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ສທຄ ພດັທະນາ ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນແບບໃໝື່    
  

 
  

ທື່ ານ ປອ. ອາຄມົ ປຣະເສດີ ຫວົໜາ້ສະຖາບນັການທະນາຄານ (ສທຄ) ໄດໃ້ຫສໍ້າພາດຕໍື່ ຜ ສ້  ື່ ຂື່ າວ ຜື່ ານລະບບົອອນລາຍ ໂດຍໄດ ້
ຢ ນຢັນ ກື່ ຽວກບັການຈດັຕັງ້ການຮຽນ-ການສອນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ທງັນີ ້ກໍື່ ເພ ື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຮຽນການ-ສອນ ສ ບ 
ຕໍື່ ດໍາເນນີ, ສທຄ ຈຶື່ ງໄດໝ້ ນໃຊບ້ນັດາເຄ ື່ ອງມ  ຫ   ແອບັຕື່ າງໆ ສດິສອນທາງໄກໃຫນ້ກັສກຶສາ ນບັຕັງ້ແຕື່ ວນັທ ີ26.04.2021 ເປັນຕົນ້ມາ ມີ
ວຊິາສດິສອນທງັໝດົ 57 ວຊິາ, ມອີາຈານສອນ 84 ທື່ ານ; ສທຄ ໄດແ້ຕື່ ງຕັງ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບຄົນ້ຄວາ້ວທິ ີແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການ
ສອນທີື່ ດໍາເນນີໄປ ຕາມແຜນການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍນໍາໃຊບ້ນັດາສ ື່ ຕື່ າງໆ ຕາມຄວາມເໝາະສມົຂອງບດົຮຽນໃນແຕື່ ລະວຊິາ ໃນນີໄ້ດສ້ົື່ ງ
ສະໄລ ້ບດົຮຽນ, ບດົຝຶກຫດັ, ວຽກບາ້ນ ແລະກດິຈະກໍາຕື່ າງໆໃຫນ້ກັສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ອະທບິາຍບດົຮຽນແບບອອນລາຍ, ອດັວດີໂີອ 
ໂດຍນໍາໃຊບ້ນັດາໂປ ແກ ມ App Zoom, Facebook Live, Facebook group, Recorder screen Microsofe office, 
Whatsapp group, Google classroom, Ice cream screen recordor, E-mail, Youtube, Fastone capture video, 
Microsoft teams, Wechat, Line ແລະ ອ ື່ ນໆ. 
             ຜື່ ານການຕດິຕາມແຕື່ ລະຂະແໜງ ສາມາດສະຫ ຼຸບໄດໂ້ດຍພ ນ້ຖານຄ : ບນັດາລາຍວຊິາທງັໝດົ ທີື່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສດິສອນຕາມ
ຕາຕະລາງສອນໃນພາກຮຽນທ ີ2 ສກົສກຶສາ 2020-2021 ທງັໝດົຈາໍນວນ 57 ວຊິາ ແລະ ມອີາຈານສອນຕວົຈງິ 84 ທື່ ານ (ຮບັເຊນີ 15 
ທື່ ານ) ໃນນັນ້ ມກີານຮຽນ-ການສອນອອນລາຍ ແລະສົື່ ງເອກະສານໃຫນ້ກັສກຶສາ 79 ທື່ ານ, ອາຈານ ທີື່ ບໍື່ ໄດສ້ອນອອນລາຍ ແຕື່ ສົື່ ງບດົຮຽນ
ໃຫນ້ກັສກຶສາເທົື່ ານັນ້ ມ ີ5 ທື່ ານ. 
 ເຖງິວື່ າ: ພະຍາດໂຄວດິຈະລະບາດກໍື່ ຕາມ, ແຕື່  ສທຄ ຍງັມຄີວາມພະຍາຍາມປັບປຼຸງການຮຽນການ-ສອນແບບໃໝື່  ໃຫເ້ໝາະກບັ
ສະຖານະການ; ຂະນະດຽວກນັ, ກໍື່ ເລັື່ ງໃສື່ ວຽກງານຄົນ້ຄວາ້, ພດັທະນາຫ ກັສ ດ ແລະສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍການເຫນັດຈີາກກະຊວງ
ສກຶສາທກິານ ແລະກລິາ; ກອງປະຊຼຸມສະພາ ວຊິາການສະໄໝວສິາມນັ ຄັງ້ທ ີ I ປະຈາໍປີ 2021 ໄດຮ້ບັຮອງຜນົສໍາເລດັການສາ້ງ, ຮຽບຮຽງ
ປຶມ້ຕໍາລາ ແລະປຶມ້ບດົຝຶກຫດັ 2 ວຊິາ; ສໍາເລດັການຂຽນບດົປະເມນີຫ ກັສ ດການຮຽນ-ການສອນຂອງນກັສກຶສາຕໍື່ ເນ ື່ ອງ ປະລນິຍາຕ ີຮຼຸື່ ນ 
17; ສໍາເລດັຂຽນບດົຄົນ້ຄວາ້ຄວາມຕອ້ງການເຂົາ້ຮຽນ, ວເິຄາະຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການເປີດສອນຫ ກັສ ດ ປະລນິຍາໂທ ສາຂາການເງນິ-ການ
ທະນາຄານ ແລະ ປັບປຼຸງຫ ກັສ ດ ຕາມມາດຕະຖານຫ ກັສ ດແຫື່ ງຊາດ; ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົແຜນການຮຽນ-ການສອນທຽບໃສື່ ການ
ສອນຕວົຈງິຂອງບນັດາອາຈານ ແລະ ສາ້ງປະຕທິນິການສກຶສາ ສກົ 2021-2022. 
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            ສໍາລບັວຽກງານການຮຽນ-ການສອນ ກໍື່ ໄດກ້ະກຽມຄວາມພອ້ມເປີດຮບັສະໝກັນກັສກຶສາເຂົາ້ຮຽນໃນຫ ກັສ ດປະລນິຍາຕ ີ ສາ 
ຂາການບນັຊແີລະກວດສອບ ຊຶື່ ງຈະປະກາດຮບັນກັສກຶສາ ພອ້ມກບັຮບັນກັສກຶສາໃໝື່  ສກົສກຶສາ 2021-2022; ຈດັການຮຽນ-ການສອນ 
ວຊິາປອ້ງກນັຊາດ ໃຫນ້ກັສກຶສາ ຮຼຸື່ ນ 19 ຈາໍນວນ 930 ຄນົ; ປະຕບິດັການຮຽນ-ການສອນ, ການກວດກາກາງພາກ, ການສອບເສງັພາກ 
ຮຽນ II; ກະກຽມຄວາມພອ້ມປ້ອງກນັບດົໂຄງການຈບົຊັນ້ນກັສກຶສາ ຈາໍນວນ 77 ກຼຸື່ ມ ແລະການສອບເສງັຈບົຊັນ້; ຜື່ ານການປະເມນີຜນົ 
ການສດິສອນຂອງອາຈານ ສທຄ 74 ຄນົ ປະຈາໍພາກຮຽນ I ສກົສກຶສາ 2020-2021 ຈາກນກັສກຶສາ ເຫນັວື່ າ: ປະເພດດ ີກວມເອາົ 
97,30%, ກາງ 2,70%; ອາຈານ 3 ຄນົ ສໍາເລດັການເຂົາ້ຮື່ ວມຖອດຖອນບດົຮຽນຕວົຈງິການກວດກາສະຖາບນັການເງນິຈຼຸລະພາກ ຕາມ
ແຜນການລງົກວດກາຂອງກມົຄຼຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ ທຫລ.  

ວຽກງານສົື່ ງເສມີຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ທີື່ ໄດຮ້ບັອະນຼຸມດັໃນປີ 2020 ຈໍານວນ 4 ຫວົຂໍ,້ ປະຈຼຸບນັປະຕບິດັໄດ ້30% ເນ ື່ ອງຈາກ
ລໍຖາ້ຮບັອະນຼຸມດັແຜນງບົປະມານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ຖ ກໄລຍະການແຜື່ ລະບາດພະຍາດໂຄວດິ-19 ບໍື່ ສາມາດເກບັຂໍມ້ ນ; ປີ 2021 ສທຄ 
ໄດຮ້ບັອຼຸນະມດັແຜນຝຶກອບົຮມົ 7 ຫວົຂໍ,້ ໃນນີປ້ະຕບິດັສໍາເລດັ 2 ຫວົຂໍ ້ກວມເອາົ 28,57%; ນອກນັນ້, ຍງັປະຕບິດັນອກແຜນ 7 ຫວົຂໍ ້
ຄ : ຈດັຝຶກອບົຮມົດາ້ນວຊິາການ 1 ຫວົຂໍ,້ ໃຫແ້ກື່ ພະນກັງານ-ອາຈານ ສທຄ 4 ຫວົຂໍແ້ລະໃຫນ້ກັສກຶສາ 2 ຫວົຂໍມ້ຜີ ເ້ຂົາ້ຮື່ ວມ 354 ເທ ື່ ອ 
ຄນົ; ມອີາຈານຮື່ ວມເປັນນກັວທິະຍາກອນ ຢ ື່ ເມ ອງແກວ້ອຼຸດມົ, ແຂວງວຽງຈນັ 1 ຄັງ້; ສໍາເລດັປັບປຼຸງຫ ກັສ ດ What’s a Bank 3 ລະດບັ; 
ນໍາພານກັສກຶສາຝຶກງານຢ ື່ ທະນາຄານຈາໍລອງ ຊຼຸດທ ີ 1 ມ ີ 112 ຄນົ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານຫອ້ງສະໝຼຸດ ສທຄ ໃຫມ້ຄີວາມທນັສະໄໝ 
ປະຕ ິບດັໄດ ້34% ຂອງແຜນການປີ. 

ແຜນການ 6 ເດ ອນທາ້ຍປີ 2021; ທື່ ານ ປອ. ອາຄມົ ປຣະເສດີ ເນັນ້ວື່ າ: ຈະສ ບຕໍື່ ຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົການປະຕບິດັວຽກ
ງານຂອງອາຈານສອນ; ສ ບຕໍື່ ກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການສາ້ງຫ ກັສ ດປະລນິຍາໂທ ສາຂາການເງນິ-ການທະນາຄານ; ສ ບຕໍື່ ສາ້ງປະຕທິນິການ  
ສກຶສາ ສກົ 2021-2022; ສ ບຕໍື່ ປັບປຼຸງເນ ອ້ໃນຕໍາລາການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສົື່ ງເສມີໃຫອ້າຈານ ສາ້ງ, ຮຽບຮຽງປຶ້ມຕໍາລາ ແລະ
ປຶມ້ ບດົຝຶກຫດັຮບັໃຊກ້ານຮຽນການສອນຕາມແຜນການປະຈາໍປີ; ເປີດຮບັສະໜກັນກັສກຶສາເຂົາ້ຮຽນໃນຫ ກັສ ດ ປະລນິຍາຕສີາຂາ
ບນັຊ ີ ແລະ ກວດສອບ, ຈດັຕັງ້ການຮຽນ-ການສອນຕາມປະຕທິນິການສກຶສາ (ປອ້ງກນັບດົໂຄງການຈບົຊັນ້, ຈດັສອບເສງັປະຈາໍ
ພາກຮຽນ, ສອບເສງັຈບົຊັນ້...), ປະເມນີການສດິສອນຂອງອາຈານໃນພາກຮຽນ II ສກົສກຶສາ 2020-2021; ສົື່ ງເສມີນກັສກຶສາໃຫມ້ີ
ການໂຕວ້າ ທ,ີ ຖາມຕອບວທິະຍາສາດ; ຈດັສໍາມະນາແລກປື່ ຽນດາ້ນວຊິາການໃນຫວົຂໍທ້ີື່ ຕດິພນັກບັຂະແໜງການເງນິ-ການທະນາຄານ 
ແລະ ຈດັຝຶກອບົຮມົວຊິາຄ ໃຫແ້ກື່ ພະນກັງານ, ອາຈານ ສທຄ; ສ ບຕໍື່ ຂຽນບດົຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈທີື່ ໄດຮ້ບັອະນຼຸມດັໃນປີ 2020 ຈໍານວນ 4 
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