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លក�ខណ� េយាង (ទី្របឹក្សោក�ងុ្រស�ក) 
 

តនួោទីៈ  ទី្របឹក្សោក��ង្រស�ក 

ទីកែន�ងបេ្រមើការងោរៈ នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយម៉ា្រក�េសដ�កិច� នងិសារេពើពន� ៃនអគ�នោយកដោ� ន 

េគាលនេយោបាយ  

១ .ការពិពណន៌ោរមួអពំមីខុតំែណង 

អគ�នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយ ទទួលបន��កេលើការងោរស្រមបស្រម�ល, ស្រមាប់បេច�កេទសកសាង្របពន័�

្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមាងវ�និេយោគសាធារណៈ (PIP-DBMS) យុទ�សា�ស�ស� ីពីការែកទ្រមង់្របពន័�្រគប់្រគងវ�និេយោគ

សាធារណៈឆា� ំ២០១៩ -២០២៥ ។ 

េដើម្បីធានោបាននវូ្របសិទ�ភាពការងោរពាក់ពន័�នងឹបេច�កេទសអភិវឌ្ឍ្របពន័� PIP-DBMS ែផ�ក Front-End 

(PIP-DBMS Front-End Developer) អគ�នោយកដោ� នមានត្រម�វការទី្របឹក្សោក��ង្រស�កចំននួ ០១នោក់ ែដលមានសមត�-

ភាព អភិវឌ្ឍកម�វ�ធនីងិកម�វ�ធជីនំយួែផ�កេលើត្រម�វការនិងបណ�� ះបណោ� លដលអ់�កេ្របើ្របាស់។  
 

ទី្របឹក្សោបេច�កេទសអភិវឌ្ឍ្របពន័� PIP-DBMS ែផ�ក Front-End (០១របូ) 

 

− 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 

− Enhancement of existing website through programming, testing, documenting and 

training users 

− Develop technical and training manuals  

ជំនោញ និងបទពីេសាធនក៍ារងោរ៖ 
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− មានស�� ប្រតទាបបំផុត្រតឹមបរ��� ប្រតទាក់ទងនឹងជំនោញវ�ទ្យោសា�ស�កុំព្យ�ទ័រ ឬបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន ឬ

ជំនោញពាក់ពន័�េផ្សងៗ 

− មានបទពិេសាធនយ៉៍ោងតិច ០២ឆា� ំ េលើជនំោញការកសាង នងិេមើលែថេគហទំព័រ 

− ចំេណះដឹងពកីារកសាង្របពន័�នងិ USER INTERFACE របស់េគហទំព័រ 

− ចំេណះដឹង HTML and web frameworks. 

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

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

− ចំេណះដឹង  MySQL, SQL Server or Oracle 

− integrate and configure modules with Laravel Framework 

− ជំនោញការវ�ភាគ និងការេរៀបចំ 

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

− េចះសា� ត់េលើភាសាែខ�រ នងិឣចឣន សា� ប់ សរេសរ នងិ នយិោយភាសាអង់េគ�សបានល� 

លទ�ផលចុងេ្រកាយែដលរ�ពងឹទុកនងឹសេ្រមចបាន៖ 

− 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 
 

ទី្របឹក្សោក��ង្រស�កេនះ នឹងស� តិេនៅេ្រកាមការដឹកនំោរបស់េសដ�វ�ទូជោន់ខ�ស់ៃនអគ�នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយ និងឣច   

ទទួលបានការបណ�� ះបណោ� លបែន�មេលើឯកេទស ។ 

 

២. របាយការណ ៍

 ទី្របឹក្សោនងឹេធ�ើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការកសាង្របពន័�្រគប់្រគងទិន�ន័យ និងការែកទ្រមង់្របពន័�វ�និេយោគ 

សាធារណៈ្របចំាឆមាស និងដំណោច់ឆា� ំជនូអគ�េលខោធិការដោ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ ការ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈ។ 
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៣ .រយៈេពលេធ�ើការ 

 កិច�សន្យោការងោរមានរយៈេពល១២ែខ នងិឣចបន�បាន តាមសា� នភាពជោក់ែស�ង។ 

 

៤ .្របាក់េបៀរវត្ស និងលាភការេផ្សងៗ 

 ្របាក់េបៀរវត្ស នងិលាភការេផ្សងៗមានលក�ណៈ្របកតួ្របែជង ែផ�កេទៅតាមជនំោញ នងិបទពិេសាធន។៍ 

 

៥. មេធ្យោបាយភាសា 

 ភាសាែខ�រ នងិអង់េគ�ស្រត�វេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ការទំនោក់ទំនង, ការេរៀបចំរបាយការណ៍ នងិឯកសារេផ្សងៗ។ 

  

៦. ទតីាងំស្រមាបប់ំេពញការងោរ 

ម�ន�ជីនំោញនឹងត្រម�វឱ្យេធ�ើការេនៅនោយកដោ� នេគាលនេយោបាយម៉ា្រក�េសដ�កិច� និងសារេពើពន� ៃន្រកសួង

េសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ែដលមានឣសយដោ� នេនៅផ��វេលខ ៩២ សងោ� ត់វត�ភ�ំ ខណ� ដូនេពញ រោជធានភី�ំេពញ ្របេទសកម��ជោ។ 
 

៧. ការេរៀបចឡំ�ជីស�កី 

 េកៅអ ី និងតកុារ�យោលយ័ ្របព័ន�អុនីធេឺណត នងិសមា� រៈផ�តផ់�ងក់ារ�យោលយ័េផ្សងៗេទៀតនងឹ្រត�វផ�ល់ជនូ      

ទី្របឹក្សោ។ ទី្របឹក្សោមិន្រត�វបានេលើកទឹកចិត�ឱ្យេធ�ើការ ឬទំនោក់ទំនងស្រមាប់ជោ្របេយោជនផ៍ោ� លខ់��ន ជោជោងការងោរ

ែដលបានកំណតខ់ោងេលើក��ងកំឡ�ងេពលេធ�ើការេនោះេទ។ 

 

 
 


