VII. ການນຸ່ງຖື ແລະ ແຕຸ່ງກາຍຂອງນັກສຶກສາ.

X. ການທັດສະນະສຶກສາ.

XI. ສໍາເລັດການສຶກສາ

VIII. ຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີ.

(ສຕສ)

XII. ທີີ່ຕັັ້ງ.

IX. ກິດຈະກໍາ.

ສະຖາບັນ ຕສ

ສະຖາບັນຕັັ້ງຢູ່ ຖະໜົນມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ
ບ້ານ ວັດນາກ, ເມືອງ ສີສດ
ັ ຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: (856-21) 312139, Fax: (856-21) 312431
Email: ipt@mpt.la, www.ipt.mpt.gov.la

I. ປະຫວັດໂດຍຫຍໍັ້ຂອງ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສືີ່ສານຂໍັ້
ມູນຂ່າວສານ.
ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສືື່ສານຂັ້ມນຂ່າວສານ ຂຽນເປັນຕົວອັກ
ສອນຫຍັ້ວ່າ: (ສຕສ), ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ: Institute of
Information and Communication Technology (IICT) - ປະຈຸ
ບັນ. ເມືື່ອກ່ອນຊືື່ເດີມເອີັ້ນວ່າ: ສນກາງ-ຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມແຫູ່ງຊາດ (Centre National de Formation des
Telecommunications), ໄດ້ສາ້ ງຕັັ້ງຂຶນ
ັ້ ໃນປີ ຄ.ສ 1973 ພາຍໃຕ້ການ
ອຸປະຖາທາງດ້ານການກື່ສ້າງອາຄານ, ຫ້ອງທົດລອງ, ອຸປະກອນ ແລະ
ຫຼັກສດການຮຽນ-ການສອນຄົບຊຸດໂດຍອົງການໂທລະຄົມສາກົນ (ITU)
ປີ ຄ.ສ 2013 ໄດ້ປູ່ຽນຊືື່ມາເປັນ ສະຖາບັນໄປສະນີ, ໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືື່ສານ ຂຶນ
ັ້ ກັບ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືື່ສານ ແລະ ມີພາລະບົດບາດ ຕາມຂັ້ຕົກລົງ
ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການສະບັບເລກທີ
99/ປທສ,
ລົງວັນທີ
05/06/2013.
ປີ ຄ.ສ 2017 ໄດ້ປູ່ຽນຊືື່ມາເປັນ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສືື່ສານຂັ້
ມນຂ່າວສານ ຂຶັ້ນກັບ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການ
ສືື່ສານ ແລະ ມີພາລະບົດບາດ ຕາມຂັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ
ສະບັບເລກທີ 1124/ປທສ, ລົງວັນທີ 21/03/2017
ເປັນສະຖາບັນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານ ການສືື່ສານ ແລະ ໄອທີ
ໃນລະດັບຊັນ
ັ້ ກາງ, ຊັນ
ັ້ ສງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ. ໃນຮບແບບການຮຽນ
(ໄລຍະຍາວ) ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ໄລຍະສັັ້ນ).
II. ພາລະບົດບາດ.
ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສືື່ສານຂັ້ມນຂ່າວສານມີຖານະທຽບເທົື່າກົມ,
ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງຂອງ
ກະຊວງໄປສະນີ,
ໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືື່ສານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນຫົວໜ່ວຍວິຊາ
ການໃນການຄົັ້ນຄ້ວາສ້າງ, ປັບປຸງຫຼັກສດການສິດສອນ, ສ້າງ ແລະ
ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ແລະ ການສືື່ສານ.
III. ການຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 ການຮ່ວມມືພາຍໃນ
 ບັນດາການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນກະຊວງ ປທສ.
 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
 ລັດວິສາຫະກິດໄປສະນີລາວ.

 ໂຄງການສືື່ສານຮັບໃຊ້ການນາ ແລະ ພາກລັດບລິຫານ.
 ລ ັດວິສາຫະກິດລາວໂທລະຄ ົມ (LTC).
 ບລິສດ
ັ ອີທແ
ີ ອລຈາກັດ (ETL).
 ບລິສດ
ັ ສະຕາໂທລະຄົມ (Star Phone).
 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫູ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນອືື່ນໆ

VI.

 ການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ

Switching, TShoot, English ວິສະວະກາ and IT expert, ເຄືື່ອ

 ອົງການໂທລະຄົມໂລກ (ITU).

ຂ່າຍຄອມພີວເຕີ ແລະ ຂຽນ Website.

 ສະຖາບັນຊີສໂກ ຂົງເຂດພມີພາກ

ນອກນັັ້ນກຍ
ື່ ງັ ມີການຝຶກອົບຮົມໃນລະດັບຕ່າງໆເຊັື່ນ: FTTH, NGN,
Computer Programming, Computer Graphic, Website, ພາສາ
ອັງກິດທົື່ວໄປ, ບລິຫານຫ້ອງການ ແລະ ຄວາມເປັນຜ້ນາ.

 ສະຖາບັນວິຊາຊີບລີນຸກ (ມາເລເຊຍ).
 ບລິສດ
ັ CDAC (ອິນເດຍ)
ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ.
ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ຕສ.

ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ຕສ 1.

ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ຕສ 2.

ພະແນກ ບໍລຫ
ິ ານ-ຈັດຕັັ້ງ

ພະແນກ ແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການເງິນ

I. ວຽກງານຈັດຕັັ້ງ

I. ວຽກງານບັນຊີ, ການເງິນ

II. ວຽກງານນະໂຍບາຍ

II. ວຽກງານແຜນການ, ການຮ່ວມມື

III. ວຽກງານບໍລຫ
ິ ານ
IV. ວຽກງານຄູມ
ູ້ ຄອງຊັບສິນ

ຫັກສູດການຝຶກອົບຮົມ:

ມີຫຼາຍຫຼັກສດຝຶກອົບຮົມເຊັື່ນ: Linux(LPIC1), CCNP, Routing,

 ສສ ຫວຽດນາມ. ສະຖາບັນ PTIT

IV.

V. ຫັກສູດໄລຍະຍາວ:
ຫຼັກສດ ການຮຽນ-ການສອນໃນລະດັບຊັັ້ນສງມີ 3 ຂະແໜງຄື:
1. ຂະແໜງ ໄອຊີທີ ລະບົບ 3 ປີ ມີ 109 ໜ່ວຍກິດ.
2. ຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ມນຂ່າວສານ ລະບົບ 3 ປີ ມີ 105 ໜ່ວຍກິດ.
3. ຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີການສືື່ສານລະບົບ 3 ປີ ມີ 105 ໜ່ວຍກິດ.

ພະແນກ ຄົນ
ັ້ ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດ
I. ວຽກງານຄົນ
ັ້ ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດ ໄລຍະ

ພະແນກ ຄມ
ູ້ ຄອງນັກສຶກສາ

ສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ

I. ວຽກງານຄມ
ູ້ ຄອງນັກສຶກສາ

II. ວຽກງານຄົັ້ນຄວ້າການນໍາໃຊູ້ວທ
ິ ະຍາສາດເຕັກໂນ

II. ວຽກງານກິດຈະກໍາ ແລະ ອາດິດນັກສຶກສາ

ໂລຊີ ແລະ ປະກັນຄນນະພາບການສຶກສາ

III. ວຽກງານສະຫວັດດີການ ແລະ ຫໍພກ
ັ

III. ວຽກງານຄົນ
ັ້ ຄວ້າເນືັ້ອໃນລາຍວິຊາໄລຍະສັນ
ັ້ ,

IV. ວຽກງານຄູມ
ູ້ ຄອງຫໍສະໝດ

ໄລຍະຍາວ

ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີການສືີ່ສານ

ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີຂມ
ໍັ້ ູນຂ່າວສານ

I. ວຽກງານ ການຮຽນ-ການສອນ

I. ວຽກງານເຄືອ
ີ່ ຂ່າຍ ແລະ ບໍາລງຮັກສາ ໄອທີ

II. ວຽກງານຝຶກງານ ແລະ ຂຽນບົດຈົບຊັນ
ັ້

II. ວຽກງານລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຖານຂໍມ
ັ້ ູນ

III. ວຽກງານທົດລອງ

III. ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ

