
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

ព្រសួងសសដ្ឋរិចច និង ហិរញ្ញវតថុ 

គណកម្មា ធកិារកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ម្បពន័្ធបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្សម្ម្មប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

លរខខណ្ឌ សោង 

សម្ម្មប់រន្រន្តីជាប់កិចេសន្ាចំន្នួ្ ៤០រូប 

(កនែកបច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្ ២០រូប, កនែកអគគិសន្ី ០១រូប, កនែកវិភាគធុរកិចេសម្ម្មប់រុខងារនន្ម្បព័ន្ធ FMIS ១៤រូប, 

កនែកវិភាគធុរកិចេសម្ម្មប់ជនំ្យួគំម្ទម្បពន័្ធ FMIS ០៣រូប ន្ងិកនែកទំនាក់ទំន្ងនសពវនាយ ០២រូប) 

សសចរតីស ត្ើម្ 

កែុងការបន្តច្គលន្ច្ោបាយ ច្ ើរបីជំរុញឱ្យម្មន្អភិបាលកចិេលអ ន្ងិត្ម្មា ភាពកែងុការម្គប់ម្គងថវិកាជាត្ ិ

ជាពិច្សសការចំណាយថវិកាជាត្ិ ជារួយន្ងឹការច្ធវើឱ្យម្បច្សើរច្ ើងន្ូវសតងដ់ារនន្ការម្គប់ម្គងន្ងិគណច្ន្យយភាព

កែុងការច្ម្បើម្បាស់ធន្ធាន្ចរន្ត ន្ងិធន្ធាន្រូលធន្ ម្កសួងច្ស ឋកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវត្ថុ នន្រាជរាដាឋ ភិបាលករពុជាបាន្

ន្ងិកពំុងកត្អន្ុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ំណាក់កាលទី៣គឺ “ការនារភាា បថ់វកិាច្ៅន្ងឹច្គល

ន្ច្ោបាយ” ចាប់ច្នដើរពឆី្ែ ំ២០១៦  លឆ់្ែ ំ២០២០។ ម្បពន័្ធបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្សម្ម្មប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថ ុ 

សាធារណៈ ច្ៅកាត្់ថា កអហវអឹរអាយកអស (FMIS) ម្មន្ត្នួាទី ៏សំខាន្់គឺជាឧបករណ៍សែូលកែុងការម្ទម្ទង់ ល់

ការអន្ុវត្តករាវិធកីកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈច្ៅម្គប់ ំណាកក់ាល ឱ្យទទួលបាន្ន្ូវម្បសិទធភាព 

ន្ងិភាពស័កតសិទធិ ជាពិច្សស ច្ធវើឲ្យម្បច្សើរច្ ើងន្ូវការបច្ម្រើច្សវាជនូ្ច្ៅ ល់ម្គប់អងគភាពសាធារណៈច្នសងៗ ន្ងិ 

សាធារណជន្ទូច្ៅ។ ច្ៅកែងុ ំណាក់កាលទី៣ច្ន្េះ គជឺា ំណាកក់ាលនន្ការម្ទម្ទងន់្ិងគំម្ទ លក់ារអន្ុវត្តថវិកា

ករាវិធី ន្ិងអងគភាពថវិកាច្ពញច្លញ ម្ពរទងំការបន្តម្ទម្ទង់ ល់ការកកលរអគណច្ន្យយសាធារណៈ ន្ងិម្បពន័្ធ

ថវិកាច្ៅកែងុម្ពេះរាជាណាចម្កករពុជា។ 

ករាវិធីកកទម្រង់ច្ន្េះ រួរម្មន្ទងំ ំច្ណើរការកកទម្រងក់ារម្គប់ម្គងថវិកា  ូចជា ការកកលរអន្ីត្ិវិធនីន្ការ

ម្គប់ម្គងថវិកា ថវិកាករាវិធ ីន្ងិការអន្ុវត្តថវិកា, ការកសាងសរត្ថភាព ន្ិងការអន្ុវត្តគច្ម្ម្មងសែូលរួយម្ទម្ទង់

 លក់រាវិធីទងំរូល គឺគច្ម្ម្មង “ម្បពន័្ធបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្សម្ម្មប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ - FMIS” 

ក លបចេុបបន្ែម្គប់ម្គង ន្ងិ ឹកនំាអន្ុវត្តច្ដាយម្កុរការងារម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS (FMWG)  ច្ម្ការការ ឹកនំា

របស់ឯកឧត្តរបណឌ តិ្ ហ៊ា ន្ សាហុបី រ ឋច្លខាធិការម្កសួងច្ស ឋកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវត្ថ ុ ក លជាត្ណំាង ៏ខពង់ខពស់



របស់ឯកឧត្តរបណឌ តិ្សភាចារយច្ទសរ ឋរន្រន្តី អនូ្ ពន័្ធរនុ្រីត័្ែ រ ឋរន្រន្តមី្កសួងច្ស ឋកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ម្កុរការងារ 

FMWG ម្មន្សម្មសភាពទងំកម្រិត្ថាែ ក់ ឹកនំា ន្ងិរន្រន្តីបច្ចេកច្ទសកែុងច្នាេះ នាយកដាឋ ន្បច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្វិទា

នន្អគគច្លខាធិការដាឋ ន្ម្កសួងច្ស ឋកិចេន្ងិហិរញ្ញវត្ថុ គជឺាច្លខាធកិារដាឋ ន្សម្ម្មប់ម្កុរការងារច្ន្េះផ្ទា ល។់ 

កែុងច្គលច្ៅបន្តការម្ទម្ទង់ ន្ងិគំម្ទ ល់ ំច្ណើរការការច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ FMIS ទងំរូល ទងំ

ជហំន្ទី១ ក លបាន្ដាកអ់ន្ុវត្តច្ៅអគគនាយកដាឋ ន្គន្ាេឹះនន្ម្កសួងច្ស ឋកិចេន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ន្ិងរត្នាគររាជធាន្ី-

ច្ខត្ត ទងំ ២៥ ន្ិងជហំន្ទី២ ក លកែងុឆ្ែ ំ ២០១៨ ច្ន្េះបាន្ដាក់ឱ្យអន្ុវត្តជានាូវការច្ៅកាន្ម់្កសួងចំន្នួ្ ១០, 

ច្ៅកែងុឆ្ែ ំ២០១៩ បន្តដាក់ឱ្យអន្ុវត្តច្ៅកាន្ម់្កសួង-សាថ ប័ន្ចំន្នួ្ ១០បកន្ថរច្ទៀត្ ន្ិងរន្ារីច្ស ឋកិចេន្ងិហិរញ្ញវត្ថុ

ទងំ ២៥ ន្ងិច្ៅកែងុឆ្ែ ំ ២០២០ បន្តដាកឱ់្យអន្ុវត្តច្ៅម្គប់ម្កសួង-សាថ ប័ន្ក លច្ៅច្សសសល់ ច្លខាធិការដាឋ ន្

ម្កុរការងារម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS ម្មន្ត្ម្រូវការជាចំាបាច់ន្ូវ ការច្ម្ជើសច្រើសរន្រន្តីជាប់កិចេសន្ា ចំន្នួ្៤៤រូប 

បកន្ថរច្ទៀត្ក លច្ម្បើម្បាស់ម្បភពថវិការូលន្ធិិម្ទម្ទង់របស់ន គអូភិវឌ្ឍន្ ៍ន្ិងថវិកាប ិភាគរបស់រាជរដាឋ ភបិាល

ករពុជាកែុងម្កបខ័ណឌ ករាវិធីកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រួរម្មន្៖ កនែកបច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្ចំន្នួ្ 

២០រូប, កនែកអគគិសន្ី ០១រូប, កនែកវិភាគធុរកិចេសម្ម្មប់រុខងារនន្ម្បពន័្ធ FMIS ១៤រូប, កនែកវិភាគធុរកិចេសម្ម្មប់

ជនំ្ួយគំម្ទម្បពន័្ធ FMIS  ០៣រូប (Help Desk) ន្ិងកនែកទំនាក់ទំន្ងនសពវនាយចំន្នួ្ ០២រូប។ 

ម្ុខតំណណ្ងព្តូវការសព្រើសសរើស 

 កនែកបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្ (ICT Staff) ២០រូប 

១.រន្រន្តកីនែកត្ភាា ប់បណាត ញ (Network Cabling) - ០៣របូ 

២.រន្រន្តកីនែកគំម្ទបច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្ (IT Support) - ០៣របូ 

៣.រន្រន្តីកនែកបណាត ញត្ភាា ប់ ន្ងិសុវត្ថភិាព (Network and Security) - ០២រូប 

៤.រន្រន្តីកនែកម្គប់ម្គងម្បពន័្ធ (System Administrator) - ០១រូប 

៥.រន្រន្តីកនែកម្ទម្ទង់ម្បត្ិបត្តកិាររជឈរណឌ លទិន្ែន្័យ (Data Center Operation) - ០២របូ 

៦.រន្រន្តីកនែកម្គប់ម្គងរូលដាឋ ន្ទិន្ែន្័យ (Database Administrator) - ០១រូប 

៧.រន្រន្តីកនែកវិភាគទិន្ែន្័យ ន្ងិនលតិ្របាយការណ៍ (BI and Reporting Specialist) - ០៣រូប 

៨.រន្រន្តីកនែកអភិវឌ្ឍម្បពន័្ធ ន្ងិសរច្សរករាវិធី (Web Developer/Programmer) - ០៣របូ 

៩.រន្រន្តីកនែកម្គប់ម្គងម្បពន័្ធ PeopleSoft (PeopleSoft Administrator) - ០២រូប 

 កនែកអគគិសន្ី (Electrician) ០១រូប 



 កនែកវិភាគធុរកិចេសម្ម្មប់រុខងារនន្ម្បពន័្ធ FMIS (Business Analyst for FMIS Functional) ១៤រូប 

 កនែកវិភាគធុរកិចេសម្ម្មប់ជនំ្យួគំម្ទ (Business Analyst for Help Desk Support) ០៣រូប 

 កនែកទំនាក់ទំន្ងការម្គប់ម្គងការផ្ទា ស់បតូរ (Change Management in Communication) ០២រូប 

តួនាទី និងទំនួលខុសព្តូវ 

 កនែកបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្ (ICT) ២០រូប 

១.រន្រន្តកីនែកត្ភាា ប់បណាត ញបច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្ (Network Cabling) - ០៣រូប 

  ំច្ ើង ច្ដាេះម្សាយ ន្ងិកថទកំខសទង់ក ង, កខស RJ45 ន្ិងកខសបណាត ញកាបអុបទិក 

 បច្ងកើត្ញាណ (Sensors) ន្ិងច្ធវើការម្ត្តួ្ពនិ្តិ្យកខសអុបទិក 

 វាស់កម្រិត្កម្មា ងំរលកសញ្ញញ  (Signal) ច្ ើរបីធានាថាម្មន្ច្សវាម្គប់ម្គន្់សម្ម្មប់ច្ម្បើម្បាស់ 

 រត្់កខសបណាត ញកាបអុបទិកច្ៅច្ម្ការ ី ឬច្ម្ការទឹក ន្ិងច្រៀបចំកខសកាបតារបរិច្វណអាគរ 

 តារដាន្ ន្ិងអច្ងកត្ច្រើលម្បពន័្ធកខសកាបអុបទិកជាម្បចំា ន្ងិជួសជលុទីតាំងក លម្មន្បញ្ញា ច្កើត្ច្ ើង 

 វាស់សាង់ ន្ងិកំណត្់ Network Topologies 

 សិកាតារការដាឋ ន្ ន្ិងកំណត្ល់ទធភាពន្ិងជច្ម្រើសនន្ការត្ភាា ប់តារត្ម្រូវការរបស់អែកច្ម្បើម្បាស់ 

 ច្រៀបចំបាង់សម្ម្មប់ ំច្ ើងបណាត ញត្ភាា ប់ ច្ដាយច្ម្បើម្បាស់លកខខណឌ បច្ចេកច្ទស ន្ិងការចុេះសិកាទីតាំង 

 កំណត្ព់ីត្ម្រូវការឧបករណ៍ ន្ងិសម្មា រ ំច្ ើងបណាដ ញត្ភាា ប់ 

 បច្ងកើត្បណាត ញសច្រាង ន្ងិទិន្ែន្យ័ ច្ដាយរត្់ ន្ងិត្ភាា ប់កខសទង់ក ង ន្ងិកខសកាបអុបទិក 

  ំច្ ើងឧបករណ៍ទូរគរនាគរន្៍  ូចជា ំច្ ើង Cable Tray, Routers ន្ងិ Switches ឱ្យសរម្សបតារ

បទដាឋ ន្លកខណៈបច្ចេកច្ទសនន្ការ ំច្ ើង 

  ំច្ ើង ន្ិងកថទមំ្បពន័្ធរត្់កខសបណាត ញ  ូចជា Cable Racks 

 ច្រៀបចំឯកសារកំណត្់ចំណំាបណាត ញត្ភាា ប់ ច្ដាយកំណត្់ចំណំាច្លើឧបករណ៍ ន្ិងកខសបណាត ញ ន្ងិគូស

 ាម្ការតារលកខណៈបច្ចេកច្ទស 

 ច្ត្សត ច្សៀគវ ី ន្ងិសម្មសធាត្ុ ច្ ើរបីកសវងរកម្បពន័្ធក ល ំច្ណើរការខុសម្បម្កត្ ី ច្ដាយច្ម្បើម្បាស់

ឧបករណ៍ករ៉ែម្ត្ច្ត្សត  

 ម្ត្ួត្ពនិ្តិ្យច្រើលម្បពន័្ធរត្ក់ខសន្ងិសម្មា របណាត ញជាម្បចំា ច្ ើរបីច្ដាេះម្សាយបញ្ញា បាន្ទន្់ច្ពលច្វលា 

 ផ្ទា ស់បតូរកខសក លម្មន្បញ្ញា  ន្ងិច្ត្សត កខសរត្់ថា ីច្ ើរបធីានាថាម្មន្ ំច្ណើរការម្បម្កត្ីជារួយម្បពន័្ធ 

  ំច្ ើងច្ម្គងកខសបណាត ញថាីច្ដាយអន្ុវត្តោ៉ែ ងរាត្់ចត្ត់ារបទដាឋ ន្សហម្គស ន្ងិច្សចកតីកណនំា នន្

ឧសាហករាច្រាងចម្កនលតិ្ 

 យល់ ឹងពីការច្ធវើច្ត្សតពីគុណភាពរបស់កខស ន្ងិម្មន្របាយការណ៍ចាស់លាស់ពីឧបករណ៍ច្ធវើច្ត្សត  

 ម្មន្បទពិច្សាធន្ក៍ែុងការច្រៀបចំឧបករណ៍ច្ៅកែុងបន្ាប់ Server ន្ិង Rack តារបទដាឋ ន្បច្ចេកច្ទស 



 ម្មន្បទពិច្សាធន្ក៍ែុងការច្រៀបចំ ំច្ ើងម្បពន័្ធកាច្ររា៉ាសុវត្ថភិាព (DVR, NVR, Analog and IP) 

 ច្រៀបចំរបាយការណ៍ ម្បចំានថៃ ម្បចំាសបាត ហ៏ ម្បចំាកខ ឬរបាយការណ៍ក លម្មន្ត្ម្រូវការច្នសងៗ  

 អាចច្ធវើ ំច្ណើរ ន្ងិបំច្ពញច្បសកករាការងារច្ៅតារច្ខត្តបាន្  

 ការងារច្នសងៗច្ទៀត្តារការចាត្់កចងរបស់ថាែ ក់ ឹកនំា។ 

២.រន្រន្តកីនែកគំម្ទបច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្ (IT Support) - ០៣របូ 

  ំច្ ើងកុំពយូទ័រ Hardware, ម្បព័ន្ធម្បត្ិបត្តិការ, ករាវិធកីុំពយទ័ូរច្នសងៗ ន្ងិសម្មា របណាត ញត្ភាា ប់ 

 ច្ដាេះម្សាយបញ្ញា  Hardware ឬ Software កុពំយូទ័រ, អុីករល, សុវត្ថភិាពទិន្ែន្័យ, អុនី្ច្ធើកណត្  

 តារដាន្ ន្ិងច្ដាេះម្សាយបញ្ញា ក លច្លើកច្ ើងច្ៅកែុងម្បពន័្ធ Helpdesk 

 ធានាថាម្បពន័្ធម្មន្សុវត្ថិភាពខពស់ ច្ដាយច្ធវើបចេុបបន្ែភាពករាវិធីកំចាត្់ច្រច្រាគ ន្ិង MS. Windows 

Security ជាម្បចំា 

 រកាទំនាក់ទំន្ងការងារឱ្យជតិ្សែ ិទធ ន្ិងពម្ងឹងការងារជាម្កុរ ជារួយម្កុរការងារ ន្ងិអែកច្ម្បើម្បាស់ 

 យល់ ឹងអំពកីារច្រៀបចំ Active Directory ន្ិង Microsoft Exchange Server 

 ច្រៀបចំ ន្ិងអន្ុវត្តកនន្ការ ន្ិងតារាងការងារសម្ម្មប់ការច្ធវើត្ំកហទ ំន្ងិបចេុបបន្ែភាព 

 នតល់ច្សវាម្ទម្ទង់ច្លើឧបករណ៍ សម្មា របច្ចេកវិទាពត័្៌ម្មន្ ម្មន្ ូចជា ម្ម៉ែ សីុន្ម្ពនី្ ម្ម៉ែ សីុន្កសគន្ DVR 

ជាច្ ើរ ន្ិងត្ម្រូវការផ្ទា ស់បតូរសម្មា រច្នសងៗ 

 ម្ទម្ទង់ ន្ងិច្ដាេះម្សាយបញ្ញា  ក លអែកច្ម្បើម្បាស់ជួបម្បទេះ  ល់ទីតាំងអែកច្ម្បើម្បាស់ផ្ទា ល ់ឬច្ដាេះ

ម្សាយពីចំងាយ 

 អាចច្ធវើ ំច្ណើរ ន្ងិបំច្ពញច្បសកករាការងារច្ៅតារច្ខត្តបាន្  

 ច្រៀបចំរបាយការណ៍ ម្បចំានថៃ ម្បចំាសបាត ហ៏ ម្បចំាកខ ឬរបាយការណ៍ក លម្មន្ត្ម្រូវការច្នសងៗ  

 ការងារច្នសងៗច្ទៀត្តារការចាត្់កចងរបស់ថាែ ក់ ឹកនំា។ 

៣.រន្រន្តីកនែកបណាត ញត្ភាា ប់ ន្ងិសុវត្ថភិាព (Network and Security) - ០២រូប 

  វិភាគ ន្ិងវាយត្នរាកនែកក លពុំទន្ម់្មន្សុវត្ថភិាពសរម្សបកែុងច្ហដាឋ រចនាសរពន័្ធបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្

ម្បពន័្ធ FMIS ទងំច្ៅច្លើ Software, Hardware ន្ិងបណាត ញត្ភាា ប់ 

 កសវងរកវិធសីាន្រសត  ន្ងិឧបករណ៍ក លអាចច្ដាេះម្សាយ កែងុការទប់សាក ត្់ ឬកកលរអកនែកសុវត្ថិភាព 

 កសវងរក ន្ិងច្ម្បើម្បាស់ន្ីត្ិវិធ ីន្ងិបច្ចេកវិទាថាីៗ ច្ ើរបីពម្ងងឹកនែកសុវត្ថិភាព 

  វិភាគ ន្ិងវាយត្នរាការខូចខាត្ច្ៅច្លើទិន្ែន្័យ ឬច្ហដាឋ រចនាសរពន័្ធ ក លបណាត លរកពបីញ្ញា សុវត្ថភិាព 

រួចច្ធវើការកសវងរកឧបករណ៍ ន្ងិវិធីសាន្រសតសម្ម្មប់ទញយករកវិញន្វូទិន្ែន្យ័ ឬជួសជលុច្ហដាឋ រចនា

សរព័ន្ធក លបាន្ខចូខាត្ 

 ច្ធវើការវាយត្នរាហន្ភិ័យ ន្ិងការសាកលបងច្លើម្បពន័្ធ ំច្ណើរការទិន្ែន្យ័ 

 ច្ធវើច្ត្សតសាកលបងនានា ក លច្ ា្ើយត្បម្សបច្ៅន្ឹង ច្គលន្ច្ោបាយ ន្ិងន្តី្ិវិធីសុវត្ថភិាព 



 ចូលរួរកែងុករាវិធីវគគបណតុ េះបណាត លច្នសងៗក លពាកព់ន័្ធ 

  ំច្ណើរការការម្ត្ួត្ពនិ្តិ្យសុវត្ថិភាព ការវិភាគច្លើទិន្ែន្័យន្ងិសុវត្ថភិាព ន្ងិការវិភាគច្លើន្តី្ិវិធី ច្ ើរបី

រកឱ្យច្ ើញន្វូបញ្ញា សុវត្ថភិាព រួចបញ្ាូន្ ឬចាត្់វិធាន្ការសរម្សប 

 បងាា ត្់បច្ម្ងៀន្ ល់ម្កុរការងារ ច្ ើរបីកចករំកលកការយល់ ឹង ន្ងិជនំាញកនែកសុវត្ថភិាព 

 ច្រៀបចំរបាយការណ៏ ម្បចំានថៃ ម្បចំាសបាត ហ៏ ម្បចំាកខ ឬរបាយការណ៍ក លម្មន្ត្ម្រូវការច្នសងៗ អពំី

សាថ ន្ភាពនន្ម្បពន័្ធសុវត្ថិភាពបចេុបបន្ែ 

 ម្មន្បទពិច្សាធន្៍ច្ៅច្លើការ ចំ្ ើង ការច្ធវើឲ្យ ំច្ណើរការម្បពន័្ធសុវត្ថភិាពរបស់ឧបករណ៍ Router, 

Firewall Switch ូចជា Fortigate, Juniper, Cisco, Palo Alto, HP, Huawei ជាច្ ើរ 

 យល់ ឹងពីម្បពន័្ធបណាត ញត្ភាា ប់បច្ចេកវិទា (Network) ក លម្ត្ឹរម្ត្ូវច្ៅតារលកខណៈបច្ចេកច្ទសច្ៅ

កែុងរជឃរណឌ លនាុកទិន្ែន្យ័ ន្ងិច្ៅតារការដាឋ ន្ច្នសងច្ទៀត្ 

 ម្ត្ួត្ពនិ្តិ្យជាម្បចំាច្ៅច្លើម្បពន័្ធ ំច្ណើរការរបស់ឧបករណ៍ Router, Firewall, Switch ន្ងិច្រៀបចំ

កាលវិភាគកែុងការច្ធវើឲ្យម្បច្សើរច្ ើង (Upgrade OS) ន្ូវម្បពន័្ធ ំច្ណើរការរបស់ឧបករណ៍ន្ីរួយៗ 

 ម្មន្បទពិច្សាធន្ក៍ែុងការច្រៀបចំម្បពន័្ធច្ហដាឋ រចនាសរពន័្ធបណាដ ញត្ភាា ប់ ន្ងិសុវត្ថិភាព 

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងទក់ទងន្ិងឧបករណ៍ F5 Load balancer។ 

៤. រន្រន្តីកនែកម្គប់ម្គងម្បពន័្ធ (System Administrator) - ០១រូប 

 ម្គប់ម្គង ន្ងិម្បត្ិបត្តិច្លើ ំច្ណើរការរបស់ម្បពន័្ធម្បត្ិបត្តកិារម្ម៉ែ សីុន្ច្រ 

 ច្រៀបចំឯកសារអំពកីារអភិវឌ្ឍ ន្ងិកកលរអច្ៅកែុងម្បពន័្ធម្បត្បិត្តិការម្ម៉ែ សីុន្ច្រ 

 ច្ធវើការសម្រលួ ំច្ណើការ របស់ម្បពន័្ធម្បត្ិបត្តិការម្ម៉ែ សីុន្ច្រ 

 បច្ងកើត្ ន្ងិអភិវឌ្ឍច្គលន្ច្ោបាយម្បពន័្ធសុវត្ថភិាពសម្ម្មប់សាថ ប័ន្ ន្ិងអែកច្ម្បើម្បាស់ 

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងចាស់លាស់កែងុការបច្ងកើត្ច្គលន្ច្ោបាយសុវត្ថិភាពសម្ម្មប់ម្គប់ម្គងម្ម៉ែ សីុន្កនូ្ ន្ងិ

ម្ម៉ែ សីុន្ច្រតាររយៈ GPO (Group Policy Object)  

 ម្មន្ជនំាញម្គប់ម្គងច្ៅច្លើម្ម៉ែ សីុន្ច្រ (AD, File Server, DNS,... etc...) 

 ច្រៀបចំឯកសារម្ត្ួត្ពនិ្តិ្យ ន្ងិច្ធវើបចេុបបន្ែភាពអាជាា បណណចុងច្ម្កាយឱ្យទន្់ច្ពលច្វលា 

 ធានាឱ្យបាន្ថា Servers/clients policies អាចយករកអន្វុត្តបាន្ 

 ម្គប់ម្គង ច្ដាេះម្សាយបញ្ញា ច្លើ Window server (AD, File Server, DNS, Exchange etc.) 

 ច្ធវើបចេុបបន្ែភាពម្បពន័្ធច្ដាយ ំច្ ើង Patches សម្ម្មប់ម្ម៉ែ សីុន្ Servers ន្ិង Client 

 កថទកំុពំយូទ័រ Clients (Windows 7 ន្ងិ 10) ន្ងិ Severs (windows, Oracle Linux ន្ងិ Solaris) 

 ច្រៀបចំ ន្ិងអន្ុវត្តកនន្ការ ន្ិងតារាងការងារសម្ម្មប់ត្កំហទមំ្បព័ន្ធម្បត្ិបត្តិការ 

 ច្ដាេះម្សាយបញ្ញា ក លទក់ទងបញ្ញា  ំច្ណើរការ ន្ងិសុវត្ថភិាពរបស់ម្បពន័្ធ 

 អភិវឌ្ឍ ន្ងិត្ំកហទ ំBackup Procedure 



 ម្ទម្ទង់ ន្ងិច្ដាេះម្សាយបញ្ញា  ក លអែកច្ម្បើម្បាស់ជួបម្បទេះ  ល់ទីតាំងអែកច្ម្បើម្បាស់ផ្ទា ល ់ឬច្ដាេះ

ម្សាយពីចំងាយ 

 ចូលរួរកែងុករាវិធីវគគបណតុ េះបណាត លក លពាក់ពន័្ធច្នសងៗ 

 ច្រៀបចំរបាយការណ៏ ម្បចំានថៃ ម្បចំាសបាត ហ៏ ម្បចំាកខ ឬរបាយការណ៍ក លម្មន្ត្ម្រូវការច្នសងៗ អពំី

 ំច្ណើរការ ត្ំកហទ ំន្ិងសុវត្ថភិាពរបស់ម្បពន័្ធ 

 ការងារច្នសងៗអាចន្ងឹនតលឱ់្យច្ធវើ តារការចាត្់កចងច្ដាយថាែ ក់ ឹកនំា។ 

៥. រន្រន្តីកនែកម្ទម្ទង់ម្បត្ិបត្តកិាររជឈរណឌ លទិន្ែន្យ័ (Data Center Operation) - ០២រូប 

 ម្គប់ម្គង ន្ងិតារដាន្ម្បត្ិបត្តិការរបស់ NOC (Network Operations Center) ជាម្បចំា 

 ម្ត្ូវចាត្់វិធាន្ការ ន្ិងច្ដាេះម្សាយភាា រៗ ច្ៅច្ពលម្មន្នតល់សញ្ញញ អាសន្ែច្ដាយ NOC 

 កត្់ម្តាទុក ន្ងិច្លើកបញ្ញា ច្ៅកែុងជនំ្យួគំម្ទ ច្ៅច្ពលម្មន្បញ្ញា ណារួយច្ៅកែុងរជឈរណឌ លទិន្ែន្យ័ 

 ម្គប់ម្គង ន្ងិតារដាន្ម្បពន័្ធសុវត្ថិភាពបណាត ញ 

 កំណត្អ់ំពីច្គលន្ច្ោបាយសុវត្ថភិាពរបស់បណាត ញ ន្ងិតារដាន្ការគរំារកកំហង ឬច្រច្រាគ ក លលទធភាព

វាយលកុតាររយៈបណាត ញ រួចកសវងរក ំច្ណាេះម្សាយ ន្ងិរាយការណ៍ជនូ្ថាែ ក់ ឹកនំា 

 ម្គប់ម្គង ន្ងិតារដាន្ច្លើ SAN Devices, Servers, DC Physical Access, Power/HVAC/EMS 

System ន្ងិ Overall Networking 

 ច្រៀបចំបិទ Label ន្ិងឯកសារម្គប់ម្គងច្ៅកែងុរជឈរណឌ លទិន្ែន្័យ ន្ិងកនែកច្ហដាឋ រចនាសរព័ន្ធ 

 ម្គប់ម្គង ន្ងិតារដាន្អាជាា ប័ណណករាវិធី (Application License) ន្ិងរាយការណ៍ជនូ្អែកម្គប់ម្គង 

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹង ន្ងិជនំាញកនែក JNCIE-ENT, Virtualization, SAN, Linux, MS OS, Data Center 

  ច្រៀបចំរបាយការណ៏ ម្បចំានថៃ ម្បចំាសបាត ហ៏ ម្បចំាកខ ឬរបាយការណ៍ក លម្មន្ត្ម្រូវការច្នសងៗ អពំី

 ំច្ណើរការ ត្ំកហទ ំន្ិងសុវត្ថភិាពរបស់ម្បពន័្ធ 

 ការងារច្នសងៗអាចន្ងឹនតល់ច្អាយច្ធវើ តារការចាត្់កចងច្ដាយម្បធាន្នាយកដាឋ ន្។ 

៦.រន្រន្តីកនែកម្គប់ម្គងរូលដាឋ ន្ទិន្ែន្័យ (Database Administrator) - ០១រូប 

 ច្ធវើការងារច្លើម្បពន័្ធម្គប់ម្គងរូលដាឋ ន្ទិន្ែន្យ័ (DBMS)  ូចជា Oracle 11g, Microsoft SQL, 

MySQL ក លម្មន្ម្សាប់់ ន្ងិម្បពន័្ធម្គប់ម្គងរូលដាឋ ន្ទិន្ែន្យ័ នទច្ទៀត្ 

  ំច្ ើង ន្ិងច្ធវើបចេុបបន្ែភាពករាវិធីរូលដាឋ ន្ទិន្ែន្យ័ ន្ងិករាវិធពីាក់ពន័្ធច្នសងៗ (Application tools) 

 សិកាពីទំហនំាុកទិន្ែន្័យក លម្មន្ម្សាប់ ន្ងិច្រៀបចំការបម្រុងទុកសម្ម្មប់ច្ម្បើម្បាស់នាុកទិន្ែន្យ័ក ល

ម្បពន័្ធម្ត្ូវការ នាច្ពលអនាគត្ 

 ម្គប់ម្គងរូលដាឋ ន្ទិន្ែន្័យទងំអស់ រួរម្មន្ tables, clusters, indexes, views, sequences, 

packages, ន្ងិ procedures, ជាច្ ើរ ។ល។ 

 ច្ធវើការម្ទម្ទង់ លក់ារដាក់ចូល ឬទញច្ចញទិន្ែន្យ័ពកីែុងម្បព័ន្ធ 



 ច្រៀបចំជាឯកសារ អំពកីារ ំច្ ើងន្ិងការកំណត្់រុខងាររបស់ករាវិធីន្ីរួយៗ របស់ម្បពន័្ធ 

 បច្ងកើត្ច្ ា្ េះអែកច្ម្បើម្បាស់កែងុម្បពន័្ធម្គប់ម្គងទិន្ែន្យ័ ន្ងិច្ធវើការគំពារ ល់សុវត្ថភិាពអែកច្ម្បើម្បាស់ 

 ច្ធវើការជិត្សែ ិទធជារួយម្កុរហ៊ានុ្នគត្ន់គង់ច្ៅច្លើការអន្ចុ្លារតារកិចេម្ពរច្ម្ពៀងទិញអាជាា ប័ណណ 

 ធានាឱ្យបាន្សុវត្ថភិាព ន្ិងម្ត្តួ្ពនិ្តិ្យន្ូវរាល់ច្ ា្ េះអែកច្ម្បើម្បាស់ក លបាន្ចូលរកច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ  

 តារដាន្ ន្ិងបច្ងកើន្ម្បសិទធភាពនន្ ំច្ណើរការរបស់ម្បពន័្ធម្គប់ម្គងរូលដាឋ ន្ទិន្ែន្យ័ 

 ច្ធវើឱ្យម្បច្សើរច្ ើង ន្ិងច្រៀបចំរាល់ ំច្ណើការម្បពន័្ធឱ្យម្មន្ភាពរលនូ្ច្ៅតាររូលដាឋ ន្ទិន្ែន្យ័ន្ីរួយៗ 

 ច្រៀបចំកនន្ការសម្ម្មប់ការ Backup ន្ិង Restore  វិញច្ៅច្ពលចំាបាច់ 

 កថរកា ន្ិងម្ត្តួ្ពនិ្តិ្យន្វូ ំច្ណើរការនាុក ន្ងិការច្នារទិន្ែន្យ័ច្ៅរាល់ច្ពលម្បត្ិបត្តកិារការចរាងទុក ន្ងិ

ការទញយករកច្ម្បើម្បាស់វិញន្វូរូលដាឋ ន្ទិន្ែន្យ័នាច្ពលចំាបាច់ 

 ច្ដាេះម្សាយបញ្ញា ទក់ទងន្ឹងរូលដាឋ ន្ទិន្ែន្័យ ករាវិធី ន្ិងឧបករណ៍សម្ម្មប់ម្ទម្ទង់ ល់ការអភិវឌ្ឍករាវិធ ី

 រចនា ន្ិងបច្ងកើត្របាយការណ៍នានាច្ដាយកនអកច្លើត្ម្រូវការរបស់អែកច្ម្បើម្បាស់ ច្ដាយច្ម្បើម្បាស់ Structure 

Query Language (SQL), PL/SQL, SQL, T-SQL ន្ងិម្បពន័្ធម្គប់ម្គងធុរកិចេនវឆ្ា ត្ (Business Intelligent) 

 ចូលរួរកែងុករាវិធីបណតុ េះបណាត លក លទក់ទងន្ងឹជនំាញច្ៅតារភាពចំាបាច់ 

 ច្រៀបចំរបាយការណ៏ម្បចំានថៃ សបាត ហ ៍ន្ិងម្បចំាកខ អពំី ំច្ណើរការជាម្បម្កត្ីរបស់ម្បពន័្ធរូលដាឋ ន្ទិន្ែន្យ័ 

ទិន្ែន្័យក លម្ត្ូវបាន្នាុក ហន្ភិ័យក លប៉ែេះពាល់ លសុ់វត្ថភិាពម្បពន័្ធ ការច្ធវើឱ្យម្បច្សើរច្ ើង ន្ងិការ

ច្ធវើបចេុបបន្ែករាម្បពន័្ធ។ 

៧.រន្រន្តីកនែកវិភាគទិន្ែន្័យ ន្ងិនលតិ្របាយការណ៍ (BI and Reporting Specialist) - ០៣រូប 

 រចនា ន្ិងបច្ងកើត្របាយការណ៍នានាច្ដាយកនអកច្លើត្ម្រូវការរបស់អែកច្ម្បើម្បាស់ ច្ដាយច្ម្បើម្បាស់ Structure 

Query Language (SQL), PL/SQL, SQL, T-SQL ន្ងិម្បពន័្ធម្គប់ម្គងធុរកិចេនវឆ្ា ត្ (Business Intelligent) 

 ទញយក ន្ងិច្ម្បើម្បាស់ទិន្ែន្យ័ច្ៅកែងុ PeopleSoft សម្ម្មប់ច្រៀបចំរបាយការណ៍ 

 បច្ងកើត្ម្ដាយម្ការ Database ER, Data Flow ន្ងិ Interface Flow ច្ដាយកនអកច្លើ SDS (System 

Design Specification) 

 ម្បរូលត្ម្រូវការអែកច្ម្បើម្បាស់ (User/Business Requirement)សម្ម្មប់ Database Structure ន្ងិ 

Interface Design 

 ពនិ្ិត្យគុណភាពរាល់ករាវិធ ីឬម្បពន័្ធក លដាក់ឱ្យ ំច្ណើការថាីៗ 

 ដាក់ ំច្ ើង ន្ងិច្ធវើច្ត្សតកូ ក ល Migrate ពី Development Server ច្ៅ Production Server 

 ចូលរួរកែងុករាវិធីបណតុ េះបណាត លក លទក់ទងន្ងឹជនំាញច្ៅតារភាពចំាបាច់ 

 ច្រៀបចំរបាយការណ៏ម្បចំានថៃ សបាត ហ ៍ ន្ិងម្បចំាកខ សម្ម្មប់ដាក់ជនូ្ថាែ ក់ ឹកនំា អំពសីាថ ន្ភាពការងារ 

បញ្ញា ម្បឈរ វឌ្ឍន្ភាព ន្ងិការងារពាក់ពន័្ធច្នសងៗ។ 



៨.រន្រន្តីកនែកអភិវឌ្ឍម្បពន័្ធ ន្ងិសរច្សរករាវិធី (Web Developer/Programmer) - ០៣របូ 

 ម្មន្ចំំច្ណេះ ឹងទូលំទូលាយច្លើការអភិវឌ្ឍន្ច៏្គហទំព័រ ( HTML / CSS, JavaScript, Ajax, PHP, 

ASP.Net, JSP, SQL) 

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងទូលំទូលាយច្លើកនែក CMS ម្មន្ ូចជា Joomla, Wordpress, Opencard ជាច្ ើរ 

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងទូលំទូលាយច្លើកនែកភាសា .Net (C#, Visual Basic), Java, C++  

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងកនែក  SQL Server, MySql ន្ិង Oracle  

 បច្ងកើត្ រចនា ន្ងិអភិវឌ្ឍច្គហទំព័រ ករាវិធីកែងុច្គហទំព័រ ករាវិធីទូរស័ពាន  ន្ងិច្សវាច្គហទំព័រសម្ម្មប់

ម្បពន័្ធ FMIS ន្ងិម្កសួងច្ស ឋកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

 រចនា ន្ងិបច្ងកើត្របាយការណ៍សម្ម្មប់ដាក់ចូលច្ៅកែុងច្គហទំព័រ ន្ងិ web portal 

 ម្ត្ួត្ពនិ្តិ្យម្បពន័្ធសុវត្ដភិាពសម្ម្មប់ web server, ច្គហទំពរ័, web portals ន្ងិ web services 

 វាយត្នរា ន្ងិម្បត្ិបត្ដិការម្គប់ម្គងច្គហទំព័រ ន្ងិម្ត្ួត្ពនិ្តិ្យតារដាន្ម្បពន័្ធក លអែកនគត្ន់គង់បាន្នដល ់

 អភិវឌ្ឍករាវិធីច្លើម្បពន័្ធម្បត្បិត្ដិការទូរស័ពា iOS ន្ិង Android 

 ចូលរួរវគគបណដុ េះបណាដ លតារការចាត្់បញ្ាូន្របស់ម្កសួងច្ស ឋកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងកនែក version control (SVN) ន្ងិអាចច្ធវើការជាម្កុរបាន្ 

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងទូលំទូលាយ ន្ងិម្មន្បទពិច្សាធន្៏សម្ម្មប់អភិវឌ្ឍច្គហទំព័រច្លើករាវិធី IE, Firefox, 

Opera, Safari ន្ិង Chrome 

 ច្ធវើរបាយការណ៏ម្បចំានថៃ ម្បចំាសបាត ហ ៍ន្ិងម្បចំាកខ ច្ដាយកនអកច្ៅច្លើ ំច្ណើរការរបស់ម្បពន័្ធ ទំហនំន្ការ

ចូលច្ម្បើម្បាស់ លទធនលត្ំកហទ ំ ន្ងិ ការគរំារកំកហងកនែកម្បពន័្ធសុវត្ដភិាពសរំាប់ច្ធវើកំកណកម្បច្ ើរបីច្ធវើ

ច្អាយម្មន្ភាពច្ជឿន្ច្លឿន្ ន្ងិម្បច្សើរច្ ើង។ 

៩.រន្រន្តីកនែកម្គប់ម្គងម្បពន័្ធ PeopleSoft (PeopleSoft Administrator) - ០២រូប 

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងទូលំទូលាយជារួយន្ងឹម្ម៉ែ សីុន្ច្ររុខងារ Web (Web Server)  ូចជា WebLogic, 

WebShere ជាច្ ើរ 

 អាទិភាពសម្ម្មប់អែកក លម្មន្ចំច្ណេះ ឹងទូលំទូលាយជារួយន្ឹងករាវិធីម្បច្ភទជា Middleware  ូចជា 

Tuxedo, MicroFocus ជាច្ ើរ 

 អាចរចនា/ច្រៀបចំ ន្ិង  ំច្ ើង រជឈដាឋ ន្ក លម្មន្លកខណៈច្ម្ចើន្ម្សទប់ (n-tier application) 

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងទូលំទូលាយកនែករូលដាឋ ន្ទិន្ែន្័យ (Oracle, MS SQL Server, MySQL, ...) 

 តារដាន្សុវត្ថិភាពន្ិងកថទ ំWeb Servers, Application Servers, Process Scheduler Servers, 

Search Servers, Monitoring Servers ជាច្ ើរ 

 វាយត្នរា, ម្គប់ម្គងរជឈដាឋ ន្ ន្ងិ តារដាន្ច្លើឧបករណ៍ក លនដលច់្ដាយម្កុរហ៊ានុ្នគត្ន់គង ់

 ម្មន្សរត្ថភាពកែុងការច្ធវើ Patch, Update ន្ងិ Upgrade ម្បព័ន្ធ 



 ម្មន្ភាពច្ជឿជាក់កែងុការសកិា ន្ងិម្សាវម្ជាវន្វូបច្ចេកវិទាថាីៗសម្ម្មប់អភិវឌ្ឍម្បពន័្ធ 

 ចូលរួរកែងុវគគបណដុ េះបណាដ លច្នសងៗតារការចាត្ត់ាំង 

 អាចច្ធវើការងារជាម្កុរ ន្ងិជារួយម្កុរការងារច្នសងៗ 

 ច្រៀបចំឯកសារន្តី្ិវិធីការងារ ន្ងិការកចករំកលកចំច្ណេះ ឹងរបស់ខាួន្ ល់ម្កុរការងារ 

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹង ន្ងិម្មន្បទពចិ្សាធន្ច៏្ៅច្លើការម្គប់ម្គងម្បព័ន្ធ PeopleSoft ឬ ម្បពន័្ធ ERP ច្នសង

ច្ទៀត្ក លអាចច្ម្បើម្បាស់ជារួយន្ឹង Middleware, Tuxedo, WebLogic Server, WebSphere ... 

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងទូលំទូលាយទក់ទងន្ងឹការរចនា ការ ំច្ ើង ការច្រៀបចំកបបបទ ន្ងិច្ដាេះម្សាយបញ្ញា

ជារួយន្ងឹម្កុរហ៊ាន្នគត្ន់គង់ក លច្កើត្ម្មន្ជាទម្រង់ម្បពន័្ធ ERP/ Oracle PeopleSoft  

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងទូលំទូលាយទក់ទងន្ងឹការសរច្សរក ូជារួយ PeopleCode ឬ Java ឬ C++, ... 

ក លម្មន្លកខណៈជា Object Oriented Programming 

 អាទិភាពចំច្ពាេះច្បកខភាពក លយល់ ឹងអំព ីPeopleSoft Internet Architecture(PIA) ជាពិច្សស

ច្លើ Oracle Linux, Sun Solaris, Oracle Weblogic 

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងជារួយម្បពន័្ធម្បត្ិបត្តការ Sun Solaris, Oracle Linux, Unix ...  

 ម្មន្សរត្ថភាពកែុងការច្រៀបចំ រចនា វាយត្នរា ច្រៀបចំកនន្ការច្ម្គង ច្លើម្បពន័្ធច្ ើរបធីានាបាន្ន្ូវភាព

រលនូ្របស់ម្បពន័្ធ ន្ងិការបងាក រហន្ភិយ័ក លច្កើត្ម្មន្ជាយថាច្ហត្ុ 

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងទក់ទងន្ឹងការងារកនែក  DBA  ូចជា Oracle Backup & Recovery, RAC 

Architecture, Data Guard, Performance Tuning, Applying Patch គឺម្ត្ូវបាន្ច្លើកទឹកចិត្ត  

 ម្មន្ទំនាក់ទំន្ងលអ ម្មន្ការរស់រាយ ការម្បាម្ស័យទក់ទងលអច្ៅកែុងម្កុរ ម្មន្ការនចែម្បឌ្ិត្ខពស់ ន្ងិការ

ច្ដាេះម្សាយបញ្ញា បាន្រហ័ស អាចទទួលរាល់សម្មព ធកែងុការច្ធវើការងារ ។ 

 កនែកអគគិសន្ី (Electrician) - ០១រូប 

 រកាឱ្យបាន្ន្ូវលហំូរនន្លនំ្ងឹថារពលច្ៅច្លើឧបករណ៍រសំខាន្់ៗទងំអស់ច្ៅកែុងរជឈរណឌ លទិន្ែន្័យ 

ការដាឋ ន្ន្ីរួយៗនន្គច្ម្ម្មង  

  ំច្ ើង ច្ធវើច្ត្សតសាកលបង ន្ងិច្ធវើត្ំកហទចំ្លើកខសច្ភាើង ន្ងិឧបករណ៍អគគិសន្ ីបរិកាខ រ ច្ម្គឿងបនាា ស់ នានា 

 ច្ធវើការវិភាគ ពនិ្តិ្យវិន្ិចឆយ័ម្បពន័្ធអគគិសន្ ីម្បដាប់ម្បដារ ច្ម្គឿងម្ម៉ែ សីុន្ ន្ងិបរិកាខ រ ពាក់ពន័្ធន្ងឹថារពល

អគគិសន្នីានា ក លរិន្ម្បម្កត្ី ច្ដាយច្ម្បើម្បាស់ឧបករណ៍បច្ចេកច្ទស ច្ ើរបីរករលូច្ហត្ុបងកឱ្យប៉ែេះពាល ់

ន្ងិកសវងរក ំច្ណាេះម្សាយ 

 ភាា ប់កខសច្ភាើងច្ៅឧបករណ៍បំកលងច្សៀគវីចរន្តអគគិសន្ី ឬបរិកាខ រអគគិសន្ីច្នសងច្ទៀត្ 

 ពនិ្ិត្យម្បពន័្ធច្អ ិចម្ត្នូ្ិក ឧបករណ៍ ន្ងិបរិកាខ រនានា ច្ ើរបីកំណត្់ពចី្ម្គេះថាែ ក ់ ភាពរនិ្ម្បម្កត្ី ន្ងិ

ត្ម្រូវការសម្ម្មប់ការកកត្ម្រូវ ឬជួសជលុ ន្ងិច្ ើរបធីានាការអន្ុច្លារតារសតងដ់ារបច្ចេកច្ទស 



 នតលក់ាររាយការណ៍ ល់ ថាែ ក ឹ់កនំា ឬអែកម្គប់ម្គង ថាច្ត្ើការគួរបន្តម្បត្ិបត្តកិារឧបករណ៍ អាចបណាត ល

ឱ្យច្ម្គេះថាែ ក់ក រឬច្ទ 

 ច្រៀបចំកនន្ការបាង់ ន្ងិ ំច្ ើងកខសច្ភាើងអគគីសន្ី ឧបករណ៍ បរិកាខ រ ន្ងិច្ម្គឿងបំកនាង ច្ដាយកនអកច្ៅច្លើ

ត្ម្រូវការទីតាំងអែកច្ម្បើម្បាស់ ន្ងិន្ោិរបច្ចេកច្ទសកនែកអគគិសន្ ី

 ច្រៀបចំបាង់ ឬអន្ុវត្តតារច្ម្គងការណ៍ ច្ ើរបីកំណត្់ទីតាំងនន្កខសច្ភាើង ន្ងិឧបករណ៍ ច្ ើរបធីានាការច្គរព

តារការកសាង ន្ងិកូ សុវត្ថភិាព 

 អាច ឹកនំាបងាា ត្អ់ែករួរការងារ ច្ ើរបី ំច្ ើង ន្ិងជួសជលុកខសច្ភាើង ឧបករណ៍ ន្ងិបរិកាខ រអគគិសន្ ីនានា 

 អាចច្ធវើការច្លើជច្ណដ ើរ រនាា រ ច្ៅច្លើទីខពស់ ន្ិងច្ៅ ំបូលបាន្ ច្ ើរបី ំច្ ើង ឬជសួជលុ កខសច្ភាើង 

ឧបករណ៍ ន្ិងបរិកាខ រអគគិសន្ ី

 អាចបំច្ពញការងាររួយចំន្នួ្  ូចជាការជីក រញុរច្ទេះ បុក ខងួ ន្ិងសាវ ន្ជញ្ញា ងំ ឬករំាលខណឌ  ច្រើ ន្ិង

ច្លើកវត្ថធុៃន្់ៗ 

 អាចកំណត្់អពំីបរិម្មណត្ម្រូវការ ន្ិងការបា៉ែ ន្ស់ាា ន្ត្នរាច្លើ កខសច្ភាើង ឧបករណ៍ ន្ិងបរិកាខ រអគគិសន្ីនានា 

 នតល់ច្សវាពាក់ពន័្ធច្ៅន្ងឹឧបករណ៍ទប់/រកាលនំ្ងឹថារពល, ម្បអប់កចកចាយថារពល, នលប៉ែេះពាល ់

ក លបងកច្ដាយ EMS, ន្ងិម្ម៉ែ សីុន្ច្ភាើង ជាច្ ើរ 

 ម្មន្បទពិច្សាធន្ក៍ារងារជារួយ Main Distribution Boards (MDB), Isolators, stabilizers (AVR) 

ន្ងិ Power Distribution Unites (PDU) 

 ទទួលខុសម្ត្ូវ ន្ិងពនិ្តិ្យកថទ ំឧបករណ៍ទប់/រកាលនំ្ងឹថារពល, ទូ Rack, បន្ាប់ដាកអ់ាគយុ, កខសច្ភាើង, 

បន្ាេះថារពល, ន្ងិម្ម៉ែ សីុន្ច្ភាើង 

 ម្ត្ូវច្ធវើការោ៉ែ ងជិត្សែ ិទធជារួយបុគគលកិក លទក់ទងច្ៅន្ងឹថារពលអគគិសន្ីច្ៅកែុងម្កសួង 

 ម្ត្ូវយល់ ឹងអំពីម្បភពថារពលទងំអស់ក លបាន្នគត្ន់គង់ ន្ិងម្ត្ូវ ឹងអពំីថារពលបម្រុងជារុន្ឱ្យច្ហើយ

ម្បសិន្ច្បើម្មន្ការកាត្ផ់្ទត ច់ថារពលច្ៅកែុងម្កសួង 

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងទូលំទូលាយកែងុការច្ម្បើម្បាស់ករាវិធី Microsoft Office ន្ងិអាចច្ម្បើករាវិធកីុំពយូទ័រច្ ើរបី

តារដាន្ន្ូវសាថ ន្ភាពរបស់ម្បពន័្ធថារពលទងំអស់ 

 អាចច្ធវើ ំច្ណើរ ន្ងិបំច្ពញច្បសកករាការងារច្ៅតារច្ខត្តបាន្  

 បច្ងកើត្របាយការណ៍ម្បចំានថៃ, ម្បចំាសបាត ហ,៍ ន្ងិម្បចំាកខ ឬច្ដាយកនអកច្លើត្ម្រូវការរបស់ថាែ ក់ ឹកនំា។ 

 កនែកវិភាគធុរកិចេសម្ម្មប់រុខងារនន្ម្បពន័្ធ FMIS (Business Analyst for FMIS Functional) ១៤រូប 

 ច្ធវើការោ៉ែ ងជតិ្សែ ិទធ ន្ងិសហការជារួយម្កុរការងារ នន្ច្លខាធកិារដាឋ ន្ម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មងម្បពន័្ធ FMIS 

(FMWG-ITD) ន្ងិម្កសួង-សាថ ប័ន្នានា ច្ ើរបីកសវងយល ់ ន្ិងសិកាអពំនី្ីត្ិវិធអីន្ុវត្តការងារបចេុបបន្ែ  

ន្ងិន្ីត្ិវិធអីន្ុវត្តការងារកែុងម្បពន័្ធ FMIS ( ំច្ណើរការនន្ម្បពន័្ធ FMIS) 



 ច្ធវើច្សចកតីម្ពាង ន្ងិកកសម្រលួច្លើ ឯកសារន្តី្ិវិធអីន្ុវត្តសតងដ់ារ (SOPs) នន្ន្តី្ិវិធអីន្ុវត្តការងារច្ៅ

ម្កសួង-សាថ ប័ន្ក លន្ងឹម្ត្ូវច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ FMIS 

 បណតុ េះបណាត ល ឬម្ទម្ទង់ លក់ារបណតុ េះបណាត លនានាសម្ម្មប់អែកច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ FMIS ច្ៅតារ    

រុខងារន្ីរួយៗនន្ម្បពន័្ធ FMIS ម្មន្ ូចជា ច្សៀវច្ៅធំ (GL) គណន្មី្ត្ូវសង (AP) គណន្មី្ត្ូវទរ (AR) 

 វិភាជន្៍ថវិកា (BA) ការទិញ (PO) ន្ងិការម្គប់ម្គងសាច់ម្បាក ់(CM) 

 ម្មន្ភាពបត្ក់បន្កែងុការបំច្ពញការងារ អាចចុេះច្បសកករាការងារច្ៅតារបណាត រាជធាន្ី-ច្ខត្តទងំ២៥  

 បន្តការជយួគំម្ទការងារជាម្បចំានថៃ ល់អែកច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ FMIS ច្ៅតារអគគនាយកដាឋ ន្ នាយកដាឋ ន្

ពាកព់ន័្ធគន្ាេឹះ នន្ម្កសួងច្ស ឋកិចេន្ងិហិរញ្ញវត្ថុ, រត្នាគររាជធាន្ី-ច្ខត្តទងំ ២៥, ម្កសួង-សាថ ប័ន្ ន្ងិ

រន្ាីរច្ស ឋកិចេន្ងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

 ចូលរួរកែងុការអភិវឌ្ឍ ន្ិងកកលរអច្លើម្បពន័្ធ FMIS ច្ ើរបធីានាថាម្បពន័្ធ FMIS  ំច្ណើរការសរម្សប ន្ងិ

ជួយសម្រួលសម្ម្មប់អន្ុវត្តការងារ ន្ិងច្ ើរត្ួជាធាត្ុ ៏សំខាន្់របស់រាជរដាឋ ភិបាលករពុជាសម្ម្មប់ ម្គប់ម្គង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្បកបច្ដាយម្បសិទធិភាព ន្ិងគណច្ន្យយភាព 

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងទូលំទូលាយកែងុការច្ម្បើម្បាស់ករាវិធី Microsoft Office ន្ងិអាចច្ម្បើករាវិធីបច្ចេកវិទា

ព័ត្ម៌្មន្នានា ច្ ើរបតីារដាន្ ន្ងិរាយការណ៍ន្ូវសាថ ន្ភាពរបស់អែកច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ 

 ច្រៀបចំឯកសារច្លើរុខងារន្ីរួយៗ នន្ម្បពន័្ធ FMIS ន្ងិច្សៀវច្ៅកណនំាពរីច្បៀបច្ម្បើម្បាស់ សម្ម្មប់

បងាា ត្់បងាា ញ លអ់ែកច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធបចេុបបន្ែ ន្ិងអែកច្ម្បើម្បាស់ច្ម្កាយៗច្ទៀត្ កែុងការកសវងយល់ ន្ងិ

សាា ត្ជ់នំាញកែងុការច្ម្បើម្បាស់ម្បព័ន្ធ 

 ច្រៀបចំរបាយការណ៏ម្បចំានថៃ ម្បចំាសបាត ហ ៍ ន្ិងម្បចំាកខ សម្ម្មប់ដាក់ជនូ្ថាែ ក់ ឹកនំា អំពសីាថ ន្ភាព

ការងារ បញ្ញា ម្បឈរ វឌ្ឍន្ភាព ន្ងិការងារពាក់ពន័្ធច្នសងៗក លម្ត្ូវបញ្េប់។ 

 កនែកវិភាគធុរកិចេសម្ម្មប់ជនំ្យួគំម្ទ (Business Analyst for Help Desk Support) ០៣រូប 

 ច្ ា្ើយត្ប ន្ងិម្គប់ម្គង សំណួរ ឬការទំនាក់ទំន្ងកសវងរកជនំ្យួគំម្ទ ពីអែកច្ម្បើម្បាស់តាររយៈ ទូរស័ពា 

ម្បពន័្ធជនំ្យួគំម្ទ សារច្អ ិចម្ត្នូ្កិ ន្ងិបណាត ញទំនាក់ទំន្ងច្នសងៗ 

 នសពវនាយអពំីម្បពន័្ធជនំ្យួគំម្ទ ន្ិងន្តី្ិវិធីសម្ម្មប់ទំនាកទំន្ងកសវងរកជនំ្យួ ឱ្យបាន្ទូលំទូលាយ ជា

ពិច្សសអែកច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ FMIS 

 ម្ត្ូវច្ ា្ើយត្បភាា រៗ ន្ិងបញ្ាូន្បន្តបញ្ញា ច្ ើរបីកសវងរក ំច្ណាេះម្សាយ តារន្តី្ិវិធីសម្ម្មប់ជនំ្យួគំម្ទ 

ចំច្ពាេះរាល់បញ្ញា ក លបាន្ច្លើកច្ ើង ន្ងិទំនាក់ទំន្ងរកក ុំងច្ពលច្ម្ម៉ែ ងច្ធវើការ 

 នតលព់័ត្ម៌្មន្ ន្ិងជនូ្ ំណឹង ល់ម្គប់អែកច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ FMIS ច្ៅច្ពលម្ត្ូវផ្ទអ ក ំច្ណើរការម្បពន័្ធ 

FMIS ជាបច្ណាត េះអាសន្ែ  

 ច្បើកសំបុម្ត្បញ្ញា  (Ticket Issue) ក លបាន្ច្លើកច្ ើងច្ៅកែុងម្បពន័្ធជនំ្យួគំម្ទ ន្ងិច្ដាេះម្សាយបញ្ញា

តារលទធភាព ឬបញ្ាូន្សំបុម្ត្បន្ត ច្ ើរបីកសវងរក ំច្ណាេះម្សាយឱ្យបាន្ច្ពលច្វលា 



 ម្ត្ូវកំណត្់ម្បច្ភទ ចំណាត្ថ់ាែ ក់ ន្ងិកម្រតិ្នន្សំបុម្ត្បញ្ញា  ក លម្មន្ច្ៅកែងុម្បពន័្ធជនំ្យួគំម្ទ 

 តារដាន្ ន្ងិម្ត្ួត្ពនិ្ិត្យសំបុម្ត្បញ្ញា  (សំបុម្ត្បញ្ញា ក លបាន្ច្ដាេះម្សាយរួចរាល់ម្ត្ូវបិទ ន្ងិសំបុម្ត្

បញ្ញា ក លបច្ងកើត្យូរច្ហើយរិន្ម្មន្ ំច្ណាេះម្សាយ) 

 នតល់របាយការណ៍ម្បចំាសបាត ហ៍ ន្ងិម្បចំាកខ អពំីបញ្ញា របស់អែកច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ ន្ងិសំបុម្ត្បញ្ញា ក ល

បាន្ច្លើកច្ ើងច្ៅកែងុម្បពន័្ធជនំ្យួគំម្ទ ន្ងិរបាយការណ៍នានាពាក់ពន័្ធន្ងឹគច្ម្ម្មង 

 បច្ងកើត្ ន្ងិច្រៀបចំជារូលដាឋ ន្ចំច្ណេះ ឹង (Knowledge Base)  ំច្ណាេះម្សាយអពំីការច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ 

FMIS ចំច្ពាេះសំណួរ ការទំនាកទំ់ន្ងកសវងរកជនំ្យួគំម្ទ បញ្ញា  ឬសំបុម្ត្បញ្ញា  ក លបាន្ច្ចាទច្ ើង ក ល  ៗ

ឬច្ម្ចើន្ ង 

 ម្មន្ចំច្ណេះ ឹងទូលំទូលាយកែងុការច្ម្បើម្បាស់ករាវិធី Microsoft Office ន្ងិអាចច្ម្បើករាវិធីបច្ចេកវិទា

ព័ត្ម៌្មន្នានា ច្ ើរបតីារដាន្ ន្ងិរាយការណ៍ន្ូវសាថ ន្ភាពរបស់អែកច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ 

 សិកាកសវងយល់ឱ្យ ឹងចាស់អំពកីារច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ FMIS, រុខងារសែូលន្ីរួយៗនន្ម្បព័ន្ធ FMIS, 

User Security Matrix, ការម្គប់ម្គងច្លើច្លខសម្មៃ ត្់របស់អែកច្ម្បើម្បាស់ ន្ងិរបាយការណ៍នលតិ្ច្ចញ

ពីម្បពន័្ធ FMIS 

 បំច្ពញ ន្ិងម្បត្ិបត្តកិារងារនានា ច្ៅតារកិចេការក លបាន្ដាក់ ច្ដាយអែកម្គប់ម្គង ឬថាែ ក់ ឹកនំា 

 បណតុ េះបណាត ល ឬម្ទម្ទង់ លក់ារបណតុ េះបណាត លនានាសម្ម្មប់អែកច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ FMIS ច្ៅតារ    

រុខងារន្ីរួយៗនន្ម្បពន័្ធ FMIS ម្មន្ ូចជា ច្សៀវច្ៅធំ (GL) គណន្ីម្ត្ូវសង (AP) គណន្ីម្ត្ូវទរ 

(AR)  វិភាជន្៍ថវិកា (BA) ការទិញ (PO) ន្ងិការម្គប់ម្គងសាច់ម្បាក ់(CM) 

 ម្មន្ភាពបត្ក់បន្កែងុការបំច្ពញការងារ អាចចុេះច្បសកករាការងារច្ៅតារបណាត រាជធាន្ី-ច្ខត្តទងំ២៥  

 បន្តការជយួគំម្ទការងារជាម្បចំានថៃ ល់អែកច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ FMIS ច្ៅតារអគគនាយកដាឋ ន្ នាយកដាឋ ន្

ពាកព់ន័្ធគន្ាេឹះ នន្ម្កសួងច្ស ឋកិចេន្ងិហិរញ្ញវត្ថុ, រត្នាគររាជធាន្ី-ច្ខត្តទងំ ២៥, ម្កសួង-សាថ ប័ន្ ន្ងិ

រន្ាីរច្ស ឋកិចេន្ងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

 ច្រៀបចំរបាយការណ៏ម្បចំានថៃ ម្បចំាសបាត ហ ៍ ន្ិងម្បចំាកខ សម្ម្មប់ដាក់ជនូ្ថាែ ក់ ឹកនំា អំពសីាថ ន្ភាព

ការងារ បញ្ញា ម្បឈរ វឌ្ឍន្ភាព ន្ងិការងារពាក់ពន័្ធច្នសងៗក លម្ត្ូវបញ្េប់។ 

 កនែកទំនាក់ទំន្ងកែងុការម្គប់ម្គងការផ្ទា ស់បតូរ (Change Management in Communication) ០២រូប 

 ច្រៀបចំយុទធសាន្រសត  ន្ងិម្ត្ួត្ពនិ្តិ្យ ំច្ណើរការអន្ុវត្តនលប៉ែេះពាលក់ារផ្ទា ស់បតូរ នន្លហំរូការងារបចេុបបន្ែ 

ច្ៅច្លើ រចនាសរពន័្ធសាថ ប័ន្ ន្ងិច្គលន្ច្ោបាយម្គប់ម្គងធន្ធាន្រន្សុសរបស់នាយកដាឋ ន្ ឬ អងគភាព

ក លម្មន្នលប៉ែេះពាល់ច្ដាយការអន្ុវត្តម្បពន័្ធ FMIS 

  ឹកនំា ច្រៀបចំ ន្ងិអភិវឌ្ឍរចនាសរពន័្ធសាថ ប័ន្ ន្ិងម្កបខ័ណឌ ម្គប់ម្គងធន្ធាន្រន្ុសស ច្ ើរបីសម្រប

សម្រួលការផ្ទា ស់បតូរ 



 អភិវឌ្ឍយុទធសាន្រសត  ន្ងិកនន្ការអន្ុវត្តការផ្ទា ស់បតូរច្ៅច្លើរចនាសរពន័្ធសាថ ប័ន្ ន្ងិការម្គប់ម្គងធន្ធាន្

រន្ុសស (រួរបញ្េូលកនន្ការអន្តរកាល) 

 គំម្ទ ន្ងិ តារដាន្ការអន្ុវត្ត កនន្ការការផ្ទា ស់បតូរច្ៅច្លើរចនាសរពន័្ធសាថ ប័ន្ ន្ងិការម្គប់ម្គងធន្ធាន្

រន្ុសស 

 គំម្ទការងារច្រៀបចំការវាយត្នរាច្ៅច្លើសរត្ថភាពរបស់នាយកដាឋ ន្ ឬសាថ ប័ន្ក លម្ត្ូវទទួលបាន្នល

ប៉ែេះពាល់ច្ដាយការអន្ុវត្តម្បពន័្ធ FMISទងំច្ៅថាែ ក់ជាត្ ិ ន្ងិថាែ ក់ច្ម្ការជាត្ិ (ឧ. ការវាយត្នរានលប៉ែេះ

ពាលក់ារផ្ទា ស់បតូរ, ការវាយត្នរាការច្ម្ត្ៀរខាួន្ទទួលយកការផ្ទា ស់បតូរ) 

 គំម្ទ លក់ារច្រៀបចំ កម្រងសំណួរក លសួរញកឹញាប់  ច្ ើរបីធានាថាអែកច្ម្បើម្បាស់អាចទទួលបាន្

ព័ត្ម៌្មន្ឆ្ប់រហ័ស ន្ងិនតល់ជនំ្យួម្បសិន្ច្បើម្មន្ត្ម្រូវការ រុន្ន្ងឹទក់ទងម្បពន័្ធ Helpdesk 

 ច្ធវើការជិត្សែ ិទជារួយម្កុរការងារខាងកែុង ន្ងិខាងច្ម្ៅនន្ម្កុរការងារម្គប់ម្គងការផ្ទា ស់បតូរកែុងការ

ច្រៀបចំ ន្ងិអន្ុវត្តន្ូវកនន្ការ ន្ងិសករាភាព ច្ ើរបីគំម្ទន្ូវសករាភាពទងំរូលរបស់ការម្គប់ម្គងការ

ផ្ទា ស់បតូរ ន្ិងសករាភាពទងំរូលរបស់ការអន្ុវត្តគច្ម្ម្មងម្បពន័្ធ FMIS 

 តារដាន្ការវិវឌ្ឍន្ន៍ន្ការកកកម្បករាវិធី នន្ម្បពន័្ធ FMIS, វាយត្នរាពីវឌ្ឍន្ភាពគច្ម្ម្មងច្ ើរបីច្ធវើការកក

លរអ ន្ងិចាត្់វិធាន្ការបាន្ទន្់ច្ពលច្វលា 

 នលតិ្វើច្ អអូពំីគច្ម្ម្មងម្បពន័្ធ FMIS ច្ ើរបនីសពវនាយច្ៅកាន្់បណាត ញសងគរនានា ច្ ើរបីបន្រញ្ញា បការ

យល់ ឹងអំពគីម្ម្មងច្ៅកាន្ស់ាធារណជន្ 

 ម្ត្ូវយល់ ឹងចាស់អំពីគច្ម្ម្មង ន្ិងនតលក់ារបន្រញ្ញា បការយល់ ឹងអពំីគច្ម្ម្មង  ល់ម្កសួង-សាថ ប័ន្នានា

ក លអន្ុវត្តគច្ម្ម្មង 

 ចូលរួរបច្ងកើត្ ន្ងិច្រៀបចំវិធសីាន្រសតសម្ម្មប់ច្ធវើការនសពវនាយអពំីគច្ម្ម្មង 

 ម្មន្ជនំាញទំនាក់ទំន្ងចាស់លាស់ កែុងការបន្រញ្ញា បសារគន្ាេឹះ ន្ិងនតល់បទបងាា ញកែងុកចិេម្បជុំ អងគពធិ ី

ន្ងិសិកាខ សាលា នានា។ 

សម្តថភារ 

ជនំាញ ត្ម្រវូការ 

ជនំាញបច្ចេកច្ទស -ម្ត្ូវម្មន្សញ្ញញ បម្ត្បរញិ្ញញ បម្ត្ កនែកបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្ ឬវិទាសាន្រសតព័ត្ម៌្មន្

 វិទា ឬវិសវករាបច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្ ឬសញ្ញញ បម្ត្បរិញ្ញញ បម្ត្កនែកពាក់ពន័្ធន្ងឹប

ច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្ន្ងិគរនាគរន្៍ សម្ម្មប់រុខត្ំកណងកនែកបច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្ 

(ច្លើកកលងរុខត្ំកណង Network Cabling) 



-ម្ត្ូវម្មន្សញ្ញញ បម្ត្បរញិ្ញញ បម្ត្ ទក់ទងន្ឹងទំនាញម្គប់ម្គង,់ គណច្ន្យយ, 

ហិរញ្ញវត្ថុ ន្ងិរុខជនំាញពាកព់ន័្ធច្នសងៗ សម្ម្មប់រុខត្ំកណងកនែក វិភាគធុរកិចេ  

-ម្ត្ូវម្មន្សញ្ញញ បម្ត្បរញិ្ញញ បម្ត្ ទក់ទងន្ឹងជនំាញទំនាក់ទំន្ងសាធារណៈ, 

សារពត័្ម៌្មន្, នសពវនាយ ន្ិងជំនាញពាកព់ន័្ធន្ងឹការទំនាក់ទំន្ង សម្ម្មប់រុខ

ត្ំកណងកនែកទំនាក់ទំន្ងការម្គប់ម្គងការផ្ទា ស់បតូរ 

-ម្ត្ូវម្មន្សញ្ញញ បម្ត្រធយរសិកាទុត្យិភរិូ ន្ងិម្មន្ចំច្ណេះ ឹងកនែកជនំាញ

ន្ីរួយ  ៗសម្ម្មប់រន្រន្តីកនែកអគគសិន្ ី(Electrician)ន្ងិកនែកបណាត ញត្ភាា ប់ 

(Network Cabling) 

កម្រតិ្សិកា បាន្បញ្េប់ការសិកាច្លើកនែកទក់ទងន្ងឹវិស័យ ន្ងិតារជនំាញន្ីរួយៗ 

ភាសា ច្ចេះសាា ត្់ច្លើភាសាកខារ ន្ងិ អាចអាន្ សាត ប់ សរច្សរ ន្ងិន្ោិយភាសាអង់ច្គាស

បាន្លអ  

បទពចិ្សាធន្ ៍ - ោ៉ែ ងច្ហចណាស់ម្មន្បទពិច្សាធន្ក៍ារងាររយៈច្ពល ១ឆ្ែ ំ ច្ៅតារកនែក ន្ងិ

ត្ួនាទីខាងច្លើ 

- ម្មន្អាទិភាពចំច្ពាេះច្បកខជន្ក លម្មន្បទពិច្សាធន្៍ជារួយនលតិ្នល 

Oracle 

សម្ិទធរម្មព្តូវសសព្ម្ចបាន 

 ម្ត្ូវបំច្ពញការងារឱ្យបាន្លអ ន្ងិហាត្់ចត្ត់ារត្ួនាទី ូចក លបាន្បញ្ញា ក់កែងុចំណចុត្នួាទី ន្ិងទំន្លួ

ខុសម្ត្ូវខាងច្លើ 

 នតល់របាយការណ៍ម្បចំាកខច្លើវឌ្ឍន្ភាពការងារ 

 នតល់របាយការណ៍សម្ម្មប់ការវាយត្នរាច្លើការងារសច្ម្រចបាន្ច្ដាយ ម្បធាន្ច្លខាធកិារដាឋ ន្ម្គប់ម្គង

គច្ម្ម្មង FMIS។ 

ការរំណ្ត់សរល នងិលទធ្លការងារ 

ច្បសកករាសម្ម្មប់ការងារច្ន្េះម្ត្ូវច្ធវើច្ ើងច្ៅកែងុម្បច្ទសករពុជាកែុងរយៈច្ពលរហតូ្ ល់ ២ឆ្ែ ំ។ លទធនលការងារ

ទរទរឱ្យសច្ម្រចបាន្ឆ្ប់តារក លអាចច្ធវើច្ៅបាន្។ រន្រន្តជីាប់កិចេសន្ាន្ឹងរាយការណ៍ច្ដាយផ្ទា លច់្ៅម្បធាន្

ច្លខាធកិារដាឋ ន្ម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS។ 



ព្រុម្ការងារព្រប់ព្រងរសព្ោង 

រន្រន្តីជាប់កិចេសន្ាន្ងឹម្ត្ូវបំច្ពញរុខងារ ន្ិងត្នួាទី សថ ិត្ច្ម្ការកិចេ ឹកនំារបស់ម្កុរការងារម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង

ម្បពន័្ធ FMIS (FMWG) ន្ិង ម្បធាន្ម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មងម្បពន័្ធ FMIS ក លសថតិ្ច្ៅនាយកដាឋ ន្បច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្ 

នន្អគគច្លខាធិការដាឋ ន្ ន្ងិ ច្ៅច្លខាធកិារដាឋ ន្ម្កុរការងារម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មងម្បពន័្ធ FMIS។ សម្មសភាពនន្ម្កុរ

ការងារម្គបម់្គងគច្ម្ម្មងម្បពន័្ធ FMIS រួរម្មន្៖ 

ម្ុខតំណណ្ង ស ម្ ះ នងិ តនួាទ ី

ម្បធាន្ម្កុរការងារម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង

ម្បពន័្ធ FMIS 

ឯកឧត្តរបណឌ ិត្ ហា៊ា ន សាហីុប ជាម្បធាន្ម្កុរការងារ FMWG 

ម្បធាន្ច្លខាធកិារដាឋ ន្ម្គប់ម្គង

គច្ម្ម្មងម្បពន័្ធ FMIS 

ច្លាក ម្នត ព្បាថ្នា  ជាអន្មុ្បធាន្ម្បចំាម្កុរការងារ FMWG 

រន្រន្តីបច្ចេកច្ទសជាន្់ខពស់ នន្កសហវ រន្រន្តីបច្ចេសច្ទសព័ត្ម៌្មន្វិទាជាន្់ខពស់ច្ៅនាយកដាឋ ន្បច្ចេកវិទា

ព័ត្ម៌្មន្ 

ម្កុរការងារម្គប់ម្គងខាងច្លើច្ន្េះ ម្មន្ភារកិចេ ន្ងិទទួលខសុម្ត្ូវខពស់ ច្ដាយផ្ទា លក់ែងុការអភិវឌ្ឍម្បកបច្ដាយចីរភាព 

ចំច្ពាេះការងារគច្ម្ម្មងខាងច្លើ។ ការងារក លបំច្ពញច្ដាយរន្រន្តីជាប់កិចេសន្ាក លម្ត្ូវច្ម្ជើសច្រើសច្ន្េះ ន្ឹងរិន្នតល់

អាន្ភុាពណារួយ ល់ទំន្លួខុសម្ត្ូវរបស់ម្កុរការងារខាងច្លើច្ន្េះច្ ើយ។ ច្ទេះបីជាោ៉ែ ងច្ន្េះកត ីរន្រន្តជីាប់កិចេសន្ា 

ច្ៅកត្បំច្ពញត្នួាទី ន្ិងការងារច្ៅតារទំន្លួខុសម្ត្ូវច្រៀងៗខាួន្ ម្សបតារកាត្ពវកិចេរបស់ខាួន្ផ្ទា ល។់ 

នីតិវិធីការងារ 

ការបំច្ពញការងារម្បកបច្ដាយការទំនាក់ទំន្ងោ៉ែ ងជិត្សែ ទិធ គឺជាកតាត ចរបង។ ត្នួាទីកែងុការបច្ម្ងៀន្ ន្ងិម្បឹកា

ច្ោបល់ គឺជាការសខំាន្់ រួរទងំការច្ធវើច្ត្សតបាន្ច្ជាគជយ័ គរិឺន្ម្ត្ឹរកត្ការនតលន់្ូវការកណនំាកនែកបច្ចេកច្ទស

ប៉ែុច្ណាណ េះច្ទ ប៉ែុកន្តចូលរួរកែុងការអភិវឌ្ឍកែងុគច្ម្ម្មង ន្ងិម្កុរការងារនន្នាយកដាឋ ន្បច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្ ច្ហើយកថរ

ទងំជំរញុឱ្យម្កុរការងារយល់ចាស់ពីសិទធិ ន្ងិកាត្ពវកិចេច្ដាយម្សបចាប់ នន្កសហវ ន្ងិរាជរដាឋ ភបិាល ច្ម្ការកិចេ

សន្ារបស់គច្ម្ម្មង ន្ងិចាប់ពាកព់ន័្ធច្នសងៗច្ៅករពុជា។ 

 វិធីសា្សតរាុងការរាកាការណ្៍ 



កិចេការ ំបូងនន្ច្បសកករាការងារ រន្រន្តីជាប់កិចេសន្ាម្ត្ូវនលតិ្នតល់របាយការណ៍កនន្ការ ក លរួរម្មន្កនន្ការ

សករាភាពលរអតិ្ ន្ងិទទួលការយល់ម្ពរពីម្បធាន្ច្លខាធកិារដាឋ ន្ម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS។ ជាច្រៀងរាល់កខ ម្ត្ូវ

នតល់របាយការណ៍នន្ច្បសកករាការងារ ក លរួរម្មន្ លទធនលសច្ម្រចបាន្ ន្ិងទទួលការយលម់្ពរពីម្បធាន្

ច្លខាធកិារដាឋ ន្ម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS សម្ម្មប់ការច្បើកនតលម់្បាក់ច្បៀរវត្សជាច្រៀងរាលក់ខ។ កំ ុងច្ពលបំច្ពញ

ការងារ រន្រន្តនី្ីរួយៗម្ត្ូវម្មន្ត្ួនាទីនលិត្ន្ូវរបាយការណ៍ម្បចំាម្ត្មី្មសនងក រ សម្ម្មប់ជាធាត្ុចូលច្លើកច្ ើង 

ន្ងិចូលរួរកែងុកិចេពភិាកា ជារួយម្បធាន្ច្លខាធកិារដាឋ ន្ម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS ម្បធាន្ម្កុរការងារម្គប់ម្គង

គច្ម្ម្មង FMIS ន្ងិគណៈកម្មា ធិការកកទម្រង់ នន្ម្កសួងច្ស ឋកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

ភាសា 

ភាសាកខារ ន្ងិភាសាអង់ច្គាស ន្ងឹម្ត្ូវច្ម្បើម្បាស់សម្ម្មប់រាល់ទំនាក់ទំន្ង រាយការណ៍ ន្ងិច្រៀបចំឯកសារ។ 

ទីតងំបំសរញការងារ 

ជាទូច្ៅ រន្រន្តីជាប់កិចេសន្ាម្ត្ូវបំច្ពញការងារច្ៅការិោលយ័ នន្នាយកដាឋ ន្បច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្ ឬច្ៅ

ច្លខាធកិារដាឋ ន្ម្កុរការងារម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS ក លសថ ិត្ច្ៅជាន្់ទី៦ នន្អគរ ខ ន្ងិ អគរ គ នន្ម្កសួង

ច្ស ឋកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុអាសយដាឋ ន្នាូវច្លខ៩២ សងាក ត្់វត្តភែ ំខណឌ  ូន្ច្ពញ រាជធាន្ភីែចំ្ពញ ម្ពេះរាជាណាចម្ក

ករពុជា។ 

បរកិាខ រ និងបរសិាថ នការងារ 

បរិកាខ រការងារ  ូចជាត្ុការិោល័យ ច្ៅអី ន្ិង ច្សវាអុីច្ធើកណត្ ន្ឹងម្ត្ូវនតលជ់ូន្សម្ម្មប់បំច្ពញការងារ។ ច្ដាយក ក 

រន្រន្តីជាប់កិចេសន្ាម្ត្ូវម្មន្ ន្ងិយកកុពំយូទ័រ ន្ិងសម្មា រការិោល័យផ្ទា លខ់ាួន្ច្នសងច្ទៀត្ចំាបាច់ សម្ម្មប់បំច្ពញ

ការងារ ន្ិងសច្ម្រចលទធនលការងារ។ រន្រន្តីជាប់កិចេសន្ា រិន្អន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យច្ធវើការងារ ន្ងិទំនាក់ទំន្ងច្នសងៗច្លើ

ការងារផ្ទា ល់ខាួន្ ច្ម្ៅពកីារងារសម្ម្មប់គច្ម្ម្មងកែុងកំ ុងច្ម្ម៉ែ ងការងារច្នាេះច្ ើយ។ 

ការសលើរទរឹចិតត 

កែុងកំ ុងច្ពល ឬបនាា ប់ពីកិចេសន្ា ច្បកខជន្ អាចម្មន្ឱ្កាសកាា យជារន្រន្តីរាជការច្ពញសិទធិ (ច្ដាយទទួលបាន្ម្បាក់

ច្បៀវត្សរ ឋ) ច្ដាយកនអកច្លើសរិទធករាការងារក លបាន្វាយត្នរាច្ដាយម្កុរការងារម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS។ 


