
ទំព័រ 1 នៃ 4 

 

លក្ខខណ្ឌ យោង (ទបី្រឹក្ាក្នងុប្រុក្) 
 

តួនាទ ីៈ  ទ ប្រឹក្សាក្សនុងប្រុក្ស 

ទ ក្សន្ៃែងរមប្រើការងារីៈ នាយក្សដ្ឋា ៃមោលៃមោបាយម៉ា ប្ក្សូមរដ្ាក្សិច្ច ៃិងសារមពើពៃធ នៃអគ្គនាយក្សដ្ឋា ៃ 

មោលៃមោបាយ  

១ .ការពិពណ៌នារួមអំពីមុខតំណណង 

អគ្គនាយក្សដ្ឋា ៃមោលៃមោបាយ ទទួលរៃទុក្សមលើការងាររប្រររប្រួល រប្មរ់រមច្ចក្សមទរក្សសាងប្រព័ៃធ

ប្គ្រ់ប្គ្ងទិៃនៃ័យគ្មប្មងវិៃិមោគ្សាធារណីៈ (PIP-DBMS) យុទធសាស្តររររ  ព ការន្ក្សទប្រង់ប្រព័ៃធប្គ្រ់ប្គ្ងវិៃិមោគ្

សាធារណីៈឆ្ន ំ២០១៩ -២០២៥។ 

 

មដ្ើរប ធានាបាៃៃូវប្ររិទធភាពការងារពាក្ស់ព័ៃធៃឹងរមច្ចក្សមទរអភិវឌ្ឍប្រព័ៃធ PIP-DBMS អគ្គនាយក្សដ្ឋា ៃមៃ

តប្រូវការទ ប្រឹក្សាក្សនុងប្រុក្សចំ្ៃួៃ០២នាក្ស់ រួរមៃន្ននក្ស Front-End (PIP-DBMS Front-End Developer) ៃិង  Back-

End (PIP-DBMS Back-End Developer) ន្ដ្លមៃររតថភាពអភិវឌ្ឍក្សរមវិធ ដ្ំម ោះប្សាយរមច្ចក្សមទរមោយមៃ

គ្ុណភាពខ្ពរ់ ៃិងនរលក់ារោំប្ទការប្គ្រ់ប្គ្ងទិៃនៃ័យមលើអនក្សមប្រើប្បារ់។  

 

១.១  ទីប្រឹក្សារច្ចេក្សច្ទសអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ PIP-DBMS ណនែក្ស Front-End (០១រូរ) 

តួនាទ  ៃិងការទទួលខ្ុរប្តូវ៖ 

− Review current PIM procedure practices in Cambodia from all sources of financing 

− Manage front-end development, design and develop web page, application and plugin 

based on requirements 

− Design and develop report for web page and application 

− Contribute clean code to ensure a consistently high-quality standard 

− Gather user requirements and identify new features 

− Research and suggest new database products, services and protocols 

− Liaise with developers to improve applications and establish best practices 

− Understand and be able to communicate the technical concepts and the requirements to 

ensure delivery of a high-quality technical components 

− Enhance existing website through programming, testing, documenting and training users 

− Develop technical and training manuals  

ជំនាញ ៃិងរទពិមសាធៃ៍ការងារ៖ 

− មៃរញ្ញា រប្តទាររំនុតប្តឹរររិញ្ញា រប្តទាក្ស់ទងៃឹងជំនាញវិទាសាស្តររក្សុំពយូទ័រ ឬរមច្ចក្សវិទាព័ត៌មៃ ឬ  

ជំនាញពាក្ស់ពៃ័ធមនេងៗ 
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− មៃរទពិមសាធៃ៍ោ៉ា ងតិច្ ០២ឆ្ន ំ មលើជំនាញការក្សសាង ៃិងមរើលន្ែមគ្ហទំព័រ 

− ចំ្មណោះដឹ្ងព ការក្សសាងប្រព័ៃធៃិង USER INTERFACE រររ់មគ្ហទំព័រ 

− ចំ្មណោះដឹ្ង HTML and web frameworks. 

− Proficiency in HTML/XHTML/CSS and HTML5/CSS3 

− ចំ្មណោះដឹ្ង Object-Oriented Programming with PHP, ASP.NET, JSP and JavaScript 

− ចំ្មណោះដឹ្ង  MySQL, SQL Server or Oracle 

− integrate and configure modules with Laravel Framework 

− ជំនាញការវិភាគ្ ៃិងការមរៀរចំ្ 

− An ability to understand front-end users’ requirements and a problem-solving attitude 

− មច្ោះសាទ ត់មលើភាសាន្ខ្មរ ៃិងោច្ោៃ សារ រ់ ររមររ ៃិង ៃិោយភាសាអង់មគ្ែរបាៃលអ 

 

លទធនលច្ុងមប្កាយន្ដ្លរំពឹងទុក្សៃឹងរមប្រច្បាៃ៖ 

− Provide data management support to users 

− Written recommendations, including details on key functionalities, strengths and 

weaknesses of 3-5 recommended software/Database Application 

− Written recommendations on the most appropriate Software / Application based on PIP-

DBMS secretariat 

− Needs by explaining major factors to be taken into consideration while selecting the 

software / Database Application 

- Presenting reviewed and recommended software/ Database Applications by highlighting 

key functionalities, strengths and weaknesses  

 

១.២  ទីប្រឹក្សារច្ចេក្សច្ទសអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ PIP-DBMS ណនែក្ស Back-End (០១រូរ) 

តួនាទ  ៃិងការទទួលខ្ុរប្តូវ៖ 

−  Review current PIM procedure practices in Cambodia from all sources of financing 

− Design a stable, reliable and effective database 

− Develop a business process, database architecture to optimize the project analysis and 

maintain legacy system 

− Modify dataset according to request and perform tests 

− Understand and execute the technical concepts and the client requirement to ensure the 

high-quality technical solution 
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− Gather user requirements and identify new features 

− Contribute clean code to ensure a consistently high-quality standard 

− Provide more complicated automated test method and understand the test-driven 

development concept 

− Be able to give accurate rough estimation and point out dependency between issues 

− Conduct code reviews and maintenance to ensure the efficient functionality and 

optimization of the database 

− Write database documentation (metadata) 

− Develop technical and training manuals 

− Provide data management support to users 

− Ensure all database programs meet the performance requirements 

− Research and suggest new database products, services and protocols 

− Carry out other tasks and activities as advised by the PIP-DBMS team 

 

ជំនាញ ៃិងរទពិមសាធៃ៍ការងារ៖ 

− មៃរញ្ញា រប្តទាររំនុតប្តឹរររិញ្ញា រប្តទាក្ស់ទងៃឹងជំនាញវិទាសាស្តររក្សុំពយូទ័រ ឬព័ត៌មៃវិទា ឬ ជំនាញ 

ពាក្ស់ព័ៃធមនេងៗ 

− មៃរទពិមសាធៃ៍ោ៉ា ងតិច្ ០២ឆ្ន ំ មលើជំនាញ Database Administration 

− មៃររតថភាព ៃិងចំ្មណោះដឹ្ងយល់ព តប្រូវការរររ់ Front-End Users ៃិងយល់ព រញ្ញា  

− មៃភាពសាទ ត់ជំនាញក្សនុងការទំនាក្ស់ទំៃងទាងំៃិោយ ៃិងររមររ 

− មៃការយល់ដឹ្ងច្ារ់ព  Data Management ដ្ូច្ជា Permission, Recovery, Security ... 

− ធាែ រ់មប្រើប្បារ់ Oracle, SQL, NoSQL and Query development 

− ធាែ រ់មៃរទពិមសាធៃ៍ជារួយៃឹង .Net Framework, JavaScript, HTML ៃិង Oracle 

− មៃចំ្មណោះដឹ្ងមប្រើប្បារ់ Microsoft Windows Server, Linux or Unix 

− មច្ោះសាទ ត់មលើភាសាន្ខ្មរ ៃិងោច្ោៃ សារ រ់ ររមររ ៃិង ៃិោយភាសាអង់មគ្ែរបាៃលអ 

 

លទធនលច្ុងមប្កាយន្ដ្លរំពឹងទុក្សៃឹងរមប្រច្បាៃ៖ 

− Provide data management support to users 

− Written recommendations, including details on key functionalities, strengths and 

weaknesses of 3-5 recommended software/Database Application 

− Written recommendations on the most appropriate Software / Application based on PIP-

DBMS secretariat 
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− Needs by explaining major factors to be taken into consideration while selecting the 

software / Database Application 

− Presenting reviewed and recommended software/ Database Applications by highlighting 

key functionalities, strengths and weaknesses 

 

ទ ប្រឹក្សាក្សនុងប្រុក្សមៃោះ ៃឹងរថ ិតមៅមប្ការការដឹ្ក្សនំារររ់មរដ្ាវិទូជាៃ់ខ្ពរ់នៃអគ្គនាយក្សដ្ឋា ៃមោលៃមោបាយ   ៃិងោច្

ទទលួបាៃការរណុ្ោះរ ្លរន្ៃថរមលើឯក្សមទរ។ 

 

២. របាយការណ៍ 

 ទ ប្រឹក្សាៃឹងមធវើរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃការក្សសាងប្រព័ៃធប្គ្រ់ប្គ្ងទិៃនៃ័យ ៃិងការន្ក្សទប្រង់ប្រព័ៃធវិៃិមោគ្

សាធារណីៈប្រចំឆមរ ៃិងដំ្ ច់្ឆ្ន ំជូៃអគ្គមលខាធិការដ្ឋា ៃគ្ណីៈក្សមម ធិការដឹ្ក្សនំាការងារន្ក្សទប្រង់ ការប្គ្រ់ប្គ្ង

ហិរញ្ាវតថុសាធារណីៈ។ 

 

៣ .រយៈច្ពលច្ វ្ើការ 

 ក្សិច្ចរៃាការងារមៃរយីៈមពល១២ន្ខ្ ៃិងោច្រៃ្បាៃ តារសាថ ៃភាពជាក្ស់ន្រ្ង។ 

 

៤ .ប្បាក្ស់ច្រៀរវតស ន្ិងលាភការច្នសងៗ 

 ប្បាក្ស់មរៀរវតេ ៃិងលាភការមនេងៗមៃលក្សខណីៈប្រក្សួតប្រន្ជង ន្នអក្សមៅតារជំនាញ ៃិងរទពិមសាធៃ៍។ 

 

៥. មច្្ោបាយភាសា 

 ភាសាន្ខ្មរ ៃិងអង់មគ្ែរប្តូវមប្រើប្បារ់រប្មរ់ការទំនាក្ស់ទំៃង, ការមរៀរច្ំរបាយការណ៍ ៃិងឯក្សសារមនេងៗ។  

 

៦. ទីតងំសប្ារ់រំច្ពញការងារ 

រស្តៃរ ជំនាញៃឹងតប្រូវឱ្យមធវើការមៅនាយក្សដ្ឋា ៃមោលៃមោបាយម៉ា ប្ក្សូមរដ្ាក្សិច្ច ៃិងសារមពើពៃធ នៃប្ក្សរួង

មរដ្ាក្សិច្ច ៃិងហិរញ្ាវតថុ ន្ដ្លមៃោរយដ្ឋា ៃមៅនែូវមលខ្ ៩២ រងាា ត់វតរភនំ ខ្ណឌ ដ្ៃូមពញ រាជធាៃ ភនំមពញ ប្រមទរក្សរពុជា។ 

 

៧. ការច្រៀរចំឡូជីសទីក្ស 

 មៅអ  ៃិងតុការិោល័យ ប្រព័ៃធអុ ៃធឺមណត ៃិងរមា រីៈនគត់នគង់ការិោល័យមនេងៗមទៀតៃឹងប្តូវន្ល់ជូៃ      

ទ ប្រឹក្សា។ ទ ប្រឹក្សារិៃប្តូវបាៃមលើក្សទឹក្សចិ្តរឱ្យមធវើការ ឬទំនាក្ស់ទំៃងរប្មរ់ជាប្រមោជៃ៍ផ្ទទ ល់ខ្ែួៃ ជាជាងការងារ

ន្ដ្លបាៃក្សំណត់ខាងមលើក្សនុងក្សំឡុងមពលមធវើការមនាោះមទ។  

 

 

 


