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ជំនញការក��ង្រស�ក 

អភិវឌ្ឍ្របព័ន�្រគប់្រគងម�ន�ីរជការៃនអគ�នយកដ� នរតនគារជត ិ

១. សាវតា 

អគ�នយកដ� នរតនគារជតិ គឺជេបឡករ និងជគណេនយ្យករសាធារណៈែតមួយគត់របស់រជរដ� ភិបាលកម��ជ។ 

រតនគារជតិ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងតាមអនុ្រកឹត្យេលខ២៤អន្រក ចុះៃថ�ទី២០ ែខក��  ឆា� ំ១៩៩០ េហើយបានចាប់ដំេណើរការ

កិច�្របតិបត�កិាររបស់ខ��ន ចាប់ពីៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ំ១៩៩១។ អគ�នយកដ� នរតនគារជតិ ដឹកនំេដយ្របធានមួយរូប 

ជអគ�នយកនិងមានអគ�នយករងចំននួ៥រូបជជនួំយការ។ អគ�នយកដ� នរតនគារជតិ មាន្របព័ន�ចាត់តំាងឯកភាពពី

ថ� ក់កណ� លរហូតដល់ថ� ក់មូលដ� ន។ េ�ថ� ក់កណ� លមាននយកដ� នចំនួន្របំាពីរ និងអធិការកិច�រតនគារជតិមួយ

មានឋានៈេស� ើនយកដ� ន។ េ�ថ� ក់មូលដ� នមានរតនគាររជធានី េខត�ចំនួន ២៥។ ម�ន�ីរជការរបស់អគ�នយកដ� ន

រតនគារជតិទទូាងំ្របេទសមាន ចំននួសរុប ៦៩០នក់ (គតិ្រតឹមចុងែខមិថុន ឆា� ំ២០១៩)។ 

េដយសារែតអគ�នយកដ� នរតនគារជតមិានអង�ភាពស�តិេ្រកាមឱវទេ�តាមបណ� េខត� រជធានីទទូាងំ្របេទស 

ដូេច�ះេហើយការងរែផ�ក្រគប់្រគងម�ន�ីរជការ គឺជប�� ្របឈមមួយ េដយជទូេ�ែតងែត្រត�វចំណយេពលយរូេ�េពល

ថ� កដឹ់កនំ្រត�វការពត័៌មានសិ�តិពាក់ព័ន�មួយចំនួនបន� ន់ គកឺារងរ្រគប់្រគងេដយៃដក��ងេពលបច��ប្បន�មិនឣចេឆ�ើយតប

ទាន់េពលេវលា។ េហតុដូេច�ះអគ�នយកដ� នរតនគារជតិមានត្រម�វការចំាបាច់េដើម្ីបមាន្របព័ន�្រគប់្រគងែដលនឹងជយួ

ស្រម�លការងរែផ�ក្រគប់្រគងម�ន�ីរជការេ�ក��ងអង�ភាព។ 

២. ការពពិណ៌នពី្របព័ន�្រគប់្រគង (Overall Description) 

២.១. ការចាបេ់ផ�ើម (Introduction)  

  ្របព័ន�្រគប់្រគងម�ន�ីរជការ ៃនអគ�នយកដ� នរតនគារជតិនឹងេដើរតួនទីចំបងមួយ និងផ�ល់អត�្របេយជន៍ក��ង

ការស្រម�លដល់កិច�ដំេណើរការ្រគប់្រគងព័ត៌មានរបស់ម�ន�ីរជការទាងំអស់របស់អង�ភាពទាងំមូល។ អ�កេ្របើ្របាស់ (ម�ន�ី) 

ែដលទទលួបន��ក្រគប់្រគងព័តម៌ានម�ន�រីជការឣចេធ�ើការប���ល លុប ែកែ្រប ែស�ងរកពត័៌មានទាងំឡយ រួមទាងំប���ល 

នូវឯកសារភា� ប់ពាកព់័ន�េ�នឹងម�ន�រីជការមា� ក់េ�ក��ង្របពន័�និងរក្សោទុកក��ងទ្រមងឌ់ីជីថល (Digital)។ អ�កេ្របើ្របាស់

មា� ក់ៗ (ម�ន�ី) ក៏ឣចចូលេ�កាន់្របព័ន�េដើម្ីបពិនិត្យេផ��តផ� ត់ព័ត៌មានរបស់ខ��នបានផងែដរ ជមួយនឹងេឈា� ះ (Username) 

និងេលខសំងត ់(Password)។ ចំេពាះថ� ក់ដឹកនំ គឣឺចពនិិត្យេមើលពត័ម៌ានជទ្រមង់ស�តិិ (Statistics Data) ជមួយ

នឹង្រកាប (Graph) ពាក់ព័ន�េ�នឹងម�ន�ីរជការទាងំអស់ក��ងអង�ភាពទាងំមូល។ 

២.២. ៃផ�ដេំណើរការការងរ (Operating Environment) 

  ជំនញការ្រត�វេរៀបចំតុបែតងៃផ�ការងររបស់្របព័ន� (Interface) ឲ្យមានលក�ណៈសាម�� ងយ្រស�លដល់អ�ក
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្រពះរជណច្រកកម��ជ 
ជត ិសាសន ្រពះមហា⇼ក្ស្រត 
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េ្របើ្របាស់ក��ងការេ្របើ្របាស់្របព័ន�រួមមាន៖ ៃផ�ការងរស្រមាប់ប���លពត័៌មានម�ន�ី ៃផ�ការងរស្រមាប់ែស�ងរកពត័ម៌ាន 

ក៏ដូចជការ្រគប់្រគងទនិ�ន័យរបស់្របពន័�រួមមាន៖ ការែស�ងរក បេង�ើត លុប ែកែ្របពត័ម៌ានេ�េលើទិន�ន័យេម (Master 

Data) េផ្សងៗ។ ជនំញការក៏្រត�វធានឲ្យបាននវូដំេណើរការរលូនេដយមិនមានប�� រឣក់រអលួក��ងេពលែដលមានអ�ក

េ្របើ្របាស់េ្រចើនចូលេ�េធ�ើការេ្របើ្របាស់្របព័ន�។ 

២.៣. ត្រម�វការែផ�កបេច�កេទស (Technical Requirements) 

្របព័ន�្រគប់្រគងម�ន�ីរជការត្រម�វឲ្យេធ�ើការអភិវឌ្ឍេ្រកាមបេច�កវ�ទ្យោេបើកចំហរ (Open Source Technologies) 

ែដលរួមប���លនូវ្របសិទ�ភាពក��ងការ្រគប់្រគងនិងសរេសរកដូមានសុវត�ភិាពខ�ស់ (Security Coding Optimization)។ 

− Client Side Script: HTML 5.0, JavaScript (JQuery & Ajax), Bootstrap3, VueJS 2 

− Server Side Script: PHP 7.0, MySQL Database, Framework: Laravel 5.5 

៣. ្របព័ន�សុវត�ភិាព 

៣.១. ក្រមតិសវុត�ភិាពែផ�កកតូ (Code Security Level) 

  ជំនញការ្រត�វធានឲ្យបានក្រមិតខ�ស់និងេឆ�ើយតបេ�នឹងត្រម�វការជក់ែស�ង៖ (១) ដំេណើរេ្របើ្របាស់េផ្សងៗរបស់

្របព័ន�េលឿន (Site Loading at Fastest Speed) និង (២) ្របព័ន�េ�ែតដំេណើរការ្រប្រកតី េទាះបីជមានអ�កេ្របើ្របាស់

េ្រចើនចូលេ�េ្របើ្របាស់្របព័ន�ក៏េដយ (Multiple User Access)។ 

៣.២. ក្រមតិសវុត�ភិាពែផ�កទនិ�នយ័ 

  រល់ទិន�ន័យក��ង្របព័ន� និងព័ត៌មានរបស់អ�កេ្របើ្របាស់្រត�វបានធាន និងការពារពីការបុ៉នប៉ងលួចយកេ�េ្របើ្របាស់

ក��ងន័យអវ�ជ�មានពីសំណកអ់�កខាងេ្រ� (Unauthorized users)។ 

៣.៣. ក្រមតិសវុត�ភិាពែផ�កប���នទនិ�នយ័ 

 រល់ការប���ននិងទទលួយកទនិ�ន័យសំខាន់ៗរបស់អ�កេ្របើ្របាស់ក��ង្របពន័�ឆ�ងកាត់តាម្របព័ន�បណ� ញ្រត�វបានធាន

នូវសុវត�ិភាពនិងការពារក��ងក្រមិតខ�ស់ (SSL Secure Protocol) ពីការបុ៉ងប៉ងសា� ក់យកព័តម៌ានសំខាន់ៗពីសំណកអ់�ក

ខាងេ្រ�បណ� ញ (Hackers)។ 

៣.៤. ក្រមតិសវុត�ភិាពែផ�ករក្សោទកុនងិការពារទនិ�នយ័ 

  រល់ទិន�ន័យរបស់្របព័ន� (Web Files & Server Configuration) និងអ�កេ្របើ្របាស់ (Database) ្រត�វបានធាន

និងកំណត់រក្សោទកុេដយស� ័យ្របវត�ិេ�ទីតំាងសុវត�ិភាពក��ងអំឡ�ងេពល ១២ែខ (េរៀងរល់ែខ)។ 

៤. មុខងរសំខាន់ៗរបស់្របព័ន� 

៤.១. ្របេភទអ�កេ្របើ្របាស ់(User Access Level) 

− អ�កេ្របើ្របាស់ទេូ� (ម�ន�ី) (Authorized User) 

− អ�ក្រគប់្រគងទិន�ន័យ (Admin Officer) 
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− ថ� ក់ដឹកនំ (Management) 

− ថ� ក់ដឹកនំក្រមិតនយកដ� ន/រតនគាររជធានី េខត� (Sub Management) 

− អ�ក្រគប់្រគង្របព័ន� (System Admin) 

៤.២. ្របពន័�្រគប្់រគងទេូ� 

− បេង�ើត លុប ែកែ្របពត័៌មានម�ន�ីរជការ រួមមានព័តម៌ានទេូ� ពត័ម៌ានការងរ តនួទកីារងរ កាលបរ�េច�ទចូល

បេ្រមើការងរ ្របាក់េបៀវត្ស ពត័៌មានការសិក្សោ ពត័ម៌ាន្រគ�សារជេដើម 

− ែស�ងរកព័តម៌ានម�ន�ីរជការភា� មៗតាមរយៈលក�ខណ� រួមមាន៖ អត�េលខម�ន�រីជការ េលខអត�ស�� ណប័ណ�  

− េឈា� ះ តនួទ ីៃថ�ែខឆា� ំកំេណើតជេដើម (Smart Queries) 

− គំា្រទការភា� ប់ឯកសារពាកព់័ន�របស់ម�ន�ីរជការបានេ្រចើន (Support Multiple Files Uploaded) 

− គំា្រទការទាញយកព័តម៌ានម�ន�ីរជការក��ងទ្រមងត់ារង Excel តាមលក�ខណ�  (Export Result as Excel File) 

− ដំេណើរការនិងទាញយករបាយការណ៍ពាក់ព័ន�េផ្សងៗព្ីរបពន័� 

៤.៣. ផ� ងំអ�កេ្របើ្របាស ់នងិថ� កដ់កឹនំ (Dashboard) 

− ស្រមាប់អ�កេ្របើ្របាស់៖ ព័តម៌ានរបស់ម�ន�រីជការមា� កេ់្រកាយពបីាន Log in ចូលេ�ក��ង្របព័ន�្រគប់្រគងដូចជ 

ព័តម៌ានផ� ល់ខ��ន សា� នភាពការងរ ្របវត�កិារងរ េ្រគ�ងឥស្សរ�យយស ក្រមិតវប្បធម៌ទេូ� ភាសាបរេទស 

សា� នភាព្រគ�សារ និងឯកសារពាកព់័ន�េផ្សងៗ។ បែន�មពីេនះឣច្រពីននូវ្របវត�ិរូបម�ន�ីរជការ (្រកសួងសហវ) 

លិខិតប�� កក់ារងរ ជីវ្របវត�រូិបសេង�ប 

− ស្រមាប់ថ� ក់ដឹកនំ៖ ពត័ម៌ានជលក�ណៈសិ�តនិិង្រកាប (Graph) របស់អង�ភាពរួមមាន 

• សិ�តិបច��ប្បន�ម�ន�ីរជការអង�ភាពតាមមុខងរ (អគ�នយក អគ�នយករង ្របធាននយកដ� ន...) 

• សិ�តិបច��ប្បន�ម�ន�ីរជការអង�ភាពតាមក្រមិតស�� ប្រត (បណ� ិត បរ��� ប្រត...) 

• សិ�តិបច��ប្បន�ម�ន�ីរជការអង�ភាពតាមអតតីភាពការងរ (េ្រកាមមួយឆា� ំ េលើសពី១៥ឆា� ំ...) 

• ស� ិតិការផ� ស់ប��រសា� នភាពម�ន� ីនិងការលាឈប់ព្ីរកបខណ� មុខងរសាធារណៈ 

៤.៤. ការ្រគប្់រគងទនិ�នយ័េម (Master Data) 

− ប���ល ែកែ្រប ឬបែន�មប�� ី្រកសួង អគ�នយកដ� ន នយកដ� ន រតនគាររជធានី េខត� ការ�យល័យ 

− ប���ល ែកែ្រប ឬបែន�មប�� ី្រកបខណ�  ឋានន�រស័ក�ិ និងថ� ក ់

− ប���ល ែកែ្រប ឬបែន�មប�� ីរចនសម�័ន�្រគប់្រគងអង�ភាព 

− ប���ល ែកែ្រប ឬបែន�មប�� ីតនួទីនិងភារកិច�អង�ភាព 

− ប���ល ែកែ្រប ឬបែន�មប�� ីតៃម�ឯកតាៃនសន�ស្សន៍្របាក់េបៀវត្សនិង្របាក់ឧបត�ម�ជីវភាព 

៤.៥. ្របពន័�្រគប្់រគងនងិសវុត�ភិាព (System Security) 

− បេង�ើត លុប ែកែ្របប�� ីអ�កេ្របើ្របាស់ (Manage Users) 
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− ្រគប់្រគងនិងកំណត់មុខងរអ�កេ្របើ្របាស់ (Manage Roles) 

− ្រគប់្រគងនិងកំណត់សិទ�េ្របើ្របាស់ (Manage Permissions) 

៤.៦. Code 

− Source Code ទាងំ្រស�ង (100%) ្រត�វផ�ល់មកអគ�នយកដ� នរតនគារជត ិ

− អគ�នយកដ� នរតនគារជតមិានសិទ�្រគប់យ៉ងក��ងការែកែ្របមុខងរេផ្សងៗ, ទ្រមងរ់បាយការណ៍ (Report) 

របស់្របព័ន�េ�េពលមានត្រម�វការផ� ស់ប��រចំាបាច់េផ្សងៗ ក��ងកំឡ�ងេពល ១ឆា� ំេ្រកាយពីការ្របគល់ទទលួ។ 

ការែកែ្របេនះជបន��ករបស់ជនំញការ្រត�វផ�ល់តាមត្រម�វការអគ�នយកដ� នរតនគារជត ិ។ 

៥. ការបណ�� ះបណ� ល 

  ជំនញការ្រត�វេធ�ើការបណ�� ះបណ� លជនបេង� ល (Keys people) ពីរេបៀបេ្របើ្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគងម�ន�ីរជការ 

ៃនអគ�នយកដ� នរតនគារជតិ៖ 

− ការេ្របើ្របាស់ទេូ�រួមមានការបេង�ើតថ� ីការែស�ងរក ការែកត្រម�វព័តម៌ានម�ន�រីជការ 

− ការទាញយកព័តម៌ានតាមត្រម�វការ និងេបើកេមើលរបាយការណ៍ក��ងទ្រមង់េផ្សងៗមានក��ង្របព័ន� 

− ការ្រគប់្រគង្របព័ន� រួមានការបែន�មអ�កេ្របើ្របាស់្របពន័� ការកំណត់សិទ�េ្របើ្របាស់ និងការរក្សោទកុទិន�ន័យ

េដយៃដ (Manually Backup Data) ជេដើម។ 

៦. ចំេណះដឹង, ជំនញ, សមត�ភាព, បទពិេសាធន៍ 

  ជំនញការែដលទទលួយកការងរអភិវឌ្ឍ្របព័ន�្រគប់្រគងម�ន�ីរជការ ៃនអគ�នយកដ� នរតនគារជតិ្រត�វបំេពញ

លក�័ណ� យ៉ងេហា⇼ចដូចខាងេ្រកាមេនះ៖ 

េលខេរៀង ចេំណះដងឹ ជនំញ បទពេិសាធន ៍ បរ�យយ 

១ ក្រមិតចំេណះដឹង សមត�ភាព ្រត�វមានស�� ប្រតយ៉ងទាបបំផុត បរ��� ប័្រតទាកទ់ងនឹង

បេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន 

២ បទពិេសាធន៍ -្រត�វមានបទពេិសាធន៍យ៉ងេហា⇼ចរយៈេពល០៣ឆា� ំក��ងការ

អភិវឌ្ឍ្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោពត័ម៌ាន 

-្រត�វមានបទពិេសាធន៍យ៉ងតចិ៣ឆា� ំក��ងការេ្របើ្របាស់ 

OpenSource Programming Language ដូចជ PHP, SQL 

Server, Laravel ជេដើម 

-្រត�វមានជនំញក��ងការតេម�ើង Web Server េដយខ��នឯង 

ស្រមាប់្រទ្រទង់ Database ែដលបានអភិវឌ្ឍន៍ 

៣ ជំនញក��ងការបណ�� ះបណ� ល មានជនំញក��ងការេធ�ើបទបង� ញ និងេផ�រចំេណះដឹង 
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៧.  វ�ធីសា�ស�ការងរ និងរបាយការណ ៍

  ជំនញការ្រត�វេរៀបចំតារងការងរលម�ិត (Detailed Action Plan) និងេធ�ើការេដយផ� ល់ជមួយនឹងនយកដ� ន

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន។ ជំនញការក៏នឹងត្រម�វឲ្យេរៀបចំនូវរបាយការ្របចំាែខែដលឆ��ះប�� ងំពីធាតុេចញ (Outputs) ទំាងឡយ

របស់្របព័ន�ជនូនយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោពត័៌មានេដើម្បគំីា្រទ ពនិិត្យពិភាក្សោជមួយនឹងអ�កពាក់ព័ន�។ 

៨. ភាសា 

  រល់ការ្របា្រស័យទនំក់ទនំង ការផ�ល់របាយការណ៍ ឯកសារពាកព់័ន�េផ្សងៗ្រត�វេធ�ើេឡើងជេខមរភាសា (ែខ�រ)។ 

៩.  រយៈេពល 

ការអភិវឌ្ឍ្របព័ន�្រគប់្រគងម�ន�ីរជការ ៃនអគ�នយកដ� នរតនគារជតិនឹង្រត�វប��ប់ក��ងកំឡ�ងេពល ៦០ៃថ�៖ 

− ការសិក្សោលម�ិតពីត្រម�វការជក់ែស�ង  ១០ៃថ� 

− ការអភិវឌ្ឍ្របព័ន�្រគប់្រគង  ៤០ៃថ�  

− ការ្របគល់និងសាកល្បងេ្របើ្របាស់្របព័ន�  ១០ៃថ� 

− ក��ងរយៈេពល០២ឆា� ំគតិចាប់ពៃីថ�្របគល់ ទទលួ្របព័ន�ជនូអគ�នយកដ� នរតនគារជត ិ ជនំញការ្រត�វធាននូវ

្របព័ន�ដំេណើរការរបស់្របព័ន�មានភាពរលូន និងមិនមានភាពមិន្រប្រកត ី (Errors) េកើតេឡើង។ ក��ងករណីមាន 

Errors េកើតេឡើង ជំនញការមានកាតព�កិច�ក��ងការធានេដះ្រសាយជនូេដយមិនគិតេសវ បន� ប់ពីទទួលបានការ

ជូនដំណឹងជលាយលក�ណ៍អក្សរក�ី ឬការទំនក់ទំនងផ� ល់តាមទូរស័ព�ក�ី។ 

១០.  ការទទូាត ់

ការទទូាតឣ់ចេធ�ើេ�បានក��ងករណី ្របព័ន�្រត�វបាន្របគល់និងទទលួយកជផ��វការេដយអគ�នយកដ� ន

រតនគារជត។ិ 

្របធាននយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោពត័ម៌ាន  

 

 

បូ៊រ វង្សវ�សាល 


