
 

 

 

 

ສທຄ ປ�ດ-ເປ�ດສົກຮຽນ

ສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສທຄ), ທະນາຄານແຫ�ງ

2020 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວສົກສຶກສາ 2020

ຂອງທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກ�າມະການສ�າຮອງສ�ນກາງພັກ

ພ�ອມຄະນະ, ບັນດາຄະນະນ�າ-ວິຊາການຈາກ ທຫລ

ສທຄ ເປ�ນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ປະຕິບັດໜ�າທີ່ສ�າງຊັບພະຍາກອນມະນ�ດໃຫ�ກາຍເປ�ນນັກວິຊາການ

ຄວາມຮ��-ຄວາມສາມາດ, ມີຄ�ນສົມບັດສິນທ�າປະຕິວັດ

ເຂ້ົາໃນວຽກງານການສິດສອນ; ການສຶກສາຄົ້ນຄວ�າ

ການສຶກສາແຫ�ງຊາດ. ຜ�ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ

ປະລິນຍາຕີ ຮ��ນ 18 ແລະ ຊັ້ນສ�ງ ຮ��ນ 17 ໃນສາຂາການທະນາຄານ

ແຜນປະຕິທິນການສຶກສາ. 

ໃນສົກສຶກສາ 2019-2020 ສທຄ ມີຄ�-

ປະກອບດ�ວຍວ�ດທິວິຊາສະເພາະປະລິນຍາເອກ 5 

ພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ. ໃນດ�ານຫຼັກສ�ດການຮຽນ

ກິລາ ປະກອບມີ 15 ຫຼັກສ�ດ ໂດຍມີຫຼັກສ�ດຊັ້ນສ�ງ

ນັກສຶກສາທັງໝົດ 3.554 ຄົນ (ຍິງ 2.589 ຄົນ

ຕ ີຮ��ນ 18 ຈ�ານວນ 636 ຄົນ, ຊັ້ນສ�ງ 568 ຄົນ

ຄົນ, ໃນນ້ັນພະນັກງານລະບົບທະນາຄານ 60 ຄົນ

ຂະບວນການປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນຊຶ່ງມີ

ປະລິນຍາຕ ີ 636 ຄົນ, ນັກສຶກສາຕົກຄ�າງ 14 

ເປ�ດສົກຮຽນ ແລະ ສະຫຼອງວັນຄ�
 

 

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ�ຈັດຕ້ັງການສະຫຼຸບຊຸດ

2020-2021 ຊຶ່ງຈັດຂ້ຶນໃນວັນທ ີ 30 ຕ�ລາ 2020 ທີ ່ສທຄ

ກ�າມະການສ�າຮອງສ�ນກາງພັກ, ຜ��ວ�າການ ທຫລ; ພ�ອມນີ້, ກໍ�ມີທ�ານ ປອ.ສັນຕິ

ທຫລ, ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງເຂ້ົາຮ�ວມ.

ທີ່ປະຕິບັດໜ�າທີ່ສ�າງຊັບພະຍາກອນມະນ�ດໃຫ�ກາຍເປ�ນນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ�າ

ປະຕິວັດ, ຮ��ຈັກເລືອກເຟ��ນເອົາວັດທະນະທ�າຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດມາໝ�ນໃຊ�

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ�າຮ��າຮຽນຂອງນັກສຶກສາຢ�� ສທຄ ເພື່ອໃຫ�ສອດຄ�ອງຕາມ 

ການຮຽນ-ການສອນສົກສຶກສາ 2019-2020 ສທຄ ໄດ�ສ�າງນັກ

ສາຂາການທະນາຄານ, ການເງິນ, ການບັນຊີ ແລະ ການເງິນຈ�ລະພາກ

-ອາຈານປະຈ�າທັງໝົດ 86 ຄົນ, ອາຈານຮັບເຊີນ 19 ທ�ານ

 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 54 ຄົນ, ປະລິນຍາຕ ີ27 ຄົນ; ປະຈ�ບັນມີອາຈານ

ດ�ານຫຼັກສ�ດການຮຽນ-ການສອນໄດ�ປະຕິບັດຕາມຫຼັກສ�ດທີ່ໄດ�ຮັບອະນ�ມັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ

ຫຼັກສ�ດຊັ້ນສ�ງ 3 ສາຂາ, ອານ�ປະລິນຍາ 4 ສາຂາ, ປະລິນຍາຕ ີ4 ສາຂາ, ຕໍ�ເນື່ອງ

ຄົນ) ໃນນ້ັນມີນັກສຶກສາທີ່ຈະຈົບປະຈ�າສົກສຶກສາ 2019-2020 

ຄົນ ແລະ ໃນສົກສຶກສາ 2020-2021 ສທຄ ໄດ�ຮບັອະນ�ມັດແຜນຮບັນກັສກຶສາໃໝ�

ຄົນ. ສັງລວມແລ�ວນັບແຕ�ສົກສຶກສາ 2017-2018 ຫາ ສົກສຶກສາ

ຊຶ່ງມີນັກສຶກສາທີ່ຄົບເງື່ອນໄຂຮັບປະກາສະນີຍະບັດ 1.204 ຄົນ 

 ຄົນ ແລະ ນັກສຶກສາລະດັບຕໍ�ເນື່ອງປະລິນຍາຕໄີດ�ຮັບກຽດນິຍົມ

ສະຫຼອງວັນຄ� 

 
ຊຸດຮຽນປະຈ�າສົກສຶກສາ 2019-

ສທຄ ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມ

ສັນຕ ິພົນເມືອງລາວ ຫົວໜ�າ ສທຄ 

. 

ຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ນັກບໍລິຫານທີ່ມີ

ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດມາໝ�ນໃຊ�

 3 ລັກສະນະ, 5 ຫຼັກມ�ນຂອງ

ໄດ�ສ�າງນັກວິຊາການລະດັບຕໍ�ເນື່ອງ

ການເງິນຈ�ລະພາກ ຮັບຜົນສ�າເລັດຕາມ

ນ; ໃນນັ້ນມີອາຈານຂອງ ສທຄ 

ອາຈານ 26 ຄນົກ�າລງັສກຶສາຕໍ�ຢ��

ກສ�ດທີ່ໄດ�ຮັບອະນ�ມັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ

ຕໍ�ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ 4 ສາຂາ; ມີ

2020 ມີລະດັບຕໍ�ເນື່ອງປະລິນຍາ

ໄດ�ຮບັອະນ�ມັດແຜນຮບັນກັສກຶສາໃໝ� 1.450 

ສົກສຶກສາ 2019-2020 ໄດ�ຜ�ານ

 ໃນນີຊ້ັ້ນສ�ງ 568 ຄນົ, ຕໍ�ເນື່ອງ

ໄດ�ຮັບກຽດນິຍົມ 15 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ; 



ນອກຈາກຜົນການຮຽນແລ�ວ, ນັກສຶກສາ ສທຄ ຍັງໄດ�ສ�າງຂະບວນການຕ�າງໆດ�ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ� ສາມາດໄດ�ຮັບການຍ�ອງຍໍ-ຊົມເຊີຍ ທັງ

ໝົດ 253 ຄົນ ແລະ ສ�າເລັດຈັດພິທີມອບຮັບໃບຍ�ອງຍໍ-ໃບຊົມເຊີຍໃຫ�ແກ�ນັກສຶກສາເປ�ນທີ່ຮຽບຮ�ອຍແລ�ວ; ສ�າລັບສົກສຶກສາ 2019-2020 

ມີນັກສຶກສາທີ່ຮຽນດີ-ຮຽນເກັ�ງ ໄດ�ຮັບທຶນການສຶກສາປະເພດ II ຕາມຂໍ�ຕົກລົງສະບັບເລກທ ີ105/ສທຄ, ລົງວັນທີ 21 ຕ�ລາ 2020 ຈ�າ

ນວນ 22 ຄົນ ຍິງ 16 ຄົນ. 

 

 
 

ບັນດາຜົນງານທ່ີຍາດມາໄດ�ນັ້ນ; ໂດຍລວມຖັນແຖວຄ�-ອາຈານມີທັດສະນະຫຼັກໝ້ັນການເມືອງຖືກຕ�ອງ, ມີແນວຄິດອ��ນອຽນທ��ນ

ທ�ຽງເຊື່ອໝ້ັນຕໍ�ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ກໍຄືການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາລວມຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ, ຄະນະ ສທຄ, ພ�ອມນັ້ນ ຄ�-ອາຈານໄດ�

ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ�ປະຕິບັດຕາມແຜນງານໂຄງການ, ຂໍ�ແຂ�ງຂັນກໍ�ຄືຕາມແຜນປະຕິທິນການສຶກສາ. ຄຽງຄ��ກັນນັ້ນຍັງມີຄວາມຫ�າວຫັນ

ຄົ້ນຄວ�າບົດວິໄຈສ�າເລັດ 2 ຫົວຂໍ�, ຮຽບຮຽງ-ປ�ບປ�ງປ��ມຕ�າລາຮຽນ-ບົດຝ�ກຫັດ 9 ວິຊາ, ສ�າງຄັງຂໍ�ສອບເສັງ 37 ວິຊາ, ຄົ້ນຄວ�າແຕ�ງບົດສອນ, 

ສ�າງແຜນການຮຽນ-ການສອນ, ຂ້ຶນຫ�ອງສິດສອນ, ນ�າພານັກສຶກສາລົງຝ�ກງານຢ��ທະນາຄານຈ�າລອງ 527 ຄົນ, ເຂ້ົາຮ�ວມຝ�ກອົບຮົມ-ສ�າມະ

ນາ 5 ຄັ້ງ, ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາເປ�ນຄະນະກ�າມະການ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນຢ�າງເປ�ນເຈົ້າການ. 

ໃນໂອກາດດຽວກັນນັ້ນ; ກໍ�ໄດ�ຈັດຕັ້ງປາຖະກະຖາພາຍໃຕ�ຫົວຂໍ�: “ຄວາມເປ�ນມາຂອງວັນຄ�ແຫ�ງຊາດ ແລະ ບົດບາດຂອງຄ�ກັບການ

ພັດທະນາໃນຍ�ກໃໝ�”; ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ�ແກ�ນັກສຶກສາ ທີ່ຮຽນດີ-ຮຽນເກັ�ງປະຈ�າສົກສຶກສາ 2019-2020; ມອບລາງວັນໃຫ�ແກ�

ນັກສຶກສາສອບເສັງທົດສອບຄວາມຮ��ດ�ານການເງິນ-ການທະນາຄານ ສທຄ ຄັ້ງທີ I ປະຈ�າສົກສຶກສາ 2019-2020 ແລະ ມອບໃບປະກາ

ສະນິຍະບັດກຽດນິຍົມໃຫ�ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນດີ-ຮຽນເກັ�ງປະຈ�າສົກສຶກສາ 2019-2020 ແລະ ພ�ອມນີ ້ ຍັງມີການວາງສະແດງຈາກ

ພາກສ�ວນພາຍນອກ ທີ່ຕິດພັນກັບການສຶກສາຈ�ານວນໜ່ຶງ. 

ທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ��ວ�າການ ທຫລ ໄດ�ຕີລາຄາສ�ງຕໍ�ຜົນສ�າເລັດຂອງຄ�-ອາຈານທີຍ່າດມາໄດ�ໃນຜ�ານມາ ແລະ ຍັງເນັ້ນໃຫ�

ປ�ບປ�ງແກ�ໄຂບາງຂໍ�ຄົງຄ�າງທີຜ່�ານມາ ໂດຍເລັ�ງໃສ�ສຶກສາອົບຮົມວຽກງານການເມືອງແນວຄິດໃຫ�ມີຄວາມໜັກແໜ�ນ, ສືບຕໍ�ພັດທະນາລະບົບ

ການຮຽນ-ການສອນໃຫ�ທັນສະໄໝ, ສືບຕໍ�ສ�ມໃສ�ສ�າງໃຫ�ຄ�-ອາຈານ ແລະ ບ�ກຄະລາກອນໃຫ�ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສ�ງຊຶ່ງໃນຜ�ານມາ

ເຖິງວ�າຈະເຮັດໄດ�ແຕ�ຍັງບໍ�ທັນກວ�າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ, ຜົນງານດ�ານບົດຄົ້ນຄວ�າວິໄຈຍັງບໍ�ທັນຫຼາກຫຼາຍ, ການປ�ບປ�ງປ��ມຕ�າລາຍັງມີ

ລັກສະນະຊັກຊ�າ ບໍ�ສ�າເລັດຕາມແຜນທີ່ກ�ານົດໄວ�. ສະນັ້ນ, ອາຈານທ�ກຄົນ ຕ�ອງສ��ຊົນບ�ກທະລ�ໃຫ�ບັນຫາຄົງຄ�າງໝົດໄປ; ຫຼີກລ�ຽງບັນຫາ

ປະກົດການຫຍໍ�ທໍ�ຕ�າງໆບໍ�ໃຫ�ເກີດຂ້ຶນໃນຖັນແຖວພະນັກງານ ຄ�-ອາຈານ ໂດຍສະເພາະບັນດາຫາງສຽງຈາກສັງຄົມກໍ�ຄືຈາກນັກສຶກສາທີ່ຕິດ

ພັນກັບຈັນຍາບັນ; ເພີ່ມຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ, ປ�ບປ�ງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກໃຫ�ສອດຄ�ອງ, ມີການສະຫຼຸບລາຍງານຖອດຖອນບົດຮຽນໃນ

ແຕ�ລະໄລຍະຢ�າງເປ�ນປະຈ�າ ໂດຍຕິດພັນກັບການຕ�ານິສົ�ງຂ�າວກໍ�ສ�າງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ກ�າຄິດ, ກ�າປະຕິບັດ ແລະ ກ�າຮັບຜິດຊອບ, ຖືເອົາລະ

ບອບຮ�ວມຊີວິດເປ�ນການສ�າຫຼວດກວດກາ ພ�ອມກັນແກ�ໄຂຂໍ�ຂາດຕົກບົກຜ�ອງຂອງຄ�-ອາຈານໃຫ�ໝົດໄປ ແລະ ປ�ບປ�ງໃຫ�ດີຂ້ຶນເປ�ນກ�າວໆ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
 

ໃຊ�ເງນິກີບທົ�ວທັງຊາດສ�າງບົດບາດຄ�າເງນິກີບລາວ 


