ສທຄ ປດ-ເປດສົ
ເປດສົກຮຽນ ແລະ ສະຫຼອງວັນຄ

ສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສທຄ), ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດຈັດຕັ້ງການສະຫຼຸບຊຸດຮຽນປະຈາສົກສຶກສາ 20192020 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວສົກສຶກສາ 2020-2021
2020
ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ຕລາ 2020 ທີ່ ສທຄ ໂດຍການໃຫກຽດເຂົ້າຮວມ
ຂອງທານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກາມະການສາຮອງສນກາງພັກ, ຜວາການ ທຫລ; ພອມນີ້, ກໍມີທານ ປອ.ສັ
ສັນຕິ ພົນເມືອງລາວ ຫົວໜາ ສທຄ
ພອມຄະນະ, ບັນດາຄະນະນາ-ວິຊາການຈາກ ທຫລ,
ທຫລ ທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ພາກສວນກຽວຂອງເຂົ້າຮວມ..
ສທຄ ເປນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ປະຕິບັດໜາທີ່ສາງຊັບພະຍາກອນມະນດໃຫກາຍເປນນັກວິຊາການ,
າການ ນັກຄົ້ນຄວາ ແລະ ນັກບໍລິຫານທີ່ມີ
ຄວາມຮ-ຄວາມສາມາດ, ມີຄນສົມບັດສິນທາປະຕິ
ປະຕິວັດ, ຮຈັກເລືອກເຟນເອົາວັດທະນະທາຮີ
ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດມາໝນໃຊ
ເຂົ້າໃນວຽກງານການສິດສອນ; ການສຶກສາຄົ້ນຄວາຮາຮຽນຂອງນັ
ຄວາ
ກສຶກສາຢ ສທຄ ເພື່ອໃຫສອດຄອງຕາມ 3 ລັກສະນະ, 5 ຫຼັກມນຂອງ
ການສຶກສາແຫງຊາດ. ຜານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນສົ
ການຮຽນ
ກສຶກສາ 2019-2020 ສທຄ ໄດສາງນັກວິຊາການລະດັບຕໍເນື່ອງ
ປະລິນຍາຕີ ຮນ 18 ແລະ ຊັ້ນສງ ຮນ 17 ໃນສາຂາການທະນາຄານ
ສາຂາການທະນາຄານ, ການເງິນ, ການບັນຊີ ແລະ ການເງິນຈລະພາກ ຮັບຜົນສາເລັດຕາມ
ແຜນປະຕິທິນການສຶກສາ.
ໃນສົກສຶກສາ 2019-2020 ສທຄ ມີຄ-ອາຈານປະຈາທັ
ງໝົດ 86 ຄົນ, ອາຈານຮັບເຊີນ 19 ທານ
ນ; ໃນນັ້ນມີອາຈານຂອງ ສທຄ
ປະກອບດວຍວດທິວິຊາສະເພາະປະລິນຍາເອກ 5 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 54 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 27 ຄົນ; ປະຈບັນມີອ
ອາຈານ
າຈານ 26 ຄົນກາລັງສຶກສາຕໍຢ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ. ໃນດານຫຼ
ດານຫຼັກສດການຮຽນ-ການສອນໄດປະຕິ
ສດການຮຽນ
ບັດຕາມຫຼັກ
ກສດທີ
ສດທີ່ໄດຮັບອະນມັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ປະກອບມີ 15 ຫຼັກສດ ໂດຍມີຫຼ
ຫັກ
ຼ ສດຊັ້ນສງ 3 ສາຂາ, ອານປະລິນຍາ 4 ສາຂາ, ປະລິນຍາຕີ 4 ສາຂາ, ຕໍເນື່ອງງປະລິນຍາຕີ 4 ສາຂາ; ມີ
ນັກສຶກສາທັງໝົດ 3.554 ຄົນ (ຍິງ 2.589 ຄົນ) ໃນນັ້ນມີນັກສຶກສາທີ່ຈະຈົບປະຈາສົກສຶກສາ 2019-2020
2020 ມີລະດັບຕໍເນື່ອງປະລິນຍາ
ຕີ ຮນ 18 ຈານວນ 636 ຄົນ, ຊັ້ນສງ 568 ຄົນ ແລະ ໃນສົກສຶກສາ 2020-2021 ສທຄ ໄດຮັບອະນມັດແຜນຮັບນັກສຶກສາໃໝ 1.450
ຄົນ, ໃນນັ້ນພະນັກງານລະບົບທະນາຄານ 60 ຄົນ. ສັງລວມແລວນັບແຕສົກສຶກສາ 2017-2018 ຫາ ສົກສຶກສາ 2019-2020 ໄດຜານ
ຂະບວນການປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນຊຶ
ຊຶ່ງມີນັກສຶກສາທີ່ຄົບເງື່ອນໄຂຮັບປະກາສະນີຍະບັດ 1.204 ຄົນ ໃນນີຊ
້ ັ້ນສງ 568 ຄົນ, ຕໍເນື່ອງ
ປະລິນຍາຕີ 636 ຄົນ, ນັກສຶກສາຕົກຄາງ 14 ຄົນ ແລະ ນັກສຶກສາລະດັບຕໍເນື່ອງປະລິນຍາຕີໄໄດຮັ
ດຮັບກຽດນິຍົມ 15 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ;

ນອກຈາກຜົນການຮຽນແລວ, ນັກສຶກສາ ສທຄ ຍັງໄດສາງຂະບວນການຕາງໆດວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ ສາມາດໄດຮັບການຍອງຍໍ-ຊົມເຊີຍ ທັງ
ໝົດ 253 ຄົນ ແລະ ສາເລັດຈັດພິທີມອບຮັບໃບຍອງຍໍ-ໃບຊົມເຊີຍໃຫແກນັກສຶກສາເປນທີ່ຮຽບຮອຍແລວ; ສາລັບສົກສຶກສາ 2019-2020
ມີນັກສຶກສາທີ່ຮຽນດີ-ຮຽນເກັງ ໄດຮັບທຶນການສຶກສາປະເພດ II ຕາມຂໍຕົກລົງສະບັບເລກທີ 105/ສທຄ, ລົງວັນທີ 21 ຕລາ 2020 ຈາ
ນວນ 22 ຄົນ ຍິງ 16 ຄົນ.

ບັນດາຜົນງານທີ່ຍາດມາໄດນັ້ນ; ໂດຍລວມຖັນແຖວຄ-ອາຈານມີທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນການເມືອງຖືກຕອງ, ມີແນວຄິດອນອຽນທນ
ທຽງເຊື່ອໝັ້ນຕໍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ກໍຄືການຊີ້ນາ-ນາພາລວມຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ, ຄະນະ ສທຄ, ພອມນັ້ນ ຄ-ອາຈານໄດ
ມີຄວາມເອົາໃຈໃສປະຕິບັດຕາມແຜນງານໂຄງການ, ຂໍແຂງຂັນກໍຄືຕາມແຜນປະຕິທິນການສຶກສາ. ຄຽງຄກັນນັ້ນຍັງມີຄວາມຫາວຫັນ
ຄົ້ນຄວາບົດວິໄຈສາເລັດ 2 ຫົວຂໍ, ຮຽບຮຽງ-ປບປງປມຕາລາຮຽນ-ບົດຝກຫັດ 9 ວິຊາ, ສາງຄັງຂໍສອບເສັງ 37 ວິຊາ, ຄົ້ນຄວາແຕງບົດສອນ,
ສາງແຜນການຮຽນ-ການສອນ, ຂຶ້ນຫອງສິດສອນ, ນາພານັກສຶກສາລົງຝກງານຢທະນາຄານຈາລອງ 527 ຄົນ, ເຂົ້າຮວມຝກອົບຮົມ-ສາມະ
ນາ 5 ຄັ້ງ, ປະກອບສວນເຂົ້າເປນຄະນະກາມະການ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນຢາງເປນເຈົ້າການ.
ໃນໂອກາດດຽວກັນນັ້ນ; ກໍໄດຈັດຕັ້ງປາຖະກະຖາພາຍໃຕຫົວຂໍ: “ຄວາມເປນມາຂອງວັນຄແຫງຊາດ ແລະ ບົດບາດຂອງຄກັບການ
ພັດທະນາໃນຍກໃໝ”; ມອບທຶນການສຶກສາໃຫແກນັກສຶກສາ ທີ່ຮຽນດີ-ຮຽນເກັງປະຈາສົກສຶກສາ 2019-2020; ມອບລາງວັນໃຫແກ
ນັກສຶກສາສອບເສັງທົດສອບຄວາມຮດານການເງິນ-ການທະນາຄານ ສທຄ ຄັ້ງທີ I ປະຈາສົກສຶກສາ 2019-2020 ແລະ ມອບໃບປະກາ
ສະນິຍະບັດກຽດນິຍົມໃຫນັກສຶກສາທີ່ຮຽນດີ-ຮຽນເກັງປະຈາສົກສຶກສາ 2019-2020 ແລະ ພອມນີ້ ຍັງມີການວາງສະແດງຈາກ
ພາກສວນພາຍນອກ ທີ່ຕິດພັນກັບການສຶກສາຈານວນໜຶ່ງ.
ທານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜວາການ ທຫລ ໄດຕີລາຄາສງຕໍຜົນສາເລັດຂອງຄ-ອາຈານທີຍ
່ າດມາໄດໃນຜານມາ ແລະ ຍັງເນັ້ນໃຫ
ປບປງແກໄຂບາງຂໍຄົງຄາງທີຜ
່ ານມາ ໂດຍເລັງໃສສຶກສາອົບຮົມວຽກງານການເມືອງແນວຄິດໃຫມີຄວາມໜັກແໜນ, ສືບຕໍພັດທະນາລະບົບ
ການຮຽນ-ການສອນໃຫທັນສະໄໝ, ສືບຕໍສມໃສສາງໃຫຄ-ອາຈານ ແລະ ບກຄະລາກອນໃຫມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສງຊຶ່ງໃນຜານມາ
ເຖິງວາຈະເຮັດໄດແຕຍັງບໍທັນກວາງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ, ຜົນງານດານບົດຄົ້ນຄວາວິໄຈຍັງບໍທັນຫຼາກຫຼາຍ, ການປບປງປມຕາລາຍັງມີ
ລັກສະນະຊັກຊາ ບໍສາເລັດຕາມແຜນທີ່ການົດໄວ. ສະນັ້ນ, ອາຈານທກຄົນ ຕອງສຊົນບກທະລໃຫບັນຫາຄົງຄາງໝົດໄປ; ຫຼີກລຽງບັນຫາ
ປະກົດການຫຍໍທໍຕາງໆບໍໃຫເກີດຂຶ້ນໃນຖັນແຖວພະນັກງານ ຄ-ອາຈານ ໂດຍສະເພາະບັນດາຫາງສຽງຈາກສັງຄົມກໍຄືຈາກນັກສຶກສາທີ່ຕິດ
ພັນກັບຈັນຍາບັນ; ເພີ່ມຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ, ປບປງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກໃຫສອດຄອງ, ມີການສະຫຼຸບລາຍງານຖອດຖອນບົດຮຽນໃນ
ແຕລະໄລຍະຢາງເປນປະຈາ ໂດຍຕິດພັນກັບການຕານິສົງຂາວກໍສາງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ກາຄິດ, ກາປະຕິບັດ ແລະ ກາຮັບຜິດຊອບ, ຖືເອົາລະ
ບອບຮວມຊີວິດເປນການສາຫຼວດກວດກາ ພອມກັນແກໄຂຂໍຂາດຕົກບົກຜອງຂອງຄ-ອາຈານໃຫໝົດໄປ ແລະ ປບປງໃຫດີຂຶ້ນເປນກາວໆ.
# ຂາວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ
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