
 

 

 

          ການຮວ່ມມືສາກນົ:  

 ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານ JICA ກ ສ້າງພະນັກງານ-
ອາຈານ ສູນໄອທີ ຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ຍົກລະດັບປະລີນຍາໂທ. 

ສູນເຕກັໂນໂລຊຂີ ໍ້ມນູຂາ່ວສານ 
(Information Technology Center) 

ໂຄງສາ້ງການບ ລຫິານຂອງສູນ IT 

ຫ້ອງສະໝຸດ (Library) 

ຫ້ອງຮຽນ (Class Room) 

ກິດຈະກ າ ນກັສຶກສາ (Student Activities) 

| Facilities | International cooperation ຫ້ອງຄອມພວິເຕ ີ(Computer Rooms) 

 ທີີ່ຢູູ່ຕິດຕ ໍ່: 

ສູນເຕກັໂນໂລຊີຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານ 

ມະຫາວທິະຍາໄລ ສະຫວນັນະເຂດ 

• ຕູ້ ປ.ນ:  14, ສະຫວນັນະເຂດ , ສ.ປ.ປ.ລາວ 

• ໂທລະສບັ / ແຟັກ :   041 253 286 ,030 4700508  

• ທີີ່ຢູູ່ ອເີມລ : itc_sku@gmail.com 



  

 

ປະເທດ ບ ລິຫານ ປ  ຕ ີ ປ  ໂທ 

ໄທ   5 

ຫວຽດນາມ   1 

ຈີນ   2 

ລາວ 4 15 8 

ລວມ 4 15 16 

ລ າດັບ ສາຂາ ວິຊາ ລວມ 

1 ເຕັກໂນໂລຊີຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ BIT 232 

2 ເຕັກໂນໂລຊີຂ ໍ້ມູນສືີ່ປະສົມ BMT 166 

3 ເຕັກໂນໂລຊີຂ ໍ້ມູນສືີ່ປະສົມ BNT 80 

472                          ລວມທັງໝົດ:  

  ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ (ຂຽນຊືີ່ຫຍ ໍ້ວ່າ "ສຕຂ") ເປັນສູນການສຶກສາ

ຫາຄວາມຮູ້ ດ້ານ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິີ່ງ ຢູູ່ພາຍ

ໃນກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໄຕ້ການຊີັ້

ນ າ ຂອງ ທ່ານ ອະທິການບ ດີ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ. ສູນເຕັກໂນໂລ
ຊີຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ເລີີ່ມຈັດຕັັ້ງ ການຮຽນ ການສອນ ຂືັ້ນໃນປີ 2009 ໂດຍ 

ພາຍໃຕ້ ຊືີ່ຫ ັກສູດລະດັບ ປະລິນຍາຕີ ເຕັກໂນໂລຊີຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ  (Bachelor 

Of Information Technology) ຈ ານວນ 2 ສາຂາ . 

        ມີພາລະບົດບາດ ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ເພືີ່ອກ ໍ່ສ້າງ 

ນັກວິຊາການ, ນັກຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ດ້ານວິຊາເຕັກໂນໂລຊີ 

ແລະ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ. ພ້ອມນັັ້ນ ກ ຍັງໃຫ້ບ ລິການດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ.  

ຈຸດປະສງົ   

ເງືີ່ອນໄຂ ການຮບັນກັສກຶສາ 

   ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຮັບນັກສຶກສາ ທີີ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນ 

ມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ມ7) ໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ (ມຂ) 

ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກເຂົັ້າ ແລະ ຈັດແບ່ງ ຈ ານວນນັກສຶກສາໃຫ້ທາງ ສູນເຕັກໂນ

ໂລຊີຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ. 

          ຫ ກັສູດທີີ່ເປດີສອນ | Programmed 

          ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ດ າເນີນການຮຽນການສອນ  

      ປະກອບດ້ວຍ ຫ ັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ໃນ 3 ສາຂາ ວິຊາດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

 ສາຂາ ວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອທີ) 

 ສາຂາ ວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີ ສືີ່ປະສົມ ແລະພາບເຄືີ່ອນໄຫວ 

 ສາຂາ ວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຄືອຂາ່ຍຄອມພິວເຕິ  

 

ວຸດທິການສຶກສາ ຂອງອາຈານສອນ 

ນັກສຶກສາປະຈຸບັນ                                        

ນັກສຶກສາທີີ່ຈົບ ສາມາດປະກອບອາຊີບ 

1 . ສາມາດເຮດັວຽກຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ່ອງ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວ
ປະເທດ, ອົງກອນຂອງລດັ ,ເອກະຊົນ, ການຈັດຕັັ້ງສາກົນ . 

2. ອອກແບບ ລະບົບໂປຣແກຣມຖານຂ ໍ້ມູນ , ອອກແບບ ເວັບ
ໄຊທ’, ຜູ້ເບິີ່ງແຍງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ 
ດ້ານໄອທີ. 

3. ອອກແບບ ແລະສ້າງສັນສືີ່ ມັນຕິມີເດຍ ແລະ ສ້າງພາບເຄືີ່ອນ
ໄຫວປະເພດຕ່າງໆ, ຜະລິດສືີ່ມັນຕິມີເດຍ ການພດັທະນາ ແລະ 
ນັກວິຊາການ ຄອມພິວເຕີ, ອອກແບບ ກຮາຟິກ, ການສາ້ງພາບ
ເຄືີ່ອນໄຫວ 2 ມິຕິ, 3 ມິຕິ. 
4. ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຄືອຂ່າຍແບບ LAN, 

Wireless LAN ແລະ WAN . 

ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ | Background 

        ສ້າງນັກສຶກສາ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ ໃນການພັດທະນາ ໂປຣ

ແກຣມ , ພັດທະນາເວັບໄຊທ’, ນັກວິຊາການ ຄອມພິວເຕີ, ອອກແບບ 

ລະບົບຖານຂ ໍ້ມູນ , ຜູ້ເບິີ່ງແຍງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ຜູ້

ປະກອບການ ດາ້ນໄອທີ.  

ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານ (Information Technology)  

    ສ້າງນັກສຶກສາ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ທາງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດໃນ 

ການອອກແບບ ແລະສ້າງສັນສືີ່ ມັນຕິມີເດຍ ແລະ ສ້າງພາບເຄືີ່ອນໄຫວ

ປະເພດຕ່າງໆ, ຜະລິດສືີ່ມັນຕິມີເດຍ ການພັດທະນາ ແລະອອກແບບ 

ເວັບໄຊທ’, ນັກວິຊາການ ຄອມພິວເຕີ, ອອກແບບ ກຮາຟິກ, ການສ້າງ

ພາບເຄືີ່ອນໄຫວ 2 ມິຕິ, 3 ມິຕິ. (Graphic design, Animation ) 

ສາຂາ ສືີ່ປະສົມ ແລະ ພາບເຄືີ່ອນໄຫວ (Multimedia and Animation)  

    ສ້າງນັກສຶກສາ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ທາງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດໃນ 
ການອອກແບບ ເຄືອຂ່າຍ , ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ທາງດາ້ນ ເຕັກໂນໂລ
ຊີລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ  ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດປະຍຸກໃຊ້ໃນ ການ
ພັດທະນາອົງກອນ, ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ ໃນຍກຸທີີ່ທັນສະໄໝໄດ້. 
ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຄືອຂ່າຍແບບ LAN, Wireless 

LAN ແລະ WAN (Network , Linux, Windows Administration ) 

ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຄອືຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Network Technology)  


