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ສະຖາບັນການທະນາຄານ ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາຂອງລັດທີ່ ຂຶ້ນກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍພາຍ
ໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນການສຶກສາແຫ່ງທຳອິດໃນ 
ສປປ ລາວ ທີ່ເປີດສອນຫຼັກສູດສາຂາການທະນາຄານ;
  ສະຖາບັນການທະນາຄານໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 05 ມັງກອນ 1979 ເຊິ່ງໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເປັນ
ໂຮງຮຽນສອນວິຊາສະເພາະການທະນາຄານ, ປະຈຸບັນສະຖາບັນການທະນາຄານໄດ້ເປີດກວ້າງຫຼັກສູດການເງິນ-ການ 
ທະນາຄານໃນສາຂາການເງິນ, ການທະນາຄານ, ການບັນຊີ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ, ມີພະນັກງານ-ຄູອາຈານ 
ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ. ມີນັກສຶກສາຮຽນໃນລະບົບຊັ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕີຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄົນ, ໄລຍະຜ່ານມາມີ
ນັກສຶກສາສໍາເລັດການສຶກສາອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຖາບັນການທະນາ 
ຄານຍັງໄດ້ເປີດຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ບັນຊີທະນາຄານ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ, 
ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
  ຈຸດປະສົງລວມຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ (1) ແມ່ນມຸ້ງໝັ້ນໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂະ
ແໜງການທະນາຄານ, ການເງິນ, ການບັນຊີ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. (2) ເພື່ອສ່ົງ
ເສີມໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ແຮງງານໄດ້ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ
ການເງິນ-ການທະນາຄານ ແລະ ການບັນຊີເຂົ້າໃນການປັບປຸງວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະໂຫຍດ
ສູງສຸດ. (3) ມີຄາດໝາຍມຸ້ງຫວັງຈະສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ ທັງນີ້ກໍເພື່ອແນ່ໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ສົມຄູ່ກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະ 
ແໜງການທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ;
   ສະຖາບັນການທະນາຄານ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ   ການກໍ່ສ້າງວິຊາການໃນຂົງເຂດວຽກງານການເງິນ-ການທະນາຄານຈະສາ
ມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການເງິນ-ການທະນາຄານ ແນ່ໃສ່ເພື່ອປັບປຸງຂອດການບໍລິການຮັບໃຊ້ສັງຄົມໃຫ້ມີປະ
ສິດທິຜົນ;
  ສຸດທ້າຍນີ້ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ສະຖາບັນການທະນາຄານ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂອບໃຈເປັນ 
ຢ່າງສູງມາຍັງພັກ-ລັດ ກໍຄືການນຳທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາແທດເຖິງຕົວຈິງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສະ 
ຖາບັນການທະນາຄານມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງ
ຍິ່ງມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາສະຖາບັນການທະນາ
ຄານຕະຫຼອດມາ.
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ໃນວັນທີ 05 ມັງກອນ 1979 ສະຖາບັນການທະນາ

  ຄານໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍມີຊື່ວ່າໂຮຽຮຽນວິຊາສະ 
ເພາະທະນາຄານ, ເປັນອົງການບໍລິຫານໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບທະ
ນາຄານແຫ່ງລັດ (ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸ 
ບັນ) ໂຮງ ຮຽນ ດັ່ງ ກ່າວ ແມ່ນ ເກີດ ຈາກ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ລິ ເລີ່ມ

 ທີ່ ມີ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ແລະ ວິ ໄສ ທັດ ອັນ ກວ້າງ ໄກ ຂອງ  ທ່ານ
ໜູ ພັນ ສິດ ພະ ໄຊ ປະ ທານ ທະ ນາ ຄານ ແຫ່ງ ລັດ  ໃນໄລຍະ

 ນັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບ ການ ອຸ ປະ ຖຳ ທີ່ ດິນ ປຸກ ສ້າງ ຈາກ  ທ່ານ ຄຳ 
ເລື່ອນ ບຸນຍະແສງ, ໂຮງຮຽນວິຊາສະເພາະທະນາຄານມີີໜ້າ
ທີ່ຕົ້ນຕໍ່ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາ
ມາດໃນຂົງເຂດທະນາຄານ, ການເງິນໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກ

 ງານທະນາຄານ.
ເດືອນ ສິງຫາ ປີ 1994 ໂຮງຮຽນວິຊາສະເພາະທະນາ

ຄານໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາການທະນາຄານ 
ໂດຍ ເປັນ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ໜຶ່ງ ທີ່ ຂຶ້ນ ກັບ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ກໍ່ ສ້າງ
ພະ ນັກ ງານທະ ນາ ຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ຈົນ ເຖິງ ປີ 1998 
ແມນ່ ໄດ ້ຍາ້ຍ ມາ ເປັນ ຫວົ ໜ່ວຍ ໜຶ່ງ ທີ ່ຂຶນ້ ກບັຫອ້ງ ການທະ ນາ
ຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ. ຕໍ່ມາໃນທ້າຍປີ 2001 ກໍ ໄດ້ ຍ້າຍ 
ກັບ ຄືນ ມາ ຂຶ້ນ ກັບ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ ທະ ນາ ຄານ 
ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ອີກ ເທື່ອໜຶ່ງ.    

ໃນ ໄລ ຍະ ທີ່ ເປັນ ສູນ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ວິ ຊາ ການ ທະ ນາ ຄານ 
ແມ່ນ ໄດ້ ຈັດ ຕ້ັງ ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ ການຫັຼກ ສູດ ຈັດ ຊຸດ ຝຶກ ອົບ 
ຮົມ ໄລ ຍະ ສັ້ນ (ບຳ ລຸງ) ໃນ ລະ ດັບ ຕົ້ນ, ລະ ດັບ ກາງ ແລະ 
ລະ ດັບ ສູງ ໃຫ້ ແກ່  ບັນ ດາພະ ນັກ ງານ ໃນ ຂົງ ເຂດ ທະ ນາ ຄານ 
ແລະ ພາກ ສ່ວນ ຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ.
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ໃນທ້າຍ ປີ 2001 ໄດ້ ປ່ຽນ ຊື່ ຈາກ ສູນ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ວິ ຊາ 
ການ ທະ ນາ ຄານ ມາ ເປັນວິ ທະ ຍາ ໄລ ການ ທະ ນາ ຄານ.ໃນ ໄລ 
ຍະນີ້ ວິ ທະ ຍາ ໄລ ການ ທະ ນາ ຄານ  ແມ່ນ ໄດ້ ເປີດກວ້າງຫຼັກ 
ສູດ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ ໂດຍໄດ້ ເປີດ ສອນ ຫຼັກ ສູດ ຊັ້ນ ກາງ  
ການ ທະ ນາ ຄານແກ່ ນັກ ສຶກ ສາ ສາ ມັນ ແລະ ພະ ນັກ ງານ ໃນ 
ຂົງ ເຂດ ທະ ນາ ຄານ ເຊິ່ງ ຜູ້ທີ່ ສຳ ເລັດ ການ ສຶກ ສາ ໃນຫຼັກ ສູດນີ້ 
ແມ່ນ  ໄດ້ ຮັບ ໃບ ປະ ກາ ສະ ນີ ຍະ ບັດ ຊັ້ນ ກາງ.

 
ປີ 2005 ວິ ທະ ຍາ ໄລ ການ ທະ ນາ ຄານແມ່ນ ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະ

ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ ຈົນ ກ້າວ ຂຶ້ນ ເປັນ ສະຖາບັນ  ການ 
ທະ ນາ ຄານ ເຊິ່ງ ເປັນ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ໜຶ່ງ ໃນ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ 
ຂອງທະ ນາ ຄານ ແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ມີ ຖານະທຽບເທົ່າກົມ 
ມີພາລະບົດບາດເປັນ ເສ ນາ ທິ ການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້ວ່າການ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການກໍ່ສ້າງວິຊາການດ້ານ 
ການເງິນ-ການທະນາຄານລະດັບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ, ຈັດຝິຶກອົບ 
ຮົມໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວເພື່ອບຳລຸງ
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນ
-ການທະນາຄານ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານວິຊາການ
ແມ່ນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງສະພາບໍລິຫານສະຖາບັນການ

ທະນາຄານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານອື່ນໆ 
ແມ່ນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຄະນະຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

 ມາຮອດ ປີ 2008 ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ມີການພັດທະນາດ້ານຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ເຊິ່ງເປັນ
ບາດກ້າວໃໝ່ທີ່ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍສາມາດເປີດສິດສອນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ. 
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ  ສະຖາບັນການທະນາຄານ ຍັງສາມາດເປີດສິດສອນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ການທະນາຄານພາຍ
ໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນການທະນາຄານ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບັນການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ສສ 
ຫວຽດນາມ. ດ້ານບຸກຄະລາກອນຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານກໍ່ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້າວກະໂດດ ປະຈຸບັນ
ສະຖາບັນການທະນາຄານມີພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານຫຼາຍກວ່າ 142 ຄົນ, ໃນນັ້ນ, ຄູ-ອາຈານສິດສອນມີວຸດທິການ 
ສຶກສາປະລີນຍາເອກ 3 ຄົນ, ປະລີນຍາໂທຫຼາຍກວ່າ 46 ຄົນ ແລະ ປະລີນຍາຕີ 38 ຄົນ. ດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ກໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກສູງ ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ປະຈຸບັນສະຖາບັນການທະນາຄານມີຕຶກອາຄານຮຽນທີ່ສາມາດຮອງຮັບນັກສຶກສາໄດ້ 
ຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄົນ, ມີຫໍສະໝຸດທີ່ທັນສະໄໝຄົບຊຸດ, ມີສະໂມສອນໃຫຍ່ທີ່ສາມາດຮອງຮັບກອງປະຊຸມໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 
1,000 ຄົນ ແລະ ມີທະນາຄານຈຳລອງທີ່ສາມາດຮອງຮັບນັກສຶກສາຝຶກງານ, ມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານໃນຂົງ 
ເຂດທະນາຄານ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ດ້ານການພົວພັນສາກົນກໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນກັບສະຖາບັນການສຶກສາ
ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ, ລາຊາອານາຈັກລຸກຊຳບວກ ແລະ ລາຊາອານາຈັກໄທ.
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1979 - 1980

1981 - 1985

1986 - 1987

1987 - 1988

1988 - 1993

1993 - 1995

1995 - 1997

1997 - 1998

1

2

3

4

5

6

7

8

• ທ່ານ ມະຫາປານ ເຄນສະບັບ   ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ
• ທ່ານ ໄຟດາ ໄພເພັງຢົວ    ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ
• ທ່ານ ບຸນທີ ວິມຸງຄຸນ    ຄະນະອຳນວຍການ

• ທ່ານ ໄຟດາ ໄພເພັງຢົວ    ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ
• ທ່ານ ບຸນທີ ວິມຸງຄຸນ    ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

• ທ່ານ ບຸນທີ ວິມຸງຄຸນ    ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ

• ທ່ານ ວຽງທອງ ແກ້ວມະນີສີ   ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ 
• ທ່ານ ບຸນທີ ວິມຸງຄຸນ    ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

• ໃນໄລຍະນີ້ໄດ້ຢຸດການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຮຽນຊົ່ວຄາວ

• ທ່ານ ພອນແກ້ວ ແກ້ວວົງວິຈິດ         ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ
• ທ່ານ ຄຳປະເສີດ ມະໂຫລີ   ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

• ທ່ານ ຄຳປະເສີດ ມະໂຫລີ   ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການສູນຝຶກອົບຮົມ

• ທ່ານ ນ. ດວງດີ ພິມວົງສາ   ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການສູນຝຶກອົບຮົມ

]}f w]ptg;]k 7totIa[zyf-v[
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1998 - 2000

2000 - 2001

2001 - 2005

2005 - 2006

2007 - 2009 

2009 - 2011

2011 - 2012 

2012 - 2013

2013 - 2017

2017 - 2018

2018 - ປະຈຸບັນ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

• ທ່ານ ພູຫລວງ ອະນຸລັກຄໍາ   ຜູ້ອຳນວຍການສູນຝຶກອົບຮົມ
• ທ່ານ ນາງ ດວງດີ ພິມວົງສາ   ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ
• ທ່ານ ນາງ ຄໍາພາ ປານມະໄລທອງ  ວ່າການຜູ້ອຳນວຍການສູນຝຶກອົບຮົມ
• ທ່ານ ນາງ ດວງດີ ພິມວົງສາ   ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ
• ທ່ານ ນາງ ຄໍາພາ ປານມະໄລທອງ  ຜູອ້ຳນວຍການວທິະຍາໄລການທະນາຄານ
• ທ່ານ ນາງ ດວງດີ ພິມວົງສາ   ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ
• ທ່ານ ແສງຈັນ ສິງສະຫວ່າງ   ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

• ທ່ານ ນາງ ຄໍາພາ ປານມະໄລທອງ  ຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ
• ທ່ານ ນາງ ດວງດີ ພິມວົງສາ   ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ສັນຕິ ພົນເມືອງລາວ   ຮອງຫົວໜ້າ

• ທ່ານ ນາງ ຄໍາພາ ປານມະໄລທອງ  ຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ
• ທ່ານ ນາງ ດວງດີ ພິມວົງສາ   ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ປ.ອ ນາງ ມີມົວ ຢົງມາມົວ        ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ພານທອງ ກອງວົງສາ     ຮອງຫົວໜ້າ

• ທ່ານ ນາງ ຄໍາພາ ປານມະໄລທອງ  ຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ
• ທ່ານ ນາງ ດວງດີ ພິມວົງສາ,   ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ປ.ອ ນາງ ມີມົວ ຢົງມາມົວ  ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ວົງພະຈັນ ແສງສຸວັນ   ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ບຸນແສງ ຫລວງສຸວັນນະວົງ  ຮອງຫົວໜ້າ

• ທ່ານ ນາງ ດວງດີ ພິມວົງສາ   ວ່າການຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ
• ທ່ານ ປ.ອ ນາງ ມີມົວ ຢົງມາມົວ        ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ວົງພະຈັນ ແສງສຸວັນ   ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ບຸນແສງ ຫລວງສຸວັນນະວົງ  ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ນາງ ດວງດີ ພິມວົງສາ   ຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ
• ທ່ານ ປ.ອ ນາງ ມີມົວ ຢົງມາມົວ        ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ວົງພະຈັນ ແສງສຸວັນ   ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ແສງຈັນ ສິງສະຫວ່າງ   ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ປ.ອ ເວີນສະຫວັນ ສີວິໄຊ   ຮອງຫົວໜ້າ

• ທ່ານ ນາງ ດວງດີ ພິມວົງສາ   ຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ
• ທ່ານ ປ.ອ ນາງ ມີມົວ ຢົງມາມົວ        ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ວົງພະຈັນ ແສງສຸວັນ   ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ປ.ອ ແສງຈັນ ສິງສະຫວ່າງ  ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ມະນີວົງ   ຮອງຫົວໜ້າ

• ທ່ານ ນາງ ດວງດີ ພິມວົງສາ   ຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ
• ທ່ານ ວົງພະຈັນ ແສງສຸວັນ   ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ປ.ອ ແສງຈັນ ສິງສະຫວ່າງ  ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ມະນີວົງ   ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ປ.ອ ນາງ ທອນມີ ແກ້ວກິນນາລີ  ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ນາງ ພຸດສະດີ ພົມພິພັກ   ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ນາງ ດວງດີ ພິມວົງສາ   ຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ
• ທ່ານ ວົງພະຈັນ ແສງສຸວັນ   ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ປ.ອ ແສງຈັນ ສິງສະຫວ່າງ  ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ປ.ອ ນາງ ທອນມີ ແກ້ວກິນນາລີ  ຮອງຫົວໜ້າ
• ທ່ານ ນາງ ພຸດສະດີ ພົມພິພັກ   ຮອງຫົວໜ້າ

]}f w]ptg;]k 7totIa[zyf-v[
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ltrk[=]ysko

Iv’z6h;jkdkomtok7ko
 csj’ l x x ]k;

xtmko

sq;\hklt4k[aodkomtok7ko
Iv’xtmko

Iv’sq;\hk
dq,9af8A’c]trtoad’ko

mtok7kocsj’ l x x ]k;
de,tdko

Iv’sq;\hk
shv’dko

mtok7kocsj’ l x x ]k;
de,tdko

xtmko
ltrk;y-kdkolt4k[ao

dkomtok7ko
de,tdko

z6h8k’\hk
9kddt-;’lbdlkmydko 

c]t dy]k
de,tdko

sq;\hkshv’dkolt4k[ao
g]0ko5dko

37’Ijk’dko9af8A’ltrk[=]ysko lt4k[aodkomtok7ko
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7totz6h[=]yskolt4k[aodkomtok7ko

ltrk[=]ysko 
lt4k[aodkomtok7ko

sq;\hk
lt4k[aodkomtok7ko

Iv’sq;\hk
lt4k[aodkomtok7ko

ltrk;y-kdko

shv’dkolt4k[ao

rtcodd;fdkrkp.o

rtcod9af8A’ c]t 
rtoad’ko

rtcod75h,7v’ c]t dyf9t 
deoadlbdlkrkd;y-krtcod[=]ysko;y-kdko l6o/bdvq[Iq, c]t 7Qo 

7;hk;ymtpklkf

37’Ijk’dko9af8A’ltrk[=]ysko lt4k[aodkomtok7ko

37’Ijk’dko9af8A’lt4k[aodkomtok7ko

mjko oD f;’fu ry,;q’lk
sq;\hklt4k[aodkomtok7ko

mjko ;q’rt9ao cl’l5;ao

Iv’sq;\hklt4k[aodkomtok7ko

mjko xDv cl’9ao ly’lts;jk’

Iv’sq;\hklt4k[aodkomtok7ko
mjko xDv o mvo,u cdh;dyook]u

Iv’sq;\hklt4k[aodkomtok7ko

mjko o r5fltfu rq,ryrad

Iv’sq;\hklt4k[aodkomtok7ko
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ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະສະຖາບັນການທະນາຄານທາງດ້ານວຽກ
ງານສັງລວມ, ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ, ສ້າງແຜນການ, ບໍລິຫານ
ຈັດການທາງດ້ານການເງິນ, ພັດທະນາລະບົບການສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝ, ສັງ 
ລວມວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຮອບດ້ານຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ
ເປັນສື່ກາງໃນການປະສານວຽກງານທັງພາຍໃນ-ພາຍນອກ, ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ
ເອ້ືອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງສະຖາບັນການ
ທະນາຄານ.
  

ເປັນເສນາທິການຊ່ວຍວຽກໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະ ສທຄ ທາງດ້ານ
ວຽກງານພັກ ແລະ ວຽກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສະຖາບັນການທະນາຄານ.
 

ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະສະຖາບັນການທະນາຄານໃນການຄ້ົນຄວ້າ,
ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ກົດ 
ໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງລັດທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານກວດກາພາຍໃນຂອງ 
ສະຖາບັນການທະນາຄານ.

ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະພະແນກໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານຕາມຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

      ສະ ຖາ ບັນ ການ ທະນາຄານ ຂຽນ ຫຍໍ້ ວ່າ “ສທຄ”, ຂຽນ ເປັນ ພາສາ ອັງກິດ Banking Insti-
tute ຫຼື “BI”   ແມ່ນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ການຈັດ ຕັ້ງຂອງ  ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີ ຖານະທຽບ 
ເທົ່າ ກົມ, ມີພາລະ ບົດບາດ ເປັນ ເສນາ ທິການໃຫ້ແກ່ ຄະນະຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ໃນການກໍ່ ສ້າງວິຊາການດ້ານ ການເງິນ-ການທະນາຄານ  ລະດັບຊ້ັນສູງຂຶ້ນໄປ, ຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະ 
ສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອບໍາລຸງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກ 
ງານການເງິນ-ການທະນາຄານ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານວິຊາການແມ່ນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ
ສະພາບໍລິຫານສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ, ສ່ວນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານອື່ນໆ ແມ່ນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຄະນະຜູ້ວ່າການທະນາ 
ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

rtcod muj8A’ c]t rk]t[qf[kf
shv’dkolt4k[ao

T 0tc|’la’];,{rymydko  
  c]t rq;raolkdqo
T 0tc|’[=]ysko c]t 75h,7v’  
  -a[lyo
T 0tc|’dkog’yo{dko[ao-u
T 0tc|’g8adoyd wvmu

rtcod9af8A’ c]t 
rtoad’ko

T 0tc|’rad c]t ,tsk-qo
T 0tc|’9aaf8A’ c]t rafmtok      
  [5d7t]kdvo
T 0tc|’ot3p[kp

rtcodd;fdk
rkp.o

T 0tc|’d;fdk[ao-u{dkog’yo
T 0tc|’d;fdk c]t xtg,uo 
  zqo
T 0tc|’xtdao75ootrk[dko 
  lbdlk

rk]t[qf[kf0v’lt4k[aodkomtok7ko

rk]t[qf[kf0v’rtcod8jk’M.olt4k[aodkomtok7ko
 j
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ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະສະຖາບັນການທະນາຄານໃນການສ້າງ, ພັດ
ທະນາ, ຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ, 
ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກສຶກສາໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ການບໍລິຫານວິ
ຊາການລວມທັງການຢັ້ງຢືນສະຖານະພາບ, ຢັ້ງຢືນຜົນການສຶກສາ ແລະ ສະ
ໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ.

ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະສະຖາບັນການທະນາຄານດ້ານວຽກງານສຶກ
ງານສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດນັກສຶກສາ, ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການປະຕິບັດລະບຽບ 
ວິໄນຂອງນັກສຶກສາ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ສະຫວັດດີການ ແລະ ຈັດກິດ 
ຈະກຳຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທົ່ວສະຖາບັນການທະນາຄານຕາມແຜນການໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະ 
ບຽບຕ່າງໆຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານທ່ີພົວພັນເຖິງນັກສຶກສາຂອງສະຖາ
ບັນການທະນາຄານ.

ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄະນະສະຖາບັນການທະນາຄານໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໂຄງການຫຼັກສູດສາຂາວິຊາຕ່າງໆ, ຄຸ້ມຄອງຄູ ແລະ ພັດທະນາສື່ການ
ຮຽນການສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບແທດເໝາະກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດແຕ່ລະໄລຍະ.

ເປັນເສນາທິການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ, ສະເໜີຄຳຄິດເຫັນ,
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດທີ່ຄະນະສະຖາບັນການທະນາຄານມອບໃຫ້ ແລະ
ຊ່ວຍຄະນະສະຖາບັນບໍລິຫານວຽກງານຝຶກອົບຮົມ-ທະນາຄານຈຳລອງ, ວຽກ
ງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວຽກງານຫໍສະໝຸດ ແລະ ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.

rtcod muj8A’ c]t rk]t[qf[kf

rtcod[=]ysko;y-kdko

T 0tc|’rafmtoks^adl6f c]t   
  xtg,uozqo
T 0tc|’[=]ysko c]t [=]ydko 
  ;y-kdko
T 0tc|’mt[Po;5fmy[af

rtcod75h,7v’ c]t dyf 
9tdeoadlbdlk

T 0tc|’75h,7v’ c]t lt4y8y
T 0tc|’dyf9tdeoadlbdlk
T 0tc|’lts;affudko c]t 
  vq’dko9af8A’,tsk-qo

rkd;y-k

T 0tc|’75h,7v’76 c]t rafmt 
  oklndkoIPo{dkolvo
T 0tc|’dkomtok7ko
T 0tc|’dkog’yo
T 0tc|’dko[ao-u
T 0tc|’dkog’yo95]trkd  

l6o/bdvq[Iq, c]t 7Qo7;hk 
;ymtpklkf

T 0tcc|’/bdvq[Iq, c]t mt 
  ok7ko9e]v’
T 0tc|’7Qo7;hk;ymtpklkf
T 0tc|’s=lts,5f

 j

 j
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      lt4k[aodkomtok7ko ,u76{vk9koz6h-q'75o;5fmyF xtlq[dkol6'muj9q[9kdrkp.o c]t  
8jk'xtgmfD ovdoahopa',uvk9koIa[g-uo9kdrkdlj;o8jk'M g-ajoG mtok7kocsj' lxx]k;F 
mtok7kom5]tdyfF  ,tsk;ymtpkw]csj'-kf c]t lt4k[aodkolbdlkvnjoMmujdjP;0hv'D

76{vk9ko xt9e

ທ່ານ ນ. ດວງດີ ພິມວົງສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແກ້ວມະນີວັນ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ເອກ

ປະລິນຍາ ເອກ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ
ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ການເງິນ-ການທະນາຄານ

ການເງິນ-ການທະນາຄານ

ທ່ານ ນ. ພຸດ ສະ ດີ ພົມ ພິພັກ

ທ່ານ ຖະໜອມ ສັກ ຈັນທະ ລາສີ

ທ່ານ ວົງ ພະຈັນ  ແສງ ສຸວັນ

ທ່ານ ວັນ  ສຸກ ສະກຸນ

ທ່ານ ແສງ ຈັນ ສິງ ສະຫວ່າງ

ທ່ານ ນ. ບຸນ ທະໜອມ ອຸດທະ ຈັກ

ທ່ານ ນ. ຄຳ ກ້ຽງ ວິ ໄລ ເພັດ 

ທ່ານ ນ. ຈັນ ຫອມ ວົງ ພັກດີ

ທ່ານ ນ. ທອນມີ ແກ້ວກິນນາລີ

ທ່ານ ນ. ວັນ ເພັງ ຈັນທະລາ ວົງ

ທ່ານ ນ. ເພັດ ສີ ລາ ຄຳ ທອງ ເຫວີ ນ

ທ່ານ ຄຳ ພຸດ  ໂສພາ ລີ

ທ່ານ ສົມມີໄຊ ເຕໂຊ

01 

15 
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07 

10 

08 
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09 

12 

13 
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ເສດຖະສາດການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ໂທ

ການເງິນ-ການທະນາຄານ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ

ການເງິນ-ການທະນາຄານ
ເສດຖະສາດ

ການເງິນ-ການທະນາຄານ

ກົດໝາຍຍຸຕິທຳ

ບໍລິຫານການສຶກສາ

ເລກສະຖິຕິ

ບໍລິຫານການສຶກສາ

ປະລິນຍາ ໂທ ການເງິນ-ການທະນາຄານ
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ທ່ານ ນ. ດວງ ຕາ  ເພຍ ແກ້ວ

ທ່ານ ອຳ ພາ ທຸມມາ ລາ

ທ່ານ ສຸລິຍາ ພານຄໍາ

ທ່ານ ບຸນຍືນ ໄຊເກີຢາຈົງຕົວ

ທ່ານ ພົມ ສີ ວົງ ພະຈັນ

ທ່ານ ນ. ຈັນທະ ວອນ ພົມມະ ເທບ

ທ່ານ ແກ້ວ ອຸດອນ  ແກ້ວ ເທພາ

ທ່ານ ນ. ຄຳຟອງ ສີວົງໄຊ

ທ່ານ  ນ. ພອນ ສະຫວັນ ມີ ຫາພົນ

ທ່ານ ນ. ວັນເພັງ ສຸພັນທອງ

ທ່ານ ສອນເພັດ ວໍລະວົງເພັດ

ທ່ານ ອຳພອນ ໄຊສົມບັດ

ທ່ານ ນ. ພຸດທະເກສອນ ສຸວັນນະລາດ

ທ່ານ ນ. ວົງພະກອນ ວົງສຸພັນ

ທ່ານ ສຸວັນ ທອນ ບູ່ ພະລາ

ທ່ານ ສິລິ ມຸງຄຸນ ຫຼວງ ລາດ 

16 

22 
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26 

27 

28 
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30 

31 

32 
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20 

21 
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ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ເອກ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ການເງິນ-ການທະນາຄານ

ເສດຖະກິດການລົງທຶນ

ການເງິນ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ການເງິນ-ການທະນາຄານ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ການບັນຊີ

ເສດຖະສາດ

ເສດຖະສາດເງິນຕາ-ການເງິນພາກລັດ

ການເງິນ

ການເງິນ-ການທະນາຄານ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

j

ທ່ານ ທິບ ນະຄອນ ຊະນະ ນິຄົມ

ທ່ານ ພູນສະຫວັນ ສີທ່ອນຈັນ33 

34 

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ຕີ

ກົດໝາຍຍຸຕິທຳ

ກົດໝາຍປົກຄອງ

ທ່ານ ເພັດທະນູສັກ ອຸດອນ ປະລິນຍາ ໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
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ທ່ານ ໄຊສະຫວັນ ດວງແກ້ວ

ທ່ານ ສະຫວ່າງທິບ ບຸນສັກ

ທ່ານ ນ. ຫຼ້າສົມຈັນ ພັນທະວົງ

ທ່ານ ນ ນ້ອຍ ລໍເບຼຍຢາວ

ທ່ານ ວັນນະສຸກ ພຸດທະປານ

ທ່ານ ນ ຕິ່ງຄໍາ ວົງພິລາ

ທ່ານ ນ. ສຸກນະພາ ເນດທອງສະຫວັນ

ທ່ານ ເຢີ່ຢ່າງ ເຍ່ຍຕູ້

ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ

ທ່ານ ເສີມ ບົວດອກທອງ

ທ່ານ ຈັນທະລີ ວົງພູທອນ

ທ່ານ ນ. ສຸລິນາ ນາມວົງສັກ

ທ່ານ ສົມສະຫງັດ ທຳມະທອງ

ທ່ານ ນ. ຄຳແພງ ອິນດາລັກ

ທ່ານ ອານັນທະລາ ນະຄຽງຈັນ

ທ່ານ ບົວລຽນ ອິນທິລາດ

ທ່ານ ຄຳໃສ ຈັນທະວົງ

ທ່ານ ນ. ສະຫວັນທິບ ສຸລິໂຍ

ທ່ານ ຮື່ ຫອນ ເຮີ

ທ່ານ ນ. ຈັນສະໄໝ ດາຫຼວງ

ທ່ານ ລຳ ເງິນ  ໂພ ເງິນ
ທ່ານ ສຸລິ ເດດ ທຳ ມະ ວົງສາ

ທ່ານ ນ. ວຽງມາລາ ສີ ວໍລະ ວົງ

ທ່ານ ຈັນທະ ສຸກ ລາດ ສະອາດ

ທ່ານ ນ. ສຸລິນນາ ເສນາບັນດິດ

ທ່ານ ນ. ອາລິສອນ ແຍງວັນນະວົງ

ທ່ານ ນ. ພຸດຖາວອນ ວັນນະວົງ

ທ່ານ ນ. ຈິດຕະພອນ ສຸພັນທະລັງສີ

ທ່ານ ຄຳນວນ ອ່ອນລືໄຊ

ທ່ານ ນ ຕຸນີ່ ວິພົມມະວົງສາ

ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ສຸດາລົດ

ທ່ານ ນ. ກ້າຈື່ຊົງ ເນັ່ງໄຊ

 66

35 

36 

37 

38

39

40 

41

42

43

44

45

46

47

48

49

51

50

52

53

54

55 

56 

57 

58

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ຕີ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ປະລິນຍາ ໂທ

ການເງິນ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ການບັນຊີ

ການເງິນ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຄະນິດສາດ

ອາຊຽນສຶກສາ

ເສດຖະສາດເງິນຕາ-ການເງິນພາກລັດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ກົດໝາຍຍຸຕິທຳ

ກົດໝາຍຍຸຕິທຳ

ບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ

ເສດຖະສາດ

ຄອມພີວເຕີ

ເສດຖະສາດເງິນຕາ-ການເງິນພາກລັດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ການເງິິນ-ການທະນາຄານ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ການເມືອງວິທະຍາ

ການເງິນ-ການທະນາຄານ

ການເງິນ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ກົດໝາຍການປົກຄອງ

ການທະນາຄານ

ການທະນາຄານ

ການທະນາຄານ

ການທະນາຄານ

ບໍລິຫານບັນຊີ ແລະ ການເງິນ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ການເງິນ-ການທະນາຄານ
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 ສຳລັບ ອາຈານຮັບເຊີນທີ່ສິດສອນໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ ມີຈຳນວນທັງໝົດ 39 ທ່ານ, ຍິງ 17 ທ່ານ.

 

ທ່ານ ວິໄຈ ອິນທະຈັກ

ທ່ານ ນ. ພຸດມະນີ ຄຳມະນີວົງ

ທ່ານ ຟົ່ງຢືມົວ ຊົວໂກ້

ທ່ານ ນ. ສອນສະຫວັນ ພົມມະຣາຊ

ທ່ານ ຈັນລໍ່ ໂຊຕູ້ກີ

ທ່ານ  ພາດີ ຈັນທະວົງ

ທ່ານ ນ. ສົມໃຈ ວົງພູມີ

ທ່ານ ນ. ພຸດທະວັນ ສຸວັນນາຣາ

ທ່ານ ຕຸລາຄຳ ອິນທຸລາດ

ທ່ານ ສຸພາລັກ ພົມສະຫວັດ
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• ລາວສຶກສາ 1
• ລາວສຶກສາ 2
• ປະຫວັດສາດພັກ
• ການເມືອງ
• ຈິດຕະວິທະຍາ
• ຄະນິດສາດ
• ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1
• ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2
• ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ
• ສະຖິຕິທຸລະກິດ
• ຄອມພີວເຕີ 
• ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ
• ເສດຖະສາດມະຫາພາກ
• ກົດໝາຍທຸລະກິດ
• ບັນຊີວິສາຫະກິດທົ່ວໄປ

• ວິເຄາະປະລິມານ
• ຫຼັກການຕະຫຼາດ
• ບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ
• ທັກສະການຄົ້ນຄວ້າ
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ  1
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 2
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 3
• ທຸລະກິດທະນາຄານ
• ທະນາຄານທຸລະກິດ
• ທະນາຄານກາງ
• ທຸລະກິດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ   
• ບໍລິຫານສິນເຊື່ອ 1
• ບໍລິຫານສິນເຊື່ອ 2
• ບໍລິຫານສິນເຊື່ອ 3
• ຕະຫຼາດທະນາຄານ
• ບັນຊີທະນາຄານ 1

• ບັນຊີທະນາຄານ 2
• ບັນຊີທະນາຄານ 3
• ບັນຊີທະນາຄານ 4
• ບັນຊີທະນາຄານ 5
• ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 1
• ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 2
• ບໍລິຫານທະນາຄານ
• ວິເຄາະລາຍງານການເງິນ
• ການເງິນວິສາຫະກິດ
• ຕະຫຼາດການເງິນ
• ຫຼັກການລົງທຶນ
• ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
• ຈັນຍາບັນທາງທຸລະກິດ
• ກວດກາພາຍໃນ
• ການເງິນຈຸລະພາກ
• ກວດສອບບັນຊີ

• ທິດສະດີເງິນຕາ
• ການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ
• ວິຊາສະເພາະຂອງສາຂາ 
ອື່ນ

• ສຳມະນາກ່ຽວກັບນະໂຍ  
ບາຍເສດຖະກິດ

• ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດ 
ສຶກສາໂຄງການ
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xt]yopk8u lk0k dkomtok7ko

lk0k ]kp;y-kIPo

dkomtok7ko
!$W \j;pdyf

\;f;y-k;y7;k,I6hmqj;wx                                 !) \j;pdyf
\;f;y-k7;k,I6hrnho4ko0v';y-kltgrkt              $W \j;pdyf
|;f;y-kltgrkt                                          () \j;pdyf
\;f;y-kg]nvdgl]u                                        W$ \j;pdyf
0Po c]t xhv'dao[qf9q[-Ao                              W* \j;pdyf

lk0k;y-k c]t s^adl6fdkolbdlk



• ລາວສຶກສາ 1
• ລາວສຶກສາ 2
• ປະຫວັດສາດພັກ
• ການເມືອງ
• ຈິດຕະວິທະຍາ
• ຄະນິດສາດ
• ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1
• ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2
• ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ
• ສະຖິຕິທຸລະກິດ
• ຄອມພີວເຕີ 
• ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ
• ເສດຖະສາດມະຫາພາກ
• ກົດໝາຍທຸລະກິດ
• ບັນຊີທະນາຄານທົ່ວໄປ

• ລາວສຶກສາ 1
• ລາວສຶກສາ 2
• ປະຫວັດສາດພັກ
• ການເມືອງ
• ຈິດຕະວິທະຍາ
• ຄະນິດສາດ
• ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1
• ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2
• ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ
• ສະຖິຕິທຸລະກິດ
• ຄອມພີວເຕີ
• ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ
• ເສດຖະສາດມະຫາພາກ
• ກົດໝາຍທຸລະກິດ
• ສຶກສາໂຄງການ
• ວິເຄາະທາງປະລິມານ

• ສຶກສາໂຄງການ
• ວິເຄາະປະລິມານ
• ຫຼັກການຕະຫຼາດ
• ບໍລິຫານທຸລະກິດ
• ທັກສະການຄົ້ນຄວ້າ
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ  1
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 2
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 3
• ການເງິນສ່ວນບຸກຄົນ
• ການເງິນວິສາຫະກິດ
• ຕະຫຼາດການເງິນ
• ວິເຄາະລາຍງານທາງ 
ການເງິນ

• ຫຼັກການລົງທຶນ
• ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
• ບັນຊີແຫ່ງລັດ 1

• ຫຼັກການຕະຫຼາດ
• ບໍລິຫານທຸລະກິດ
• ທັກສະການຄົ້ນຄວ້າ
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ  1
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 2
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 3
• ບັນຊີວິສາຫະກິດ 1
• ບັນຊີວິສາຫະກິດ 2
• ບັນຊີວິສາຫະກິດ 3
• ບັນຊີວິສາຫະກິດ 4
• ບັນຊີວິສາຫະກິດ 5
• ການບັນຊີລົງເລີກ
• ບັນຊີຕົ້ນທຶນ
• ບັນຊີບໍລິຫານ
• ບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດ 1     
• ບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດ 2

• ບັນຊີແຫ່ງລັດ 2
• ບັນຊີບໍລິຫານ
• ການເງິນແຫ່ງລັດ
• ສ່ວຍສາອາກອນ
• ບັນຊີວິສາຫະກິດ 1
• ບັນຊີວິສາຫະກິດ 2
• ບັນຊີວິສາຫະກິດ 3
• ບັນຊີວິສາຫະກິດ 4
• ບັນຊີວິສາຫະກິດ 5
• ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
• ການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ  
(MIS)

• ຈັນຍາບັນທາງທຸລະກິດ
• ກວດກາພາຍໃນ
• ການເງິນຈຸລະພາກ
• ປະກັນໄພ
• ກວດສອບບັນຊີ

• ບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດ 3
• ບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດ 4
• ບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດ 5
• ກວດສອບບັນຊີ
• ການເງິນວິສາຫະກິດ
• ຕະຫຼາດການເງິນ
• ວິເຄາະລາຍງານການເງິນ
• ການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
(MIS)

• ຈັນຍາບັນທາງທຸລະກິດ
• ກວດກາພາຍໃນ
• ສ່ວຍສາອາກອນ
• ວິຊາສະເພາະຂອງສາຂາ  
ອື່ນ

• ການເງິນແຫ່ງລັດ
• ການທະນາຄານ

• ບໍລິຫານການເງິນ
• ວິຊາສະເພາະຂອງສາຂາ 
ອື່ນ

• ສຳມະນາກ່ຽວກັບນະໂຍ  
ບາຍເສດຖະກິດ

• ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດ 
ສຶກສາໂຄງການ

• ບັນຊີແຫ່ງລັດ 1
• ບັນຊີແຫ່ງລັດ 2
• ສຳມະນາກ່ຽວກັບນະໂຍ    
ບາຍເສດຖະກິດ

• ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດ   
ສຶກສາໂຄງການ

lk0k;y-k c]t s^adl6fdkolbdlk

15

xt]yopk8u lk0k dkog’yo

xt]yopk8u lk0k dko[ao-u

lk0k

lk0k

]kp;y-kIPo

]kp;y-kIPo

dkog’yo
!$W \j;pdyf

dko[ao-u
!$W \j;pdyf

\;f;y-k;y7;k,I6hmqj;wx                                 !) \j;pdyf
\;f;y-k7;k,I6hrnho4ko0v';y-kltgrkt              $W \j;pdyf
|;f;y-kltgrkt                                          *_ \j;pdyf
\;f;y-kg]nvdgl]u                                        W$ \j;pdyf
0Po c]t xhv'dao[qf9q[-Ao                              W* \j;pdyf
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• ລາວສຶກສາ
• ຄະນິດສາດ
• ພາລະສຶກສາ
• ສະຖິຕິທຸລະກິດ
• ມະນຸດສຳພັນ
• ການເມືອງ
• ພື້ນຖານກົດໝາຍ
• ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1
• ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2
• ພື້ນຖານຄອມພີວເຕີ
• ຄອມພີວເຕີທຸລະກິດ
• ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ

• ລາວສຶກສາ
• ຄະນິດສາດ
• ພາລະສຶກສາ
• ສະຖິຕິທຸລະກິດ
• ມະນຸດສຳພັນ
• ການເມືອງ
• ພື້ນຖານກົດໝາຍ
• ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1
• ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2
• ພື້ນຖານຄອມພີວເຕີ
• ຄອມພີວເຕີທຸລະກິດ
• ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ

• ເສດຖະສາດມະຫາພາກ
• ກົດໝາຍທຸລະກິດ
• ພື້ນຖານບັນຊີ
• ບໍໍລິຫານທຸລະກິດ
• ບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 1
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 2
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 3
• ສຶກສາໂຄງການ
• ຫຼັກການຕະຫຼາດ
• ຈັນຍາບັນທາງທຸລະກິດ
• ທິດສະດີເງິນຕາ

• ເສດຖະສາດມະຫາພາກ
• ກົດໝາຍທຸລະກິດ
• ພື້ນຖານບັນຊີ
• ບໍໍລິຫານທຸລະກິດ
• ບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 1
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 2
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 3
• ສຶກສາໂຄງການ
• ຫຼັກການຕະຫຼາດ
• ຈັນຍາບັນທາງທຸລະກິດ
• ທິດສະດີເງິນຕາ

• ຕະຫຼາດການເງິນ
• ການເງິນວິສາຫະກິດ
• ກວດສອບບັນຊີ
• ທຸລະກິດເງິນຕາຕ່າງ   
ປະເທດ

• ບັນຊີທະນາຄານ 1
• ບັນຊີທະນາຄານ 2
• ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 1
• ທຸລະກິດທະນາຄານ
• ທະນາຄານທຸລະກິດ
• ບໍລິຫານສິນເຊື່ອ 1
• ບໍລິຫານສິນເຊື່ອ 2

• ຕະຫຼາດການເງິນ
• ການເງິນວິສາຫະກິດ
• ກວດສອບບັນຊີ
• ວິເຄາະລາຍງານການເງິນ
• ຫຼັກການລົງທຶນ
• ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 1
• ບັນຊີຕົ້ນທຶນ
• ບັນຊີບໍລິຫານ
• ສ່ວຍສາ-ອາກອນ
• ບັນຊີວິສາຫະກິດ 1
• ບັນຊີວິສາຫະກິດ 2
• ບັນຊີວິສາຫະກິດ 3

• ບັນຊີທະນາຄານ 3
• ໂປຼແກຼມບັນຊີທະນາຄານ 
• ທະນາຄານກາງ
• ວິຊາເລືອກ 1
• ຂຽນບົດລາຍງານວິຊາການ       
ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ

• ບໍລິຫານການຜະລິດ
• ໂປຼແກຼມບັນຊີວິສາຫະກິດ  
• ວິຊາເລືອກ 1
• ຂຽນບົດລາຍງານວິຊາການ       
ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ

-Aol6’ lk0k dkomtok7ko

-Aol6’ lk0k dkog’yo{dko[ao-u

lk0k

lk0k

]kp;y-kIPo

]kp;y-kIPo

dkomtok7ko
!WW \j;pdyf

dkog’yo{dko
[ao-u

!WW \j;pdyf

\;f;y-k;y7;k,I6hmqj;wx                 W) \j;pdyf
\;f;y-k7;k,I6hrnho4ko0v';y-kltgrkt     #* \j;pdyf
|;f;y-kltgrkt                           &@ \j;pdyf
\;f;y-kg]nvdgl]u                         W@ \j;pdyf
/bd'koF 0Po c]t xhv'dao[qf       W@ \j;pdyf
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• ລາວສຶກສາ
• ຄະນິດສາດ
• ສະຖິຕິທຸລະກິດ
• ພາລະສຶກສາ
• ມະນຸດສຳພັນ
• ການເມືອງ
• ພື້ນຖານກົດໝາຍ
• ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1
• ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2
• ພື້ນຖານຄອມພີວເຕີ
• ຄອມພີວເຕີທຸລະກິດ
• ບໍລິຫານທຸລະກິດ
• ຈັນຍາບັນທາງທຸລະກິດ

• ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ
• ເສດຖະສາດມະຫາພາກ
• ພື້ນຖານບັນຊີ
• ກົດໝາຍທຸລະກິດ
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 1
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 2
• ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 3
• ພຶດຕິກຳຜູ້ບໍລິໂພກ
• ຫຼັກການຕະຫຼາດ
• ການເງິນວິສາຫະກິດ
• ຕະຫຼາດການເງິນ
• ວິເຄາະລາຍງານການເງິນ
• ບັນຊີການເງິນຈຸລະພາກ 1

• ບັນຊີຕົ້ນທຶນ
• ບໍລິຫານສິນເຊື່ອການເງິນຈຸ  
ລະພາກ 1

• ການເງິນແຫ່ງລັດ
• ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
• ກວດສອບບັນຊີ
• ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ 
ສະຖາບັນການເງິນ

• ບັນຊີວິສາຫະກິດທົ່ວໄປ
• ການທະນາຄານ
• ການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານການເງິນຈຸລະພາກ

• ໂປຣແກມບັນຊີການເງິນຈຸ  
ລະພາກ

• ຫຼັກການພື້ນຖານການເງິນ 
ຈຸລະພາກ

• ບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນທາງ 
ການເງິນ

• ທິດສະດີເງິນຕາ
• ວິຊາເລືອກ 1
• ຝຶກງານ,ຂຽນບົດລາຍງານ 
ວິຊາການ ແລະ ສອບເສັງ

  ຈົບຊັ້ນ

-Aol6’ lk0k dkog’yo95]trkd

lk0k ]kp;y-kIPo

dkog’yo95
]trkd

!W& \j;pdyf

\;f;y-k;y7;k,I6hmqj;wx                 W) \j;pdyf
\;f;y-k7;k,I6hrnho4ko0v';y-kltgrkt            #( \j;pdyf
|;f;y-kltgrkt                             &* \j;pdyf
\;f;y-kg]nvdgl]u                           W@ \j;pdyf
/bd'koF 0Po c]t xhv'dao[qf         W@ \j;pdyf
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s=lt\5f
ຫໍສະໝຸດ ສທຄ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ 1990 ມີ

ໜ້າທ່ີເປັນບ່ອນເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນເອກະສານທາງວິຊາການ
ທະນາຄານ. ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວສື່ປະກອບການອ່ານຍັງບໍ່
ຫຼຼາກຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ປຶ້ມສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນພາ
ສາຕ່າງປະເທດ. ຮອດປີ 2010, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມີ
ການຮ່ວມມືກັບໂຄງການລຸກຊຳບວກເພື່ອການພັດທະນາ
ເຊ່ິ່ງມີຊື່ຫຍໍ້ເອີ້ນວ່າໂຄງການລາວ/016. 

ພາຍໃຕ້ທຶນສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກໂຄງ 
ການດັ່ງກ່າວ ຫໍສະໝຸດ ສທຄ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາທາງ  
ດ້ານພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງຕຶກອາຄານ, ປະກອບມີອຸປະກອນ 
ຮັບໃຊ້ທີ່ທັນສະໄໝຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ນັກບັນນາລັກຫໍ 
ສະໝຸດຈຳນວນ 04 ທ່ານ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄປຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບການບໍລິຫານຫໍສະໝຸດໄລຍະຍາວ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາ 
ໄລມະຫາສະລະຄາມ, ແຂວງ ຄອນແກ່ນ, ປະເທດໄທ.

ຫໍສະໝຸດ ສທຄ ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບສູນຝຶກອົບຮົມ
ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຊິ່ງມີໜ້າທີເປັນແຫຼ່ງສະສົມທ້ອນໂຮມສິ່ງ
ພິມຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບຂົງເຂດວິຊາການທະນາຄານ, ການເງິນ 
ແລະ ການບັນຊີ, ຄູ່ມືການຮຽນ-ການສອນຂອງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ພະນັກ
ງານ-ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ສທຄ, ພະນັກງານລະບົບທະນາຄານ
ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຕ້ອງການຂ້ໍມູນທາງດ້ານວິຊາການປະກອບໃນການ
ຄົ້ນຄວ້າ, ແຕ່ງບົດຮຽນ, ບົດສອນ ແລະ ຮ່າງເອກະສານຕ່າງໆທີ່
ຕິດພັນກັບທຸລະກິດທະນາຄານ.  

s=lt\5fgxuf[=]ydko ]kp]tvPf

shv’vjkoxN,
shv’vyog8ugoaf
shv’2a’lP’

gxuf[=]ydkoc8j ;ao9ao{;aol5d
W)G#W 8vog-Qk { !_GWW 8vo7+k

xyf[=]ydko ;aoglqk{;aovkmyf 
c]t ;aorad]af4tdko8jk’M
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ຫ້ອງບໍລິການສື່ຕ່າງໆ

ບ່ອນໃຫ້ຊອກຫາປື້ມດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ

ຫ້ອງບໍລິການອິນເຕີເນັດ

ສອບຖາມພະນັກງານ, ຢືມ-ສົ່ງປື້ມ
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ພາຍໃຕ້ທິດຊີ້ນຳນຳພາຂອງຄະນະນຳ ສທຄ ຢ່າງໃກ້ 
ຊິດຕິດແທດ, ທະນາຄານຈຳລອງຈຶ່ງສາມາດເປີດນໍາໃຊ້
ຢ່າງເປັນທາງການຂຶ້ນໃນວັນທີ 7/01/2012 ໂດຍການ     
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນ ຄຳພາ ປານມະໄລທອງ ອະ
ດີດຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ. 

ທະນາຄານຈຳລອງ   ເປັນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ມີໂຄງຮ່າງ
ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວລວມຢູ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານ ສທຄ, ເຊິ່ງມີພາລະບົດບາດ ແລະ ເຮັດໜ້າ
ທີ່ເປັນສະຖານທີ່ຮອງຮັບການຝຶກງານຕົວຈິງກ່ຽວກັບການ 
ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານເຊັ່ນ: ການບໍລິຫານຫ້ອງ 
ການ, ການວິເຄາະ ແລະ ບໍລິຫານສິນເຊື່ອ, ການບໍລິການ 
ລູກຄ້າ, ແລະ ວຽກກວດກາບັນຊີສັງລວມ. ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວໃຊ້ເວລາທັງໜົດ 06 ອາທິດ ເທົ່າກັບ 240 ຊົ່ວໂມງ. ນັບແຕ່ມື້ເປີດນຳໃຊ້ທະນາຄານຈຳລອງ
ມາຮອດປີ 2015 ສາມາດຈັດຝຶກງານໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍຂອງ ສທຄ ແລະ ນັກສຶກສາສະຖາບັນການເງິນ-ການ
ບັນຊີຂອງເອກະຊົນແຫ່ງຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນປະເທດໄດ້ 07 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກງານທັງໝົດ 2,200 ກວ່າຄົນ. 

ພາຍຫຼັງສຳເລັດຫຼັກສູດການຝຶກງານຕົວຈິງແຕ່ລະຊຸດ, ບັນດານັກສຶກ 
ສາດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບໃບຢ້ັງຢືນຜ່ານການຝຶກງານຈາກທ່ານຫົວໜ້າສະ 
ຖາບັນການທະນາຄານ ກ່ອນຈະອອກໄປສອບເສັງເພື່ອປະກອບອາຊີບຢູ່ 
ນຳບັນດາທະນາຄານ, ສຳນັກງານ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ.  

ວິທະຍາກອນທີ່ນຳພານັກສຶກສາລົງມືປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີ 
ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີປະສົບການກ່ຽວກັບແຕ່ລະໜ້າວຽກເປັນ 
ຢ່າງດີ ເຊິ່ງປະກອບມີຄູສອນປະຈຳຢູ່ ສທຄ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການ      
ທະນາຄານທີ່ຮັບເຊີນມາຈາກທະນາຄານທຸລະກິດແຫ່ງຕ່າງໆຈຳນວນໜຶ່ງ

w]ptg;]k  9eo;o  \hk;Pds^ad  -D,}\hk;Pd ]t[q[3x^cd^,

06 ອາທິດ/ຊຸດ 240
ຊົ່ວໂມງ

 (1) ບໍລິການ
 (2) ບັນຊີສັງລວມ
 (3) ຫ້ອງການ
 (4) ສິນເຊື່ອ
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Smart Bank
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ຄ່ຽງຄູ່ກັບຫຼັກສູດຮຽນພາກປົກກະຕິຊັ້ນສູງໄລຍະຮຽນ 
03 ປີ, ຊັ້ນປະລີນຍາຕີ 04 ປີ ແລະ ລຸ້ນຕໍ່ເນື່ອງ 02 ປີ 
ສະຖາບັນການທະນາຄານ  ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຝຶກອົບ
ຮົມເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທ່ົວລະບົບທະນາ 
ຄານ ແລະ ນັກຮຽນຮູ້ບັນຍາຊົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາ 
ມາດທາງດ້ານວິຊາການທະນາຄານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງນັ້ນ ເພື່ອ  
ຮັບປະກັນສະພາບການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດໂລກເວົ້າລວມ
ເວ້ົາສະເພາະການພັດທະນາເສດຖະກິດອຸດສະຫະກຳທະ
ນາຄານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າທັນຍຸກທັນ 
ສະໄໝ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ສູນຝຶກອົບຮົມ ສທຄ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກຽມ 
ຫຼັກສູດວິຊາ ການທະນາຄານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມເຊັ່ນ: ຫຼັກ
ສູດບັນຊີທະນາຄານ, ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດທະນາຄານ, 
ຫຼັກສູດ “What is a bank” ແລະ ຫົວຂໍ້ວິຊາການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸດສະຫະກຳທະນາຄານ. 

ນັບຕັ້ງແຕ່ດຳເນີນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມແຕ່ ປີ 2011 ເປັນຕ້ົນມາມີຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມຫຼັກສູດທັງໝົດຈຳນວນ 1,797 ເທື່ອຄົນ. ນອກຈາກການຈັດຝຶກອົບ 
ຮົມໄລຍະກາງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ສທຄ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານການ
ຮ່ວມມືຝຶກອົບຮົມໄລຍະສ້ັນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່
ບັນດາພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງໃນລະບົບທະນາ
ຄານນຳມະຫາວິທະຍາໄລ ຕ່າງໆ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ, ລາດຊະອານາ
ຈັກໄທ, ແລະ ສປ ຈີນ ອີກດ້ວຍ.
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ເລີ່ມແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາ, ສະຖາບັນການທະນາຄານໄດ້ຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການຮ່ວມມືທາງການ
ສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາ ແລະ ກຳລັງພັດທະນາ ເຊັ່ນ ສະຖາບັນການທະນາຄານຮ່າໂນ່ຍ,
ມະຫາວິທະຍາໄລການເງິນ-ການທະນາຄານໂຮຈີ່ມິນ ສສ ຫວຽດນາມ, ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່, ສະຖາບັນບັນດິດ 
ພັດທະນະບໍລິຫານສາດ (ນິດ້າ) ລາຊາອານາຈັກໄທ, ວິທະຍາໄລອ໋ອກບິດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດ-ການ 
ເງິນຢຸນນານ ສປ ຈີນ ເນື້ອໃນການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ນັ້ນປະກອບມີໂຄງການຮ່ວມມືທາງດ້ານຫຼັກສູດ 
ປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ , ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ, ການຂຽນບົດວິໄຈຮ່ວມກັນ, ການແລກປ່ຽນຄູ-ອາຈານ ຫຼື ນັກ 
ສຶກສາ, ການປັບປຸງຫຼັກສູດຕໍາລາ ແລະ ສຳມະນາວິຊາສະເພາະການເງິນ-ການທະນາຄານ. 

ປີ 2009-2010 ສະຖາບັນທະນາຄານຮ່າໂນ່ຍ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ສປປ ລາວ ໄດ້
ຮ່ວມມືກັນເປີດຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທສາຂາການເງິນ-ການທະນາຄານໃຫ້ແກ່ ຄູ-ອາຈານ ສທຄ, ພະນັກງານຫຼັກແຫ່ຼງ
ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດລັດໄດ້ 01 ຊຸດ, ມີຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮຽນທັງໜົດ 38 ທ່ານ
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ທີ່ຕິດພັນກັບທຸລະກິດທະນາຄານໄດ້ຫຼາຍຫົວຂໍ້. 

ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບໂຄງການລາວ/016 ເພື່ອພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຫໍສະໝຸດ, ການບໍລິຫານ, ປັບ
ປຸງຕຳລາການຮຽນ-ການສອນຂອງ ສທຄ ໄດ້ 10 ວິຊາ ແລະ ເປີດຝຶກອົບຮົມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມ
ຮູ້-ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ສທຄ. 
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ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີ

ປະສິດທິພາບເຊິ່ງນັບຕັ້ງແຕ່ສົກສຶກສາ 2009-2010 ເປັນ
ຕົ້ນມາ. ສະຖາບັນການທະນາຄານໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດການຍ້ອງຍໍນັກສຶກສາດີເດ່ັນປະຈຳແຕ່ລະສົກສຶກສາ  
ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນມີນັກສຶກສາທ່ີໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ
ທັງໝົດຈຳນວນ 996 ຄົນ, ຍິງ 640 ຄົນເປັນເງິນທັງໝົດ
244,750,000 ກີບ ເຊິ່ງໃນຮູບແບບການຍ້ອງຍໍມີ 3 ຮູບ
ແບບ ຄື:
  + ເດັ່ນຮອບດ້ານ ມີ 3 ປະເພດ: ຮອບດ້ານປະເພດ 1, 
ຮອບດ້ານປະເພດ 2 ແລະ ຮອບດ້ານປະເພດ 3;
  + ເດັ່ນດ້ານການຮໍ່າຮຽນ ມີ 3 ປະເພດ ຄື ປະເພດ 1, 
ປະເພດ 2 ແລະ ປະເພດ 3;
  + ເດັ່ນດ້ານການເຄື່ອນໄຫວນອກຫຼັກສູດ.       

ໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານການຄັດເລືອກ:
 + ເດັ່ນການຮ່ໍາຮຽນ ປະເພດ 1 ຄະແນນ GPA 3.90 ຂຶ້ນໄປ, 
ປະເພດ 2 ຄະແນນ 3.80 ຂ້ຶນໄປ ແລະ ເດັ່ນປະເພດ 3 ຄະແນນ 
3.70 ຂຶ້ນໄປ.
 + ເດັ່ນຮອບດ້ານ: ປະເພດ 1 ຄະແນນ 3.90 ຂຶ້ນໄປ, ປະເພດ 
2 ຄະແນນ 3.80 ຂຶ້ນໄປ ແລະ ເດັ່ນປະເພດ 3 ຄະແນນ 3.70 
ຂຶ້ນໄປ.
  +  ເດັ່ນດ້ານການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດ: ຍ້ອງຍໍນັກສຶກ
ສາທ່ີເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງສະຖາບັນຈັດຂຶ້ນເຊັ່ນສິນລະປະ 
ວັນນະຄະດີ, ກິລາ, ພິທີການ, ບໍລິຈາກເລືອດ, ກອງເຊຍທີ່ຜ່ານ
ການຝືກຊ້ອມໃນງານວັນເປີດ ແລະ ປິດກິລາທົ່ວລະບົບທະນາຄານ

lqdIPo xtgrf ! xtgrf @ xtgrf # ];, py’
];,gxao,6o7jk
mboma’\qf Xdu[?

lt4y8ymuwfhIa[mbodkolbdlkc8j]tlqdIPo

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015 
2015-2016

18
5
92
36
30
5
5

91
16
263
195
108
73
44

5
-

10
-
-
-
-

114
21
365
231
138
78
49

66
3

271
172
29
55
44

25,520,000
4,770,000
82,860,000
61,350,000
37,500,000
20,000,000
12,750,000
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ກິດຈະກຳນອກຫັຼກສູດຖືໄດ້ວ່າເປັນກິດຈະກຳເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ

ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຫາປະສົບການ, ໄດ້ສຳຜັດກັບຄວາມ
ເປັນຈິງໃນສັງຄົມ, ຮຽນຮູ້ການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໃນສັງຄົມເຊິ່ງ
ຕ້ອງໃຊ້ທັງວິຊາຄວາມຮູ້ທາງວິຊາການທີ່ໄດ້ສຶກສາມາແລ້ວ ໃນລະບົບ
ການສຶກສາ ແລະ ກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການໄດ້ເຮັດກິດ
ຈະກຳນອກຫຼັກສູດຕ່າງໆ ຈຶ່ງຄ້າຍເປັນການເລີ່ມຕົ້ນປະສົບການຊີວິດ
ທີ່ດີ, ກ່ອນຈະອອກໄປເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນໃນສັງຄົມ ຫຼັງຈາກຈົບ
ການສຶກສາ. ສະຖາບັນການທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນເລື່ອງ
ດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດຂຶ້ນເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກສຶກສາ
ໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນທຸກໆ ດ້ານ ແລະ ມີໂລກະທັດທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ
ໂດຍມີນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼາຍກິດຈະກຳບໍ່ວ່າຈະເປັນ ສິນລະປະ, ຂ່າວສານ, ອອກແຮງງານ, ກິລາ ແລະ ກິດຈະ
ກຳຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ. 

ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ສະຖາບັນການທະນາຄານໄດ້ປະ
ກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຫຼາຍຄັ້ງໂດຍການລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆເຊັ່ນກິດຈະກຳບໍລິຈາກເຄື່ອງແກ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ນ້ອງ
ນ້ອຍທີ່ບ້ານດອກ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນໃນມູນຄ່າ 34,624,000 
ກີບ ແລະ ກິດຈະກຳບໍລິຈາກເຄື່ອງແກ່ໂຮງຮຽນບ້ານນໍ້າມຸ່ງ, ເມືອງຮົ່ມ
ແລະ ບ້ານຂີ້ຊ້າງ ເມືອງໄຊສົມບູນ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າທັງໝົດ
41,850,000 ກີບ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານເຕົາໄຫ ແລະ ປະຖົມສີ
ທອງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນມູນຄ່າ 34,086,000
ກີບ. ນອກຈາກນີ້, ການບໍລິຈາກເລືອດກໍ່ເປັນອີກວຽກງານໜຶ່ງທີ່ພົ້ນ

ເດັ່ນນັບແຕ່ປີ 2001 ມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ໃຫ້ບໍລິຈາກທັງໝົດ 27 ຄັ້ງ ເຊິ່ງມີຜູ້ບໍລິຈາກທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 1,011 ເທື່ອ
ຄົນ. 

ນັບແຕ່ປີ 2001-2015 ເປັນຕົ້ນມາ ການອອກແຮງງານກ່ໍໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳໃນວັນສຳຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ວັນຊາດ
,ວັນສ້າງຕັ້ງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ວັນສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການທະນາຄານ, ວັນປູກຕົ້ນໄມ້, ວັນກຳມະບານໂດຍ
ສະເລ່ຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 850 ຄົນຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ສຳລັບວຽກງານຂ່າວສານກໍ່ເປັນບ່ອນສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ໃຫ້
ແກ່ນັກສຶກສາ ສທຄ ເຊັ່ນ: ການປະກາດຂ່າວຕ່າງໆ, ການອອກອາກາດລາຍການໂທລະໂຄ່ງ ໂດຍສະເລ່ຍຈຳນວນ
108 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.
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  ຕຶກ A ເປັນຕຶກອາຄານທ່ີສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2005 ໃນ
ປະຈຸບັນໃຊ້ສຳລັບເປັນຫ້ອງການຂອງພະນັກງານເຊິ່ງ 
ປະກອບດ້ວຍ:  
   + ຫ້ອງຄະນະສະຖາບັນ 2 ຫ້ອງ
   + ຫ້ອງການສະຖາບັນ
   + ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
   + ພະແນກກວດກາພາຍໃນ
   + ຫ້ອງບໍລິການຮັບ-ຈ່າຍເງິນ
   + ຫ້ອງຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ
      
  ຕຶກ B ເປັນຕຶກອາຄານທ່ີສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2000 ໃນ 
ປະຈຸບັນໃຊ້ສຳລັບເປັນຫ້ອງການຂອງພະນັກງານເຊິ່ງ
ປະກອບດ້ວຍ:
   + ຫ້ອງຄະນະສະຖາບັນ 1 ຫ້ອງ
   + ພະແນກບໍລິຫານວິຊາການ
   + ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ
   + ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
   

  ຕຶກສະໂມສອນ  ເປັນຕຶກອາຄານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ
2011 ໃນປະຈຸບັນໃຊ້ສຳລັບເປັນຫ້ອງການຂອງພະນັກ
ງານ, ຄູ-ອາຈານ, ເປັນບ່ອນທີ່ໃຫ້ນັກສຶກລົງຝຶກງານຕົວ
ຈິງໃນທະນາຄານຈຳລອງ ແລະ ເປັນສະຖານທີ່ໃຊ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມ ຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ: 
   + ຫ້ອງຄະນະສະຖາບັນ 2 ຫ້ອງ
   + ພາກວິຊາ
   + ຫໍສະໝຸດ
   + ທະນາຄານຈຳລອງ
   + ສະໂມສອນໃຫຍ່

    
       ຕຶກ L ເປັນຕຶກອາຄານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2007 ເປັນອາ 
ຄານຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຍັງໃຊ້ເປັນຫ້ອງພັກຜ່ອນ 
ຂອງຄູ-ອາຈານ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: 
   + ຫ້ອງຮຽນດ່ຽວທັງໝົດ 13 ຫ້ອງ
   + ຫ້ອງລວມທັງໝົດ 2 ຫ້ອງ
   + ຫ້ອງພັກຄູ 1 ຫ້ອງ

   

   ຕຶກ E ເປັນຕຶກອາຄານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2009 ເພື່ອ
ຮອງຮັບຈຳນວນນັກສຶກສາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ເຊິ່ງໃຊ້
ເປັນອາຄານຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຍັງໃຊ້ເປັນຫ້ອງ
ພັກຜ່ອນຂອງຄູ-ອາຈານ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: 
   + ຫ້ອງຮຽນດ່ຽວທັງໝົດ 32 ຫ້ອງ
   + ຫ້ອງລວມທັງໝົດ 5 ຫ້ອງ
   + ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 3 ຫ້ອງ 
   + ຫ້ອງພັກຄູ 6 ຫ້ອງ
   + ຫ້ອງຂາຍປື້ມ 1 ຫ້ອງ
   + ຫ້ອງຂ່າວສານ 1 ຫ້ອງ
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    ຫໍພັກນັກສຶກສາ ເປັນຕຶກອາຄານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2000 
ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນ  ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເປັນເຮືອນພັກຂອງພະນັກ
ງານທະນາຄານໄລຍະຕ່ໍມາໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃຫ້ເປັນຫໍພັກນັກ 
ສຶກສາເລີ່ມແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ ປະກອບດ້ວຍ 4 ອາ 
ຄານ: 
   + ຫໍພັກຍິງ 1 ຫຼັງ
   + ຫໍພັກຊາຍ 2 ຫຼັງ
   + ຫໍພັກສຳລັບແຂກ 1 ຫຼັງ
   

ສະໜາມກິລາສະຖາບັນການທະນາຄານ
ສະໜາມກິລາບານເຕະຂອງ ສທຄ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2005  ເຊິ່ງສະໜາມນີ້ 

ໃຊ້ສຳລັບການແຂ່ງຂັນໃນງານຕ່າງໆ ເຊ່ັ່ນ: ງານກິລາປະຈຳປີຂອງທະນາຄານ, ງານກິລາຂອງນັກສຶກສາ ແລະ 
ງານກິລາພົບປະແຂກພາຍນອກ

ເດີ່ນກິລາເປຕັງ ເດີ່ນກິລາບານສົ່ງ

ເດີ່ນກິລາບານເຕະ

ເດີ່ນກິລາກະຕໍ້

j
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