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1. ຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັງານ 
 

ໃນອາທິດໜຶ່ງນັກຮຽນຈະໄດຮຽນທັງໝດົ 9 ຕອນ ຕັ້ງແຕວັນຈັນຈົນເຖິງວັນສກ. ບັນດາກິດຈະກາ ແລະ 
ການເຮັດວຽກບານແມນໄດນາສະເໜີຢໃນຕາຕະລາງການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງໂຮງຮຽນໂດຍໄດລະບເວລາ
ຮຽນ ແລະ ເວລາພັກຜອນຢາງລະອຽດ.  
 

ກ. ໂຄງສາງຫຼກັສດ 
 

 
 
ຕາຕະລາງປຽບທຽບກັບການປະຕິບັດຫຼັກສດການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ 
 

 
 

 
ການນາສະເໜີຂາງເທິງແມນການສະເໜີການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມເຊິ່ງລວມມີຂັ້ນ

ອານບານ ແລະ ປະຖມົ. ສາລັບນັກຮຽນປະຖົມປທີ 6 ປສດທາຍຂອງຊັ້ນປະຖົມຈະໄດປະຕິບັດລະບຽບທຽບເທົາ
ກັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ມ.1. 
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ຂ. ຕາຕະລາງຮຽນ-ການຕອນຮບັນກັຮຽນ-ເວລາເລກີຮຽນ 

ສາລບັຊັ້ນອານບານ 
ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຢຫອງອານບານຈະໄດຮຽນອາທິດໜຶ່ງ 26 ຊົວໂມງຕາມຕາຕະລາງລມນີ້: 
 

 
 

ຄຈະຕອນຮັບນັກຮຽນຢໜາຫອງຮຽນເລີ່ມແຕເວລາ 7 ໂມງ 50 ຫາ 8 ໂມງ 10. ໂດຍທີ່ຜປກຄອງ ຫຼື 
ບກຄົນທີ່ມາສົງຕອງພານັກຮຽນໄປສົງໃຫເຖິງມືຄບໍແມນສງົຢໜາປະຕໂຮງຮຽນແລວປອຍໃຫເດັກຍາງເຂົ້າໄປເອງ. 
ໂຮງຮຽນເລີກເວລາ 15 ໂມງ ແລະ ຜປກຄອງຕອງມາຮັບເດັກໃນລະຫວາງ 15 ໂມງ 00 ຫາ 15 ໂມງ 30 ແລະ 
ຜທີ່ຈະມາຮັບເດັກກັບບານໄດຕອງແມນ: 

- ພໍແມນັກຮຽນ 
- ຜໃຫຍທີ່ເຄີຍມາຮັບ ແລະ ຄົນທ່ີໄດໄດລະບຈາກພໍແມນັກຮຽນໃນໃບລົງທະບຽນ 
- ຖາຈະໃຫບກຄົນອື່ນທີບ່ໍແມນໃນສອງກໍລະນຂີາງເທິງຕອງມໜີັງສືເປນລາຍລັກອັກສອນຂຽນຈາກພໍ

ແມນັກຮຽນວາອານຍາດໃຫຜກຽວມາຮບັລກແທນ ແລະ ຕອງເອົາໜັງສືດງັກາວແຈງຕໍສາວຄ ຫຼື 
ຜອານວຍການໂຮງຮຽນກອນເອົາເດັກກັບບານ. 

ທກໆວັນພດນັກຮຽນທກຄົນຈະເລີກຮຽນເວລາ 12 ໂມງ 00. 

ເວລາຜັກຜອນຕອນເຊົ້າແມນເລີ່ມແຕ 9ໂມງ 40 ຫາ 10 ໂມງ 10 ຂອງທກໆວັນ. 

ສາລບັຊັ້ນປະຖມົ 
ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມຈະໄດຮຽນ 27 ຊວົໂມງຕໍອາທິດ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມຈະໄດຮຽນ 28 ຊວົໂມງຕໍອາທິດ 

ຕາມຕາຕະລາງຂາງລມນີ:້ 
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ໂຮງຮຽນເປດຮັບນັກຮຽນ ເວລາ 7ໂມງ 50. ຫຼັງຈາກເຂົ້າປະຕໂຮງຮຽນແລວນັກຮຽນທກຄົນຕອງເຂົ້າ
ຫອງ ແລະ ກຽມພອມຮຽນຊົວໂມງທີທາອິດ ຫາມນັກຮຽນທກຄົນຫຼິ້ນຢກາງເດີ່ນໃນຊວງເວລາຮັບຕອນນກັຮຽນ
ໃນຕອນເຊົ້າ. 

ຖານັກຮຽນຄົນໃດໃນຫອງ ປ1 ຫາ ປ5 ຫາກມາຊາກາຍ 8 ໂມງຜປກຄອງຕອງນາພານັກຮຽນໄປສງົ
ຮອດຫອງ. 

ເວລາຜັກຜອນແມນເລີ່ມແຕ 9ໂມງ 40 ຫາ 10 ໂມງ 10 ຂອງທກໆວັນ. 

ນັກຮຽນແຕຫອງປ1 ຫາ ປ5 ຈະເລີກຮຽນໃນເວລາ 15 ໂມງ 15 ຫາ 15 ໂມງ 30  
ຜປກຄອງ ຫຼື ຜທີ່ໄດຮັບອານຍາດຈາກພແໍມນັກຮຽນໃຫມາຮັບລກໄດນັ້ນຕອງມາຮັບນັກຮຽນແຕຫອງ ປ

1 ຫາ ປ5 ໃນລະຫວາງ 15 ໂມງ 15 ຫາ 15 ໂມງ 30. ນັກຮຽນຄົນໃດທີ່ຖາກັບບານພອມເອື້ອຍອາຍທີ່ຮຽນຢ
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອງລໍຖາໃນເດີ່ນໂຮງຮຽນ ແລະ ຕອງແຈງໃຫຜບໍລິຫານໂຮງຮຽນຮັບຊາບ. ນັກຮຽນໃນກໍລະນີ
ດງັກາວນີຈ້ະບໍມີຄົນເຝາ ແລະ ຕອງຢພາຍໃຕຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜປກຄອງ.  

ທກໆວັນພດນັກຮຽນທກຄົນຈະເລີກຮຽນເວລາ 12 ໂມງ. 
 

ຂມໍນສາຄນັ: ເວລາປະຕບິດັວຽກຂອງໂຮງຮຽນ 
 

ໃນຂ້ັນອານບານ ແລະ ຂັ້ນປະຖົມ, ເວລາເຮັດວຽກຂອງຄໃນແຕລະອາທິດແມນການົດໄວ 24 ຊວົໂມງຕາມຫັຼກສດ
ຂອງຝຣັງ.  
ມີເວລາເພີ່ມ 2 ຊົວໂມງຕໜ່ຶໍງອາທິດສາມາດເຮັດໃຫທາງໂຮງຮຽນປບຫັຼກສດທາງດານພາສາໃຫເໝາະສົມກັບຄວາມ
ຕອງການຂອງນກັຮຽນແຕລະຄົນພາຍໃຕລະບົບການຮຽນຫຼາຍພາສາ, ຫຼາຍວັດທະນະທາອັນເປນເອກະລັກຂອງ
ໂຮງຮຽນຝຣັງຫຼວງພະບາງ. 
ໃນສວນນ້ີຈະມີການເພີ່ມຊວົໂມງຮຽນສາລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖມົເປນຊົວໂມງທີ 27 ຕປໍ ເຊ່ິັງເປນເວລາ 1 ຊົວໂມງທີ່ຈະ
ຈັດກິກຈະກາສງົເສີມການຮຽນ-ການສອນທີທ່າງໂຮງຮຽນອທິດໃຫກັບການການປະຕິບັດຫັຼກສດການສຶກສາຫຼາຍວິຊາຊີບ
ຫຼາຍລະດັບ. ພອມທັງເປນຂໍມນໃຫກັບທາງໂຮງຮຽນໃນການທົດສອບປະສິດທິພາບການສອນຂອງຄໃນການປະຕິບັດການ
ສອນແບບນາໃຊຫຼາຍພາສາ. 
ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຈະໄດຮຽນ 28 ຊົວໂມງຕໍອາທິດອັນເປນເງຶ່ອນໄຂໃຫທາງໂຮງຮຽນສາມາດເພີ່ມເວລາສອນເຂົາ້ໄດ
ຕື່ມອີກເຊິ່ງເປນຂ້ັນຮອງຮບັເອົານກັຮຽນຊັ້ນປະຖມົ ແລະ ມັດທະຍົມ. ນັກຮຽນໃນຊ້ັນນີ້ຈະເລີກຮຽນເວລາ 12 ໂມງຄືກັບ
ນັກຮຽນມັດທະຍົມ.  
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ຄ. ພກັທຽງ 
 

ມີ 2 ກໍລະນີຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈເລືອກຂອງຜປກຄອງໃນເວລາລົງທະບຽນ. 

ບໍກນິອາຫານທຽງນາໂຮງຮຽນ: 
 

ນັກຮຽນໃນຂັ້ນອານບານ ແລະ ປະຖມົທີ່ບໍກິນເຂົ້ານາໂຮງຮຽນຜປກຄອງ ຫຼື ບກຄົນທີ່ໄດຮັບອານຍາດ
ຈາກຜປກຄອງຕອງໄດມາຮັບລກຂອງຕົນໃນເວລາເລກີຮຽນຕອນເຊົ້າເວລາ 11 ໂມງ 45. ຖາບໍມີຜໃດມາຮັບເດັກ
ຈະຖືກພາໄປຫອງອາຫານ ແລະ ພັກທຽງເວລາ 12 ໂມງ ຫຼັງຈາກນັ້ນທາງໂຮງຮຽນຈະເກັບເງິນນາຜປກຄອງ.  

ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ກິນເຂົ້າຢບານຕອງມີຄົນມາຮັບກັບບານເວລາ 12 ໂມງ ຫາ 12 ໂມງ 10 ແລະ 

ກັບຄືນມາເຂົາ້ຮຽນໃນເວລາ 13 ໂມງ 05 ຫາ 13 ໂມງ 15. 

ກິນອາຫານທຽງນາໂຮງຮຽນ: 
 

ນັກຮຽນຜໃດທີ່ກິນອາຫານທຽງນາໂຮງຮຽນຈະບໍໄດອອກນອກໂຮງຮຽນໃນເວລາພັກທຽງ.  
ເວລາພັກທຽງຂອງໂຮງຮຽນແມນໄດການົດໃນຕາຕະລາງດັງລມນີ້: 
 

 
 

ໃນເວລາພັກທຽງຂອງແຕລະມ້ືນັກຮຽນທກຄົນທີ່ກິນເຂົ້ານາໂຮງຮຽນຈະໄດ: ກິນເຂົ້າ, ຫ້ີຼນ, ນອນ
ພັກຜອນ.  
 

ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມທກຄົນແມນຕອງໄດພັກກິນເຂົ້າທຽງຢໂຮງຮຽນນັບແຕເວລາເລີກຮຽນຕອນເຊົ້າຈົນ
ຮອດ 13 ໂມງ 15 ຈຶ່ງກັບຄືນຮຽນໃນພາກບາຍ. ນກັຮຽນຊັນ້ປະຖົມຈະໄປຫອງອາຫານຂອງໂຮງຮຽນດວຍຕົນ
ເອງຫຼັງຈາກລົງຮອງຮຽນ ແລະ ກັບໄປຫອງຮຽນຂອງພວກເຂົາຫຼັງຈາກໝົດເວລາພັກທຽງແລວ. 

  
ນັກຮຽນທກຄົນທີ່ພັກທຽງຢໂຮງຮຽນຕອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ຄາແນະນາທີ່ໄດການົດໄວໃນ

ກົດລະບຽບພິເສດສາລັບເວລາພັກທຽງດງັທີ່ໄດແຈງໃຫກັບນກັຮຽນ ແລະ ບໍອານຍາດໃຫເຂົາ້ຫຼຫິອງຮຽນໃນຊວງ
ເວລາພັກທຽງ.  
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ງ. ປະຕທິນິການຈດັການຮຽນ-ການສອນ 

ໃນສົກຮຽນໜຶ່ງຈະໄດຈັດການຈັດການຮຽນ-ການສອນທັງໝົດ 36 ອາທິດ. ມື້ພັກຕາງໆແມນໄດປະຕິບັດ
ຕາມການການົດຂອງສະພາໂຮງຮຽນໃນແຕລະປຕາມກໍລະນີຕາງໆເຊນັ: ຕາມສະພາບຂອງເດັກນັກຮຽນ, ຕາມແຈງ
ການຂອງກະຊວງສຶກສາຝຣັງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບນເທດສະການຕາງໆ ແລະ ມ້ືພັກພິເສດທີ່ໂຮງຮຽນການົດ. 
ຈ. ການລງົທະບຽນ 

ການລົງທະບຽນຮຽນ ແລະ ລົງທະບຽນພັກທຽງແມນລະບໄວໃນເວລາລົງທະບຽນ ແລະ ແຍກກັນເປນແຕ
ລະອັນ. 

ຂັ້ນອານບານ 
 

ໃນຂັ້ນອານບານຈະຮັບນັກຮຽນແຕອາຍ 3 ປໃນວັນທີ 31 ເດອືນທັນວາຂອງປທີ່ຈະມາລົງທະບຽນເຂົ້າ
ຮຽນ. ເດັກທີ່ມີອາຍບໍທັນຮອດແຕມີວດທິພາວະພຽງພໍພອມທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນກສໍາມາດລງົທະບຽນໄດເຊັນກັນ ແລະ 
ຈະໄດຮຽນຄືນບາງສວນໃນສົກຮຽນຕໍໄປ. ນກັຮຽນທີ່ບໍມີພື້ນຖານທາງດານພາສາກສໍາມາດມາລົງທະບຽນໄດ.
ເດັກນອຍອາຍຕາກວາ 3 ປເຫຼາົນີ້ໄດຮັບການເບິ່ງແຍງເປນສວນໜຶ່ງຈາກການກັບມາຂອງວັນພັກປໃໝລາວ. 
ເດັກນອຍຈະໄດຮັບການພິຈາລະນາໂດຍບໍມີເງື່ອນໄຂທາງພາສາ. 

ຂັ້ນປະຖມົ 

 

ໃນຂັ້ນປະຖົມຈະຮັບນັກຮຽນແຕອາຍ 6 ປໃນເດືອນທັນວາຂອງປທີ່ຈະມາລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ. ການລະບ
ພາສາ (ຝຣັງ, ອັງກິດ ຫຼື ລາວ) ແມນເງື່ອນໄຂຈາເປນໃນເວລາລົງທະບຽນ. 

ການດາເນີນການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼັກສດຝຣັງຂຶ້້ນກັບການໂອລົມ ແລະ ການສະເໜີຂອງຜປກຄອງ
ນັກຮຽນ. 

ຂມໍນສາຄນັ:  ເວລາຮຽນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

 

ເວລາທ່ີບໍໄດນາສະເໜີຢລມນີ້ຈະເປນເວລາກອນໜາມາໂຮງຮຽນ, ເວລາຫັຼງເລີກຮຽນ ແລະ ເວລາພັກທຽງ 
- 7 ໂມງ 50 ຫາ  8 ໂມງ 10,  

- 11 ໂມງ 45 ຫາ 12 ໂມງ 10 

- 13 ໂມງ 05 ຫາ 13 ໂມງ 15 

- 15 ໂມງ 00 ຫາ 15 ໂມງ 30 
ກໍລະນີໂຮງຮຽນປດ. ບກຄົນໃດກຕໍາມບໍວາຈະເປນຜປກຄອງ ແລະ ບກຄົນອື່ນໆທີ່ປະສົງຢາກເຂົ້າມາຢຽມຊົມໂຮງຮຽນຕອງແຈງໃຫ
ທາງຜບໍລິຫານໂຮງຮຽນຮັບຊາບກຽວກັບການມາ ແລະ ຈດປະສົງຂອງການມາຢຽມຢາມ. 
ນັກຮຽນທກຄົນຢພາຍໃຕຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄສອນ ແລະ ຜບໍລິຫານໂຮງຮຽນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຮຽນ ແລະ ເວລາໄປປະຕິບັດ
ກິດຈະກາທີ່ໂຮງຮຽນເປນຄົນຈັດຂຶ້ນ. ນັກຮຽນຢພາຍໃຕຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜປກຄອງໃນເວລາເລີກຮຽນ ແລະ ໃນເວລາໂຮງຮຽນ
ພັກ ໂດຍສະເພາະກອນໜາມາໂຮງຮຽນ ແລະ ເລີກຮຽນໃນແຕລະວັນ. 
ສາລັບນັກຮຽນອານບານ ແລະ ປະຖົມ, ຖາຜປກຄອງມາຮັບລກຊາ ແລະ ບໍໄດແຈງທາງໂຮງຮຽນລວງໜາ ຫືຼ ບໍໄດໂທແຈງຜທ່ີ
ຮັບຜິດຊອບເດັກ. ບໍໄດແຈງວາຈະມາຮັບຊາ. ຖາຕົກໃນກໍລະນີທ່ີກາວມານີ້ໂຮງຮຽນບໍສາມາດຮັບຜິດຊອບເດັກໄດເນື່ອງຈາກພໍແມຜ
ປກຄອງບໍມາຮັບລກ. 
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ແບບຟອມຂລໍງົທະບຽນປະກອບມ:ີ 
 

- ໃບສອບຖາມຂມໍນ: ຊຸດໜ່ຶງສາລບັລົງທະບຽນຮຽນ ແລະ ອກີຊຸດໜຶ່ງສາລບັລງົທະບຽນພັກທຽງ. 
- ໃບເກັບກາຂໍມນຂອງຜປກຄອງ 

- ໃບອານຍາດຈາກຜປກຄອງໃນການລະບຄົນອື່ນທີ່ມີສິດມາຮັບລກໃນເວລາເລກີຮຽນສໍໍາລັບນກັຮຽນຫອງອານ
ບານ. 

- ເອກະສານກຽວກບັອປະກອນການຮຽນ, ເວລາຮຽນ, ລາຄາ ແລະ ກົດລະບຽບການເງິນ 

- ເອກະສານກຽວກບັອາຫານ, ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ກົດລະບຽບ.  
- ເອກະສານກຽວກບັການຮັກສາຄວາມປອດໄພ. 
- ປະຕິທິນການຮຽນ-ການສອນ. 
- ແຜນສະແດງຂໍມນ. 
- ກົດລະບຽບການນາໃຊຫອງສະມດ 

 

ເອກະສານຄັດຕິດໃນເວລາລງົທະບຽນ: ປມສາມະໂນຄົວ, ໃບຕິດຕາມການສັກຢາກັນພະຍາດ, ກອບປໜັງສືເດີນທາງ ຫຼື ໃບຢງຢນການ
ເກີດ, ໃບຍົກຍາຍ (ໃນກໍລະນີທ່ີຍາຍມາຈາກໂຮງຮຽນອື່ນ). 

 
ສ. ການແຈງການ 
ໃນກໍລະນີທີ່ເດັກຖອນຕົວຈາກການຮຽນ ຫຼ ືອອກໂຮງຮຽນຜປກຄອງຕອງແຈງໃຫໂຮງຮຽນຮັບຊາບໂດຍໄວທີ່ສດ. 
ໂດຍຕອງຊາລະຄາຮຽນ ແລະ ສົງຄືນອປະກອນການຮຽນຕາງໆທີ່ໄດຍືມນາທາງໂຮງຮຽນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໂຮງຮຽນຈະ
ບັນທຶກ ແລະ ອອກໃບຮັບຮອງການຮຽນເພື່ອເປນການຕິດຕາມການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ. 

2. ຄວາມສາພັນລະຫວາງຜປກຄອງ / ຄ / ຜບລໍຫິານ  
ກອງປະຊຸມຕາງໆແມນໄດຈັດຂຶ໊ນໃນຕົ້ນປຂອງແຕລະປສາລັບແຕລະຫອງ. ໃນເວລາປະຊຸມ ຄສອນຈະສະເ

ໜີຈດປະສົງ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ຈະສອນຕະຫຼອດສົກຮຽນພອມທັງນາສະເໜີການດາລົງຊີວິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຫອງ
ຮຽນ.  

ຜປກຄອງຂອງນັກຮຽນແຕລະຄົນຈະມີລະຫັດເພື່ອສາມາດເຂົ້າລະບົບຂອງໂຮງຮຽນ (PRONOTE). 
ເພື່ອເບິ່ງປະຕິທິນການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງລກຂອງທານ, ຕາຕະລາງຮຽນ, ເມນອາຫານ ແລະ ປມບັນທຶກ
ຂອງຫອງຂອງລກຂອງພວກທານ. 

ນອກຈາກນີ້, ຜປກຄອງແຕລະຄົນຍັງຈະໄດຮັບອີເມວເປນປກກະຕິຈາກທາງໂຮງຮຽນເພື່ອສງົຂໍມນຕາງໆ 
ແລະ ເອກະສານທີ່ກຽວຂອງກັບຊີວິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຫອງຂອງລກຂອງພວກທານ. 
 

ທີ່ຢອີເມວຂອງໂຮງຮຽນແມນ info@ef-lp.org, direction@ef-lp.org ຫຼື ຈະສົງຫາຜສອນໂດຍຕົງ

ຜານທີ່ຢອີເມວef-lp.org. ບນັດາທີ່ຢອເີມວເຫຼາົນີ້ແມນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊຕິດຕສໍື່ສານກັບໂຮງຮຽນເພື່ອຂໍນັດພົບ, ລາ
ພັກໃຫລກ ແລະ ອື່ນໆ. 

ຜປກຄອງທກທານຈະໄດຮັບການລາຍງານຜົນການຮຽນຂອງລກຕົນເອງຜານໃບຄະແນນທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປ
ເບິ່ງໄດໃນລະບົບ (PRONOTE) ຂອງໂຮງຮຽນ. ໃບຄະແນນຈະໂຊຂຶ້ນໃນລະບົບຂອງໂຮງຮຽນ 3 ເທື່ອຕປໍສາ
ລັບນັກຮຽນຂັ້ນປະຖົມ. ສາລັບນັກຮຽນຂັ້ນອານບານຈະມີປມຕິດຕາມການຮຽນ ແລະ ຈະມອບໃຫຜປກຄອງ
ນັກຮຽນຢາງໜອຍ 2 ຄັ້ງຕໜໍຶງ່ສົກຮຽນ. 

 ກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວາງຄສອນ ແລະ ຜປກຄອງນັກຮຽນຈະຈັດຂຶ້ນ 2 ຄັ້ງຕປໍເພື່ອໃຫຄໄດລາຍງານ
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ກຽວກັບພັດທະນາ ແລະ ບັນຫາຂອງນັກຮຽນແຕລະຄົນໃຫຜປກຄອງໄດຮັບຊາບ. ພອມທັງເປນການເປດໂອກາດ
ໃຫຄໄດໂອລົມປກສາຫາລກືັບພແໍມເດັກ ແລະ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມພໍແມເດັກກໍໄດໂອລົມກັບຄຜສອນ ຫຼື ນັດໝາຍ
ກັນໃນກໍລະນີຈາເປນ. 

ຜອານວຍການມີໜາທີ່ເປນຜສະໜອງຂໍມນ ແລະ ປະສານງານກັບຜປກຄອງນັກຮຽນ ຫືຼ ໃຫຄວາມ
ກະຈາງແຈງໃນທກເລື່ອງແຕຕອງມີການນັດໝາຍກອນລວງໜາຍົກເວັ້ນກໍລະນີສກເສີນ. 

ຜປກຄອງສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ຮັບຮຊີວິດໃນໂຮງຮຽນຂອງລກຕົນເອງໄດໂດຍຜານການຕິດຕໍປະສານ
ງານກັບຄະນະກາມະການບໍລິຫານງານຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຜບໍລິຫານໂຮງຮຽນ. ຄະນະກາມະການເຫຼາົນີ້ຈະໄດຄັດ
ເລືອກໃນແຕລະປທີ່ສະພານິຕິບັນຍັດຂອງສະມາຄົມ. ຜປກຄອງນັກຮຽນສາມາດມສີວນຮວມໃນການເຮັດວຽກ 
ແລະ ສະທອນຄືນການເຮັດຂອງຄະນະດັງກາວ. 

ບົດລາຍງານຂອງສະພາໂຮງຮຽນຈະສົງຕໍຜານທາງອເີມວໃຫແກຜປກຄອງ ແລະ ຕິດໄວຢກະດານຂາວທາງ
ເຂົ້າຂອງໂຮງຮຽນ. ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກາມະການບໍລິຫານໂຮງຮຽນໄດເກັບໄວຂາເຂົາ້ຂອງໂຮງຮຽນ ແຕກໍ
ສາມາດຂໍເບິງ່ໄດ. 

ໂຄງການຈັດຕັງ້ໂຮງຮຽນໄດເຮັດວຽກຮວມກັນເປນເວລາ 3 ປ ໃນລະດັບຮຽນ ທກຊັ້ນຮຽນເພື່ອໃຫການ
ຈັດການສຶກສາມີຄວາມສອດຄອງກັນ ນາສະເໜີໂດຍທີມງານທີ່ຊຽວຊານດານການສດິສອນ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍ
ຄະນະກາມະການໂຮງຮຽນ. 
 

3. ການເຄາົລບົສດິ ແລະ ໜາທີທ່ີກ່ຽວຂອງກບັການຮຽນ-ການສອນ, ສຂະອະນາໄມ,
ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.  

ກ. ການສກຶສາ ແລະ ການຈດັການຮຽນ-ການສອນ 
 

ໂຮງຮຽນໄດໃຫຄວາມສາຄັນເພື່ອໃຫໄດການສອນທີ່ມີຄນນະພາບ ແລະ ເໝາະສມົກັບຜຮຽນ. 
ຫຼັກສດທີ່ນາມາໃຊສອນແມນເປນໄປຕາມຫຼັກສດຂອງກະຊວງສຶກສາຝຣັງ. ສວນວິຊາພາສາລາວ-
ວັນນະຄະດີ, ວິຊາໂລກອອມຕົວ, ວິຊາພມສາດ/ປະຫວັດສາດແມນດາເນີນການຮຽນ-ການສອນຕາມ
ຫຼັກສດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາລາວ. ບາງລາຍວິຊາໃນຫັຼກສດຂອງກະຊວງສກຶສາຝຣັງ
ແມນໄດດາເນີນການສອນເປນພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດ (ດາເນີນການສອນໃນຮບແບບບລະນາການ
ທາງດານພາສາ) ແລະ ບາງເນືອ້ໃນກໍໄດປບໃຫສອດຄອງກັບບໍລບິົດຂອງລາວເຮາົ (ເນື້ອໃນບາງບົດຮຽນ
ແມນໄດຍົກຕົວຢາງທີ່ເກີດຂື້ນໃນທອງຖິ່ນ). 

ຄສອນສວນຫຼາຍແມນມີໃບປະກາສະນີຍະບັດທາງດານການສອນຈາກກະຊວງສຶກສາຝຣັງ, 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາລາວ, ກະຊວງສຶກສາຂອງຕາງປະເທດ. ຄທັງໝົດລວນແຕໄດຜານການ
ສຶກສາຮາຮຽນ ແລະ ຝກອົບຮົມລະດບັມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ເປນເຈົ້າພາສາໃນລາຍວິຊາທີເ່ຂົາເຈົາ້
ສອນ. 

ໃນເວລາມີຄຂາດສອນໄລຍະສັ້ນທາງໂຮງຮຽນຈະຄ້ົນຄວາຈັດຄມາສອນແທນ. ໃນກໍລະນີຄ
ຂາດສອນໄລຍະຍາວທາງໂຮງຮຽນກໍຈະຄ້ົນຄວາຮັບສະມັກຄໃໝມາສອນແທນ. 

ຄແຕລະຄົນ, ນັກຮຽນແຕລະນອງ ຫຼື ຜປກຄອງແຕລະທານຕອງປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງ ແລະ 
ຕົງຕໍເວລາ. ຖາລກຂອງພວກທານຈະຂາດຮຽນຕອງໄດມີການຂຽນໜັງສືຄອບທາງໂຮງຮຽນຢາງ
ຄັກແນ. 

ສາລັບຫອງຮຽນອານບານ ແລະ ປະຖົມ, ນັກຮຽນທກຄົນຈະໄດ້ັຮບອປະກອນການຮຽນທີ່ຈາ
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ເປນສາລັບການຮຽນ-ການສອນຈາກທາງໂຮງຮຽນ ແລະ ຈາກຄອບຄົວ (ໃຫເບິງ່ລາຍລະອຽດຢ
ເອກະສານລົງທະບຽນ). ມີແຕປມຕາລາ ແລະ ປມຈົດບັນທຶກຂອງນັກຮຽນເທາົນັ້ນທີ່ນັກຮຽນສາມາດ
ເອົາກັບບານໄດໃນແຕລະວັນ ສວນອປະກອນການຮຽນທກຢາງທີ່ເປນຂອງໂຮງຮຽນແມນຕອງປະໄວ
ໂຮງຮຽນ. 

ສາລັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ, ຜປກຄອງຕອງມີແລັບທອບໃຫນັກຮຽນ ແລະ ຕອງອານຍາດ
ໃຫຄຜສອນລົງຂມໍນທີ່ກຽວກບັການຮຽນເປນຕົ້ນແມນເນື້ອໃນຫັຼກສດ ແລະ ໂປຣແກມທີ່ໃຊໃນການ
ສອນໃນຫອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂອງສົກຮຽນເຖິງວາແລບທອບດງັກາວຈະເປນຂອງສວນ
ຕົວແຕຕອງນາໃຊສາລັບສະເພາະການຮຽນ-ການສອນເທົານັ້ນ. 

ຢໂຮງຮຽນຈະມີຫອງສະມດທີ່ໃຊອານໜັງສື ແລະ ມເີວບໄຊຂອງໂຮງຮຽນນັກຮຽນສາມາດຢມ
ປມ, ອານປມ ແລະ ເຂົ້າໃຊເວບໄຊໄດ.  
ຂ. ສຂະພາບ, ສຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ  

ສະຖານທີ່ຮຽນແມນຢພາຍໃຕການເບິ່ງແຍງທາຄວາມສະອາດຢາງເປນປກກະຕຈິາກບກຄົນທີ່ໄດ
ຜານການຝກອົບຮົມກຽວກັບສຂະອະນາໄມສາລັບເດກັ ແລະ ເດັກນອຍເປນຢາງດີ. 

ການລາງມືແມນກິດຈະວັດທີ່ປະຕິບັດເປນປະຈາ ແລະ ລະບໄວໃນຕາຕະລາງພາຍຫຼັງເຮັດກິດຈະ
ກາທີ່ເປະເປອນ, ທກຄັ້ງທີ່ເຂົ້າຫອງນາ, ຫຼັງຈາກກິນເຂົາ້ ແລະ ຫຼັງຈາກຫຼິ້ນພັກຜອນ. 

ເວລາອາກາດຮອນ, ເດັກອານບານຈະໄດອາບນາ ແລະ ປຽນເຄື່ອງໃໝກອນໜາຈະເຂົ້າຫອງນອນ
ພັກຜອນ. ການຫຼິ້ນນາສາມາດຈັດຂຶ້ນໄດ. 

ນັກຮຽນຫອງໃຫຍຕອງມີເຄື່ອງມາປຽນພາຍຫຼັງຫຼິ້ນກິລາ ຫຼື ຮຽນວິຊາພາລະ. 
ນັກຮຽນແຕລະຄົນຈະມີບອນຂອງໃຜມັນ (ຕມຽນເຄື່ອງ ຫຼື ບອນຫອຍເສື້ອກັນໜາວ) ສາລັບ
ເກັບມຽນເຄືອ່ງໃຊສວນຕົວ. ນັກຮຽນອານບານຈະມີເຄື່ອງນອນເປນຂອງໃຜຂອງມັນ ແລະ ຈະ
ຊັກທາຄວາມສະອາດໜຶ່ງຄັ້ງຕອໍາທິດ (ຫືຼຫຼາຍກວາໜຶ່ງຄັ້ງໃນກໍລະນີຈາເປນ).  
ອປະກອນການຮຽນ ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງນັກຮຽນແມນໄດລາງທາຄວາມສະອາດເປນປະຈາ

ປກກະຕິ. 
ນັກຮຽນແຕລະຄົນຈະມີຈອກກິນນາດື່ມ ແລະ ຖວຍໃສອາຫານຂອງໃຜມັນ ແລະ ອປະກອນເຫຼາົ

ນີ້ແມນລາງທກໆມື້. 
ຄ ແລະ ນັກຮຽນແຕລະຄົນແມນຢໃນສະພາບແວດລອມທີ່ຮັບປະກັນທາງດານສຂະພາບ ແລະ 

ຄວາມສະອາດ. ການນງຖືທີ່ຖກືຕອງ, ເປນເອກະພາບເຂົ້າກັບວັດທະນະທາຂອງທອງຖິ່ນ. 
ອາຫານທີ່ໃຫນັກຮຽນກິນທກມື້ແມນໄດຂໍມນມາຈາກຜປກຄອງໃນເວລາລົງທະບຽນ. ນັກຮຽນ

ຄົນໃດທີແ່ພອາຫານຕອງແຈງໃຫທາງໂຮງຮຽນຮບັຊາບໃນເວລາລົງທະບຽນ. ແຕລະຄົນຫາມເອົາອາຫານ
ສວນຕົວຈາກພາຍນອກເຂົາ້ມາໃນໂຮງຮຽນເດັດຂາດ. 

ໃນກໍລະນີທີ່ນັກຮຽນບສໍະບາຍຜປກຄອງຕອງໃຫໂຮງຮຽນຮັບຊາບໃນມື້ນັ້ນ ຫຼື ຈະຂາດຮຽນຕອງ
ໄດໂທແຈງທີ່ເບີ 020 28 16 90 76 ຫຼືທາງອເີມວ info@ef-lp.org. ນັກຮຽນທີ່ບໍສະບາຍຕອງບໍເອົາ
ມາໂຮງຮຽນ. ເວລາຈະກັບບານຄຜສອນຈະແຈງໃຫຜປກຄອງຮັບຊາບບັນດາຂໍມຕາງໆຂອງນກັຮຽນໃນ
ແຕລະມ້ື. 

ຖານັກຮຽນບໍສະບາຍເວລາຢໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນຈະແຈງໃຫຜປກຄອງເດັກຮັບຊາບຕາມຂມໍນທີ່
ໃຫໄວ. ດງັນັ້ນ, ຖາມີການປຽນແປງຂມໍນທີ່ຈະໃຊຕິດຕຫໍາຜປກຄອງຕອງໄດແຈງໃຫທາງໂຮງຮຽນຮັບ
ຊາບ. 

ຢໂຮງຮຽນແມນບໍມີພະຍາບານປະຈາ. ເວລານັກຮຽນບາດເຈບັຈະໄດຮັບການປະຖົມພະຍາບານ
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ຂັ້ນຕົ້ນຈາກພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນເຊິ່ງເປນຜທີ່ໄດຜານການຝກອົບຮົມການຊວຍເຫຼືອຄນົບາດເຈັບໃນ
ຂັ້ນຕົ້ນມາແລວ. ກໍລະນີເກີດອບັດຕິເຫດ ຫຼື ເປນພະຍາດທີ່ຕອງໄດຮັບການປນປວກະທັນຫັນຈະຕິດຕໍຜ
ປກຄອງຕາມຂມໍນທີ່ຜປກຄອງເອົາໃຫພາຍຫຼັງການຊວຍເຫຼອືຂັ້ນຕ້ົນອື່ນໆທີ່ຈາເປນ. 

ໃນກໍລະນີທີ່ບໍສາມາດຕິດຕຜໍປກຄອງໄດບໍວາທາງໂທລະສັບ ຫຼື ອີເມວ, ຜປກຄອງບໍມີສິດກາວ ຫຼື 
ເອົາໂທດນາທາງໂຮງຮຽນຕາມທີ່ໄດຕົກລົງກັນໃນເວລາລົງທະບຽນ. 

ຢາທກປະເພດຕອງມີໃບແນະນາການໃຊຢາຈາກແພດ ແລະ ຕອງແຈງໃຫຜບໍລິຫານໂຮງຮຽນຮັບ
ຊາບດວຍຕົນເອງ. ໃນກໍລະນີເຈັບປວຍເລື້ອລັງຕອງໃຊຢາເປນເວລາດົນ (ໃຊເວລາຍາວນານ) ຕອງຂຽນ
ການນາໃຊຢາເປນລາຍລັກອັກສອນ. 

 
ຄ. ຄວາມປອດໄພ 

ການກະທາທີ່ຮນແຮງ, ເກມການຫຼິ້ນທີ່ເປນອັນຕະລາຍຈະບໍນາເຂົ້າມາໃຊໃນໂຮງຮຽນ
ເດັດຂາດ. 

ເດັກທີ່ບາດເຈັບເຖິງແມນວາຈະບໍຮນແຮງຖາບໍມີຜໃຫຍຂອງໂຮງຮຽນເຫັນຈະແຈງໃຫໜຶ່ງ
ໃນນັ້ນຊາບທັນທ ີພອມກັນນ້ັນໂຮງຮຽນຈະທາການປະຖົມມະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ເບິ່ງແຍງສກ
ເສີນພອມທັງຈະຈົດບັນທຶກອາການບາດເຈັບນັ້ນໄວ.  

ໂຮງຮຽນໃຫຄວາມສາຄັນກຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ໃນແຕລະປຈະມີການຝກອົບຮົມການໜີໄຟ
ໃນກໍລະນີໄຟໄໝ 3 ຄັ້ງຕໍປ. 

ໂຮງຮຽນມີປະກັນໄພອບັດຕິເຫດ ປະກັນໄພດັງກາວແມນກວມເອົາທັງນັກຮຽນ (ກໍລະນີບາດເຈັບ
ສວນບກຄົນເທົານັ້ນ) ໃນເວລາເດີນທາງຈາກໂຮງຮຽນຫາເຮອືນແຕຕອງປະຕິບັດຖກືກົດລະບຽບໃນ
ກໍລະນີຂີ່ລດົຈັກເຊັ້່ນ: ປະໄພກັນສວນບກຄົນ, ມີໃບຂັບຂີ່, ໃສໝວກກັນກະທົບ ແລະ ອື່ນໆ. 

 

ໝາຍເຫດ: ຜປກຄອງນັກຮຽນຈະບໍໄດຮັບອານຍາດໃຫໂລະໄປມາໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ໃນເວລາ
ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ເລີກຮຽນຕອງສະແດງຕົວ ແລະ ແຈງໃຫຜບໍລິຫານໂຮງຮຽນຮັບຊາບ. 

 

ງ. ການຮກັສາຄວາມລບັ ແລະ ສິນລະທາ 
 

ຄວາມຄິດເຫັນສວນຕົວ ຫຼື ຂໍມນກຽວກັບຄອບຄົວທີມງານວິຊາການ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ
ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະກາມະການຕອງໄດເກັບເປນຄວາມລັບຢາງເຄັງຄັດ. ທີ່ຢອີເມວຂອງຜ
ປກຄອງຈະກະຈາຍໃຫສະມາຄົມພແໍມນັກຮຽນ ແລະ ໜວຍງານພາຍໃນຂອງໂຮງຮຽນເທາົນັນ້.  

ຫາມພະນັກງານກະທາຄວາມຮນແຮງ, ພຶດຕິກາທີ່ບໍເໝາະສົມ, ການສະແດງທາທາງ ແລະ ຄາ
ເວົ້າທີ່ດຖູກຢຽດຢາມກັບນັກຮຽນ. 

ຫາມນັກຮຽນ ແລະ ຜປກຄອງນັກຮຽນສະແດງພຶດຕິກາ ຫຼື ຄາເວົາ້ໃດໆທີ່ເປນການດຖູກປະໝ
າດຄ ແລະ ພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນເຖິງຈະບໍເປນຄສອນກໍຕາມ.  

ຫາມນັກຮຽນນງຖື ຫຼື ໃສສັນຍາລັກທີ່ເປນການສື່ສານເຖິງການເຜີຍແຜສາສະໜາ.  
ໂດຍທົວໄປ, ສະມາຄົມພແໍມນັກຮຽນ, ຄສອນທກຄົນນັບທັງຜປກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ

ທກຄົນຕອງເຄົາລົບເຊິງ່ກັນ ແລະ ກັນ.  
ຈ. ຂອງໃຊສວນຕວົ  
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ຫາມນາສິ່ງຂອງທີ່ມຄີາມາໂຮງຮຽນຍົກເວັ້ນອປະກອນການຮຽນທີ່ໃຊໃນການສຶກສາ.  
ຫາມນັກຮຽນນາເອົາໂທລະສັບມືຖື, ແທບແລັດ ແລະ ສື່ເອເລັກໂທນິກຕາງໆເຂົ້າມາໃຊໃນ

ໂຮງຮຽນ. ນັກຮຽນມັດທະຍົມສາມາດເອົາໂທມາສັບມາໄດແຕຕອງປດ ແລະ ບໍໃຫເອົາອອກມາໃຊ
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຮຽນ (ນັບທັງເວລາເລີກຫຼິ້ນ ແລະ ເວລາພັກທຽງ). ຖາເຫັນນາເອົາອອກມາໃຊຈະຖືກ
ຍຶດ ແລະ ເອີ້ນຕົວມາແລວຈຶ່ງເອົາສງົຄືນ.  

ຫາມເອົາເຄື່ອງຫຼິ້ນໃດໆເຂົາ້ມາໃນໂຮງຮຽນເດັດຂາດບວໍາຈະໃນເວລາຫວາງ, ໃນເວລາເຮັດກດິ
ຈະກາ ຫຼື ໃນເວລາຮຽນ ເພາະ ໂຮງຮຽນມີອປະກອນການຮຽນ-ການສອນທີ່ຈາເປນ ແລະ ພຽງພໍແລວ. 

ໂຮງຮຽນຈະບໍຮັບຜິດຊອບແຕປະການໃດຕກໍານຕົກເຮຍເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໃຊສວນຕົວທີປ່ະໄວ
ໂຮງຮຽນຫຼັງເລີກຮຽນເຊັນ: ໃນຕອນແລງ, ວັນເສົາ-ວັນອາທິດ ຫຼື ໃນມື້ພັກໂຮງຮຽນ (ລົດຖີບ, ຄອມພິວ
ເຕີ, ....). 

ນັກຮຽນຫອງ ມ.1 ຂຶ້ນໄປຈະມີຕລອກເກີໃສກະແຈທີ່ບັນທຶກຊື່ຂອງນັກຮຽນເພື່ອໃຫເກັບມຽນ
ເຄື່ອງທີ່ນັກຮຽນບເໍອົາກບັບານເຊນັ: ຄອມພິວເຕີ. 

ສ. ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ຄວາມຄດິລເິລີມ່ຂອງນກັຮຽນຫອງໃຫຍ  
ນັກຮຽນຂັ້ນມັດທະຍົມຂຶ້ນໄປສາມາດສະແດງ ຫຼື ມີຄາຄາເຫັນຕຊໍີວິດໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາ

ຕໍສະພານັກຮຽນໄດ. 
 ນັກຮຽນສາມາດຂຄໍາແນະນາພິເສດນາສະພາໄດໃນກໍລະນີຕອງການ. 
 ສິດຂອງນັກຮຽນ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການນາໃຊສິດແມນໄດຕິດໄວຢໃນຫອງຮຽນ ແລະ ຈະ

ປບປງຢາງສະໝາສະເໝີລະຫວາງຄ ແລະ ນັກຮຽນ.  
 

4. ການລະເມດີກດົລະບຽບ 

ການລົງທະບຽນຢໂຮງຮຽນຝຣງັຫຼວງພະບາງການົດໃຫແຕລະຄອບຄົວຕອງປະຕິບັດເວລາ, 
ນັກຮຽນທກຄົນຕອງມາໂຮງຮຽນເປນປກກະຕິ ແລະ ປະກອບສວນທກກິດຈະກາທີ່ທາງໂຮງຮຽນຈັດຂຶ້ນ
ໃນຕະຫຼອດສົກຮຽນ. 

 
ການກະທາໃດໆທີ່ເປນການຝາຝນຕກໍົດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນບໍວາຈະເປນການກະທາ ຫຼື 

ຄາເວົາ້ຂອງນັກຮຽນ, ຄສອນ ແລະ ຜບໍລິຫານໂຮງຮຽນຈະໄດພິຈາລະນາຕັດສິນລົງໂທດໂດຍຜານຜ
ປກຄອງນັກຮຽນ. ການສຶກສາອົບຮົມ, ເປນລາຍບກຄົນ, ອະທິບາຍ ແລະ ຢດຕິການຮຽນແມນຂຶ້ນ
ກັບຄວາມໜັກເບາົຂອງການເຮັດຜິດ. ບໍວາໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມບສໍາມາດໃຊມາດຕະການທີ່ສງົຜົນ
ກະທົບຕວໍຽກຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຈະບໍປະປນກັບກິດຈະກາການຮຽນ.  

ກໍລະນີກະທາຜິດຮາຍແຮງຈະໄດເອີ້ນຜປກຄອງ, ເດັກ ແລະ ຄເຂົ້າຮວມຮັບຮຄວາມ
ຜິດ ແລະ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນເພື່ອຊອກຫາຊອງທາງແກໄຂຮວມກັນ.  

ການຕັດສິນໂຈະການຮຽນຊວົຄາວສາມາດເຮດັໄດໂດຍຜອານວຍການໂຮງຮຽນ
ພາຍຫຼັງທີ່ໄດໂອລົມກັບຜປກຄອງແລວ. ໃນກໍລະນີນີ້ໜວຍງານວິຊາການຂອງໂຮງຮຽນຈະໄດ
ຕິດຕກໍັບຜປກຄອງເດັກເປນປກກະຕິເພື່ອໃຫເດັກກັບມາຮຽນໄດໄວທີ່່ສດ.  

 

ກດົລະບຽບຂອງຂັນ້ຕອນໄດຖກືດັດແກໂດຍຄະນະກາມະການໂຮງຮຽນໃນວນັທ ີ26 
ພດຶສະພາ 2022. ໄດຮບັການຮບັຮອງເອາົຈາກຄະນະບລໍຫິານງານໂຮງຮຽນຄັງ້ທ ີ1 ປ 2022-2023. 
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ເຫດສກເສີນ 
ການຂາດ 
ຄວາມລາຊາ 
ພຶດຕິກາ 
ບັນຫາຊີວິດທົວໄປຂອງໂຮງຮຽນ 

 

 

ອານວຍການ 
 

 
Delphine BELLIER 

 
020 28 169 076 

 
delphine.bellier@ef-lp.org 

 
Land line phone 071 21 10 67 info@ef-lp.org 

 
 
 

    

ຮັບຜິດຊອບໃນລະຫວາງ 
ພັກຜອນກາງເວັນ 

ພັກທຽງ 
ຜຈັດການ 

Khamchan 
PIMALAI 

020 95 779 737 kamchan.pimalai@ef-lp.org 

 
 
 

   

ສະມາຄົມຂອງຜປກຄອງ 
 

ປະທານ Tara GUJADHUR president@ef-lp.org 

ເລຂາທິການ Shaun HUTSON ape-secretaire@ef-lp.org 

 

 

 

ນາຍຄັງ Henri-Pierre 
LEVEILLARD 

ape-tresorier@ef-lp.org 

ກຽວກັບຄາຮຽນ ແລະ ການ
ຊາລະເງິນ 

ການເງິນການ
ເງິນ  

ຜປະກອບການ 

Saithong 
SITTHISAY  

scolarite@ef-lp.org 

 
 
 

   

ຄາແນະນາ / ຄາຮອງຂໍກຽວກັບ
ບັນຫາທວົໄປໃນໂຮງຮຽນ 

ຕົວແທນ 

ຜປກຄອງ 
UNIT 1: 
Brendan PONT 
 
UNIT 2:  
Shaun HUTSON 
 
UNIT 3: 
Dominique MATON 

brendan_pont@hotmail.com 
 
 
shutsons@gmail.com 
 
 
domaton12@gmail.com 

  


