຍເປັນເດື ອນ, 

ເຊິູ່ ງໂດຍທົູ່ ວໄປຈະລວມໜູ່ ວຍໂທລະສັບໃຫ້ຟຣີ  ແລະ ລະບຸມ ນຄູ່ າໂທ ແລະ ຄູ່ າອິ ນເຕີເນັດ 
ພ້ືນຖານທີູ່ ຕ້ອງຈູ່ າຍແຕູ່ ລະເດື ອນ.  ປົກກະຕິແລ້ວ, ສັນຍາເປັນເດື ອນ ຄຸ້ມຄູ່ າກວູ່ າ ຍ້ອນວູ່ າ 

ທູ່ ານຈະໄດ້ຄູ່ າໂທ ແລະ ຄູ່ າສົູ່ ງຂໍ ້ ຄວາມຟຣີ  ແລະ ທັງຄູ່ າອິ ນເຕີເນັດຟຣີ ຈໍ ານວນໜຶູ່ ງ (ຂຶ ້ ນກັບສັນຍາ), 

ແຕູ່ ທູ່ ານຈະຕ້ອງຈູ່ າຍ ທຸກໆ ເດື ອນ, ມາພ້ອມກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໄລຍະຍາວເພີູ່ ມຕືູ່ ມ.  

ສະຫະລາຊາອານາຈັກນໍ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ  GSM ຄື ກັນກັບລາວ ແລະ ຖ້າໂທລະສັບຂອງທູ່ ານໃຊ້ໄດ້ຢ ູ່ ລາວ 

ມັນກໍູ່ ຄວນຈະ ໃຊ້ໄດ້ ຢ ູ່ ສະຫະລາຊາອານາຈັກ - ໃຊ້ກັບຊິ ມກາດຂອງສະຫະລາຊາອານາຈັກໄດ້. 
 

ໂທເມື ອບ້ານ 
ການໂທເມື ອບ້ານເມື ອປະເທດລາວ ຈາກໂທລະສັບມື ຖື ຂອງທູ່ ານ 
ຈະແພງກວູ່ າຫຼາຍຢ ູ່ ສະຫະລາຊາອານາຈັກ. ແນວໃດກໍູ່ ຕາມ, ມີ ບາງ ທາງເລື ອກທີູ່ ຈະປະຢັດຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍໄດ້. 

ດີ ແທ້ໃຫ້ກວດເບິູ່ ງຜ ້ ສະໜອງບໍ ລິ ການໂທຕູ່ າງປະເທດທີູ່ ລາຄາຕໍູ່ າ ເຊິູ່ ງມີ  ນັບມື ້ ນັບຫຼາຍຂຶ ້ ນ ເຊັູ່ ນ: Lebara, 

LycaMobile ແລະ RebTel. ບາງຜ ້ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ອາດສະໜອງແຜນການ ຈູ່ າຍເປັນເດື ອນທີູ່ ມີ ໃຫ້ໂທຟຣີ ຫຼາຍ 

ທັງໂທພາຍໃນ ແລະ ໂທຕູ່ າງປະເທດ ແລະ ອິ ນເຕີເນັດໂມບາຍ (mobile Internet). 

ທາງເລື ອກອີ ກອັນໜຶູ່ ງກໍູ່ ແມູ່ ນໃຊ້ ສະໄກປ (Skype) ຜູ່ ານຄອມພິວເຕີ, ສະມາດໂຟນ ຫຼື  ທາແບລັດ (tablet) 

ໂທໄປຫາຜ ້ ທີູ່ ມີ ທີູ່ ຢ ູ່  ສະໄກປ ຢ ູ່ ບ້ານ ໂດຍບໍູ່ ເສຍເງິ ນ (ຟຣີ ) - ນີ ້ ລວມທັງລົມຜູ່ ານວີ ດີ ໂອ! ວັອສແອັບ 

(Whatsapp), ເຟສບຸກແມັສເຊັນເຈີ  (Facebook) ແລະ ເຟສທາມ (FaceTime) (ໃນເຄືູ່ ອງຂອງແອັບເປິ ້ ລ) 

ກໍູ່ ໃຊ້ໄດ້ຄື ກັນ. 
 

ບັນຊີ ທະນາຄານ 
ຖ້າທູ່ ານຢ ູ່ ສະຫະລາຊາອານາຈັກດົນກວູ່ າ 2-3 ເດື ອນ ທູ່ ານຄວນພະຍາຍາມເປີ ດບັນຊີ ທະນາຄານ. 

ນີ ້ ຍັງເປັນທີູ່ ຮຽກຮ້ອງ ໂດຍ ທຶ ນການສຶ ກສາສູ່ ວນຫຼາຍ ເພືູ່ ອໂອນເງິ ນເດື ອນໃຫ້ທູ່ ານ. ບັນຊີ ທະນາຄານ 

ຈະຊູ່ ວຍໃຫ້ທູ່ ານໄດ້ຈູ່ າຍຄູ່ າຕູ່ າງໆ ໄດ້ງູ່ າຍ, ເກັບມ້ຽນເງິ ນໄວ້ຢູ່ າງປອດໄພ, ແລະ 
ຫຼີ ກລ້ຽງການເກັບຄູ່ າທໍານຽມຄູ່ າແລກປູ່ ຽນເງິ ນຕາຕູ່ າງປະເທດ ທີູ່ ທູ່ ານຈໍ າເປັນຕ້ອງຈູ່ າຍ 
ຖ້ານໍ າໃຊ້ບັນຊີ ທະນາຄານທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນຂອງສະຫະລາຊາອານາຈັກ ສໍ າລັບສິູ່ ງຕູ່ າງໆໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ. 

ທະນາຄານອັງກິດ ຂ້ອນຂ້າງເຄັູ່ ງຄັດ ກູ່ ຽວກັບ ຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງໃນການເປີ ດບັນຊີ ທະນາຄານ. ນີ ້ ກໍູ່ ຍ້ອນວູ່ າ 

ຜະລິ ດຕະພັນສິ ນເຊືູ່ ອ ເຊັູ່ ນ: ບັດເຄຣດິ ດ ປົກກະຕິແລ້ວມີ ໄວ້ໃຫ້ສໍ າລັບບັນຊີ ລາຍວັນ, ໝາຍເຖິງ 

ທະນາຄານ ຈະຈໍ າເປັນຕ້ອງຢ້ັງຢື ນລາຍລະອຽດຂອງທູ່ ານຢູ່ າງຄັກແນູ່  ເພືູ່ ອຮັບປະກັນວູ່ າ 
ທູ່ ານມີ ປະຢັດດ້ານສິ ນເຊືູ່ ອທີູ່ ເປັນ ທີູ່ ຍອມຮັບໄດ້ ທີູ່ ຈະສາມາດອະນຸມັດໃຫ້ໃຊ້ຜະລິ ດຕະພັນສິ ນເຊືູ່ ອໄດ້. 
 

ໃນການເປີ ດບັນຊີ ທະນາຄານ ໃນຂະນະທີູ່ ທູ່ ານຢ ູ່ ສະຫະລາຊາອານາຈັກ, 

ທູ່ ານຈະຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ສິູ່ ງຕູ່ າງໆດັູ່ ງລຸູ່ ມນີ ້ : 

• ບັດປະຈໍ າໂຕ - ປື ້ ມຜູ່ ານແດນ ປົກກະຕິແລ້ວຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ  

• ທີູ່ ຢ ູ່ ພັກເຊົ າທີູ່ ຢ້ັງຢື ນໄດ້ – ທັງທີູ່ ຢ ູ່ ຈາກທາງບ້ານ ແລະ ພາຍໃນປະເທດນີ ້ , ເກະສານເຊັູ່ ນ: ໃບບິ ນ 

ແມູ່ ນຍອມຮັບໄດ້ 
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• ຢ້ັງຢື ນລາຍຮັບ – ສິູ່ ງນີ ້ ອາດໝາຍເຖິງການກວດເບິູ່ ງຄວາມໜ້າເຊືູ່ ອຖື  ແລະ ສໍ າພາດ 

ເພືູ່ ອຢ້ັງຢື ນວູ່ າ ທູ່ ານຈະສາມາດຮັກສາບັນຊີ ໄວ້ໄດ້ 
• ຢ້ັງຢື ນສະຖານະພາບການເປັນນັກສຶ ກສາຂອງທູ່ ານ (ປົກກະຕິແລ້ວ 

ແມູ່ ນຈົດໝາຍຢ້ັງຢື ນຈາກມະຫາ ວິ ທະຍາໄລກໍູ່ ພຽງພໍແລ້ວ). 
 

ບັນຊີ ທະນາຄານຂອງນັກສຶ ກສາ ແມູ່ ນເປັນທາງເລື ອກທີູ່ ດີ ເລີ ດແລ້ວ, ຍ້ອນວູ່ າ ບັນຊີ ເຫົຼູ່ ານີ ້  ໃຫ້ປະໂຫຍດ 

ຫຼວງຫຼາຍ ລວມທັງ ການໃຫ້ເບີ ກເງິ ນເກີນວົງເງິ ນ (overdraft) ໂດຍບໍູ່ ມີ ດອກເບ້ັຍ ສ ງສຸດຮອດ 2,000 ປອນ. 

ແນວໃດກໍູ່ ຕາມ, ເປັນການດີ ທີູ່ ຈະຮ ້ ວູ່ າ ບໍູ່ ແມູ່ ນໝົດທຸກທະນາຄານ 

ທີູ່ ໃຫ້ເປີ ດບັນຊີ ທະນາຄານຂອງນັກສຶ ກສາ ໃຫ້ແກູ່ ນັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດ 
(ແຕູ່ ທູ່ ານກໍູ່ ຍັງຈະສາມາດເປີ ດບັນຊີ ລາຍວັນທົູ່ ວໄປໄດ້). 
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2 ເມືູ່ ອທູ່ ານເດີ ນທາງມາຮອດທໍາອິ ດ – ອາທິ ດສໍ າລັບຜ ນັກສຶ ກສາໃໝູ່  (ເຟຣເຊີ  ວີ ກ) 
(Fresher’s week)  

 

ອາທິ ດສໍ າລັບນັກສຶ ກສາໃໝູ່  (ເຟຣເຊີ  ວີ ກ) ແມູ່ ນມະຫາກໍາທົູ່ ວວິ ທະຍາເຂດ ເພືູ່ ອຜັກດັນທູ່ ານເຂົ ້ າສ ູ່ ຊີ ວິ ດ 

ໃນມະຫາວິ ທະຍາໄລ. ປົກກະຕິແລ້ວ ຈະເປັນວາລະທີູ່ ດໍ າເນີ ນໄປເປັນໄລຍະ 5 ມື ້  (ແລະຄື ນ), ເຊິູ່ ງສະໜອງ 

ໃຫ້ແກູ່ ນັກສຶ ກສາຊຸດໃໝູ່  ດ້ວຍອາທິ ດໜຶູ່ ງທີູ່ ເຕັມໄປດ້ວຍກິດຈະກໍາ ຂອງ ການປະຖົມນິ ເທດ, 

ງານຕູ່ າງໆ, ຫ້ອງຮຽນບົດຮຽນຫັຼກສະເພາະ ແລະ ໂອກາດໃນການສ້າງເຄື ອຂູ່ າຍ (ໝາຍເຖິງ: 

ງານລ້ຽງສ້າງສັນ). ມັນບໍູ່ ພຽງ ແຕູ່  ແນະນໍ າໃຫ້ທູ່ ານຮ ້ ກູ່ ຽວກັບການບໍ ລິ ການ ແລະ 
ຄະນະວິ ຊາ/ພະແນກການທີູ່ ສໍ າຄັນທີູ່ ສຸດຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລເທົູ່ ານ້ັນ, ແຕູ່ ມັນຍັງເປັນວິ ທີ ທາງທີູ່ ດີ ທີູ່ ສຸດ 

ໃນການຜ ກມິດສ້າງເພືູ່ ອນໄດ້ໄວ ແລະ ຮັບປະສົບການ ຊີ ວິ ດມະຫາ 
ວິ ທະຍາໄລສະຫະລາຊາອານາຈັກບາງສູ່ ວນໄດ້ເປັນຢູ່ າງດີ . ໝ ູ່ ເພືູ່ ອນທີູ່ ທູ່ ານສ້າງໄດ້ ໃນລະຫວູ່ າງອາທິ ດ 

ເຟຣເຊີ  ວີ ກ ນີ ້  ຈະເປັນເພືູ່ ອນຄ ູ່ ສະໜິດຂອງທູ່ ານໄປຕະຫຼອດຊີ ວິ ດຢ ູ່ ໃນມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງທູ່ ານ.  

ມັນຍັງຈະເປັນ ອາທິ ດໜຶູ່ ງທີູ່ ໜ້າຈົດຈໍ າທີູ່ ສຸດຂອງທູ່ ານ. ໃນລະຫວູ່ າງອາທິ ດນີ ້ , 

ທູ່ ານຈະບໍູ່ ມີ ຄວາມກົດດັນດ້ານການຮຽນ, ສະນ້ັນ ນໍ າໃຊ້ທັກສະຄວາມຫ້າວຫັນບຸກໜ້າຂອງທູ່ ານ ແລະ 
ລິ ເລີູ່ ມເຂົ ້ າມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນງານສັງຄົມຕູ່ າງໆ. 
 

ໃນລະຫວູ່ າງອາທິ ດນີ ້  ຈະມີ ງານວາງສະແດງ ຂອງ ຜ ້ ມາໃໝູ່  (ເຟຣເຊີ  ແຟຣ) ຢ ູ່ ວິ ທະຍາເຂດ. 

ນັກສຶ ກສາໃໝູ່  ມີ ໂອກາດໄດ້ຮັບສິູ່ ງຂອງທີູ່ ແຈກຟຣີ ບາງຈໍ ານວນ ແລະ 
ຊອກຮ ້ ກູ່ ຽວກັບຄລັບກິລາຕູ່ າງໆຂອງສະພານັກສຶ ກສາ, ສະມາຄົມຕູ່ າງໆ, 

ການບໍ ລິ ການທີູ່ ດໍ າເນີ ນໂດຍນັກສຶ ກສາ, ການເປັນຜ ້ ຕາງໜ້າ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ທູ່ ານຈະໄດ້ຮ ້ ຈັກ 

(ແລະທົດລອງ) ສະມາຄົມຕູ່ າງໆ ເຊັູ່ ນ: ບານເຕະ, ການສະແດງລະຄອນ ແລະ ການຂຽນແບບສ້າງສັນ, 

ເຊັູ່ ນດຽວກັນກັບ ສະມາຄົມດ້ານສາສະໜາຕູ່ າງໆ, ສະມາຄົມຊູ່ ວຍເຫຼື ອຜ ້ ອືູ່ ນ, ແລະ 
ສະມາຄົມດ້ານການເມື ອງ ເປັນຕ້ົນ. ຂຶ ້ ນກັບມະຫາວິ ທະຍາໄລ, ທູ່ ານຍັງຈະພົບວູ່ າ ມີ ບາງຄລັບ ແລະ 
ສະມາຄົມທີູ່ ຂ້ອນຂ້າງເປັນເອກະ ລັກ ຫຼື  ຂ້ອນຂ້າງແປກກໍູ່ ມີ . ຕົວຢູ່ າງ: ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ລອນດອນ 

ມີ ສະມາຄົມ ວູ່ າວ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ລີ ເວີ ພ ລ ມີ ສະມາຄົມສັນທະນາການດ້ານປະຫວັດສາດ, ແລະ 
ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ເລແຊັສະເຕີ ມີ ສະມາຄົມ ຊືູ່ ນຊົມເຝ້ືອ. ເຂົ ້ າຮູ່ ວມຈັກ ສອງສາມ ຄລັບ, ແລະ 
ໄປທູ່ ອງທູ່ ຽວໃນອາທິ ດ ເຟຣເຊີ  ວີ ກ ແລະ ພາກບົດຮຽນ ຈັດທົດລອງຕູ່ າງໆ ທີູ່ ສະໜອງໃນອາທິ ດນ້ັນ. 

ແນູ່ ນອນ, ມັນເປັນວິ ທີ ທາງທີູ່ ດີ  ສໍ າລັບພົບປະກັບຜ ້ ທີູ່ ມີ ຄວາມຄິ ດ ຄື ກັນ.  
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2 ເມືູ່ ອທູ່ ານເດີ ນທາງມາຮອດທໍາອິ ດ – ກິດຈະກໍານອກຫັຼກສ ດຕູ່ າງໆ  
 

ດ້ວຍການບໍ ລິ ຫານເວລາທີູ່ ດີ  ທູ່ ານສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ດີ ໃນການຮຽນຂອງທູ່ ານ ແລະ 
ເຂົ ້ າຮູ່ ວມໃນກິດຈະກໍາ ນອກຫັຼກສ ດຕູ່ າງໆໄດ້ ລວມທັງ ກິລາ ແລະ ກິດຈະກໍາທີູ່ ດໍ າເນີ ນໂດຍບັນດາຄລັບ 
ແລະ ສະມາຄົມຕູ່ າງໆ ຢ ູ່ ມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງສະຫະລາຊາອານາຈັກ. ດ້ວຍວິ ທີ ທາງນີ ້  

ທູ່ ານສາມາດມູ່ ວນຊືູ່ ນໄດ້, ຜ ກມິດສ້າງເພືູ່ ອນໄດ້ ແລະ ພົບກັບຜ ້ ທີູ່ ຄິ ດຄື ກັນ. 

ແຕູ່ ທູ່ ານຍັງສາມາດໃຊ້ກິດຈະກໍາເຫົຼູ່ ານ້ັນ ເພືູ່ ອພັດທະນາທັກສະດ້ານສັງຄົມຂອງທູ່ ານ 
ເຊິູ່ ງນາຍຈ້າງໃນອານາຄົດຂອງທູ່ ານກໍູ່ ຈະຖື ວູ່ າມັນມີ ຄູ່ າ. 
 

ກິລາ 
ມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງສະຫະລາຊາອານາຈັກສູ່ ວນຫຼາຍ ມີ ເງືູ່ ອນໄຂທີູ່ ດີ ເລີ ດສໍ າລັບກິລາ ແລະ 
ກິດຈະກໍາຫັດກາຍຕູ່ າງໆ. ເພືູ່ ອເຂົ ້ າຮູ່ ວມໃນດ້ານກິລາ 

ທູ່ ານສາມາດເຂົ ້ າຮູ່ ວມໃນໜຶູ່ ງໃນຈໍ ານວນຄລັບກິລາຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ ຫຼື  
ເຂົ ້ າເປັນສະມາຊິ ກຂອງສ ນຫັດກາຍ ແລະ ລອຍນໍ ້ າຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ. 

ເຂົ ້ າເບິູ່ ງແວັບໄຊກິດຈະກໍາກິລາ ຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງທູ່ ານ ເພືູ່ ອເບິູ່ ງລາຍລະອຽດເພີູ່ ມເຕີມ.  
 

ສະມາຄົມຕູ່ າງໆ 
ສະມາຄົມ ນໍ າເອົ າບັນດານັກສຶ ກສາທີູ່ ມີ ຄວາມສົນໃຈອັນດຽວກັນມາເຕ້ົາໂຮມກັນ. ສິູ່ ງນີ ້  ອາດເປັນ 

ສະມາຄົມ ໂຕ້ວາທີ , ແຕ້ມຮ ບ, ຫ້ິຼນເກມຄອມພິວເຕີ, ຍູ່ າງ, ຫ້ິຼນເຄືູ່ ອງດົນຕີ ຫຼື  

ສະມາຄົມດ້ານວັດທະນາທໍາ. ໃນການເປັນ ສະມາຊິ ກຂອງສະມາຄົມ 

ຊູ່ ວຍໃຫ້ທູ່ ານໄດ້ເຂົ ້ າຮູ່ ວມໃນບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ໄປຮູ່ ວມງານສັງຄົມຕູ່ າງໆ. 

ທູ່ ານສາມາດພົບປະກັບຄົນທີູ່ ມີ ຄວາມສົນໃຈອັນດຽວກັນ ຄື ກັບທູ່ ານ ແລະ ສ້າງເປັນເພືູ່ ອນມິດກັນ. 

ບູ່ ອນທີູ່  ສາມາດໃຫ້ຂໍ ້ ມ ນແກູ່ ທູ່ ານກູ່ ຽວກັບສະມາຄົມຕູ່ າງໆໄດ້ດີ ທີູ່ ສຸດ ຢ ູ່ ມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງທູ່ ານ 
ແມູ່ ນໃຫ້ເຂົ ້ າເບິູ່ ງ ແວັບໄຊດ໌  ຂອງ ສະພານັກສຶ ກສາ. 
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2 ເມືູ່ ອທູ່ ານເດີ ນທາງມາຮອດທໍາອິ ດ – 

ພົດຈະນານຸກົມຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລສະຫະລາຊາອານາຈັກ  
 

ເມືູ່ ອທູ່ ານເດີ ນທາງມາຮອດ ມາຫາວິ ທະຍາໄລສະຫະລາຊາອານາຈັກເທືູ່ ອທໍາອິ ດ, ອາດຈະມີ ຄໍ າສັບ ແລະ 
ຄໍ າເວົ ້ າຫຼາຍໆຄໍ າ ທີູ່ ບໍູ່ ໃຜເຄີ ຍສອນທູ່ ານມາກູ່ ອນ ໃນຫ້ອງຮຽນພາສາອັງກິດ. ລຸູ່ ມນີ ້  

ແມູ່ ນລາຍການຄໍ າສັບ ທີູ່ ແນູ່ ນອນວູ່ າ ຍັງບໍູ່ ໝົດພຽງເທົູ່ ານີ ້ , ແຕູ່ ຫວັງວູ່ າ 

ມັນຈະຊູ່ ວຍໃຫ້ທູ່ ານເຂົ ້ າໃຈສິູ່ ງທີູ່ ສໍ າຄັນທີູ່ ສຸດ. ບາງຄໍ າເວົ ້ າເຫົຼູ່ ານີ ້  ອາດເປັນ ທີູ່ ຄຸ້ນເຄີ ຍແລ້ວ 

ຈາກຂະບວນການຍືູ່ ນສະໝັກຂອງທູ່ ານ. 
 
ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານ 
ການຮຽນ 

ການບໍ ລິ ການສະໜັບສະໜ ນການຮຽນ ທີູ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ 
ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍ ນັກສຶ ກສາ ກູ່ ຽວກັບ ບັນຫາດ້ານການຮຽນ. 

ປີ ການສຶ ກສາ (ຍັງເອີ ້ ນວູ່ າ: 

ປີ ຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ) 

ດໍ າເນີ ນຈາກເດື ອນກັນຍາ ຮອດ ເດື ອນ ມິຖຸນາ ແລະ ແບູ່ ງອອກເປັນ ສອງ 
ພາກຂອງ ການສິ ດສອນ, ເຊິູ່ ງມີ ໄລຍະພັກ ຄຣິ ສມາສ ແລະ ພັກອີ ສເຕີ . 

ວົງຈອນການຮັບສະໝັກ ປະກອບດ້ວຍຂ້ັນຕອນການຮັບສະໝັກທັງໝົດຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ: 

ມັນເລີູ່ ມຕ້ົນຈາກ ເດື ອນກັນຍາ, ແລະ ດໍ າເນີ ນໄປໜຶູ່ ງປີ ; ຈາກນ້ັນ 

ກໍູ່ ເລີູ່ ມວົງຈອນຕໍູ່ ໄປ. ໃບສະໝັກ ທີູ່ ປະກອບໃນວົງຈອນການຮັບສະໝັກໜຶູ່ ງ 

ແມູ່ ນສໍ າລັບປີ ການສຶ ກສາຕໍູ່ ໄປ: ໝາຍເຖິງ ຖ້າທູ່ ານຍືູ່ ນໃນສົກປີ  2017/2018, 

ປີ ທໍາອິ ດຂອງການຮຽນຢ ູ່ ມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງທູ່ ານ ຈະແມູ່ ນ 
ສົກການສຶ ກສາປີ  2018/2019.  

ຫ້ອງການຮັບສະໝັກນັກສຶ ກສາ ຈັດການກັບໃບສະໝັກສໍ າລັບທຸກຫັຼກສ ດ ແລະ 
ການລົງທະບຽນເຂົ ້ າຮຽນທັງໝົດ. 

ຜ ້ ແນະນໍ າກູ່ ຽວກັບການ 
ຮັບສະໝັກ (ຍັງເອີ ້ ນວູ່ າ: 

ເຈົ ້ າໜ້າທີູ່ ຮັບສະໝັກ) 

ບຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື  ໃນພາກວິ ຊາ ຜ ້ ທີູ່ ຮັບຜິດຊອບໃບສະໝັກ ແລະ 
ຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈອືູ່ ນໆ ກູ່ ຽວກັບຫັຼກສ ດ. 

BA: Bachelor of Arts - ປະລິ ນຍາຕີ  

ດ້ານສັງຄົມ 

ວຸດທິ ການສຶ ກສາ ທີູ່ ນັກສຶ ກສາຈະໄດ້ຮັບ ເມືູ່ ອສໍ າເລັດຫັຼກສ ດປະລິ ນຍາຕີ ຢູ່ າງ 
ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ, ເຊິູ່ ງປົກກະຕິແລ້ວ ຈະໃຊ້ເວລາ 3 

ປີ ເຕັມໃນການສຶ ກສາຮໍູ່ າຮຽນຈຶູ່ ງສໍ າເລັດ. 

ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບມອບປະລິ ນຍາຕີ ດ້ານສັງຄົມແລ້ວ, 

ນັກສຶ ກສາສາມາດໃສູ່ ຄໍ າຫຍໍ ້ ດັູ່ ງກູ່ າວ ໃສູ່ ທ້າຍຂອງຊືູ່ ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້. BA Hons 

ໝາຍເຖິງ ປະລິ ນຍາຕີ ດ້ານສັງຄົມ ໂດຍມີ  ຫັຼກສ ດເໜືອປະລິ ນຍາເພີູ່ ມຕືູ່ ມ 
(Bachelor of Arts with Honours). 

ວິ ທະຍາເຂດ 
 

ຂອບເຂດເນື ້ ອທີູ່  ເຊິູ່ ງໃນນ້ັນອາຄານຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລຕ້ັງຢ ູ່ .  

ພະຄຣິ ສ (ອານຸສາສະໜາຈານ) ຊີ ້ ນໍ າດ້ານສາສະໜາ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນຜ ້ ທີູ່ ຕ້ອງການການແນະນໍ າດ້ານນີ ້ . 

ຂໍ ້ ສະເໜີແບບມີ ເງືູ່ ອນໄຂ  ຖ້າທູ່ ານໄດ້ຮັບຂໍ ້ ສະເໜີທີູ່ ມີ ເງືູ່ ອນໄຂ, ມັນໝາຍເຖິງວູ່ າ 

ທູ່ ານຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້້ໄດ້ຕາມ (ຫຼື  ເກີ ນ) ບາງເງືູ່ ອນໄຂ 

ຈຶູ່ ງຈະສາມາດເລີູ່ ມຫັຼກສ ດນ້ັນໄດ້. ຕົວຢູ່ າງ: ເງືູ່ ອນໄຂຂອງທູ່ ານ ອາດແມູ່ ນ 

ໃຫ້ໄດ້ຄະແນນ IELTS ໃດໜຶູ່ ງ. ທູ່ ານສາມາດຊອກເບິູ່ ງເງືູ່ ອນໄຂ ປົກກະຕິ ສໍ າລັບ 

ຫັຼກສ ດຕູ່ າງໆສູ່ ວນຫຼາຍ ໃນເອກະສານແນະນໍ າຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ.  

ການບໍ ລິ ການໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາ 
 

ການໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນແບບຮັກສາເປັນຄວາມລັບ, 

ແບບມື ອາຊີ ບ ກູ່ ຽວກັບ ບັນຫາສູ່ ວນຕົວ, ບັນຫາດ້ານອາລົມ ຫຼື  

ບັນຫາສຸຂະພາບຈິ ດ ໃດໜຶູ່ ງ ທີູ່ ນັກສຶ ກສາອາດມີ  
ໃນລະຫວູ່ າງຢ ູ່ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ. 

ຫັຼກສ ດ ຫັຼກສ ດການຮຽນ ນໍ າໄປສ ູ່ ປະລິ ນຍາ ຫຼື  ຄຸນວຸດທິ ອືູ່ ນໆ. 

ລະຫັດຫັຼກສ ດ ຫັຼກສ ດການສຶ ກສາຊ້ັນສ ງທຸກຫັຼກສ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ ມີ ລະຫັດ; 

ຕົວຢູ່ າງ A100 ແມູ່ ນ ແພດ, M100 ກົດໝາຍ ແລະ Q300 ແມູ່ ນ ພາສາອັງກິດ. 

ແນວໃດກໍູ່ ຕາມ, ສິູ່ ງນີ ້ ບໍູ່ ໝາຍ ຄວາມວູ່ າ ບັນດາຫັຼກສ ດຈະຄື ກັນ 
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ລະຫວູ່ າງມະຫາວິ ທະຍາໄລໜຶູ່ ງ ກັບມະຫາວິ ທະຍາໄລ ອືູ່ ນ - 

ເນື ້ ອໃນຫັຼກສ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າອາດຕູ່ າງກັນຫຼາຍ, ແລະ ຍ້ອນແນວນ້ັນ ຈຶູ່ ງເປັນ 

ການດີ  ທີູ່ ຈະກວດເອກະສານແນະນໍ າຫັຼກສ ດແຕູ່ ລະອັນ ເພືູ່ ອເບິູ່ ງ 
ໂຄງສ້າງຫັຼກສ ດ ສະເພາະ ທີູ່ ແທດເໝາະກັບທູ່ ານທີູ່ ສຸດ. 

ໜູ່ ວຍກິດ ຄະແນນໜູ່ ວຍກິດທີູ່ ໃຫ້ສໍ າລັບແຕູ່ ລະພາກຂອງຫັຼກສ ດ. 

ນີ ້ ສ້າງຂຶ ້ ນບົນພື ້ ນຖານຂອບຮູ່ າງ ແຫູ່ ງຊາດ ທີູ່ ຮັບຮອງແລ້ວ; 

ນັກສຶ ກສາຮຽນເຕັມເວລາ ຕ້ອງໄດ້ຮຽນ ຄົບ 120 ໜູ່ ວຍກິດ ແຕູ່ ລະປີ , ຕົວຢູ່ າງ 

ຮຽນ 6 ວິ ຊາຮຽນເຊິູ່ ງແຕູ່ ລະວິ ຊາໄດ້ 20 ໜູ່ ວຍກິດ. ນັກສຶ ກສາ ຮຽນບໍູ່ ເຕັມເວລາ 

ປົກກະຕິຈະຮຽນ 60 ໜູ່ ວຍກິດຕໍູ່ ປີ . 

ປະລິ ນຍາ ຄຸນວຸດທິ ການສຶ ກສາຊ້ັນສ ງ ຂອງ ລະດັບໃດໜຶູ່ ງ. ມີ : ປະລິ ນຍາຕີ  ຫຼື  ປະລິ ຍາຂ້ັນ 

ທໍາອິ ດ, ເຊັູ່ ນ: ປະລິ ນຍາຕີ ດ້ານສັງຄົມ ຫຼື  ປະກາດຊະນີ ຍະບັດຈົບປະລິ ນຍາ, ແລະ 
ປະລິ ນຍາລະດັບເໜືອມະຫາວິ ທະຍາໄລອືູ່ ນໆ ເຊັູ່ ນ: ປະລິ ນຍາໂທ ແລະ 
ປະລິ ນຍາເອກ.  

ພາກວິ ຊາ ມະຫາວິ ທະຍາໄລສະຫະລາຊາອານາຈັກ ປົກກະຕິແລ້ວ 
ຈະຈັດຕ້ັງເປັນຄະນະວິ ຊາຕູ່ າງໆ, ເຊິູ່ ງຈາກນ້ັນ 

ຈະຈັດໂຄງສ້າງເປັນໂຮງຮຽນຕູ່ າງໆ. ຢ ູ່ ໂຮງຮຽນເຫົຼູ່ ານີ ້ , ບັນຫາວິ ຊາຮຽນ 

ປົກກະຕິແລ້ວ ຈະແບູ່ ງອອກເປັນຫົວໜູ່ ວຍຂອງພະແນກ. ຕົວຢູ່ າງ: 

ໂຮງຮຽນກູ່ ຽວກັບມະນຸດສາດ ຂອງ ມະຫາວິ ທະຍາໄລນັອດຕິງແຮມ 
ປະກອບດ້ວຍ ພາກວິ ຊາບ ຮານນະຄະດີ , ພາກວິ ຊາ ດົນຕີ , ແລະ ອືູ່ ນໆ. 

ປົກກະຕິແລ້ວ ນັກສຶ ກສາ 'ຂຶ ້ ນກັບ' ພາກວິ ຊາໃດກໍູ່ ຕາມ ທີູ່ ສອນ 

ຫັຼກສ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ.  

ວິ ທະຍານິ ພົນ ບົດຂຽນທີູ່ ມີ ຈໍ ານວນຫຼາຍພັນຄໍ າ ກູ່ ຽວກັບ ຫົວຂໍ ້ ວິ ຊາໃດໜຶູ່ ງສະເພາະ, 
ປົກກະຕິແລ້ວ ສໍ າເລັດ ໃນປີ ສຸດທ້າຍຂອງການຮຽນ.  

ການສະໝັກເຂົ ້ າຮຽນ ເບິູ່ ງ ► ການລົງທະບຽນເຂົ ້ າຮຽນ. 

ການສອບເສັງ (ເບິູ່ ງ: ສອບເສັງ) ວິ ທີ ການປະເມີ ນຄວາມຄື ບໜ້າດ້ານການສຶ ກສາຂອງນັກສຶ ກສາ. ສອບເສັງ 

ປົກກະຕິແລ້ວ ດໍ າເນີ ນຂຶ ້ ນໃນທ້າຍຂອງແຕູ່ ລະພາກຮຽນ, ໃນເດື ອນມັງກອນ 

ແລະ ໃນທ້າຍຂອງເດື ອນ ພຶດສະພາ. ຂໍ ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບການສອບເສັງ 

ຍັງສະໜອງໃຫ້ໂດຍ ຫ້ອງການດ້ານການ ສອບເສັງ. 

ຄະນະວິ ຊາ ປົກກະຕິແລ້ວ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຄະນະວິ ຊາ ເຊັູ່ ນ: ສິ ນລະປະ, 
ວິ ສະວະກໍາ, ແພດ, ວິ ທະຍາສາດ ແລະ ວິ ທະຍາສາດສັງຄົມ. ແຕູ່ ລະຄະນະວິ ຊາ 

ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍໆໂຮງຮຽນ, ພາກວິ ຊາ, ພະແນກ ແລະ/ຫຼື  ສະຖາບັນ. 

ຄູ່ າທໍານຽມ (ເບິູ່ ງ: ຄູ່ າລົງ 

ທະບຽນເຂົ ້ າຮຽນ) 

ຈໍ ານວນເງິ ນທີູ່ ນັກສຶ ກສາຈູ່ າຍແຕູ່ ລະປີ  ສໍ າລັບ ເປັນຄູ່ າຮຽນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. 

ຄູ່ າທໍານຽມ ລົງທະບຽນເຂົ ້ າຮຽນ ແມູ່ ນວາງອອກ ໂດຍລັດຖະບານ ແລະ 
ຈູ່ າຍໃຫ້ແກູ່ ມະຫາ ວິ ທະຍາໄລໂດຍກົງ. ຈໍ ານວນນີ ້  ຂຶ ້ ນກັບວູ່ າ 

ເຂົ າເຈົ ້ າຮຽນເຕັມເວລາບໍູ່  ຫຼື  ບໍູ່ ເຕັມເວລາ ແລະ 
ຈັດປະເພດເປັນລະດັບສາກົນບໍູ່  (ຍັງເອີ ້ ນວູ່ າ ລະດັບຕູ່ າງປະເທດ) ຫຼື  ນັກສຶ ກສາ 

ສະຫະລາຊາອານາຈັກ/ອີ ຢ  (UK/EU) ເພືູ່ ອຈຸດປະສົງຂອງການເກັບຄູ່ າຮຽນ.  

ເສັງຈົບ ເສັງຈົບ ແມູ່ ນການສອບເສັງໃນປີ ສຸດທ້າຍຂອງການຮຽນ. 

ນັກສຶ ກສາເສັງຈົບ ນັກສຶ ກສາໃນປີ ສຸດທ້າຍຂອງການຮຽນຫັຼກສ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ.  

ນັກສຶ ກສາໃໝູ່  ນັກສຶ ກສາປີ ໜຶູ່ ງ ໃນໜຶູ່ ງ-ສອງອາທິ ດທໍາອິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ຢ ູ່ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ. 

ອາທິ ດສໍ າລັບນັກສຶ ກສາໃໝູ່   
(ເຟຣເຊີ  ວີ ກ) (Freshers' Week) 

ອາທິ ດທໍາອິ ດຂອງເທີ ມ ຂອງ ປີ ທໍາອິ ດ ຂອງ ຫັຼກສ ດມະຫາວິ ທະຍາໄລ. 

(ເບິູ່ ງພາກທີ  2)  

ນັກສຶ ກສາທີູ່ ຮຽນຈົບ ບາງຄົນຜ ້ ທີູ່ ສໍ າເລັດຫັຼກສ ດປະລິ ນຍາຢູ່ າງປະສົບຜົນສໍ າເລັດ ແລະ 
ໄດ້ຮັບປະລິ ນຍາຂອງ ເຂົ າເຈົ ້ າ. 

ໂຮງຮຽນລະດັບປະລິ ນຍາ ສະໜອງຈຸດສຸມໃສູ່ ການສຶ ກສາລະດັບເໜືອປະລິ ນຍາ ແລະ 
ແທນໃຫ້ຄວາມຈໍ າເປັນຂອງ 
ນັກສຶ ກສາລະດັບເໜືອປະລິ ນຍາພາຍໃນມະຫາວິ ທະຍາໄລນ້ັນ. 
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ພິທີ ມອບໃບປະກາດ (Graduation) ພິທີ ເຊິູ່ ງໃນນ້ັນ ນັກສຶ ກສາໄດ້ຮັບມອບຢູ່ າງເປັນທາງການ 
ປະລິ ນຍາຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ພິທີ ມອບໃບປະກາດ ປົກກະຕິລ້ວ 

ຈະມີ ນັກສຶ ກສາຈໍ ານວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ ້ າຮູ່ ວມ, ເຊິູ່ ງເປັນ 

ຜ ້ ທີູ່ ຈະໄດ້ຮັບໃບປະລິ ນຍາຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ເຊິູ່ ງເປັນໄປປະກາດຜົນສໍ າເລັດ. 

ຫ້ອງໂຖງ (Halls) (ຍັງເອີ ້ ນວູ່ າ: 

ຫ້ອງໂຖງຂອງ ທີູ່ ພັກ) 

ອ້າງອີ ງເຖິງ ຫ້ອງໜຶູ່ ງຂອງທີູ່ ພັກ, ເຊິູ່ ງຕາມປະເພນີ ແລ້ວ 

ແມູ່ ນບູ່ ອນສະໜອງອາຫານທີູ່  ຈັດມາໃຫ້, ເຮັດອານາໄມ, ອາຍອຸູ່ ນ, ແສງ ແລະ 
ໄຟຟ້າ, ແລະ ສິູ່ ງອໍ ານວຍຄວາມ ສະດວກຕູ່ າງໆ ເຊັູ່ ນ: ຫ້ອງທີູ່ ໃຊ້ຮູ່ ວມກັນ ແລະ 
ຫ້ອງນັູ່ ງຫ້ິຼນ.  

ກຽດນິ ຍົມ (Hons) (ຍັງເອີ ້ ນວູ່ າ: 

ກຽດນິ ຍົມ; ປະລິ ຍາ ລະດັບ 

ກຽດນິ ຍົມ) 
 

ການຮຽນລະດັບປະລິ ນຍາຕີ ສູ່ ວນຫຼາຍ 
ຢ ູ່ ມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງສະຫະລາຊາອານາຈັກ ສູ່ ວນຫຼາຍມີ  ປະລິ ນຍາລະດັບ 
ກຽດນິ ຍົມ (honours degrees). ປະລິ ນຍາເຫົຼູ່ ານີ ້  ແບູ່ ງອອກເປັນ: 

ກຽດນິ ຍົມອັນດັບໜຶູ່ ງ (ຫຼື  ອັນດັບໜຶູ່ ງ), ລະດັບສອງຂ້ັນສ ງ ຫຼື  2.i (2:1, ອູ່ ານວູ່ າ 

'ສອງ -ໜຶູ່ ງ'), ລະດັບສອງຂ້ັນຕໍູ່ າ ຫຼື  2.ii ('ສອງ-ສອງ', 2:2), ແລະ 
ກຽມນິ ຍົມອັນດັບສາມ (ສາມ). ຖ້ານັກສຶ ກສາຮຽນບໍູ່ ຂີ ້ ລ້າຍ, 

ແຕູ່ ບໍູ່ ຂີ ້ ລ້າຍຫຼາຍເກີ ນໄປຈົນຕົກ, ເມືູ່ ອນ້ັນ ແມູ່ ນ 

ເຂົ າເຈົ ້ າອາດບໍູ່ ໄດ້ປະລິ ນຍາກຽດນິ ຍົມ, ແຕູ່ ຈະໄດ້ປະລິ ນຍາທໍາມະດາທົູ່ ວໄປ.  

ຫ້ອງການຕູ່ າງປະເທດ 
(International office) 
 

ສະໜອງການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າລະດັບຊູ່ ຽວຊານ 
ໃຫ້ແກູ່ ນັກສຶ ກສາ, ພະນັກງານ ແລະ ຜ ້ ມາຢ້ຽມຢາມ ຈາກຫຼາຍກວູ່ າ 150 

ປະເທດ.  

ການບໍ ລິ ການດ້ານ IT (ຫຼື  

ການບໍ ລິ ການຄອມພິວເຕີ ) 

ໜູ່ ວຍງານທີູ່ ຮັບຜິດຊອບການບໍ ລິ ການ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານ IT 

ທັງໝົດ. ໄປຫາເຂົ າເຈົ ້ າເມືູ່ ອມີ ບັນຫາກູ່ ຽວກັບ WiFi ຫຼື  

ການເຊືູ່ ອມຕໍູ່ ເຄື ອຂູ່ າຍຂອງມະຫາວິ ທະຍາ ໄລຂອງທູ່ ານ. 

ເຂົ າເຈົ ້ າຍັງໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າ ກູ່ ຽວກັບ ຊອບແວ ລາຄາຖື ກສໍ າລັບ ນັກສຶ ກສາ 
ນໍ າອີ ກ.  

ສ ນພາສາ ສະໜອງການຮຽນພາສາທີູ່ ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແກູ່ ນັກສຶ ກສາ ແລະ ພະນັກງານ. 

ບັນລະຍາຍ ໜຶູ່ ງໃນວິ ທີ ການສອນ ຢ ູ່ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ. ບັນດາການບັນລະຍາຍ ສູ່ ວນຫຼາຍ 

ຈະໃຫຍູ່  ກວູ່ າຫ້ອງຮຽນຢ ູ່ ໂຄງຮຽນທົູ່ ວໄປ ແລະ ມີ ການສົນທະນາໜ້ອຍ.   

ອາຈານຜ ້ ບັນຍາຍ ວິ ຊາການໃນລະດັບໃດໜຶູ່ ງ ໃນລໍ າດັບຂ້ັນຕໍາແໜູ່ ງ, 

ສ ງກວູ່ າລະດັບເໜືອປະລິ ນຍາຫຼາຍ ແຕູ່ ຕໍູ່ າກວູ່ າລະດັບສາສະດາຈານ ແລະ 
ຕໍູ່ າກວູ່ າຄະນະບໍ ດີ . 

ຫໍສະໝຸດ 
 

ມີ ຫໍສະໝຸດຫຼາຍໆບູ່ ອນ ໃນມະຫາວິ ທະຍາໄລ 
ທີູ່ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນຂໍ ້ ມ ນທີູ່ ເປັນສິູ່ ງ ພິມ ແລະ ແບບດີ ຈີ ຕອລ ແລະ 
ຍັງມີ ຂໍ ້ ມ ນທາງອອນລາຍທີູ່ ຫຼາກຫຼາຍນໍ າອີ ກ ທີູ່ ຊູ່ ວຍການ ຮຽນຮ ້  ແລະ 
ການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າຂອງທູ່ ານ.  

MA: ປະລິ ນຍາໂທດ້ານສັງຄົມ 
(Masters of Arts) 

MSc: ປະລິ ນຍາໂທດ້ານ 

ວິ ທະຍາສາດ (Master of Science) 

ປະເພດປະລິ ນຍາທີູ່ ນໍ າໄປສ ູ່ ຄຸນວຸດທິ ເໜືອປະລິ ນຍາ; ປະລິ ນຍາທີູ່ ສ ງກວູ່ າ 

ປະລິ ນຍາຕີ . 

ວິ ຊາຮຽນພາກຕູ່ າງໆ 
 

ນັກສຶ ກສາມະຫາວິ ທະຍາໄລ ທີູ່ ຮຽນພາກຕູ່ າງໆ, ຫົວໜູ່ ວຍຫັຼກສ ດຕູ່ າງໆ, 

ໃນແຕູ່ ລະປີ . ໃນບັນດາຫັຼກສ ດສູ່ ວນຫຼາຍທີູ່ ທູ່ ານຮຽນ ມີ ວິ ຊາຮຽນພາກບັງຄັບ 

ແລະ ພາກທາງເລື ອກ.  
NHS ການບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບແຫູ່ ງຊາດ (The National Health Service) 

NUS (ສະຫະພັນນັກສຶ ກສາ 

ແຫູ່ ງຊາດ (National Union of Students)) 

ສະໜອງຂໍ ້ ມ ນ ແລະ ການບໍ ລິ ການ ດ້ານການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າ ແລະ 
ດ້ານສະຫວັດດີ ການ ໃຫ້ແກູ່  ບັນດາສະມາຄົມນັກສຶ ກສາ, ເຊິູ່ ງເປັນເຄື ອຂູ່ າຍ. 

NUS ຍັງເປັນອົງການແຫູ່ ງຊາດ ທີູ່ ເປັນຕົວແທນ ແລະ 
ປຸກລະດົມຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດານັກສຶ ກສາ.  

ບັດ NUS ແຈກຢາຍໂດຍສະມາຄົມນັກສຶ ກສາຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ, ບັດດັູ່ ງກູ່ າວ 

ໃຫ້ນັກສຶ ກສາ ສາມາດເຂົ ້ າສະຖານບັນເທິ ງ (ໄນທ໌ຄລັບ) ແລະ ຫໍພິພິດທະພັນ 
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ໂດຍບໍູ່ ເສຍຄູ່ າ, ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ ອັດຕາຄູ່ າຊື ້ ປີ ້ ລົດໄຟ ຫຼື  ຊື ້ ປຶ ້ ມ 

ໃນລາຄາທີູ່ ມີ ສູ່ ວນຫຸຼດ (ບູ່ ອນທີູ່ ເປັນ ໄປໄດ້). 

ເໜືອປະລິ ນຍາ (ເບິູ່ ງ: Postgrad; PG) 
 

ນັກສຶ ກສາສື ບຕໍູ່ ຮຽນເປັນທາງການ ພາຍຫັຼງຈົບປະລິ ນຍາຕີ  ຫຼື  
ປະລິ ນຍາທໍາອິ ດ. ປົກກະຕິແລ້ວ ປະລິ ນຍາຕີ  ແມູ່ ນຕາມມາດ້ວຍປະລິ ນຍາໂທ 

(ຕົວຢູ່ າງ: ປະລິ ນຍາໂທ ດ້ານສັງຄົມ (MA)). ລະດັບເໜືອປະລິ ນຍາ ຫຼື  PG ລວມມີ  

ປທ (MPhil) ແລະ ປອ (PhD). 

ຜ ້ ຝຶກສອນສູ່ ວນຕົວ (Personal 
tutor) 

ຢ ູ່ ມະຫາວິ ທະຍາໄລສູ່ ວນຫຼາຍ, ນັກສຶ ກສາທຸກຄົນ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ມີ  

ຜ ້ ສຶ ກສາ ສູ່ ວນຕົວ ຜ ້ ທີູ່ ເປັນປະຕ ສ ູ່ ການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ 
ການໃຫ້ການພັດທະນານັກສຶ ກສາ ທີູ່ ກວ້າງໄກກວູ່ າ. ນີ ້ ແມູ່ ນຜ ້ ຕິດຕໍູ່ ທີູ່ ດີ  

ເພືູ່ ອແລກປູ່ ຽນປະສົບການ ຫຼື  ຂໍ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫຼື ອ. 

ຈຸດສ ນກາງ ອິ ນເຕີ ເນັດ (Portal) 

(ເບິູ່ ງ: ອິ ນເຕີ ເນັດ) 

ແວັບໄຊດ໌ ຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ ທີູ່ ສາມາດເຂົ ້ າໄດ້ ແຕູ່ ສໍ າລັບ 
ນັກສຶ ກສາມະຫາວິ ທະຍາ ໄລ ແລະ ພະນັກງານເທົູ່ ານ້ັນ ແລະ ສະໜອງເຄືູ່ ອງມື  
ແລະ ຂໍ ້ ມ ນທີູ່ ປັດສະເພາະບຸກຄົນ ເຊັູ່ ນ: ອີ ເມລ ຂອງ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ.  

ແບບລົງເຝິກຫັດຕົວຈິ ງ  ວິ ທີ ການສອນ ແລະ ການຮຽນ; ນໍ າໃຊ້ໃນວິ ຊາວິ ທະຍາສາດ. 

ສາສະດາຈານ ພະນັກງານວິ ຊາການລະດັບອາວຸໂສ, ເປັນຜ ້ ທີູ່ ເຮົ າໃຫ້ຄວາມເຄົ າລົບນັບຖື  

ໃນຂົງເຂດ ວິ ຊາຂອງພວກເພິູ່ ນ. 

ສູ່ ວນຫຼາຍເປັນຫົວໜ້າພາກວິ ຊາ/ໂຮງຮຽນ/ຄະນະວິ ຊາ. 

ໃບປິ ວ (ຍັງເອີ ້ ນຫຍໍ ້ ວູ່ າ: UG / PG / 

ໃບປິ ວໃຫ້ຂໍ ້ ມ ນທາງ ອອນລາຍ) 

ເປັນຄໍ າສັບທີູ່ ເອີ ້ ນອີ ກແບບໜຶູ່ ງຂອງ ກາຕາລ໊ ອກ ຫຼື  ແຜູ່ ນພັບ. ປົກກະຕິ 

ຈະລວມມີ  ຫັຼກສ ດທັງໝົດຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ ຫຼື  ຂອງ ຄະນະວິ ຊາ. 

ການລົງທະບຽນ 
 

ກູ່ ອນນັກສຶ ກສາຈະເລີູ່ ມການຮຽນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, ແລະ 
ໄດ້ເລີູ່ ມຕ້ົນປີ ການສຶ ກສາໃໝູ່ ແຕູ່ ລະ ປີ , 

ນັກສຶ ກສາຕ້ອງລົງທະບຽນກັບມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ 
ເພື ້ ອຢ້ັງຢື ນລະອຽດ ສູ່ ວນຕົວ ແລະ ລາຍລະອຽດຫັຼກສ ດທີູ່ ຈະຮຽນ. 

ເຂົ າເຈົ ້ າຍັງຢ້ັງຢື ນວູ່ າ ເຂົ າເຈົ ້ າເຫັນດີ ຈູ່ າຍ ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ.  

ຢ ູ່ ບາງມະຫາວິ ທະຍາໄລ (ລວມທັງ: ອ໊ ອກສຟອດ (Oxford), ແຄມບຣິ ຈ  (Cambridge) 

ແລະ ເດີ ຣໍ າ (Durham), ພິທີ ການຮັບເຂົ ້ າເປັນນັກສຶ ກສາ (matriculation) 

ແມູ່ ນພິທີ ທາງການ ເຊິູ່ ງໃນນ້ັນ ຄາດຫວັງໃຫ້ນັກສຶ ກສາ ນຸູ່ ງຊຸດນັກ 
ສຶ ກສາເຕັມຊຸດ.  

ພາກຮຽນ (Semester) ພາກຮຽນ (Semester) ແມູ່ ນຄໍ າສັບ ຂອງພາສາອັງກິດອາເມລິ ກາ ເຊິູ່ ງແມູ່ ນຄໍ າວູ່ າ 

► ເທີ ມ (term) ພາກຮຽນ.  

ສໍ າມະນາ ວິ ທີ ການສິ ດສອນຢ ູ່ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ. 

ຫ້ອງຮຽນທີູ່ ສິ ດສອນບົດຮຽນໃນມະຫາວິ ທະຍາໄລ ທີູ່ ທູ່ ານຈະໄດ້ເຂົ ້ າໃກ້ທີູ່ ສຸດ. 

ໂດຍທົູ່ ວໄປ, ຈະມີ ນັກສຶ ກສາຈໍ ານວນໜ້ອຍກວູ່ າ ຢ ູ່ ຫ້ອງ ສໍ າມະນາ 

ໜ້ອຍກວູ່ າຫ້ອງບັນລະຍາຍ; ແຕູ່ ຈະມີ ນັກສຶ ກສາໃນຫ້ອງສໍ າມະນາຫຼາຍກວູ່ າ 

ຫ້ອງເຝິກສອນເພີູ່ ມ (tutorial). 
Socs  ເປັນຄໍ າຫຍໍ ້ ຂອງຄໍ າວູ່ າ societies ເຊິູ່ ງແມູ່ ນຄລັບຕູ່ າງໆຂອງນັກສຶ ກສາ 

ນັບຕ້ັງແຕູ່  ສະມາຄົມໂຕ້ວາທີ ກູ່ ຽວກັບການເມື ອງ ຈົນຮອດ ທີ ມກິລາຕູ່ າງໆ, 

ຈາກກຸູ່ ມດ້ານວັດທະນາ ທໍາ ຈົນຮອດ ສະມາຄົມແບບບ້າໆບໍ ໆຕູ່ າງໆ.   

SU (ສະມາຄົມນັກສຶ ກສາ (Students' 
Union)) 

ເກື ອບທຸກມະຫາວິ ທະຍາໄລ ມີ  ສະມາຄົມນັກສຶ ກສາ ແລະ ປົກກະຕິແລ້ວ 
ນັກສຶ ກສາ ກໍູ່ ເປັນສະມາຊິ ກໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແລະເຂົ າເຈົ ້ າກໍູ່ ສາມາດອອກໄດ້ 

ຖ້າຕ້ອງການ. ປົກກະຕິແລ້ວ SU ແມູ່ ນການບໍ ລິ ການ ແລະ 
ເປັນອົງການຕົວແທນ ທີູ່ ດໍ າເນີ ນການ ໂດຍນັກສຶ ກສາ ເພືູ່ ອນັກສຶ ກສາ.  

Term - ເທີ ມ - ພາກຮຽນ ໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ, ປີ ການສຶ ກສາ ແມູ່ ນແບູ່ ງອອກເປັນ 3 

ເທີ ມ/ພາກຮຽນ (ລະດ ໃບໄມ້ຫົຼູ່ ນ, ລະດ ບານໃໝູ່  ແລະ ລະດ ແລ້ງ) 

ແຕູ່ ລະເທີ ມໃຊ້ເວລາ 8-11 ອາທິ ດ.  

Tutor - ຜ ້ ເຝິກສອນ ວິ ຊາການຜ ້ ເບິູ່ ງແຍງ ຫຼື  ຊີ ້ ນໍ າ ວຽກການຮຽນຂອງນັກສຶ ກສາແຕູ່ ລະຄົນ.  
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Tutorial - ການເຝິກສອນ ເພີູ່ ມ ກຸູ່ ມນັກສຶ ກສາກຸູ່ ມນ້ອຍໆໜຶູ່ ງ (ປົກກະຕິຮອດ 6 ຄົນ) ຜ ້ ທີູ່ ພົບປະກັນ ກັບ 

ຜ ້ ເຝິກສອນ ແລະ ສົນທະນາກູ່ ຽວກັບການຮຽນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. 
UCAS (Universities and Colleges 
Admissions Service) - 

ການບໍ ລິ ການຮັບສະໝັກເຂົ ້ າ 
ຮຽນຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ ແລະ 
ວິ ທະຍາໄລ 
 

ອົງການຈັດຕ້ັງ ທີູ່ ຈັດການກັບໃບສະໝັກຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລສູ່ ວນຫຼາຍ. 

ທູ່ າແຮງ ນັກສຶ ກສາ ຕືູ່ ມແບບຟອມ UCAS (ອອນລາຍ ຫຼື  ເປັນສະບັບເຈ້ັຍ) ແລະ 
ຍືູ່ ນໃຫ້ UCAS. ຈາກນ້ັນ, UCAS ສົູ່ ງຕໍູ່ ໃບສະໝັກ ໃຫ້ມະຫາວິ ທະຍາໄລ 

ທີູ່ ນັກສຶ ກສາຢາກ ຍືູ່ ນໄປ. ຈາກນ້ັນ ນັກສຶ ກສາໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ (ຫຼື  

ປະຕິເສດ) ແລະ ສາມາດຢ້ັງຢື ນ ການຮັບເອົ າ ແລະ 
ເລື ອກເອົ າມະຫາວິ ທະຍາໄລທີູ່ ຮັບປະກັນ (ປົກກະຕິຈະເປັນທີູ່ ສະເໜີ ຕໍູ່ າກວູ່ າ). 

UCAS ເບິູ່ ງແຍງຂະບວນການກວດກາວູ່ າ ຜ ້ ສະໝັກຊອກບູ່ ອນໃຫ້ໂຕເອງໄດ້ 

ຫຼາຍກວູ່ າໜຶູ່ ງບູ່ ອນ ແລະ ພະຍາຍາມຈັບຄ ູ່ ໃຫ້ນັກສຶ ກສາ ກັບບູ່ ອນທີູ່ ຍັງຫວູ່ າງ 
ໄດ້ຢູ່ າງມີ ປະສິ ດທິ ພາບທີູ່ ສຸດເທົູ່ າທີູ່ ຈະເປັນໄປໄດ້. 

Undergraduate (also: Undergrad; UG) - 

ນັກສຶ ກສາລະດັບປະລິ ນຍາຕີ   
ນັກສຶ ກສາທີູ່ ຮຽນປະລິ ນຍາທໍາອິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, ຕົວຢູ່ າງ: ປະລິ ນຍາຕີ .  

Union - ສະມາຄົມ ປົກກະຕິແລ້ວ ນີ ້ ແມູ່ ນອີ ກຊືູ່ ໜຶູ່ ງຂອງ ສະມາຄົມນັກສຶ ກສາ ► SU: Students' Union. 

University - ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ, ແມູ່ ນສະຖານທີູ່ ການສຶ ກສາຂ້ັນສ ງ ທີູ່ ກໍູ່ ຕ້ັງໂດຍ 

ພະຣາຊະບັນຍັດຣັດຖະສະພາ (Parliamentary Statute). 
University card (also: Uni Card) - 

ບັດມະຫາວິ ທະຍາໄລ  
ມະຫາວິ ທະຍາໄລສູ່ ວນຫຼາຍອອກບັດເປັນປລາສະຕິກ 
ທີູ່ ໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາຍຈຸດປະສົງ ໃຫ້ແກູ່  ນັກສຶ ກສາທັງໝົດ ແລະ 
ພະນັກງານທຸກຄົນ. ບັດນີ ້  ສາມາດນໍ າໃຊ້ເພືູ່ ອເຂົ ້ າໃຊ້ການ ບໍ ລິ ການຫໍສະໝຸດ 

ແລະ ບາງອາຄານ, ຂຶ ້ ນລົດເມ, ແລະ ສ ນກິລາຕູ່ າງໆ (ຂຶ ້ ນກັບ 

ການເປັນສະມາຊິ ກ). ບັນນີ ້  ຍັງນໍ າໃຊ້ສໍ າລັບຮັບສູ່ ວນຫຸຼດຂອງນັກສຶ ກສາ ແລະ 
ເພືູ່ ອໃຊ້ສິ ດໃນການໃຊ້ເຄືູ່ ອງຈັກອັດສໍ າເນົ າເອກະສານໃນວິ ທະຍາເຂດ. 
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3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ - ວົງຈອນການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ ້ າກັບວັດທະນາທໍາ 
 
ພາວະຊ໊ ອກຈາກການເຂົ ້ າສ ູ່ ວັດທະນາທໍາໃໝູ່  ແມູ່ ນປະສົບການຕົວຈິ ງແທ້ໆ ສໍ າລັບ ຫຼາຍໆຄົນ 
ຜ ້ ທີູ່ ຍ້າຍໄປຍັງ ປະເທດອືູ່ ນ. ໃຜກໍູ່ ຕາມທີູ່ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຫຼື  ຮຽນ ຫຼື  ແມູ່ ນແຕູ່ ເດີ ນທາງໄປຍັງປະເທດອືູ່ ນ 

ໄດ້ສໍ າພັດ ແລະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດຜູ່ ານພາວະຊ໊ ອກຈາກການເຂົ ້ າສ ູ່ ວັດທະນາທໍາໃໝູ່  ໃນລະດັບໃດໜຶູ່ ງ. 

ເມືູ່ ອທູ່ ານຍ້າຍໄປປະເທດໃໝູ່ , ມີ ຫຼາຍ ຢູ່ າງທີູ່ ບໍູ່ ລຶ ້ ງເຄີ ຍ: ອາກາດ, ພ ມີ ປະເທດ, ພາສາ, ອາຫານ, ການນຸູ່ ງຖື , 

ບົດບາດທາງສັງຄົມ, ປະເພນີ  ແລະ ການສືູ່ ສານ. ຫຼາຍໆຢູ່ າງທີູ່ ທູ່ ານລຶ ້ ງເຄີ ຍນ້ັນ ບໍູ່ ມີ ອີ ກແລ້ວ. 

ທູ່ ານຈະພົບວູ່ າ ແຕູ່ ລະມື ້ ອອກມາແຕກຕູ່ າງກັນ, 

ວູ່ າການເຮັດວຽກແມູ່ ນດໍ າເນີ ນໄປໃນວິ ທີ ທາງທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນ ເຊິູ່ ງອາດເປັນການຍາກທີູ່ ຈະເຂົ ້ າໃຈ, 

ຮ້ານຄ້າກໍູ່  ເປີ ດ ແລະປິ ດໃນໂມງເວລາທີູ່ ບໍູ່ ອາດຄາດເດົ າໄດ້. ຮ ບແບບການດໍ າລົງຊີ ວິ ດຂອງທູ່ ານ 

ບໍູ່ ຄູ່ ອຍສະດວກສະບາຍ, ກິູ່ ນ, ສຽງ ແລະ ລົດຊາດບໍູ່ ຄຸ້ນເຄີ ຍ ແລະ 
ທູ່ ານອາດມີ ບັນຫາໃນການສືູ່ ສານກັບຄົນທ້ອງຖິູ່ ນ - ຈະຊື ້ ເຂົ ້ າຈີູ່  ກ້ອນໜຶູ່ ງ ກະຍາກ. 

 

ພາວະການເຂົ ້ າສ ູ່ ວັດທະນາທໍາໃໝູ່  

 
ນີ ້ ແມູ່ ນພາວະຊ໊ ອກຈາກການເຂົ ້ າສ ູ່ ວັດທະນາທໍາໃໝູ່ . ເຊັູ່ ນດຽວກັນກັບຮ ບແບບອືູ່ ນໆຂອງການຊ໊ ອກ, 

ມັນກໍູ່ ມີ  ການຕອບຮັບທີູ່ ຊັດເຈນ ແລະ ເກືອບວູ່ າແນູ່ ນອນ. ອາການສະແດງອອກທີູ່ ພົບເຫັນເລື ້ ອຍໆ 

ຂອງ ພາວະຊ໊ ອກ ຈາກການເຂົ ້ າສ ູ່ ວັດທະນາທໍາໃໝູ່ ລວມມີ : 

• ຄວາມຮ ້ ສຶ ກເສົ ້ າ ແລະ ໂດດດູ່ ຽວ, 

ທຸກຍາກໃໝູ່ , ໜ້າສົນໃຈ ແລະ 
ໜ້າຕືູ່ ມເຕ້ັນ 

ທູ່ ານຍອມຮັບ ແລະ ເປີ ດໃຈຮັບເອົ າ ຄວາມແຕກຕູ່ າງ 
ດ້ານວັດທະນາທໍາ. ທູ່ ານເຫັນເຈົ ້ າພາບເປັນຄື ເຮື ອນ 

ໃໝູ່ ຂອງທູ່ ານ ແລະ ບໍູ່ ຫວັງທີູ່ ຈະຈາກ ຫຼື  ໄປຈາກ 
ເພືູ່ ອນໃໝູ່ . 

ທູ່ ານພັດທະນາຍຸດທະສາດ ໃນການ 
ຮັບມື  ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ 
ຄວາມຮ ້ ສຶ ກ, ສ້າງເພືູ່ ອນໃໝູ່ , ແລະ 
ຮຽນຮ ້ ທີູ່ ຈະດັດປັບ ໃຫ້ເຂົ ້ າກັບ 
ວັດທະນາທໍາຂອງເຈົ ້ າພາບ 

ທູ່ ານອາດຮ ້ ສຶ ກຄິ ດຮອດບ້ານ, ຊຶ ມເສົ ້ າ ແລະ 
ຊູ່ ວຍໂຕເອງບໍູ່ ໄດ້ 

ຄວາມແຕກຕູ່ າງເລີູ່ ມເດັູ່ ນຊັດ
ຂຶ ້ ນ ແລະ ເປັນຕາຢາກຮ້າຍ. 

ບັນຫາເລີູ່ ມປະກົດໂຕຂຶ ້ ນ ແລະ 
ຄວາມຂັດຂ້ອງໝອງໃຈກໍູ່ ເກີດ
ຂຶ ້ ນ. 
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• ຮ ້ ສຶ ກຫົຼງທາງ/ລັງເລ (ທາງດ້ານຈິ ດໃຈ) ຫຼື  ສັບສົນ 

• ຮ ້ ສຶ ກໃຈຮ້າຍ, ຊຶ ມເສົ ້ າ, ອູ່ ອນແອ 

• ບັນຫານ້ອຍໆ ກໍູ່ ເບິູ່ ງຄື ວູ່ າໃຫຍູ່ ຫຼວງ 
• ນອນບໍູ່ ຫັຼບ ຫຼື  ນອນຫຼາຍເກີນໄປ 
• ວາດພາບຄື ວູ່ າວັດທະນາທໍາຕົນເອງດີ ເລີ ດທີູ່ ສຸດ 
• ພະຍາຍາມເກີນໄປໃນການດັບປັບ ຈົນກາຍເປັນວູ່ າຈົມຢ ູ່ ກັບວັດທະນາທໍາໃໝູ່  
• ຮ ້ ສຶ ກອາຍ ຫຼື  ບໍູ່ ໝ້ັນຄົງ 
• ຮ ້ ສຶ ກຄິ ດຮອດບ້ານຫຼາຍທີູ່ ສຸດ 
• ຕ້ັງຄໍ າຖາມ (ລັງເລ) ກັບການຕັດສິ ນໃຈຂອງຕົນເອງໃນການຍ້າຍມາບູ່ ອນນີ ້  

 

ຖ້າທູ່ ານຄິ ດວູ່ າ ທູ່ ານກໍາລັງຢ ູ່ ໃນລະຫວູ່ າງພາວະຊ໊ ອກຈາກການເຂົ ້ າສ ູ່ ວັດທະນາທໍາໃໝູ່ , 

ນີ ້ ແມູ່ ນບາງຄໍ າແນະນໍ າ: 

• ອອກຈາກຫ້ອງຂອງທູ່ ານ ແລະ ໄປເອົ າປະສົບການວູ່ າການດໍ າລົງຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ 
ເປັນຄື ແນວໃດ. 

• ສ້າງໝ ູ່ ເພືູ່ ອນ ກັບຄົນທີູ່ ມາຈາກສະຫະລາຊາອານາຈັກເອງ ແລະ 
ສອບຖາມກູ່ ຽວກັບວັດທະນາທໍາຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. 

• ຫັດກາຍ. ຈາກການຊອກກິດຈະກໍາທີູ່ ທູ່ ານມັກ, ທູ່ ານຈະສາມາດຫຸຼດຜູ່ ອນຄວາມຮ ້ ສຶ ກຕຶງຄຽດ 

ແລະ ຄວາມກັງວົນໄດ້. 

• ເຂົ ້ າມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ. ເຂົ ້ າຮູ່ ວມໃນກິດຈະກໍາຊຸມຊົນ, ຄລັບ ຫຼື  ສະມາຄົມຕູ່ າງໆຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ 

ຫຼື  ຊອກໂອກາດເປັນອາສາສະໝັກ. 

• ເຝິກຝົນພາສາອັງກິດຂອງທູ່ ານ ເພືູ່ ອໃຫ້ທູ່ ານຮ ້ ສຶ ກໝ້ັນໃຈຫຼາຍຂຶ ້ ນ. 

• ແນະນໍ າຕົນເອງກັບນັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດອືູ່ ນໆ. ເຂົ າເຈົ ້ າອາດປະສົບກັບບັນຫາອັນດຽວກັນ 

ທີູ່ ທູ່ ານ ກໍາລັງປະເຊີ ນຢ ູ່ . ດ້ວຍການລົມກັບເຂົ າເຈົ ້ າ, ທູ່ ານສາມາດຊອກຮ ້ ວູ່ າ 

ເຂົ າເຈົ ້ າຮັບມື ກັບບັນຫາ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ແນວໃດ.  

• ອົດທົນ. ໃຫ້ເວລາກັບຕົນເອງ 

ໄດ້ຜູ່ ານຜູ່ າພາວະຊ໊ ອກຈາກການເຂົ ້ າສ ູ່ ວັດທະນາທໍາໃໝູ່ ຂອງທູ່ ານ. ມັນຫາກຈະຜູ່ ານໄປ. 

ໃຫ້ຊືູ່ ສັດກັບຕົນເອງ! 
 

ຖ້າທູ່ ານຢາກໄດ້ການຊູ່ ວຍເຫຼື ອໃນການປັບໂຕ 
ກໍູ່ ມີ ການສະໜັບສະໜ ນຫຼາຍໆຢູ່ າງທີູ່ ມີ ໃຫ້ຢ ູ່ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ເຊິູ່ ງ ນໍ າສະເໜີໃນພາກລຸູ່ ມນີ ້ . 
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3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ – ການເດີ ນທາງໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ 
 

ການທີູ່ ຈະທໍາຄວາມເຂົ ້ າໃຈກັບການຂົນສົູ່ ງມວນຊົນ ໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ 
ກໍູ່ ອາດເປັນສິູ່ ງທີູ່ ໜ້າຢ້ານໃນເບື ້ ອງຕ້ົນ, ໂດຍສະເພາະວູ່ າ ມັນມີ ຫຼາຍທາງເລື ອກທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນ! 

ຖ້າທູ່ ານເດີ ນທາງພາຍໃນທ້ອງຖິູ່ ນຫຼາຍ ແມູ່ ນໃຫ້ເບິູ່ ງ ບັດຂຶ ້ ນລົດເມຂອງນັກສຶ ກສາ ສໍ າລັບ 
ເຂດມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງທູ່ ານ ຫຼື  ອາດພິຈາລະນາຂີູ່ ລົດຖີ ບ – ປະເພດ 

ການຂົນສົູ່ ງທີູ່ ເປັນທີູ່ ນິ ຍົມຂອງນັກສຶ ກສາໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກຈໍ ານວນຫຼາຍ. 
 

ຖ້າທູ່ ານເດີ ນທາງໄປບູ່ ອນອືູ່ ນໆໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ, ມີ ສອງທາງເລື ອກຫັຼກ ຄື  ໂດຍທາງລົດເມໃຫຍູ່  (= 

ລົດເມ) ຫຼື  ລົດໄຟ. ສູ່ ວນຫຼາຍລົດໄຟແມູ່ ນວິ ທີ ທາງທີູ່ ໄວທີູ່ ສຸດ ແລະ ສະດອກສະບາຍທີູ່ ສຸດ 

ໃນການເດີ ນທາງໄປທົູ່ ວສະຫະລາຊາອານາຈັກ. ປີ ້ ລົດ ຕ້ອງໄດ້ຈອງກູ່ ອນ ໄວເທົູ່ າທີູ່ ຈະເປັນໄປໄດ້ 

ເພືູ່ ອປະຢັດເງິ ນ. ທູ່ ານສາມາດເລີູ່ ມຊອກຮ ້ ການເຊືູ່ ອມຕໍູ່ ແລະ ຄູ່ າໂດຍສານ 

(ສໍ າລັບບໍ ລິ ສັດລົດໄຟຫຼາຍໆບໍ ລິ ສັດ) ໃນແວັບໄຊດ໌  http://www.nationalrail.co.uk/. ລົດເມ 

ແມູ່ ນທາງເລື ອກທີູ່ ຖື ກກວູ່ າລົດໄຟ, ແຕູ່ ມັນອາດໃຊ້ເວລາເດີ ນທາງດົນກວູ່ າສອງທົບຈຶູ່ ງຈະຮອດ. National 

Express (http://www.nationalexpress.com/) ສະໜອງເຄື ອຂູ່ າຍລົດເມທີູ່ ກວ້າງຂວາງທີູ່ ສຸດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ. 

ອີ ກທາງເລື ອກໜຶູ່ ງ ແມູ່ ນ Megabus (https://uk.megabus.com/), ເຊິູ່ ງສະໜອງເສ້ັນທາງເດີ ນທາງ ໃນ ລາຄາ 

ເລີູ່ ມແຕູ່  £1 ເດີ ນທາງລະຫວູ່ າງຕົວເມື ອງໃຫຍູ່ ໆ. Stagecoach (https://www.stagecoachbus.com/) 

ຍັງສະໜອງປີ ້ ລົດທີູ່ ໃຊ້ໄດ້ໃນລະຫວູ່ າງໄລຍະເວລາ 1 ປີ  ເອີ ້ ນວູ່ າ UniRider, ເຊິູ່ ງເປັນວິ ທີ ທາງທີູ່ ງູ່ າຍດາຍ 

ໃນການເດີ ນທາງໄປຍັງຕົວເມື ອງຕູ່ າງໆ ແລະ ສາມາດປະຢັດເງິ ນ ໄດ້ຫຼາຍຕະຫຼອດປີ . 
 

ຖ້າທູ່ ານຢ ູ່ ພາຍໃນລອນດອນ ແມູ່ ນໃຊ້ລົດໃຕ້ດິ ນ ຫຼື  ທີູ່ ເອີ ້ ນກັນຢ ູ່ ຫ້ັນວູ່ າ 'the tube' (‘ທໍູ່ ’), ເຊິູ່ ງສູ່ ວນຫຼາຍ 

ເປັນວິ ທີ ທາງທີູ່ ໄວທີູ່ ສຸດ ໃນການເດີ ນທາງ. ສໍ າລັບການເດີ ນທາງສະເພາະໃນລອນດອນ, ໃຫ້ເບິູ່ ງບັດ Oyster 

– ມັນເປັນທາງເລື ອກທີູ່ ຖື ກທີູ່ ສຸດ ແລະ ສາມາດນໍ າໃຊ້ໄດ້ກັບການຂົນສົູ່ ງມວນຊົນຫຼາກຫຼາຍປະເພດ. 

ເຂົ ້ າເບິູ່ ງ ແວັບໄຊດ໌ ທາງການກູ່ ຽວກັບ ການຂົນສົູ່ ງສໍ າລັບ ລອນດອນ ຕາມທີູ່ ຢ ູ່  https://tfl.gov.uk/ 

ເພືູ່ ອເບິູ່ ງລາຍ ລະອຽດເພີູ່ ມເຕີມ ກູ່ ຽວກັບການເດີ ນທາງໃນນະຄອນຫຼວງ. 
 

ຖ້າທູ່ ານຍັງຕ້ອງການແຮງຈ ງໃຈເພີູ່ ມເຕີມ ວູ່ າຈະໄປເລາະເບິູ່ ງຫຍັງແດູ່  ແລະ ເຮັດຫຍັງແດູ່  
ໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ, ໃຫ້ເຂົ ້ າເບິູ່ ງ https://www.visitbritain.com ເຊິູ່ ງມີ ຄໍ າແນະນໍ າກູ່ ຽວກັບສະຖານທີູ່ ຕູ່ າງໆ, 

ມະຫະກໍາຕູ່ າງໆ ແລະ ປີ ້ ເຂົ ້ າຊົມ. ລາຍການລຸູ່ ມນີ ້  

ຍັງສະໜອງຂໍ ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບບາງສະຖານທີູ່ ທີູ່ ເປັນທີູ່ ນິ ຍົມຂອງຜ ້ ມາຢ້ຽມຢາມ ຕູ່ າງໆ.  
 

ລອນດອນ ແມູ່ ນໜຶູ່ ງ ໃນບູ່ ອນທູ່ ອງທູ່ ຽວທີູ່ ເປັນທີູ່ ນິ ຍົມອັນດັບສ ງສຸດຂອງນັກທູ່ ອງທູ່ ຽວ, ແລະ 
ກໍູ່ ເດີ ນທາງໄປ ງູ່ າຍດ້ວຍລົດໄຟ, ລົດເມ ຫຼື  ເຮື ອບິ ນ ຈາກເມື ອງອືູ່ ນໆຂອງອັງກິດ, ສະນ້ັນ 

ບໍູ່ ໃຫ້ພາດໂອກາດໃນການໄປ ທູ່ ຽວຊົມບູ່ ອນທູ່ ອງທູ່ ຽວທີູ່ ມະຫັດສະຈັນນີ ້ . 

ມັນມີ ຫຼາຍບູ່ ອນໂພດທີູ່ ຈະລະບຸໃນລາຍການນີ ້ , ແຕູ່ ກໍູ່ ມີ ບາງບູ່ ອນທີູ່  ເປັນທີູ່ ນິ ຍົມທີູ່ ສຸດ ເຊິູ່ ງລວມມີ : 

• ລອນດອນອາຍ (The London Eye) – ເປັນຮ ບແບບທີູ່ ລື ມບໍູ່ ລົງໃນການເບິູ່ ງທິ ວທັດຂອງສະຖານທີູ່  

ທັງໝົດຂອງ ລອນດອນ 
• ພະລາຊະວັງ ບັກກິງແຮມ (Buckingham Palace) – ເບິູ່ ງການປູ່ ຽນຍາມຂອງທະຫານຍາມ ຢ ູ່ ພະລາຊະວັງ  

• ມາດາມ ທາຊຸດ (Madame Tussaud’s) – ໄປຖູ່ າຍຮ ບກັບບຸກຄົນທີູ່ ມີ ຊືູ່ ສຽງທີູ່ ສຸດຂອງໂລກ ບາງທູ່ ານ  

• ຫໍພິພິດທະພັນອັງກິດ (The British Museum) – ຫໍພິພິດທະພັນລອນດອນ ເຊິູ່ ງເປັນ ພິພິດທະພັນ 

ທີູ່ ມີ ຊືູ່ ສຽງລະດັບໂລຂອງລອນດອນ ເຊິູ່ ງມີ ສິູ່ ງວາງສະແດງລ້ານໆລາຍການ ແລະ ເຂົ ້ າຊົມໂດຍບໍູ່  
ເສຍຄູ່ າ.  

• ຫໍຄອຍລອນດອນ (The Tower of London) – ຄຸກຄຸມຂັງ, ພະຣາຊະວັງ, ເຮື ອນເຄືູ່ ອງປະດັບ ແລະ 
ຄັງອາວຸດ  

http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.nationalexpress.com/
https://uk.megabus.com/
https://www.stagecoachbus.com/
https://tfl.gov.uk/
https://www.visitbritain.com/
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ແວັບໄຊດ໌  www.visitlondon.com ຍັງແນະນໍ າອີ ກຫຼາຍໆບູ່ ອນຕືູ່ ມອີ ກ 
 

Oxford ອ໊ ອກສຟອດ ແມູ່ ນ ‘ເມື ອງແຫູ່ ງຈອມແຫຼມໆຂອງອາຄານ.‘ ນີ ້ ແມູ່ ນເມື ອງທີູ່ ຕ້ັງຂອງ 

ມະຫາວິ ທະຍາໄລທີູ່ ເກົູ່ າແກູ່ ທີູ່ ສຸດໃນບັນດາປະເທດທີູ່ ເວົ ້ າພາສາອັງກິດ ໃນໂລກນີ ້ . 

ທຸກການມາຢ້ຽມຢາມນະທີູ່ ນີ ້  ຕ້ອງລວມ ເອົ າການທູ່ ຽວຊົມບາງອາຄານວິ ທະຍາໄລທີູ່ ສວຍງາມ; ຕົວຢູ່ າງ: 

ວິ ທະຍາໄລ ໄຄຣສເຈີ ຊ (Christchurch College), ເຊິູ່ ງລວມມີ  ຫ້ອງກິນເຂົ ້ າຂອງ ຮາຣີ  ພອັດເຕີ (Harry Potter). 

ໃນມື ້ ສັນວັນດີ  ທູ່ ານຍັງສາມາດ ລອງພາຍເຮື ອໃນແມູ່ ນໍ ້ າ – ເປັນປະເພນີ ຂອງ ອອ໊ ກສຟອດ ແທ້ໆ.  
 

Stonehenge ສະໂຕນແຮງ ແມູ່ ນອານຸສາວະລີ ກູ່ ອນປະຫວັດສາດ ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງອັງກິດ, ປະກອບ 

ດ້ວຍຫີ ນຕ້ັງໃຫຍູ່ ໆ ເປັນວົງວຽນ. ນີ ້ ແມູ່ ນໜຶູ່ ງໃນສະຖານທີູ່ ທີູ່ ມີ ຊືູ່ ສຽງທີູ່ ສຸດໃນປະເທດອັງກິດ ແລະ 
ເປັນສະຖານທີູ່  ມໍລະດົກໂລກຕາມ ອົງການ UNESCO. ອາຍຸຂອງມັນແມູ່ ນບໍູ່ ຊັດເຈນວູ່ າຈັກປີ  

ແຕູ່ ຖື ກສ້າງຂຶ ້ ນໃນລະຫວູ່ າງ ປີ  2000 – 3000 BC/ກູ່ ອນສັດຕະວັດ. ມັນຖື ກສ້າງຂຶ ້ ນມາເພືູ່ ອຫຍັງ 

ແມູ່ ນຍັງເປັນປິ ດສະໜາຢ ູ່  – ມັນແມູ່ ນ ເຂດພ້ືນທີູ່ ບູ່ ອນຝັງສົບບໍູ່  ຫຼື  ເປັນປະຕິທິ ນພະອາທິ ດອັນໃຫຍູ່ ? 

ບໍູ່ ມີ ໃຜຢື ນຢັນໄດ້.  
 

Bath ບາທ ມີ ສະຖາປັດຕະຍາກໍາທີູ່ ງົດງາມທີູ່ ສຸດ ໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ, ລວມທັງ ອາຄານ Royal Crescent  

ເຊິູ່ ງເປັນອາຄານເກົູ່ າແກູ່ ທີູ່ ເປັນຮ ບພະຈັນເຄິູ່ ງສ້ຽວ ທີູ່ ມີ ຊືູ່ ສຽງລະດັບໂລກ. ທູ່ ານຍັງສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມ 

Roman Baths ທີູ່ ມະຫັດສະຈັນ, ສ້າງເມືູ່ ອ ເກືອບ 2000 ປີ  ກູ່ ອນ ເຊິູ່ ງເປັນບໍູ່ ນໍ ້ າຮ້ອນແຫູ່ ງດຽວຂອງ ອັງກິດ. 

ຖ້າທູ່ ານຕ້ອງການຮ ້ ເພີູ່ ມເຕີມກູ່ ຽວກັບ ສະຖານທີູ່ ພັກທີູ່ ມີ ຊືູ່ ສຽງທີູ່ ສຸດ, ແມູ່ ນໃຫ້ເຂົ ້ າເບິູ່ ງໃນສ ນ ເຈນ 

ອັອສເຕັນ (Jane Austen Centre) ແລະ ແວູ່ ດືູ່ ມນໍ ້ າຊາ ໃນຫ້ອງ ດືູ່ ມຊາ ຣີ ເຈັນຊີ  (the Regency Team Rooms).  
 

Stratford upon Avon ສະຕຣາສຟອດ ອາພອນ ອາວອນ ເປັນບູ່ ອນເກີດຂອງທູ່ ານ ວີ ລລຽມ ເຊັກສະເປຍ 

(William Shakespeare) ແລະ ແມູ່ ນໜຶູ່ ງໃນສະຖານທີູ່ ທູ່ ອງທູ່ ຽວຫັຼກຂອງສະຫະລາຊາອານາຈັກ. ທູ່ ານສາມາດ 

ເປັນຕົວຢູ່ າງທີູ່ ດີ ເລີ ດ ຂອງ ສະຖາປັດຕະຍາກໍາ ເອລິ ຊາເບັດ (Elizabethan architecture), ໄປຢ້ຽມຢາມ 

ເຮື ອນບູ່ ອນທີູ່ ທູ່ ານເຊັກສະເປຍເກີດ ໃນປີ  1564, ແລະ ອາດໄປເບິູ່ ງການສະແດງລະຄອນ ໃນໂຮງລະຄອນ 

ເຊັກສະເປຍ (the Royal Shakespeare Theatre).   

http://www.visitlondon.com/
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3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ - ການຊື ້ ເຄືູ່ ອງ 
 

ສະຫະລາຊາອານາຈັກ ເປັນບູ່ ອນທີູ່ ດີ  ແລະ ງູ່ າຍໃນການຊື ້ ເຄືູ່ ອງ (ຊ໊ ອບປິ ງ). 

ທູ່ ານຈະພົບວູ່ າມັນງູ່ າຍດາຍຫຼາຍທີູ່ ຈະຊື ້ ທຸກຢູ່ າງ ທີູ່ ທູ່ ານຊອກຫາ ນັບແຕູ່  ອາຫານ ໄປຈົນຮອດເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງ 
ເຄືູ່ ອງປະດັບເຄືູ່ ອງໃຊ້ຕູ່ າງໆ. ໃນຂະນະທີູ່ ພວກເຮົ າ ສັງລວມທາງເລື ອກຕູ່ າງໆໃຫ້ 

ເຊິູ່ ງມີ ຢ ູ່ ເກືອບທຸກຕົວເມື ອງ, ແຕູ່ ກໍູ່ ໃຫ້ຮັບປະກັນວູ່ າ ທູ່ ານໄດ້ຖາມເພືູ່ ອນຮູ່ ວມຫ້ອງ ຫຼື  

ເພືູ່ ອນໃນຫ້ອງຮຽນຂອງທູ່ ານ ກູ່ ຽວກັບປະສົບການຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ແລະ ຂໍ ຄໍ າແນະນໍ າ! 
 

Supermarkets - ຫ້າງສັບພະສິ ນຄ້າ 

ເມືູ່ ອເລາະຊື ້ ເຄືູ່ ອງປະເພດອາຫານ ແລະ ເຄືູ່ ອງດືູ່ ມປະຈໍ າວັນ (ເຄືູ່ ອງໃຊ້ສອຍຕູ່ າງໆ) ໃນອັງກິດ, 

ຄົນສູ່ ວນຫຼາຍ ເລາະຊື ້ ໃນຫ້າງສັບພະສິ ນຄ້າ. ຫ້າງເຫົຼູ່ ານ້ັນ ສະໜອງບັນດາຜະລິ ດຕະພັນທີູ່ ຫຼາກຫຼາຍ 

ທີູ່ ແທດເໝາະກັບທຸກ ລົດນິ ຍົມ ແລະ ທຸກລະດັບງົບປະມານ. ຫ້າງສັບພະສິ ນຄ້າທີູ່ ໃຫຍູ່ ທີູ່ ສຸດ ໃນອັງກິດ 

ແມູ່ ນ ເທັສໂກ້ (Tesco), ເຊນບຸຣີ  (Sainsbury’s), ອາສດາ (Asda) ແລະ ໂຄ-ອອັບ (Co-Op), ມໍຣິ ສັນ (Morrisons) ແລະ 
ເວດໂຣສ (Waitrose). ຖ້າທູ່ ານເຄີ ຍໄປ ຫ້າງ ເທສໂກ້ ໂລຕັສ (Tesco Lotus) ໃນປະເທດໄທ ກໍູ່ ຮ ້ ແລ້ວວູ່ າ 

ທູ່ ານຄາດຫວັງຫຍັງໄດ້ແດູ່ ຈາກຫ້າງນີ ້ . ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າ ຫ້າງເຫົຼູ່ ານີ ້  ຂ້ອນຂ້າງເປັນມາດຕະຖານ, 

ແຕູ່ ບັນດາຫ້າງ ກໍູ່ ມີ ພາບລວມ ແລະ 
ຈຸດສຸມທີູ່ ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນບາງເລັກນ້ອຍ. ຕົວຢູ່ າງ, ສໍ າລັບດ້ານ 

ຂະໜາດ/ຈໍ ານວນຫຼາຍ, ເທັສໂກ້ Tesco ແລະ ເຊນບຸຣີ  (Sainsbury) ແມູ່ ນບໍູ່ ມີ ໃຜແຂູ່ ງໄດ້, ໃນຂະນະທີູ່  ເວດໂຣສ 

(Waitrose) ແມູ່ ນດີ ກວູ່ າ ໃນດ້ານທີູ່ ວູ່ າ ຈູ່ າຍເງິ ນຫຼາຍກວູ່ າໜ້ອຍນຶູ່ ງ ແຕູ່ ໄດ້ອາຫານຄຸນນະພາບ ດີ ກວູ່ າ.  

ທ້າຍທີູ່ ສຸດແລ້ວ, ມັນກໍູ່ ຂຶ ້ ນກັບຄວາມມັກສູ່ ວນບຸກຄົນ ແລະ ສະຖານທີູ່  ເຊິູ່ ງຈະເປັນສິູ່ ງຕັດສິ ນ 

ທູ່ ານຈະຕັດສິ ນໃຈຊື ້ ເຄືູ່ ອງໃຊ້ສອຍຢ ູ່ ບູ່ ອນໃດ ໃນອັງກິດ. ຍັງມີ ບາງຕູ່ ອງໂສ້ຮ້ານຂາຍເຄືູ່ ອງທີູ່ ນ້ອຍກວູ່ າ ຄື  

„ຮ້ານສະດວກຊື ້ ຕູ່ າງໆ“ ເຊັູ່ ນ: ເທັສໂກ້ ເອັກສະເພຣສ (Tesco Express). ຮ້ານຄ້ານ້ອຍເຫົຼູ່ ານີ ້  (ຄ້າຍຄື ກັນ ກັບ 

ເຊເວັນອີ ເລເວັນ (SevenEleven) ໃນປະເທດໄທ ຫຼື  ເອັມພ້ອຍມາດ (M-Point) ໃນລາວ) ເຊິູ່ ງມີ ເຄືູ່ ອງ 

ໃຊ້ຈໍ າເປັນພ້ືນຖານ ແລະ ອາຫານບໍ ລິ ໂພກໄດ້ແບບສະດວກງູ່ າຍໆຈໍ ານວນໜຶູ່ ງ.  
 

ຕະຫຼາດ 
ທູ່ ານອາດມັກໄປເລາະຕະຫຼາດ ໃນການໄປຊ໊ ອບປິ ງໃນຂະນະທີູ່ ຢ ູ່ ອັງກິດ. ທຸກມື ້ ນີ ້  ມີ ຕະຫຼາດໜ້ອຍລົງ ໃນ 

ອັງກິດ ໜ້ອຍກວູ່ າທີູ່ ມີ ຢ ູ່ ໃນລາວ, ແຕູ່ ຖ້າມີ ຕະຫຼາດໃກ້ກັບບູ່ ອນທີູ່ ທູ່ ານພັກຢ ູ່ , 

ມັນກໍູ່ ຈະເປັນບູ່ ອນທີູ່ ດີ ທີູ່ ສຸດ ສໍ າລັບ ການຊື ້ ເຄືູ່ ອງສົດ (ສູ່ ວນຫຼາຍແມູ່ ນປະເພດເຄືູ່ ອງອິ ນຊີ ) ແລະ ອາຫານ 

ແລະ ເຄືູ່ ອງດືູ່ ມປະເພດແປກໆ. ຕະຫຼາດ ທີູ່ ມີ ຊືູ່ ສຽງທີູ່ ສຸດ ແມູ່ ນຕະຫຼາດທີູ່ ເອີ ້ ນວູ່ າ ຕະຫຼາດຊາວກະສິ ກອນ 

ໃນລອນດອນ: https://www.lfm.org.uk/. 
 

ເຄືູ່ ອງໃຊ້ຫ້ອງການ (ເຄືູ່ ອງຂຽນ) 

ທູ່ ານຄົງຈະຈໍ າເປັນຕ້ອງຊື ້  ແລະ ຊື ້ ເພີູ່ ມເຕີມພວກເຄືູ່ ອງຂຽນເຄືູ່ ອງໃຊ້ຫ້ອງການ (ແຟ້ມເອກະສານ, ເຈ້ັຍ, 

ບິ ກ, ປຶ ້ ມບັນທຶ ກ, ນໍ ້ າມຶກເຄືູ່ ອງພິມ, ອືູ່ ນໆ) ໃນຕະຫຼອດໄລຍະທີູ່ ທູ່ ານຮຽນຢ ູ່ . ມີ ນັບຕ້ັງແຕູ່ ປະເພດລຽບ 

ແລະ ງູ່ າຍ, ທັງແບບທີູ່ ມີ ລວດລາຍ ແລະ ສີ ພ້ືນ, ຮອດມີ ທັງແບບມີ ໂລໂກຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ/ວິ ທະຍາໄລ, 

ທູ່ ານຈະ ໃຈແຕກກັບທາງເລື ອກຕູ່ າງໆ. ມະຫາວິ ທະຍາໄລສູ່ ວນຫຼາຍ 

ຢູ່ າງໜ້ອຍກໍູ່ ຈະມີ ຮ້ານຂາຍເຄືູ່ ອງຂຽນ 1 ຮ້ານ, ແລະ ທູ່ ານຈະພົບວູ່ າ 

ມີ ຫຼາຍໆຮ້ານຢ ູ່ ໃຈກາງເມື ອງສູ່ ວນຫຼາຍ.  
 

ເຄືູ່ ອງເອເລັກໂຕຣນິ ກ 
ໃນບາງຄ້ັງ, ທູ່ ານອາດຈະຈໍ າຕ້ອງໃຊ້ເຄືູ່ ອງເອເລັກໂຕຣນິ ກບາງຢູ່ າງ, ບໍູ່ ວູ່ າຈະເປັນເຄືູ່ ອງຄອມພິວເຕີ 

ແລັບທັອບ ໃໝູ່ , ເຕົາໄມໂຄຣເວັບ ຫຼື  ເຄືູ່ ອງນ້ອຍລົງໄປເຊັູ່ ນ: ກ້ອງ ເພືູ່ ອຖູ່ າຍພາບການພະຈົນໄພ ແລະ 
ເພືູ່ ອນໃໝູ່ ໃນ ອັງກິດ. ຖ້າທູ່ ານເອົ າເຄືູ່ ອງເອເລັກໂຕຣນິ ກມາແຕູ່ ບ້ານ, 
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ທູ່ ານອາດພົບວູ່ າມັນໃຊ້ບໍູ່ ໄດ້ໃນອັງກິດ. ບໍູ່ ຕ້ອງກັງວົນ, ສູ່ ວນຫຼາຍ 

ທູ່ ານກໍູ່ ພຽງແຕູ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຊື ້ ຫົວປັກສຽບ ຫຼື  ໜູ່ ວຍປູ່ ຽນກະແສໄຟຟ້າ (ໝ້ໍແປງໄຟ) ມາແຕູ່ ໃສູ່ ເຄືູ່ ອງ, 

ແລະ ເຄືູ່ ອງກໍູ່ ຈະໃຊ້ໄດ້! ກະແສໄຟ້າໃນອັງກິດ ແມູ່ ນ 230v AC, 50 Hz. ປົກກະຕິຈະມີ  ຮ້ານຂາຍເຄືູ່ ອງ 

ເອເລັກໂຕຣນິ ກໃຫຍູ່ ໆ ໃນບັນດາຕົວເມື ອງຂອງອັງກິດ. 

ຕູ່ ອງໂສ້ຮ້ານຂາຍເຄືູ່ ອງເອເລັກໂຕຣນິ ກທີູ່ ໃຫຍູ່ ທີູ່ ສຸດ ເອີ ້ ນວູ່ າ ເຄີ ຣີ ສ (Currys). 

ທູ່ ານຍັງສາມາດຊອກເບິູ່ ງເຄືູ່ ອງຂາຍຫຸຼດລາຄາທາງອອນລາຍ ໃນ ອາມາຊອນ (Amazon) ຫຼື  

ຮ້ານຂາຍຍູ່ ອຍທາງອອນລາຍອືູ່ ນໆ. 
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3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ – ປະເພນີ  ແລະ ມາລະຍາດຂອງອັງກິດ 
 
ຄົນອັງກິດ ເປັນຄົນເປີ ດກ້ວາງ ແລະ ຍິ ນດີ ເຕັມທີູ່ ທີູ່ ຈະຍອມຮັບເອົ າວັດທະນາທໍາ, ປະເພນີ  ແລະ 
ນິ ໄສໃຈຄໍ  ຂອງຄົນຊາດອືູ່ ນ. ແນວໃດກໍູ່ ຕາມ, ມັນກໍູ່ ເປັນການດີ  ທີູ່ ຈະຮັບຮ ້ ຄວາມຄາດຫວັງທາງສັງຄົມ 

ແລະ ມາລະຍາດ ທາງສັງຄົມ ທີູ່ ກາຍເປັນວັດທະນາທໍາຂອງອັງກິດ, ເພືູ່ ອວູ່ າທູ່ ານຈະສາມາດເຂົ ້ າໃຈວູ່ າ 

ຍ້ອນຫຍັງ ບາງການ ປະພຶດອາດສົູ່ ງຜົນໃຫ້ມີ ການຕອບຮັບໃນທາງລົບ. ໃຫ້ລະມັດລະວັງໄວ້ວູ່ າ 

ທູ່ ານອາດເຫັນວູ່ າບາງຄວາມ ຄາດຫວັງເຫົຼູ່ ານີ ້  ອາດບໍູ່ ແທດເໝາະ ແລະ ພວກເຮົ າກໍູ່ ບໍູ່ ໄດ້ໝາຍຄວາມວູ່ າ 
ທູ່ ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາລະຍາດ ຂອງ ອັງກິດ (ໃນຕົວຈິ ງ 

ຊາວອັງກິດຫຼາຍຄົນກໍູ່ ບໍູ່ ໄດ້ປະຕິບັດແບບນ້ັນ), ແຕູ່ ພວກເຮົ າກໍູ່ ນໍ າສະເໜີສິູ່ ງເຫົຼູ່ ານີ ້  

ເປັນຂໍ ້ ມ ນສໍ າລັບທູ່ ານ. ເຊັູ່ ນດຽວກັນ, ສິູ່ ງເຫົຼູ່ ານີ ້  ສູ່ ວນຫຼາຍກໍູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນເປັນເອກະລັກຂອງອັງກິດ ແລະ 
ທູ່ ານອາດ ເຫັນວູ່ າມັນເດັູ່ ນ ຫຼື  ໜ້າຈະລະບຸໃນນີ ້ , ແຕູ່ ອີ ກເທືູ່ ອໜຶູ່ ງ ມັນພຽງແຕູ່ ລະບຸໄວ້ໃນນີ ້  

ສໍ າລັບຜ ້ ທີູ່ ສົນໃຈເທົູ່ ານ້ັນ. ຂໍ ້ ມ ນລຸູ່ ມນີ ້  ແມູ່ ນບາງມາລະຍາດ ຫຼື  ມາລະຍາດ ຫຼື  

ບັນທັດຖານທາງດ້ານວັດທະນາທໍາທີູ່ ປະຕິບັດກັນທົູ່ ວໄປ ໃນອັງກິດ ແລະ 
ບໍູ່ ແມູ່ ນຄ ູ່ ມື ແນະນໍ າທີູ່ ຄົບຊຸດແຕູ່ ຢູ່ າງໃດ. 
 

ມາລະຍາດໃນໂຕະອາຫານ 
‘ມາລະຍາດໃນໂຕະອາຫານ’ ໝາຍເຖິງ ວູ່ າເຮົ າຄວນວາງໂຕແນວໃດ ໃນເວລາຮັບປະທານອາຫານ 

ເມືູ່ ອນັູ່ ງ ຮັບປະທານອ້ອມໂຕະອາຫານ ໃນສະພາບແວດລ້ອມແບບງານສັງຄົມ. ສັງລວມແລ້ວ 

ວິ ທີ ການທີູ່ ອັງກິດໃຊ້ ໃນເວລາຮັບປະທານອາຫານ 
ແມູ່ ນເຮັດໃຫ້ມີ ສຽງກູ່ ຽວກັບການກິນໜ້ອຍທີູ່ ສຸດເທົູ່ າທີູ່ ຈະເປັນໄປໄດ້. ນີ ້ ໝາຍເຖິງ:  

• ແຕູ່ ລະຄ້ັງ ເອົ າອາຫານປະລິ ມານໜ້ອຍໆເຂົ ້ າປາກ. 

• ເມືູ່ ອຫຍໍ ້ າອາຫານ ແມູ່ ນໃຫ້ງັບ/ປິ ດປາກ. 

• ບໍູ່ ໃຫ້ເວົ ້ າເວລາມີ ອາຫານຢ ູ່ ໃນປາກ. ສະນ້ັນ ເມືູ່ ອຫຍໍ ້ າກືນອາຫານໝົດແລ້ວ ຈຶູ່ ງເວົ ້ າ – ສິູ່ ງນີ ້  

ເປັນເຫດ ຜົນທີູ່ ວູ່ າ ທູ່ ານຈຶູ່ ງບໍູ່ ຄວນກິນອາຫານຄໍ າໃຫຍູ່ ເກີນໄປ ບາດດຽວ. 

• ຊຸກຍ ້ ໃຫ້ລົມ, ແຕູ່ ວູ່ າບໍູ່ ແມູ່ ນເວົ ້ າເວວລາມີ ອາຫານຢ ູ່ ເຕັມປາກ. 

• ເມືູ່ ອອາຫານເສີ ບມາໃຫ້ 
ກໍູ່ ໃຫ້ລໍ ຖ້າຈົນກວູ່ າວູ່ າໝົດທຸກຄົນຢ ູ່ ໃນໂຕະອາຫານໄດ້ຮັບອາຫານຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ກູ່ ອນ 
ເມືູ່ ອນ້ັນທູ່ ານຈຶູ່ ງເລີູ່ ມຮັບປະທານ. 

• ຊັກຊວນໃຫ້ຄົນອືູ່ ນຮັບປະທານອາຫານກູ່ ອນ ແລ້ວທູ່ ານຈຶູ່ ງຮັບປະທານອາຫານ. 
 

ການລຽນແຖວ 
ຊາວອັງກິດມັກຈະລຽນແຖວເມືູ່ ອຢ ູ່ ເປັນກຸູ່ ມ ລໍ ຖ້າສິູ່ ງດຽວກັນ. ຕົວຢູ່ າງ ຢ ູ່ ບູ່ ອນຈູ່ າຍເງິ ນຢ ູ່ ຮ້ານຄ້າ, 

ຢ ູ່ ທາງເຂົ ້ າ ຄລັບ ຫຼື  ຢ ູ່ ໂຮງຮ ບເງົ າ ແລະ ລໍ ຖ້າລົດເມ. ຖື ວູ່ າເປັນມາລະຍາດທີູ່ ບໍູ່ ດີ ຫຼາຍທີູ່ ຈະຍ ້ /ແຫຍ້ກັນເຂົ ້ າ, 

ສະນ້ັນ ໃຫ້ຊອກເບິູ່ ງແຖວ ແລະ ຮູ່ ວມລຽນແຖວຕໍູ່ ຈາກທ້າຍແຖວ ເພືູ່ ອຫຼີ ກລ້ຽງການບໍູ່ ໃຫ້ຂັດໃຈຜ ້ ອືູ່ ນ. 
 

‘ແມູ່ ຍິ ງກູ່ ອນ’ 

ມີ ປະເພນີ  ໃນອັງກິດວູ່ າ ຜ ້ ຊາຍຈະໃຫ້ແມູ່ ຍິ ງເຮັດບາງສິູ່ ງກູ່ ອນເຂົ າເຈົ ້ າ. ຕົວຢູ່ າງ ເມືູ່ ອເປີ ດປະຕ ລົດຕັກຊີ  

ຫຼື  ເປີ ດປະຕ ເຂົ ້ າອາຄານ, ຜ ້ ຊາຍຈະເວົ ້ າວູ່ າ ‘ເຊີ ນທູ່ ານຍິ ງກູ່ ອນ’ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ແມູ່ ຍິ ງ 

ເຂົ ້ າໄປກູ່ ອນລາວ ຜູ່ ານເຂົ ້ າປະຕ ໄປ. ລາວອາດຈະຈັບປະຕ ເປີ ດໄວ້ໃຫ້ແມູ່ ຍິ ງເຂົ ້ າ.  ‘ແມູ່ ຍິ ງກູ່ ອນ’ 

ຍັງໃຊ້ກັບສະຖານະການອືູ່ ນໆ, ຕົວຢູ່ າງ: ການນັູ່ ງໃນໂຕອາຫານໃນຮ້ານອາຫານ. 
 

ການເຂົ ້ າສັງຄົມ 
ເມືູ່ ອພົບປະກັບຄົນໃໝູ່  ກໍູ່ ອາດເປັນສິູ່ ງທີູ່ ຈະຮ ້ ສຶ ກອຶ ດອັດ ບໍູ່ ຮ ້ ວູ່ າຈະເລີູ່ ມຕ້ົນການສົນທະນາແນວໃດ. 

ແນວໃດ ກໍູ່ ຕາມ, ໃນອັງກິດ ເຊັູ່ ນດຽວກັນກັບປະເທດອືູ່ ນໆ ມັນເປັນທີູ່ ໜ້າຊົມເຊີ ຍສະເໝີ 
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ຖ້າທູ່ ານສະແດງຄວາມສົນໃຈ ໃນບຸກຄົນ ແລະ ຖາມເຂົ າເຈົ ້ າກູ່ ຽວກັບໂຕຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ຕົວຢູ່ າງ: 

ຖາມເຂົ າເຈົ ້ າວູ່ າ ເຂົ າເຈົ ້ າມາແຕູ່ ໃສ ແລະ ເຂົ າເຈົ ້ າຮຽນເອົ າປະລິ ນຍາລະດັບໃດ 
ຖ້າເຂົ າເຈົ ້ າເປັນນັກສຶ ກສາ. ມັນຈະບໍູ່ ເບິູ່ ງຄື ວູ່ າທູ່ ານເປັນຄົນມັກຊອກຮ ້  ເລືູ່ ອງຄົນອືູ່ ນດອກ, 

ແຕູ່ ມັນຈະເບິູ່ ງຄື ວູ່ າ ມີ ຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ ຢາກສັງສັນທາງສັງຄົມ ແລະ ໂດຍລວມກໍູ່ ຈະຖື ກ 
ຍອມຮັບເປັນຢູ່ າງດີ . ໃນກຸູ່ ມຄົນທີູ່ ບໍູ່ ລຶ ້ ງເຄີ ຍກັນ ຈະຖື ບໍູ່ ວູ່ າເປັນມາລະຍາດດີ  ທີູ່ ຈະເວົ ້ າຫຼາຍໂພດ 

ກູ່ ຽວກັບໂຕ ທູ່ ານເອງ ໂດຍບໍູ່ ສະແດງຄວາມສົນໃຈຜ ້ ອືູ່ ນ. 
 

ທໍານຽມການໃຊ້ອີ ເມລ (E-mail) 

ເມືູ່ ອຂຽນອີ ເມລ ຫາ ພະນັກງານມະຫາວິ ທະຍາໄລ ຫຼື  ຜ ້ ອືູ່ ນ ທີູ່ ທູ່ ານບໍູ່ ຮ ້ ຈັກ ມັນກໍູ່ ເປັນການສຸພາບ 
ທີູ່ ຈະທັກ ທາຍເຂົ າເຈົ ້ າ ໂດຍໃຊ້ຄໍ າວູ່ າ ‘Dear’ ຕາມມາດ້ວຍນາມມະຍົດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ (ຕົວຢູ່ າງ: Mr, Mrs, Ms, Dr) 

ແລະ ຈາກນ້ັນ ກໍູ່ ໃສູ່ ນາມສະກຸນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ຕົວຢູ່ າງ: Dear Ms Nukui ຫຼື  Dear Dr Peace. ມັນເປັນ 

ການບໍູ່ ເໝາະສົມ ຖ້າເລີູ່ ມຕ້ົນອີ ເມລ ທີູ່ ສົູ່ ງໄປຫາຜ ້ ຊູ່ ຽວຊານ ຫຼື  ວິ ຊາການ ໃນລັກສະນະຄຸ້ນເຄີ ຍ ຄື ກັນກັບ 
ເພືູ່ ອນຂອງທູ່ ານ. ຕົວຢູ່ າງ ເລີູ່ ມຕ້ົນດ້ວຍ ‘Hey’, ‘Alright’ ຫຼື  ‘Hi there’ ແມູ່ ນບໍູ່ ເໝາະສົມ. ການຂຶ ້ ນຕ້ົນ 

ທັກທາຍຜ ້ ທີູ່ ທູ່ ານບໍູ່ ຮ ້  ໃນອີ ເມລ ແລະ ຈົດໝາຍ ແບບບໍູ່ ຖື ກຕ້ອງ ສາມາດຂັດຂວາງບໍູ່ ໃຫ້ທູ່ ານສາມາດໄດ້ 
ວຽກເຮັດເມືູ່ ອຍືູ່ ນສະໝັກວຽກ, ບໍູ່ ໄດ້ຮຽນເວລາສະໝັກເຂົ ້ າຮຽນ ແລະ 
ອາດບໍູ່ ຖື ກຖື ເປັນສໍ າຄັນໂດຍຜ ້ ຮັບ. ຕົວຢູ່ າງ ຂອງ ວິ ທີ ທາງທີູ່ ຖື ກຕ້ອງໃນການລົງທ້າຍອີ ເມລ 

ແມູ່ ນໃຫ້ຂຽນວູ່ າ ‘yours’, ‘best regards’ ຫຼື  ‘best wishes’ ຕາມມາດ້ວຍຊືູ່ ຂອງທູ່ ານ. ຕົວຢູ່ າງ: ‘Best Regards, Soudachanh’. 
 

"Please - ກະລຸນາ" ແລະ "Thank you - ຂອບໃຈ" 

ເວລາເຮົ າຖາມ/ຂໍ ຮ້ອງສິູ່ ງໃດສິູ່ ງໜຶູ່ ງ ເພືູ່ ອໃຫ້ເປັນການສຸພາບ ແມູ່ ນໃຫ້ໃຊ້ຄໍ າວູ່ າ ‘please - ກະລຸນາ’ ທຸກຄ້ັງ. 

ທູ່ ານສາມາດນໍ າໃຊ້ຄໍ າວູ່ າ ‘please’ ໃນການຂຶ ້ ນຕ້ົນປະໂຫຍກ ຫຼື  ໃນຕອນທ້າຍ. ຕົວຢູ່ າງ ‘please can you tell me the 

time - ທູ່ ານກະລຸນາບອກເວລາແກູ່ ຂ້ອຍແດູ່ ’ ຫຼື  ‘can you tell me the time please - ທູ່ ານຊູ່ ວຍບອກເວລາຂ້ອຍແດູ່  

ກະລຸນາດ້ວຍ’ ທັງສອງລ້ວນແຕູ່ ແມູ່ ນວິ ທີ ທາງທີູ່ ສຸພາບ ໃນການຖາມເວລາ. ຫຼີ ກລ້ຽງການໃຊ້ຄໍ າວູ່ າ ‘thank 

you-ຂອບໃຈ’ ກູ່ ອນທູ່ ານໄດ້ຮັບຄໍ າຕອບຈາກບາງຄົນ. ຖ້າບາງຄົນ ເອົ າບາງສິູ່ ງ ຫຼື  ເຮັດຫຍັງໃຫ້ທູ່ ານ 

ເມືູ່ ອນ້ັນທູ່ ານຈຶູ່ ງ ‘ຂອບໃຈ’. ຕົວຢູ່ າງ ຖ້າບາງຄົນບອກເວລາແກູ່ ທູ່ ານ ທູ່ ານກໍູ່ ຄວນຂອບໃຈເຂົ າເຈົ ້ າ 

ສໍ າລັບສິູ່ ງນ້ັນ ດ້ວຍການບອກວູ່ າ ‘ຂອບໃຈ’. ຄວາມຜິດພາດທີູ່ ນັກສຶ ກສາຕູ່ າງ ປະເທດບາງຄົນເຮັດ 

ແມູ່ ນເຮັດປີ ້ ນກັນ ຫຼື  ໃຊ້ທັງ ‘please-ກະລຸນາ’ ແລະ ‘thank you-ຂອບໃຈ’ ເມືູ່ ອຖາມ/ຂໍ ຮ້ອງສິູ່ ງໃດສິູ່ ງໜຶູ່ ງ. 

ຕົວຢູ່ າງເວົ ້ າວູ່ າ: ‘can I have the time thank you - ຂ້ອຍຂໍ ຮ ້ ເວລາໄດ້ບໍູ່  ຂອບໃຈ’ ຫຼື  ‘can I have the time thank you please - 

ຂ້ອຍຂໍ ຮ ້ ເວລາແດູ່  ຂອບໃຈ ກະລຸນາດ້ວຍ’ ທັງສອງປະໂຫຍກແມູ່ ນຜິດ. 

ມັນກໍູ່ ບໍູ່ ໄດ້ເປັນຄໍ າເວົ ້ າທີູ່ ບໍູ່ ສຸພາບ, ແຕູ່ ມັນເນ້ັນເຖິງ ການ ຂາດຄວາມຮ ້ ພາສາອັງກິດ ແລະ ດັູ່ ງນ້ັນ 

ຈຶູ່ ງຄວນຫຼີ ກລ້ຽງ. 
 

ໃຫ້ເຮັດບົດທົດສອບນີ ້ ເພືູ່ ອເບິູ່ ງວູ່ າ ທູ່ ານຮ ້ ບໍູ່ ວູ່ າ ເມືູ່ ອໃດຄວນນໍ າໃຊ້ຄໍ າເວົ ້ າຂ້າງເທິ ງ! 
(Do not translate the Quiz answers) 
1 Someone stands on your foot by accident while you are waiting in a queue at the cinema. 

A You say sorry 
B They say sorry 
C You both say sorry 
D No-one says sorry 

 
2 You should put please in the following place when requesting something in a shop: 

A Please could I see these in a size 5 
B Could I please see these in a size 5? 
C Could I see these in a size 5 please? 
D All of the above are acceptable 
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3 In which of the following situations should you say thank you? 
A Your tutor gives a lecture 
B Your tutor gives you a handout 
C Your tutor calls your name 
D All of the above 
 
Answers: 1B, 2D, 3B  
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3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ – ມື ້ ພັກລາຊະການ 
 

ທຸກປະເທດ ມີ ວັນພັກຂອງທະນາຄານ, ການສະເຫຼີ ມສະຫຼອງ ແລະ 
ງານມະຫະກໍາທີູ່ ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ ໃນແຕູ່ ລະປີ  
ເຊິູ່ ງມັນກໍູ່ ມີ ຄວາມໝາຍຕໍູ່ ຜ ້ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດຢ ູ່ ໃນປະເທດນ້ັນໆ ແຕູ່ ອາດເບິູ່ ງຄື ວູ່ າເປັນສິູ່ ງທີູ່ ບ້າໆຫຼາຍ 
ສໍ າລັບຊາວຕູ່ າງປະເທດ. ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍໃຫ້ທູ່ ານເຂົ ້ າໃຈປະເພນີ ທີູ່ ສະຫຼອງໃນອັງກິດ, 

ພວກເຮົ າໄດ້ຮວບຮວມທິ ດທາງ ແນະນໍ າທີູ່ ຈະຊີ ້ ທິ ດໃຫ້ທູ່ ານຢູ່ າງລະອຽດ ກູ່ ຽວກັບ ປະຕິທິ ປະຈໍ າປີ . 
 
1 ມັງກອນ – ມື ້ ຂຶ ້ ນປີ ໃໝູ່  

ມື ້ ທໍາອິ ດຂອງປີ  ແມູ່ ນເປັນມື ້ ຕ້ອນຮັບຂະບວນແຫູ່ ສະເຫຼີ ມສະຫຼອງວັນຂຶ ້ ນປີ ໃໝູ່ . 

ຂະບວນແຫູ່ ງທີູ່ ໃຫຍູ່ ທີູ່ ສຸດ ແມູ່ ນ ຢ ູ່ ລອນດອນ, ເລີູ່ ມຈາກດ້ານນອກຂອງໂຮງຮຽນ ຣິ ສ (the Ritz Hotel) ແລະ 
ສິ ້ ນສຸດຢ ູ່ ຖະໜົນ ພາລາເມັນ (Parliament Street). ຜ ້ ຮູ່ ວມສະແດງໃນຂະບວນແຫູ່  ເປັນພັນໆຄົນ 

ຈາກທົູ່ ວໂລກ ມາເຂົ ້ າຮູ່ ວມໃນ ຂະບວນ ແຫູ່ ສະເຫຼີ ມສະຫຼອງວັນຂຶ ້ ນປີ ໃໝູ່ ນີ ້ , ລວມທັງ 

ຄະນະສວນສະໜາມ, ນັກເຕ້ັນ ແລະ ຜ ້ ສະແດງຫຸູ່ ນຕຸກກະຕາ.  

ຢ ູ່ ສະກ໊ອດແລນ (Scotland) ບູ່ ອນທີູ່  ປີ ໃໝູ່ ເອີ ້ ນວູ່ າ ຮັອກມາເນ (Hogmanay), ມີ ປະເພນີ  ເອີ ້ ນວູ່ າ “first footing - 

ບາດກ້າວທໍາອິ ດ,” ເຊິູ່ ງໃນນ້ັນ ບຸກຄົນທໍາອິ ດທີູ່ ເຂົ ້ າມາໃນເຮື ອນ ພາຍຫັຼງຂຶ ້ ນປີ ໃໝູ່ ແລ້ວ ຈະເປັນ 

ຜ ້ ກໍານົດວູ່ າ ຜ ້ ທີູ່ ຢ ູ່ ອາໃສໃນເຮື ອນນ້ັນໆ ຈະມີ ປີ ເປັນແນວໃດ. ລາວຄວນຈະມີ ຜົມດໍ າ 

ຈຶູ່ ງຈະນໍ າເອົ າໂຊກດີ ມາໃຫ້ ສະນ້ັນ ຖ້າທູ່ ານມີ ຜົນດໍ າ ທູ່ ານກໍູ່ ຈະເປັນຜ ້ ທີູ່ ຖື ກນິ ຍົມຊົມຊອບຫຼາຍ ໃນ 
ສະກ໊ອດແລນ! ‘ຜ ້ ກ້າວທໍາອິ ດ - first footer’ ສູ່ ວນຫຼາຍຈະເອົ າຂອງຂວັນທີູ່ ເປັນສັນຍາລັກມານໍ າ ເຊັູ່ ນ: ຖູ່ ານ 

ເພືູ່ ອເຮັດໃຫ້ເຮື ອນນ້ັນອົບອຸູ່ ນ ຫຼື  ອາຫານອົບ ເຊັູ່ ນ: ເຂົ ້ າໜົມ-ເຂົ ້ າຈີູ່ ສ້ັນ (shortbread), ເຄັກໂອດ (oatcakes) 

ແລະ ເຄັກໝາກໄມ້ ເອີ ້ ນວູ່ າ ເຂົ ້ າໜົມປັງດໍ າ (black bun) ເພືູ່ ອຮັບປະກັນວູ່ າ 

ເຈົ ້ າຂອງເຮື ອນມີ ອາຫານກິນຕະຫຼອດ. 
 

14 ກຸມພາ – ວັນວາເລັນທາຍ (Valentine’s Day) 

ຫຼາຍຄົນສົູ່ ງບັດອວຍພອນວາເລັນທາຍ, ຂອງຂວັນ ຫຼື  ຂໍ ້ ຄວາມໄປໃຫ້ຄ ູ່ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ຫຼື  

ບາງຄົນທີູ່ ເຂົ າເຈົ ້ າ ຮ ້ ສຶ ກພິເສດ (ຮ ້ ສຶ ກໂຣແມນຕິກ) ນໍ າ. ໃນອັງກິດ, ບັດອວຍພອນ ແລະ ຂອງຂວັນ 

ຕາມປະເພນີ ແລ້ວ ແມູ່ ນສົູ່ ງ ໄປແບບບໍູ່ ລະບຸຊືູ່  ເພືູ່ ອໃຫ້ທູ່ ານເດົ າວູ່ າໃຜຮັກທູ່ ານ! 

ຂອງຂວັນວາເລັນທາຍທີູ່ ເປັນທີູ່ ນິ ຍົມກັນ ລວມມີ  ຊອັກໂກແລັດ ແລະ ເຂົ ້ າໜົມຫວານອືູ່ ນໆ, 

ດອກກຸຫຼາບແດງ ຫຼື  ຊໍູ່ ດອກໄມ້, ແຊັມເປນ ຫຼື  ເຫ້ົຼາວາຍແບບ ສະປາກລິ ້ ງ (sparkling wines) ອືູ່ ນໆ, ຫຼື  

ອາດຈະເປັນຄາບອາຫານທີູ່ ຈັດໃຫ້ແບບໃຫ້ແປກໃຈ (a surprise meal) ໃນຮ້ານອາຫານ ຫຼື  

ໃຊ້ເວລາຄໍູ່ າຄື ນຮູ່ ວມກັນໃນໂຮງແຮມ. 
 

25 ມັງກອນ – Burns Night 

Burns Night ແມູ່ ນການສະເຫຼີ ມສະຫຼອງຊີ ວິ ດ ແລະ ບົດກະວີ ຂອງ ນັກກະວີ  ໂຣເບີ ດ ເບີ ນ (Robert Burns) (ລຸູ່ ມນີ ້ ). 

ນີ ້ ແມູ່ ນມື ້ ທີູ່ ສໍ າຄັນ ໃນປະຕິທິ ນ ຂອງ ສະກ໊ອດແລນ ແລະ ປົກກະຕິ ປະກອບດ້ວຍ ຄາບເຂົ ້ າ 
ສວາຍທີູ່ ສະເຫຼີ ມສະຫຼອງທຸກຢູ່ າງທີູ່ ເປັນສະກ໊ອດ. ປົກກະຕິແລ້ວ ສິູ່ ງນີ ້ ປະກອບດ້ວຍການກິນແຮັກກິສ 

(haggis), ດືູ່ ມເຫ້ົຼາວິ ສກ້ີ ຂອງ ສະກ໊ອດຫຼາຍໆ ແລະ ເລົູ່ າກາບກອນຂອງນັກກະວີ  Burns. ຄໍ າແນະນໍ າຂອງ 

ພວກເຮົ າແມູ່ ນ: ໃຫ້ມູ່ ວນຊືູ່ ນກັບວັນພັກນີ ້  ຢ ູ່ ສະກ໊ອດແລນ (Scotland); ອີ ດິ ນເບີ ກ (Edinburgh) ແມູ່ ນບູ່ ອນ 

ທີູ່ ມີ ຊືູ່ ສຽງພິເສດສໍ າລັບການສະເຫຼີ ມສະຫຼອງນີ ້ . ໃຫ້ລອງກິນ ແຮັກກິສ ແລະ ດືູ່ ມວິ ສກ້ີ 

(ຖ້າທ້ອງຂອງທູ່ ານຮັບ ສິູ່ ງນີ ້ ໄດ້). 
 

17 ມີ ນາ – ວັນ ເຊັນ ປາຕຣິ ກ (St. Patrick’s Day) 

ມື ້ ນີ ້ ເລີູ່ ມຕ້ົນເປັນການສະເຫຼີ ມສະຫຼອງຕາມປະເພນີ ຂອງ ໄອຣິ ສ ສະເຫຼີ ມສະຫຼອງ 
ນັກບຸນຜ ້ ອຸປະຖໍາຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ທູ່ ານ ປາຕຣິ ກ (Patrick). ມື ້ ສະເຫຼີ ມສະຫຼອງເຫົຼູ່ ານີ ້  ແມູ່ ນສະຫຼອງທົູ່ ວອັງກິດ 
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ແລະ ທົູ່ ວໂລກ ບູ່ ອນໃດທີູ່ ມີ  ຊຸມຊົນຊາວໄອຣິ ສຢ ູ່ ຫຼາຍ (ເຊັູ່ ນຢ ູ່ ຫຼາຍໆບູ່ ອນໃນ ສະຫະລັດອາເມລິ ກາ). 

ໃສູ່ ໝວກສີ ຂຽວ, ໄປທູ່ ຽວຜັບຂອງ ໄອຣິ ສ, ແລະ ດືູ່ ມ ກີແນັສ ຈັກຈອກ ສອງຈອກ ກັບຄົນທ້ອງຖິູ່ ນ. 

ທູ່ ານຈະມັກບັນຍາກາດສະເຫຼີ ມສະຫຼອງ ທີູ່ ມູ່ ວນຊືູ່ ນແບບເປັນມິດ. 
 

ມີ ນາ/ເມສາ – ອິ ສເຕີ (Easter) 

ສະເຫຼີ ມສະຫຼອງທົູ່ ວໂລກ, ຕາມປະເພນີ ແລ້ວແມູ່ ນ ວັນອາທິ ດອິ ສເຕີ (Easter Sunday) ໃນວັນພັກຂອງຊາວ 

ຄຣິ ສ ເພືູ່ ອສະເຫຼີ ມສະຫຼອງວັນທີູ່ ພະເຢຊ  ຟື ້ ນຄື ນຊີ ບຈາກການຕາຍ. ໃນຂະນະທີູ່ ງານດັູ່ ງກູ່ າວ 

ມີ ຄວາມເຊືູ່ ອມ ໂຍງກັບສາດສະໜາຫຼາຍ ສໍ າລັບຫຼາຍໆຄົນ, ແຕູ່ ບັດນີ ້  

ມັນກໍູ່ ເປັນມື ້ ສະເຫຼີ ມສະຫຼອງທີູ່ ເປັນທີູ່ ຮ ້ ຈັກກັນດີ  ວູ່ າເປັນ ມື ້ ທີູ່ ມີ ໄຂູ່ ຊັອກໂກແລັດ ແລະ ກະຕູ່ າຍອີ ສເຕີ 
ໃນອັງກິດ. ມື ້ ອີ ສເຕີ (Easter Day) ຈະແມູ່ ນມື ້ ວັນທິ ດຕະຫຼອດ 

ເຊິູ່ ງເປັນວັນອາທິ ດຫັຼກຈາກວັນພະຈັນເຕັມດວງທໍາອິ ດ ຂອງ ລະດ ບານໃໝູ່  ໃນວັນທີ  21 ມີ ນາ. 

ນີ ້ ໝາຍເຖິງ ວູ່ າວັນທີ ຈະປູ່ ຽນໄປແຕູ່ ລະປີ  ແລະ ອາດຮອດໄວ ຄື ວັນທີ  22 ມີ ນາ ຫຼື  ອາດຊ້າຮອດວັນທີ  25 

ເມສາ.  
 

5 ພະຈິ ກ – ຄໍູ່ າຄື ນ ແຫູ່ ງກອງໄຟ (ບອນຟາຍ) (Bonfire Night) 

“ຈືູ່ ໄວ້, ຈືູ່ ໄວ້ ວັນທີ  5 ພະຈິ ກ, ດິ ນໝ້ືປື ນ, ກະບົດ ແລະ ແຜນຜັງ.” ຄໍູ່ າຄື ນນີ ້  ແມູ່ ນສະເຫຼີ ມສະຫຼອງ ຄວາມ 

ພະຍາຍາມລະເບີ ດສະພາຂອງອັງກິດ ໃນວັນທີ  5 ພະຈິ ກ ປີ  1605 ຂອງຜ ້ ຊາຍຊືູ່ ວູ່ າ ກາຍ ໂຟກ (Guy Fawkes). 

ຕ້ອງຂອບໃຈທີູ່ ລາວບໍູ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ ແລະ ທັງໝົດທີູ່ ໄດ້ອອກມາຈາກສິູ່ ງນີ ້  ກໍູ່ ຄື  ທຸກປີ  
ຈະເປັນຄໍູ່ າຄື ນແຫູ່ ງກອງໄຟ ແລະ ບ້ັງໄຟດອກທີູ່ ງົດງາມໜ້າປະທັບໃຈ. ໃນທົູ່ ວປະເທດ ຈະມີ ການສະແດງ 

ການຍິ ງບ້ັງໄຟດອກທີູ່ ສວຍງາມ ເຊິູ່ ງເປັນສິູ່ ງທີູ່ ບໍູ່ ຄວນພາດ. ແບັດເຕີຊີ  ພາກ (Battersea Park) ໃນດ້ານຕາ 

ເວັນຕົກສຽູ່ງໃຕ້ ຂອງ ລອນດອນ ມີ ການສະແດງການຍິ ງບ້ັງໄຟດອກທີູ່ ງົດງາມທີູ່ ສຸດໃນປະເທດ. 

ແສງບັງໄຟ ດອກທີູ່ ງົດງາມ ແຈ້ງທົູ່ ວທ້ອງຟ້າຍາມຄໍູ່ າຄື ນໃນລອນດອນ. 
 

25 ທັນວາ – ວັນຄຣິ ສມາສ (Christmas Day) 

ບາງເທືູ່ ອທູ່ ານກໍູ່ ອາດຄຸ້ນເຄີ ຍກັບແນວຄວາມຄິ ດຂອງຄຣິ ສມາສ ສູ່ ວນໃດສູ່ ວນໜຶູ່ ງແລ້ວ. 

ໃນຂະນະທີູ່ ມື ້ ນີ ້  ເບື ້ ອງຕ້ົນແມູ່ ນເປັນຂີ ດໝາຍຂອງການເກີດຂອງພຣະເຢຊ , ແຕູ່ ທຸກມື ້ ນີ ້  

ສໍ າລັບຫຼາຍໆຄົນ ທີູ່ ມີ ເຊື ້ ອສາຍເຊືູ່ ອຖື  ສາສະໜາຄຣິ ສຕຽນ ກໍູ່ ຫົຼງ ສູ່ ວນໃດສູ່ ວນໜຶູ່ ງ ແລະ 
ງູ່ າຍໆກໍູ່ ຄື ເປັນເວລາທີູ່ ມູ່ ວນຊືູ່ ນສໍ າລັບຂອງຂວັນ, ມີ  ອາຫານປະລິ ມານຫຼວງຫຼາຍ ແລະ 
ໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ. ບັນຍາກາດຄຣິ ສມາສ ຈະສາມາດເຫັນໄດ້ທົູ່ ວອັງກິດ 

ໂດຍສະເພາະສະຖານທີູ່ ສາທາລະນະຕູ່ າງໆ ເຊັູ່ ນ: ບັນດາຮ້ານຄ້າຕູ່ າງໆ, ຮ້ານຂາຍຂອງຂວັນ, ອາຄານ 

ອໍ ານາດການປົກຄອງເມື ອງ ແລະ ບັນດາຮ້ານອາຫານ ຖື ກປະດັບປະດາຢູ່ າງງົດງາມດ້ວຍໄຟແສງສີ  ແລະ 
ການເອ້ຢ້ອງຕູ່ າງໆ. ບັນດາໂບດ ທັງ Churches ແລະ Cathedrals ໃນທົູ່ ວປະເທດ ກໍູ່ ຈັດງານຮັບສ ດມົດ, 

ໂດຍມີ ຄົນຈໍ ານວນຫຼວງຫຼາຍໄປຮູ່ ວມ ການສ ດມົນເວລາທູ່ ຽງຄື ນ ໃນຄໍູ່ າຄື ນກູ່ ອນເຂົ ້ າສ ູ່ ຄຣິ ສມາສ 
(Christmas Eve) ຫຼື  ການມາຮູ່ ວມສ ດມົນໃນເຊົ ້ າຂອງວັນຄຣິ ສມາສ. ໃນປະເທດອັງກິດ ທຸກຄົວເຮື ອນ 

ໄດ້ຮັບຕ້ົນຄຣິ ສມາສ ແລະ ປະດັບປະດາເຢ້ຢ້ອງມັນ. ຈາກນ້ັນ ກໍູ່ ເອົ າຂອງຂວັນທັງໝົດຂອງຄອບຄົວ 

ມາວາງໄວ້ກ້ອງຕ້ົນຄຣິ ສມາສ ເຊິູ່ ງຈະເປີ ດໃນເຊົ ້ າຂອງມື ້ ຄຣິ ສມາສ. ໃນລະຫວູ່ າງຕອນບູ່ າຍ 

ເປັນປະເພນນີ  ອາຫານແບບອົບທີູ່ ພິເສດຫຼາຍ (ແລະຈານໃຫຍູ່ ), 

ກູ່ ອນຈະກັບໄປນັູ່ ງພັກຜູ່ ອນແບບສະບາຍໆໂດຍມີ ຈອກເຫ້ົຼາເຊີ ຣີ  (sherry) ຕິດມື ້ ໄວ້ດືູ່ ມ ໃນຍາມຄໍູ່ າຄື ນ. 

ຄໍ າແນະນໍ າຂອງພວກເຮົ າ: ເພືູ່ ອໃຫ້ໄດ້ບັນຍາກາດອັງກິດໃນຄຣິ ສມາສຂອງທູ່ ານ, ເປັນຫຍັງ 

ຈຶູ່ ງບໍູ່ ປຸງແຕູ່ ງພຸດດິ ງຄຣິ ສມາສ (Christmas pudding) ເຮັດຈາກໝາກໄມ້ແຫ້ງ, ຖົູ່ ວ ແລະ ນໍ ້ າມັນແຜູ່ ນ, 

ຈາກນ້ັນ ກູ່ ອນຈະເສີ ບ, ເຫຍ້ັນເຫ້ົຼາແບຣນດີ  (brandy) ໃສູ່  ແລະ 
ຂີ ດກັບໄຟໃສູ່ ໃຫ້ເກີດເປັນໄຟໄໝ້ນໍ ້ າເຫ້ົຼານ້ັນ. 
 

26 ທັນວາ – ມື ້ ເປີ ດກູ່ ອງຂອງຂວັນ (Boxing Day)  
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ບໍູ່ ມີ ຫຍັງກູ່ ຽວກັບການເປີ ດກູ່ ອງ, ນີ ້ ແມູ່ ນມື ້ ຫັຼງຈາກຄຣິ ສມາສ ແລະ ທັງໝົດແມູ່ ນກູ່ ຽວກັບ 

ການຟື ້ ນໂຕຈາກການ ກິນຫຼາຍເກີນໃນມື ້ ຜູ່ ານມາ. ມັນເປັນມື ້ ພັກຣາຊະການ ເຊິູ່ ງມື ້ ນີ ້  

ຄົນຢ ູ່ ໃນອັງກິດສູ່ ວນຫຼາຍ ໃຊ້ເວລາໄປຢາມ ຄອບຄົວ, ໄປຊື ້ ເຄືູ່ ອງ 

(ການຫຸຼດລາຄາຫັຼງຄຣິ ສມາດເລີູ່ ມຕ້ົນໃນມື ້ ເປີ ດກູ່ ອງຂອງຂວັນ (Boxing Day) ຫຼື  ໄປຊົມການແຂູ່ ງຂັນກິລາ 

ທີູ່ ມີ ຫຼາກຫຼາຍ. ມັນເອີ ້ ນວູ່ າເປັນມື ້ ເປີ ດກູ່ ອງຂອງຂວັນ (Boxing Day) ຊືູ່ ແນວນີ ້  ຍ້ອນວູ່ າ 

ບັນດາເດັກຊາຍຈະເລາະໄປໃນມື ້ ນີ ້  ເພືູ່ ອເກັບເງິ ນໃສູ່ ໃນກັບທີູ່ ເຮັດດ້ວຍດິ ນ. 
 

31 ທັນວາ – ວັນກູ່ ອນຂຶ ້ ນປີ ໃໝູ່  (New Year’s Eve) 

ວັນກູ່ ອນຂຶ ້ ນປີ ໃໝູ່  ແມູ່ ນເປັນເລືູ່ ອງໃຫຍູ່ ໃນອັງກິດ ຍ້ອນວູ່ າ ມັນເກີດຂຶ ້ ນຢ ູ່ ເກືອບທຸກປະເທດໃນໂລກ. 

ອັງກິດ ມີ ວິ ທີ ທາງທີູ່ ເປັນທີູ່ ນິ ຍົມທີູ່ ສຸດ ໃນການສະຫຼອງປີ ໃໝູ່  ເຊິູ່ ງຕ້ົນຕໍແລ້ວ ລວມມີ  ການຈັດງານລ້ຽງ 
ແລະ ມູ່ ວນຊືູ່ ນ  ‘ຄຶ ກຄື ້ ນ’ (ນີ ້ ແມູ່ ນຄໍ າສັບ ສໍ າລັບ ‘ເມົາ’ ໃນອັງກິດ). ສະນ້ັນ ພວກເຮົ າແນະນໍ າວູ່ າ 

ຖ້າທູ່ ານຢ ູ່ ອັງກິດ ແມູ່ ນໃຫ້ ໄປຮູ່ ວມກັບໝ ູ່ ເພືູ່ ອນ ແລະ ອອກໄປສະເຫຼີ ມສະຫຼອງຄໍ າຄື ນທີູ່ ຍິູ່ ງໃຫຍູ່ ນີ ້ . 

ທຸກໆຄລັບ ແລະ ບາ ໃນປະເທດ ຈະຈັດງານສະຫຼອງແບບພິເສດ. ໃນລອນດອນ ຢ ູ່ ທຸກໆມຸມ 

ແມູ່ ນແໜ້ນດ້ວຍຄົນ ແລະ ມີ ງານສະແດງ ການຍິ ງ ບ້ັງໄຟດອກທີູ່ ສວຍສົດງົດງາມ ຢ ູ່  London Eye.   
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3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ – ບັນດາຊືູ່  
 
ລໍ າດັບຊືູ່ ໃນອັງກິດ  
ຊືູ່ /Christian-ຄຣິ ສຕຽນ/ຊືູ່ ທີູ່ ຕ້ັງໃຫ້ + ຊືູ່ ກາງ (Middle Name) + ນາມສະກຸນ (Last/Surname/Family) 

ຕົວຢູ່ າງ: Catherine Elizabeth Middleton (ແຄເທີ ຣີ ນ ເອລິ ຊາເບັດ ມິດເດີ ນຕອນ) 

ຖ້າທູ່ ານໃສູ່ ນາມສະກຸນກູ່ ອນ, ທູ່ ານຕ້ອງໃຊ້ຈຸດ 

ຕົວຢູ່ າງ: ມິດເດີ ນຕອນ, ແຄເທີ ຣິ ນ ເອລິ ຊາເບັດ (Middleton, Catherine Elizabeth) 
 

ເຮົ າຈະເອີ ້ ນຜ ້ ຄົນຄື ແນວໃດ (How to address people) 
ຜ ້ ໃຫ້ການຝຶກສອນທູ່ ານ (Your tutors): ນາມະຍົດ (Title)* ແລະ ນາມສະກຸນ ນອກຈາກວູ່ າ ເຂົ າເຈົ ້ າ ບອກໃຫ້ທູ່ ານໃຊ້ຊືູ່ . 

ນາມະຍົດ ລວມທັງ Doctor (Dr), ສາດສະດາຈານ, Mr, Mrs, Miss, Ms ແລະ ອືູ່ ນໆອີ ກຫຼາຍ! 

ຕົວຢູ່ າງ: ສະບາຍດີ ຕອນເຊົ ້ າທູ່ ານສາດສະດາຈານ ຮາຄອດ ຫຼື  ສະບາຍດີ ຕອນເຊົ ້ າ ສະຕີ ເຟັນ (Good morning Professor 
Harcourt or Good morning Stephen). 

ໝາຍເຫດ: ບໍູ່ ໃຫ້ໃຊ້ ນາມມະຍົດ ແລະ ຊືູ່ ! ບໍູ່ ໃຫ້ເວົ ້ າວູ່ າ “ສະບາຍດີ ຕອນເຊົ ້ າ ສາດສະດາຈານ ສະຕີ ເຟັນ (Good morning 
Professor Stephen)”  
 

ໝ ູ່ ເພືູ່ ອນຂອງທູ່ ານ: ໃຊ້ງູ່ າຍໆ ເອີ ້ ນຊືູ່ /ຊືູ່ ຫ້ິຼນເຂົ າເຈົ ້ າເລີ ຍກໍູ່ ໄດ້  

ຕົວຢູ່ າງ: Hi Amelia! 
 

ທູ່ ານໝໍ: ເອີ ້ ນທູ່ ານໝໍ ແລະ ນາມສະກຸນ ຫຼື  ເອີ ້ ນທູ່ ານໝໍຊືູ່ ໆກໍູ່ ໄດ້  

ຕົວຢູ່ າງ: Dr Smith, ທູ່ ານໄດ້ຜົນກວດຂອງຂອ້ຍແລ້ວບໍ ? ຫຼື  ທູ່ ານໝໍ, ທູ່ ານໄດ້ຜົນກວດຂອງຂ້ອຍແລ້ວບໍ ? 
 

ບຸກຄົນຢ ູ່ ເຄົ ້ າເຕີບໍ ລິ ການ (ຮ້ານຄ້າ/ທະນາຄານ/ສະຖານນີ , ອືູ່ ນໆ.): ບໍູ່ ມີ ຊືູ່  
ໝາຍເຫດ: ນາມມະຍົດ ດຣ ສາມາດນໍ າໃຊ້ກັບວິ ຊາການໄດ້ເຊັູ່ ນດຽວກັນກັບ ວິ ຊາການດ້ານການແພດ ແຕູ່ ຖ້າ 

ເປັນ ດຣ. ທາງດ້ານວິ ຊາການ ແມູ່ ນໃຫ້ໃຊ້ຄ ູ່ ກັບນາມສະກຸນນໍ າ! 
 

Ms ແມູ່ ນໂຕຫຍໍ ້ ຂອງຫຍັງ? 

Ms ບໍູ່ ໄດ້ມີ ຄວາມໝາຍຫຍັງ. ນີ ້ ແມູ່ ນນາມມະຍົດແມູ່ ຍິ ງ ທີູ່ ສາມາດນໍ າໃຊ້ເມືູ່ ອລາວບໍູ່ ຢາກລະບຸວູ່ າ 

ລາວແຕູ່ ງງານແລ້ວ ຫຼື  ຍັງໂສດ. ເປັນນາມມະຍົດຂອງແມູ່ ຍິ ງ ທຽບເທົູ່ າກັບ Mr. 
 

ບົດທົດສອບ: ນັກສຶ ກສາທູ່ ານໃດເອີ ້ ນວິ ຊາການໄດ້ຢູ່ າງຖື ກຕ້ອງ? 
(Do not translate the quiz answers) 
Anongly: Doctor, can I make an appointment to discuss my essay? 
Ting: Doctor Liz, can I make an appointment to discuss my essay? 
Phout: Doctor Wilding, can I make an appointment to discuss my essay? 
Answer: Phout is correct  
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3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ – ການສະໜັບສະໜ ນນັກສຶ ກສາ 
 
ຖ້າທູ່ ານພົບບັນຫາ ຫຼື  ທູ່ ານຮ ້ ສຶ ກເມືູ່ ອຍ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍູ່ ຕາມ, 

ມີ ຫຼາຍວິ ທີ ທາງໃນການທີູ່ ຈະຂໍ ການສະໜັບ ສະໜ ນດ້ານສະຫວັດດີ ການ ແລະ ດ້ານການສຶ ກສາ. 

ລາຍລະອຽດສະເພາະມະຫາວິ ທະຍາໄລ ປົກກະຕິແລ້ວ ສະໜອງໃຫ້ໃນຊຸດຂໍ ້ ມ ນ 
ເຊິູ່ ງທູ່ ານຈະໄດ້ຮັບພ້ອມກັບຈົດໝາຍຕອບຮັບ. ແຕູ່ ບາງການບໍ ລິ ການ ແລະ ການສະ ໜອງອືູ່ ນໆ 

ສູ່ ວນຫຼາຍຈະມີ ໃຫ້ໃນມະຫາວິ ທະຍາໄລອັງກິດ. 
 

ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານສະຫວັດດີ ການ 
(ກວມເອົ າປະເດັນສູ່ ວນຕົວຕູ່ າງໆ ເຊັູ່ ນ: ການຄິ ດຮອດບ້ານ, ສຸຂະພາບ, ທີູ່ ພັກ, ວີ ຊາ ແລະ ການເງິ ນ) 

• ຜ ້ ໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າເຝິກສອນສູ່ ວນຕົວ: ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ຫຼື  ຄະນະວິ ຊາຂອງທູູ່່ ານ 

ສູ່ ວນຫຼາຍຈະແຕູ່ ງຕ້ັງໃຫ້ມີ  ຜ ້ ໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າເຝິກສອນສູ່ ວນຕົວ ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍທູ່ ານຕ້ັງຫັຼກປັກຖານ. 

ບົດບາດຂອງຜ ້ ໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າເຝິກສອນ ສູ່ ວນຕົວຂອງທູ່ ານ 
ແມູ່ ນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທັງໃນດ້ານຊີ ວິ ດການຮຽນຂອງທູ່ ານ ແລະ ສະຫວັດດີ ການຂອງທູ່ ານ 
ໃນມະຫາວິ ທະຍາໄລ. ທູ່ ານຈະພົບກັບຜ ້ ໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າເຝິກສອນຂອງທູ່ ານ ໃນແຕູ່ ລະພາກຮຽນ 

ໃນການພົບປະ ໜຶູ່ ງຄ້ັງ ແລະ ທູ່ ານກໍູ່ ສາມາດຕິດຕໍູ່ ເຂົ າເຈົ ້ ານອກຈາກເວລານີ ້  ເພືູ່ ອຂໍ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫຼື ອ 
ແລະ ຂໍ ການສະໜັບ ສະໜ ນ. ໃນລະຫວູ່ າງການພົບປະ 
ປົກກະຕິທູ່ ານຈະສົນທະນາກູ່ ຽວກັບຄວາມຄື ບໜ້າດ້ານການຮຽນຂອງທູ່ ານ 
ນອກນ້ັນກໍູ່ ແມູ່ ນກູ່ ຽວກັບປະເດັນຕູ່ າງໆດ້ານສະຫວັດດີ ການ ເຊັູ່ ນ ຊີ ວິ ດນັກຮຽນ ໃນຫໍພັກນັກສຶ ກສາ, 

ການເຈັບ ເປັນ ຫຼື  ປະເດັນອືູ່ ນໆ ທີູ່ ສົູ່ ງຜົນສະທ້ອນຕໍູ່ ຊີ ວິ ດຂອງທູ່ ານ. 

ແນະນໍ າໃຫ້ແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ ໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າເຝິກສອນ ສູ່ ວນຕົວຂອງທູ່ ານຮ ້ ກູ່ ຽວກັບການເຈັບປູ່ ວຍຂອງທູ່ ານ 
ຫຼື  ບັນຫາຕູ່ າງໆທີູ່ ສົູ່ ງຜົນສະທ້ອນຕໍູ່ ການຮຽນຂອງທູ່ ານ 
ເພືູ່ ອວູ່ າເຂົ າເຈົ ້ າຈະສາມາດໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າທີູ່ ດີ ທີູ່ ສຸດແກູ່ ທູ່ ານ ແລະ ເບິູ່ ງແຍງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທູ່ ານ. 

• ການບໍ ລິ ການນັກສຶ ກສາ: ທຸກມະຫາວິ ທະຍາໄລ ມີ ສ ນບໍ ລິ ການນັກສຶ ກສາ, ປົກກະຕິແລ້ວ ຕ້ັງຢ ູ່ ພາຍໃນ 

ຫຼື  ຂ້າງສະມາຄົມນັກສຶ ກສາ. ສ ນບໍ ລິ ການນັກສຶ ກສາ ສູ່ ວນຫຼາຍຈະລວມມີ ຫ້ອງການບໍ ລິ ການດ້ານທີູ່ ພັກ, 

ການບໍ ລິ ການໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາ ແລະ ສະຫວັດດີ ການ, ສ ນແນະແນວອາຊີ ບໃຫ້ນັກສຶ ກສາ ແລະ 
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ແນະນໍ າແກູ່ ນັກສຶ ກສາ ກູ່ ຽວກັບບັນຫາອືູ່ ນໆ ເຊັູ່ ນ: ການເປັນໜ້ີ, 

ການສະໜັບສະໜ ນ ດ້ານການເງິ ນ, ຄູ່ າຮຽນ, ການຖອນໂຕ ແລະ ການໂຈະ ແລະ ອືູ່ ນໆ. 

ບໍູ່ ວູ່ າຂໍ ້ ສົງໄສຂອງທູ່ ານຈະແມູ່ ນຫຍັງ, ບໍູ່ ວູ່ າຈະເປັນບັນຫາເລືູ່ ອງທີູ່ ພັກ ຫຼື  ເລືູ່ ອງວີ ຊາ, ທູ່ ານກໍູ່ ສາມາດ 

ມາຫາ ສ ນບໍ ລິ ການນັກສຶ ກສາໄດ້ ຫຼື  ໂທມາຖາມ ຫຼື  ສົູ່ ງອີ ເມລ ມາຖາມໄດ້. 

• ທີ ູ່ ປຶ ກສານັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດ: ທຸກມະຫາວິ ທະຍາໄລ ມີ ຫ້ອງການນັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດ ແລະ/ຫຼື  

ທີູ່ ປຶ ກສາ ນັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດທີູ່ ຖື ກແຕູ່ ງຕ້ັງມາ. ນີ ້ ແມູ່ ນບົດບາດຂອງລາວ 

ໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແບບ ມື ອາຊີ ບ ແລະ ແບບເປັນຄວາມລັບ ແກູ່ ນັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດ 
ແລະ ນັກສຶ ກສາຈາກປະເທດ EU ທຸກຄົນ ໃນດ້ານບັນຫາຕູ່ າງໆ ເຊັູ່ ນ: ການດໍ າລົງຊີ ວິ ດໃນອັງກິດ, 

ສະຫວັດດີ ການ ແລະ ການຮຽນໃນອັງກິດ ແລະ ການເຂົ ້ າມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນກິດຈະກໍານອກຫັຼກສ ດຕູ່ າງໆ 
ເຊັູ່ ນ: ເຂົ ້ າຮູ່ ວມຄລັບກິລາຕູ່ າງໆ, ສະມາຄົມຕູ່ າງໆ, ການອາສາສະໝັກ ແລະ 
ລາງວັນຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ.  

• ສະມາຄົມນັກສຶ ກສາມະຫາວິ ທະຍາໄລ: ສະມາຄົມນັກສຶ ກສາ ແມູ່ ນອົງການຈັດຕ້ັງ 

ທີູ່ ດໍ າເນີ ນໂດຍນັກສຶ ກສາ ເອງ ແລະ ຈັດຕ້ັງເປັນຄລັບ ແລະ ສະມາຄົມຕູ່ າງໆ ຢ ູ່ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ແລະ 
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ແກູ່ ນັກສຶ ກສາ. ສະມາຄົມນັກສຶ ກສາ ມີ ແວັບໄຊດ໌  ເປັນຂອງຕົນເອງ ເຊິູ່ ງໃນນ້ັນ 

ທູ່ ານສາມາດຊອກຫາຄໍ າ ແນະນໍ າ ກູ່ ຽວກັບຫຼາກຫຼາຍປະເດັນ ເຊັູ່ ນ: ທີູ່ ພັກ, ການສອບເສັງ, 

ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານສຸຂະພາບ, ບັນຫາ ດ້ານການເງິ ນ ແລະ ງົບປະມານ, 

ຄໍ າແນະນໍ າດ້ານສະຫວັດດີ ການ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າພິເສດສະເພາະຕູ່ າງໆ ສໍ າລັບ ນັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດ.  
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ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານການຮຽນ 
(ກວມເອົ ງທັກສະການຮຽນ, ພາສາ ແລະ ບັນຫາດ້ານການຂຽນ, ສະໜັບສະໜ ນດ້ານວິ ຊາຄະນິ ດສາດ 

ແລະ ການບັນລຸຜົນສໍ າເລັດດ້ານການຮຽນ) 

• ຜ ້ ໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າເຝິກສອນປະຈໍ າຫັຼກສ ດຮຽນ: ຜ ້ ໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າເຝິກສອນປະຈໍ າຫັຼກສ ດຂອງທູ່ ານ 

ເປັນຜ ້  ບັນລະຍາຍ, ຕ້ັງບົດເຝິກຫັດ ແລະ ໃຫ້ຄໍ າເຫັນຕິຊົມແກູ່ ທູ່ ານ. 

ເຂົ າເຈົ ້ າຍັງມີ ເວລາຊູ່ ວຍທູ່ ານນອກໂມງຮຽນ ຖ້າທູ່ ານມີ ບັນຫາ ກູ່ ຽວກັບເອກະສານຫັຼກສ ດຂອງທູ່ ານ. 

ວິ ທີ ທາງທີູ່ ດີ ທີູ່ ສຸດ ທີູ່ ຈະຂໍ ການຊູ່ ວຍເຫຼື ອເພີູ່ ມເຕີມ ແມູ່ ນໃຫ້ 
ຂຽນອີ ເມລຫາຜ ້ ໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າເຝິກສອນປະຈໍ າຫັຼກສ ດ ແລະ ນັດເວລາເພືູ່ ອຂໍ ເຂົ ້ າພົບເຂົ າເຈົ ້ າ. 

ໃນບາງກໍລະນີ  ສິູ່ ງທີູ່ ທູ່ ານຈໍ າເປັນອາດແມູ່ ນການຕອບກັບຜູ່ ານທາງອີ ເມລເທົູ່ ານ້ັນ 
ກໍູ່ ອາດໄດ້ຄໍ າຕອບແລ້ວ. 

• ການແນະນໍ າກູ່ ຽວກັບການຮຽນ: ມະຫາວິ ທະຍາໄລສູ່ ວນຫຼາຍ 

ຈັດພິມຄໍ າແນະນໍ າກູ່ ຽວກັບການຮຽນຢູ່ າງຫຼວງ ຫຼາຍໃສູ່ ໃນແວັບໄຊດ໌  ຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ. 

ທິ ດທາງແນະນໍ າເຫົຼູ່ ານີ ້  ອາດກວມເອົ າຫຼາຍຂົງເຂດ ເຊັູ່ ນ: ການຂຽນບົດ ແລະ 
ການລະບຸເອກະສານອ້າງອີ ງ, ການບໍ ລິ ຫານເວລາ, ການກະກຽມສອບເສັງ, ການສຶ ກສາ ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ 
ອືູ່ ນໆ. ພະນັກງານຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ ປົກກະຕິແລ້ວ ຈະດໍ າເນີ ນຫັຼກສ ດການຈັດສໍ າມະນາ ຕູ່ າງໆ 

ກູ່ ຽວກັບຫົວຂໍ ້ ເຫົຼູ່ ານີ ້  - ບາງຄ້ັງກໍູ່ ສະເພາະສໍ າລັບໂຮງຮຽນ ຫຼື  ຄະນະວິ ຊາຂອງທູ່ ານ.  
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3 ຊີ ວິ ດໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ – ການຊອກຫາວຽກ 
 
ນັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດບາງຄົນ ເລື ອກທີູ່ ຈະເຮັດວຽກແບບບໍູ່ ເຕັມເວລາ ໃນຂະນະທີູ່ ສຶ ກສາຢ ູ່ , 

ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າ ສໍ າລັບຫຼາຍຄົນ ການເປັນນັກສຶ ກສາ ກໍູ່ ກິນເວລາທີູ່ ມີ ໄປໝົດແລ້ວກໍູ່ ຕາມ. 

ການເຮັດວຽກເພີູ່ ມ ກໍູ່ ສາມາດເປັນແຫຼູ່ ງ ລາຍຮັບເສີ ມໄດ້. 

ທູ່ ານຍັງຈະສາມາດໄດ້ປະສົບການເຮັດວຽກເພີູ່ ມ ຕືູ່ ມໃສູ່ ປະຫວັດຂອງທູ່ ານ. ມັນເປັນທີູ່ ຈະແຈ້ງ ແລ້ວວູ່ າ 

ການເຮັດວຽກ ສາມາດຊູ່ ວຍທູ່ ານໃຫ້ມີ ຄວາມໝ້ັນໃຈ, ພັດທະນາທັກສະທີູ່ ມີ ຄຸນຄູ່ າ ແລະ ໄດ້ປະສົບ 

ການທີູ່ ອາດຊູ່ ວຍທູ່ ານໄດ້ໃນອານາຄົດ. 
 

ຖ້າທູ່ ານຕ້ອງການເຮັດວຽກເສີ ມ ໃນຂະນະທີູ່ ເປັນນັກຮຽນຢ ູ່ , ມີ ບາງສິູ່ ງທີູ່ ທູ່ ານຄວນຮ ້ . ກະລຸນາຮັບຮ ້ ວູ່ າ 

ຖ້າທູ່ ານ ສຶ ກສາຢ ູ່ ໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ ດ້ວຍທຶ ນການສຶ ກສາ, 

ລະບຽບຂອງທຶ ນການສຶ ກສາອາດຫ້າມບໍູ່ ໃຫ້ທູ່ ານເຮັດວຽກ ດ້ານສາຍອາຊີ ບ 
ນອກຈາກການຮຽນຂອງທູ່ ານ. 
 

ການອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກ 
ນັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດ ປົກກະຕິແລ້ວ ມີ ສິ ດເຮັດວຽກບໍູ່ ເຕັມເວລາໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ. 

ຖ້າທູ່ ານມາຈາກປະເທດ ນອກຈາກສະຫະພາບເອີ ຣົບ, ທູ່ ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ສ ງສຸດ 20 

ຊົູ່ ວໂມງຕໍູ່ ອາທິ ດ ໃນດ້ານເວລາ ແລະ ສ ງສຸດ 40 ຊົູ່ ວໂມງ ໃນລະຫວູ່ າງພັກຮຽນ, 

ໃນກໍລະນີ ທີູ່ ສະແຕັມໃນປາສະປອດຂອງທູ່ ານ ບໍູ່ ໄດ້ຫ້າມບໍູ່ ໃຫ້ ເຮັດວຽກ. 

ສະພານັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດຂອງສະຫະລາຊາອານາຈັກ (The United Kingdom Council for International Student Affairs 

(UKCISA)) ມີ ຂໍ ້ ມ ນເພີູ່ ມຕືູ່ ມ ໃນແວັບໄຊດ໌  (https://ukcisa.org.uk/) ກູ່ ຽວກັບລະບຽບການເຮັດວຽກບໍູ່ ເຕັມເວລາ 

ໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ ໃນລະຫວູ່ າງທີູ່ ທູ່ ານສຶ ກສາຢ ູ່ . 
 

ສໍ າຄັນແມູ່ ນໃຫ້ອີ ງຕາມຄວາມເປັນຈິ ງ ແລະ ຮັບປະກັນວູ່ າ ທູ່ ານມີ ເວລາພຽງພໍສໍ າລັບທັງການຮຽນ ແລະ 
ສໍ າລັບ ວຽກ. ນອກນ້ັນ, ຮັບປະກັນວູ່ າທູ່ ານຊອກເຮັດວຽກທີູ່ ເໝາະສໍ າລັບການຈັດເວລາຂອງທູ່ ານ ແລະ 
ບໍູ່ ລົບກວນ ເວລາຂຶ ້ ນຫ້ອງຮຽນ. ການດຸູ່ ນດູ່ ຽງລະຫວູ່ າງ ວຽກ ແລະ ການຮຽນ ອາດມີ ຄວາມທ້າທາຍ, 

ສະນ້ັນ ການບໍ ລິ  ຫານເວລາທີູ່ ດີ  ຈຶູ່ ງສໍ າຄັນຫຼາຍ. 
 

ຈະຊອກວຽກແນວໃດ 
ຖ້າທູ່ ານຕັດສິ ນໃຈວູ່ າ ທູ່ ານຕ້ອງການເຮັດວຽກເສີ ມແບບບໍູ່ ເຕັມເວລາ, ສ ນແນະແນວການຊອກວຽກ 

ຂອງມະຫາ ວິ ທະຍາໄລຂອງທູ່ ານ ຈະເປັນຈຸດເລີູ່ ມຕ້ົນທີູ່ ດີ ທີູ່ ສຸດ. ສ ນຈະຊູ່ ວຍນັກສຶ ກສາຊອກວຽກເສີ ມ 

ແລະ ວຽກເຮັດ ໃນລະຫວູ່ າງພັກຮຽນ ແລະ ໂຄສະນາຕໍາແໜູ່ ງທີູ່ ເໝາະກັບນັກສຶ ກສາ 
ໃນເຂດອ້ອມແອ້ມວິ ທະຍາເຂດ ແລະ ກັບທຸລະກິດຂອງທ້ອງຖິູ່ ນນ້ັນໆ. 

ສະມາຄົມນັກສຶ ກສາຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ ກໍູ່ ມັກມີ ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ 
ໃນແວັບໄຊດ໌ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າເຊັູ່ ນກັນ.  
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4 ການສໍ າເລັດການສຶ ກສາ ແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນ 
 

ການສໍ າເລັດການສຶ ກສາ ເປັນຂີ ດໝາຍອັນສໍ າຄັນ ຍ້ອນວູ່ ານັກສຶ ກສາກ້າວໄປສ ູ່ ສິູ່ ງທ້າທາຍໃໝູ່  ເຊັູ່ ນ 
ການເຮັດວຽກ ຫຼື  ການສຶ ກສາຕໍູ່ ລະດັບເໜືອປະລິ ນຍາ. ແນວໃດກໍູ່ ຕາມ, ສິູ່ ງນີ ້  ບໍູ່ ແມູ່ ນການສິ ້ ນສຸດ 

ໃນເບື ້ ອງຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງທູ່ ານ. 

ພາຍຫັຼງນັກສຶ ກສາອອກຈາກມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງສະຫະລາຊາອານາຈັກແລ້ວ 
ເຂົ າເຈົ ້ າກໍູ່ ກາຍເປັນສິ ດເກົູ່ າຫຼື ອາດີ ດນັກສຶ ກສາ. 

ອາດີ ດນັກສຶ ກສາທັງໝົດສາມາດຢ ູ່ ໃນເຄື ອຂູ່ າຍຕິດຕໍູ່ ພົວພັນກັບມະຫາວິ ທະຍາໄລ ແລະ 
ກັບເພືູ່ ອນຜ ້ ອືູ່ ນໆ ຜູ່ ານເຄື ອຂູ່ າຍ ອາດີ ດນັກສຶ ກສາຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ. ບາງມະຫາວິ ທະຍາໄລ 

ມີ ອາດີ ດນັກສຶ ກສາຫຼາຍແສນຄົນ ຈາກທົູ່ ວໂລກ ເຊືູ່ ອມຕໍູ່ ກັນຜູ່ ານ ເຄື ອຂູ່ າຍຄື ດັູ່ ງກູ່ າວນີ ້ . 

ເຂົ າເຈົ ້ າຈັດງານສ້າງສັນຂອງອາດີ ດນັກສຶ ກສາໃນທົູ່ ວໂລກ, ສະນ້ັນ ທູ່ ານອາດຈະມີ ໂອກາດໄດ້ 

ພົບປະກັບນັກສຶ ກສາເກົູ່ າ ແລະ ນັກສຶ ກສາໃໝູ່ ເມືູ່ ອກັບໄປຮອດລາວ ຫຼື  ປະເທດໃກ້ຄຽງ. 

ອາດີ ດນັກສຶ ກສາຍັງສາມາດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແກູ່ ມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ 
ດ້ວຍການເປັນທ ດຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລ. ສິູ່ ງນີ ້  

ຈະປະກອບມີ ການໂອ້ລົມກັບນັກສຶ ກສາລະດັບປະລິ ນຍາຕີທີູ່ ກໍາລັງຈະເຂົ ້ າຮຽນ 
ກູ່ ຽວກັບການເປັນນັກສຶ ກສາ, ແລະ 
ໃຫ້ບົດຮຽນຈາກປະສົບການຕົວຈິ ງກູ່ ຽວກັບຊີ ວິ ດໃນມະຫາວິ ທະຍາໄລ ແລະ ໃນສະຫະລາຊາອານາຈັກ. 

ໃນຖານະເປັນ ທ ດ, ທູ່ ານສາມາດຊູ່ ວຍບາງຄົນໃນປະເທດລາວ 

ໃນການກະກຽມເພືູ່ ອປະສົບການເປັນນັກສຶ ກສາຕູ່ າງປະເທດ ເຊິູ່ ງທູ່ ານ ຫາກໍູ່ ຜູ່ ານຊີ ວິ ດຈຸດນ້ັນມາ! 
ຫັຼງຈາກກັບມາປະເທດລາວແລ້ວ, ສະຖານທ ດອັງກິດທີູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍູ່ ຢາກຕິດຕໍູ່ ພົວພັນ 

(ຮັກສາສາຍພົວພັນ) ກັບທູ່ ານ ເພືູ່ ອຮຽນຮ ້ ກູ່ ຽວກັບຄວາມຄິ ດ ແລະ ປະສົບການຂອງທູ່ ານ. 

ໃຫ້ສົູ່ ງອີ ເມລຫາພວກເຮົ າຕາມທີູ່ ຢ ູ່  BritishEmbassy.Vientiane@fco.gov.uk ແລະ 
ພວກເຮົ າຈະຕືູ່ ມຊືູ່ ຂອງທູ່ ານໃສູ່ ໃນລາຍຊືູ່ ຂອງສິ ດເກົູ່ າ ລາວ-ອັງກິດ. ສູ່ ວນຫຼາຍພວກເຮົ າເຊີ ນສິ ດເກົູ່ າ 

ມາຮູ່ ວມງານລ້ຽງຕູ່ າງໆ ແລະ ອາດຕິດຕໍູ່ ທູ່ ານເພືູ່ ອຂໍ ການສະໜັບສະໜ ນ 
ການສົູ່ ງເສີ ມມະຫາວິ ທະຍາໄລສະຫະລາຊາອານາຈັກ ໃນລາວ.  
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