ຫັກສູດຂອງສະຖາບັນ
• ວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີກຳນສື່ສຳນ ຊັັ້ນສູງ
• ວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີຂມ
ັ້ ູນຂ່ຳວສຳນ ຊັັ້ນສູງ
• ບລິຫຳນເຕັກໂນໂລຊີກຳນສື່ສຳນຂັ້ມູນຂ່ຳວສຳນ ຊັັ້ນສູງ(ກຳ
ລັງປັບປູງ)
• ຄວຳມປອດໄພທຳງດ້ຳນໄຊ໌ເບີ ຊັັ້ນສູງ (ກຳລັງປັບປູງ)

ຮອບຮຽນ

ພາລະບດບາດ
ສະຖຳບັ ນເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ກ ຳນສ ື່ ສຳນຂ ັ້ ມ ູ ນຂ່ ຳ ວສຳນ ມີ ຖ ຳນະ
ທຽບເທົື່ຳກົມ, ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກຳນຈັດຕັັ້ງຂອງ ກະຊວງ
ໄປສະນີ , ໂທລະຄົ ມ ມະນຳຄົ ມ ແລະ ກຳນສ ື່ ສ ຳນ, ມີ ພ ຳລະ
ບົດບຳດເປັນຫົວໜ່ວຍວິຊຳກຳນໃນກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງ, ປັບປຸງ

ສະຖຳບັນເຕັກໂນໂລຊີກຳນສື່ສຳນຂັ້ມູນຂ່ຳວສຳນ

ຫັກສູດກຳນສິດສອນ, ສ້ຳງ ແລະ ພັດທະນຳບຸກຄະລຳກອນໃນ
ຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນຳຄົມ ແລະ ກຳນສື່ສຳນ.

• ພາກເຊົ້າ ເວລາ 08:00 – 11:50
• ພາກບ່າຍ ເວລາ 13:30 – 15:20

ສະຖິຕິການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ສະຖຳບັນເຕັກໂນໂລຊີກຳນສື່ສຳນຂັ້ມູນຂ່ຳວສຳນ
ຕັົ້ງຢູູ່ຖະໜນມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ບ້ານ ວັດນາກ,
ມ. ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ: (+856-21) 312428
ແຟັກ: (+856-21) 312431

Institute of Information and Communication Technology
ສະຖິຕິພະນັກງານເຮັດວຽກນໍາບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆຮອດປີ
2018
ບໍລິສັດ LTC

ທັງໝົດ 689 ຄົນ, ຍິງ 181 ຄົນ

ບໍລິສັດ ETL

ທັງໝົດ 189 ຄົນ, ຍິງ 40 ຄົນ

ບໍລິສັດ SKY

ທັງໝົດ 260 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ

ບໍລິສັດ Star Telecom

ທັງໝົດ 99 ຄົນ, ຍິງ 33 ຄົນ

ຂໍົ້ມູນເພີີ່ມຕີ່ມທີີ່
website: www.iict.gov.la

fanpage: www.facebook.com/iict

ການຮ່ວມມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

• ກະຊວງສຶກສຳທິກຳນ ແລະ ກິລຳ.

• ເນັັ້ນຄຸນນະພຳບໃນກຳນຮຽນ.
• ເນັັ້ນກຳນເຮັດບົດວິໄຈ (ບົດລຳຍງຳນຈົບຊັັ້ນ) ແບບມຳດ
ຕະຖຳນສຳກົນ.
• ເນັັ້ນກຳນສອນ - ກຳນຮຽນໂດຍຕິດພັນກັບກຳນເກັບຂັ້ມູນ

• ລັດວິສຳຫະກິດໄປສະນີລຳວ.

ຈຳກກຳນປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງທຸລະກິດຕ່ຳງໆ ນຳມຳວິເຄຳະ,

• ໂຄງກຳນສື່ສຳນຮັບໃຊ້ກຳນນຳ ແລະ ພຳກລັດບລິຫຳນ.

ນຳສະເໜີດ້ວຍ Power Point ແລະ ເຮັດເປັນບົດລຳຍງຳນ.

• ບລິສັດລຳວໂທລະຄົມມະນຳຄົມມະຫຳຊົນ (LTC).

• ມີຫ້ອງທົດລອງໂທລະຄົມ, ຫ້ອງທົດລອງ CCNA ແລະ

❖ ການຮ່ວມມພາຍໃນ
• ບັນດຳກຳນຈັດຕັັ້ງພຳຍໃນກະຊວງ ປທສ.

ວິໄສທັດ
ພັດທະນຳ ສະຖຳບັນເຕັກໂນໂລຊີກຳນສື່ສຳນຂັ້ມູ ນຂ່ຳວສຳນ
ໃຫ້ກຳຍເປັນສະຖຳບັນທີື່ນຳໜ້ຳ ຂອງ ຂະແໜງກຳນໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນຳຄົມ ແລະ ກຳນສ ື່ສຳນ ໃນດ້ຳນກຳນສຶກສຳ,
ກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ , ວິໄຈ ດ້ຳນໄອຊີທີ ໃຫ້ໄດ້ ມຳດຕະຖຳນລະດັບ
ຊຳດ, ພຳກພັ້ນ ແລະ ສຳກົນ.

ປັດຊະຍາ
ສຶກສາດີ ມີວິໄນ ສີ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ທັນສະໄໝ

ຫັກສູດຝຶກອບຮມໄລຍະສັົ້ນ
ມີຫ ຳຍຫ ັກ ສູ ດຝຶກ ອົບ ຮົມ ເຊັື່ນ: Linux (LPIC1),
CCNP, Routing, Switching, TShoot, English
ວິສະວະກຳ and IT expert, ເຄື່ອຂ່ຳຍຄອມພິວເຕີ ແລະ
ກຳນພັດທະນຳ Website, ສ້ຳງ Application ຕ່ຳງໆ.
ນອກນັັ້ນ ຍັງ ມີກ ຳນຝຶກ ອົບຮົມ ໃນລະດັບ ຕ່ຳ ງໆ ເຊັື່ນ:
F TTH, NGN , C om put er P rogram m i ng,
Computer Graphic, Website, Cloud Computing,
IOT, ພຳສຳອັ ງ ກິ ດ ທົ ື່ ວ ໄປ, ບ ລິ ຫ ຳນຫ້ ອ ງກຳນ ແລະ
ຄວຳມເປັນຜູ້ນຳ.

ຈຸດເດັີ່ນທີີ່ແຕກຕ່າງຈາກສະຖາບັນການສຶກສາແຫູ່ງອີ່ນ:

• ບລິສັດອີທີແອວຈຳກັດ (ETL).
• ບລິສັດລຳວໂທລະຄົມມະນຳຄົມມະຫຳຊົນ (TPLUS).
• ບລິສັດສະຕຳໂທລະຄົມ (Unitel)
• ມະຫຳວິທະຍຳໄລແຫູ່ງຊຳດ ແລະ ບັນດຳສະຖຳບັນອື່ນໆ
❖ ການຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ
• ສສ ຫວຽດນຳມ. ສະຖຳບັນ PTIT
• ອົງກຳນໂທລະຄົມໂລກ (ITU).
• ສະຖຳບັນຊີສໂກ ຂົງເຂດພູມີພຳກ
• ສະຖຳບັນວິຊຳຊີບລີນຸກ (ສິງກະໂປ).
• ມະຫຳວິທະຍຳໄລ ພະຈອມເກົັ້ຳ (ໄທ)
• NIPA (ເກົຳຫໃີ ຕ້)
• CDAC ປະເທດອິນເດຍ

ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ.
• ມີຫ້ອງສະໝຸດໃຫຍ່ ໂດຍມີປັ້ມບົດວິໄຈ, ບົດລຳຍງຳນຈົບ
ຊັັ້ນ ແລະ ປັ້ມຕຳລຳຮຽນ ເປັນພຳສຳຕ່ຳງປະເທດ ຈຳນວນ
ຫວງຫຳຍເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສຳໄດ້ເຂົັ້ຳໄປຄົັ້ນຄວ້ຳໃນກຳນຂຽນ
ບົດລຳຍງຳນຈົບຊັັ້ນ.
• ສະຖຳບັນ ໄດ້ຖກຮັບຮອງກຳນປະກັນຄຸນນະພຳບກຳນສຶກ
ສຳຈຳກກະຊວງ ສກສຳທິກຳນ ແລະ ກິລຳ ຢູູ່ໃນລະດັບດີ.

