គណៈឆ�បកម�ជ
ុ

េគាលករណ៍ែ ណ
ស�ព
ី ី

ស�ង់ដៃនករចុះប� េ� ឡងវិញ និងលក�ខណ�ត្រម�
ក�ងកអភិវឌ្ឍវិ
ជា�ជីវបន�ស្រមាប់ឆ�បក�ុង្រពះរជាណាច្
ុ

ែខតុល ឆា�២០១៣

១. េសចក�េី ផ�ម
គណៈឆ�បកម�ុជាគ ឺជាអង�ក រមួយតមដនករអនុវ ត�វិជ ា�ជីវៈរបសក�ុង្របេទសកម�ុជ
និងទទួលខុ ស្រត�វេលកេលកកម�ស់ស�ង់ដៃនករែថទំរបស់ឆ�បក�េគាលបំណេដម្បបេ្រម

និង

កររសធារណៈ។
េគាលករែណនាេនះនឹងជួយដល់ឆ�បទំងអសែដលកំ ពុងអនុ វត�ន៍ ករងរឆក�ុង្របេទ
កម�ុជាឲេធ�បច�ុប្បន�ភ

និងអភិវឌ្ឍចំេណះដឹងនិងជំនាញរបស់ខ�ួ

េដម្ី
ប ផ�ល់កែថទដ៍ល�បំផុត

ស្រមា�ស�ី និង្រគ�ស។    ឆ�បអនុវត�វិជា�ជ ីវៈឆ� ្រគបេ្រង�ឆ�ប អ�ក្រគប់្រគងឆ�ប អ�ក�សវ
ករងរឆ   ែដលករងេនាមានឥទ�ិពេលករអនុវតករងរឆ     មានកតព�កិច�ក�ុងករបំ
តស�ង់ដៃនករចុះប��េឡងវិញ និងលក�ខណ�ត្រម�ក�ុងកអភិវឌ្ឍនវិជា�ជីវបន�។
ករអភិវឌ្ឍវិជា�ជីវៈបនអបត់ែបនបា
េរសវគ�បណុ� ះបណ
ា�ែដលខ�ួន្រត�វក

េហយវអ�សេលឆ�បក�ុងកសេ្រមចិត�េ្រជ

េដម្បីបំេពញតមលក�ខ ត្រម�ៃនករអភិវឌវិជា�ជ ីវៈបន

ប៉ុ ែន�កេ្រជសេរេនាះ្រត�វអនុេលមេពិធីសរជាស�ីពីមាតុភគា�េ្រគថា�ក
ែណនាេផ្សេទៀតរបស់្រកសួសុខភិ បា។

េគាលករែណនាំេនះរួមមា

និងឯកស
កេធ�ែផនករ

ករបំេពកអភិវឌ្ឍនវិជា�ជ ីវៈបន    និងភស�តងពលទ�ផលៃនកបំេពញកអភិវឌ្វិជ
ា�ជ ីវបន�។
ុ

២. េហតុអប
ី� ានជាកអរ ភិវិជា�ជីវៈន�មនសរៈសំខន់ចំេពាះ
ករអភិវឌវិជា�ជ ីវបន�នឹ ងជួយឆ�បក�ុងកបង�ដល់�ស�ី
របស់ឆ�បថខ�ួនកំ ពុងេធ�បច�ុប្បន�ភាពក�ុងអភិវឌ្វិជា�ជ ីវបន�

្រគ�សររបគាត

និងសហភាតរ

និងបង�ញពចំេណះដឹ ង

និងជំនា

ែដលខ�ួន្រត�វេធ�ករអភិវឌកបំេពញកអភិវឌ្ឍនវិជា�ជ ីវបន�្របកបេដ្របសិទ�ិភនឹ ងជួយឆ�ប
អបា៉ន់ស�នពីត្រម�

និងេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វែថទំសុខភែដលមានករផា�ស់ប

និង

ព្រងឹស�ង់ដៃនកែថទំរបសខ�ួន។
ភស�តៃនក�សវ្រែផ�
កែថទំបង�
ុ
បណ
ា�លមូលដ�ន ចំេណះដឹងែដលទទួល

ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំេ្រកយពី ប�វគ�បណុ� ះ

ក�យជាហួសសម័យ េហយេបគកអភិវឌ្ឍន

1

វិជា�ជ ីវបន�េទេនា

កែថទំនឹ្រប្រពឹត�េទេដមានគុណភនិងអនាំឲមានេ្រគាះថ

(ស�ប់ឬមានជំ)ដល់អ�កជម�ឺ។
ចំេណះដឹ ង

ដូេច�ះអ�ក្របកបវិជា�ជីវៈសុខភទំងអសចំបាច់្រត�វវឌ្ន៍

និងជំនាញរបស់ខ�ួជ្របច 1ករអភិវឌ្វិជា�ជីវបន�មិនធានឆ�បមាសមត�ភា

្រគប់្រគ១០០%េនាេទ ប៉ុ ែន�វសូចនាករដ៍សំខន់មួយក�ុងកនូវគុណភាពៃនករែថទ

៣. េតេ គលករែណនេា នះេ្រស
� ្រមប់អ�ក
េគាលករែណនាេនះេ្របស្រមាប់ឆ�បែដលកំពអនុ វត�ន៍វិជា�ជ ីវៈឆ�ក�ុង្របេទសកម�ុជ
េហយក៍អចមានសរៈ្របេយាជន៍ផ្រមា្របធានអង�ភាពែដលឆ�បកំពុងប ំេរក

�ស�ី និង

សធារណៈេដម្បឲ្ពួ កេគយល់ពីតួ នាទីរបស់គណៈឆ�កម�ុជក�ុងកកំណត់ស�ង់ដៃនកអនុ វត�
វិជា�ជ វៈឆ�ប។

៤. តួនាទីរបស់គណៈឆ�បកម�ុ
គណៈឆ�បកម�ុជមានតួនាទីដូចតេ
•

ចុ ះប��ីឆ�បែដលមាគុណវុឌ្ឍិ្រគប់្រ។

•

េរៀបចំស�ង់ដសមត�ភាពឆប និង្រកមសីលធម ៌ឆ�។

•

េរៀបចំស�ង់ដបណុ� ះបណ
ា�លមូលដ�ន នបន�

និងេគាលករណ៍ែណនាំស�ីពីស�ៃនក

ចុ ះប��ីេឡងវិញ និងលក�ខណ�ត្រម�ក�ុងកអភិវឌ្ឍវិជា�ជ ីវបន�។
•

េសុបអេង�តេលបណឹ � ងឆ�ប  និងេដះ�សយ
ប��វិន។

•

ផ�ល់ព័ត៌មានស�ីពស�ង់ដៃនករអនុវតវិជា�ជ ីវៈឆ�។

៥. ឆ�បជនជាតែខ�រ
ឆ�បែខ�រទំអស់ែដលកំពុងអនុ វត�ន៍ករងរឆក�ុង្រពះរជាណាច្រកក

្រត�ចុ ះប��ីនិង

ចុ ះប��ីេឡងវិញជាមួយគណៈឆ�បកម�ុេរៀងរល៣ឆា�ំម�។

1

Gilles D &Petenggill M (1993) Retention of continuing education participants, journal of continuing education in
Nursing 24, 17-22
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៦. ឆ�បបរេទស
ឆ�បបរេទសទំអស់ែដលកំ ពុងអនុ វត�ន៍ករងរឆក�ុង្រពះរជាណាច្រកក្រត�ចុ ះប��ីនិង
ចុ ះប��ីេឡងវិញជាមួយគណៈឆ�បកម�ុេរៀងរល១ឆា�ំម�។

ករចុះប��ីនិងករចុះប��ីេឡងវគឺ មាសរសំខនស្រមាករករសុវតិភា
�
សរ
ណជននិងមាន័យថឆ�បែដលបាចុ ះប��ីទំងអសបាបំេពញតលក�ខណ�ៃនកចុ ះប��ីរបស់
គណៈឆ�បកម�ុជ។

៧. លក�ខណ�ត្រម�វនិងស�ង់ដៃនករចុះប��ីេឡ ង
ក. ស�ង់ដៃករអនុវតវិជា�ជីវៈឆ�
ក.១ ឆ�បជនជាតែខ�រ
ឆ�បជនជាត ែខ�រែដលអនុវត�ន៍វិជា�ជ ីវៈឆ�ប្រតេ្រប្របនូវគុណវុឌ្ឍរបស់ខ�ួនយា៉តិចបំផុត
៥០០េមា៉ង ក�ុ១ឆា�ំ ឬ ១,៥០០េមា៉ ក�ុងរយៈេពល៣ឆា�ំ មុ ននឹងកបរិេច�ទកំ ណត់ៃនកចុ ះប��ី
េឡងវិញ។
ក.២ ឆ�បបរេទស
ឆ�បបរេទសែដលអនុ វត�ន៍ វិជា�ជ ីវៈឆ�ប្រតេ្រប្របនូវគុ ណវុឌ្ឍរបស់ខ�ួនយា៉តិចបំផុ ត៥០០
េមា៉ង ក�ុរយៈេពល១ឆា�ំមុ ននឹងកបរិេច�ទកំណត់ៃនកចុ ះប��ីេឡងវិញ និងបំេពញតលក�ខណ�
ត្រម�វេផ្សងេទៀតែដលកំណត់ក�ុងេសចក�ីសេ្រមចស�ីពីករកំណត់្របេភទ និងលក�ករចុប��ី
ឆ�ប។
េគាលបំណៃនស�ង់ដេនគឺេដម្បីករពរណជនេដធានាថាឆ�បចុ ះប��ីេឡង
វិញបាបំេពញតមលក�ខណ�ត្រម�វៃនករអនុវិជា�ជ ីវៈឆ�េដម្បធាថេសវែដលខ�ួបាផ�ល់មា
សុវតិភាព
�
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្របសិនេបឆ�បមិនបាបំេពញតលក�ខណ�ខងេលេនា
ឆ�បជនជាត ែខ�រនិងបរេទស្រត�វ
•

ចូលរួមវគ�បណុ� ះបណ
ា�លែដលអនុម័តេដយ្រកសួងសុខភ េដម្បឲ្យឆ�បអបំេពញត
ស�ង់ដៃនករអនុវត�វិជា�ជីវៈ ឬ

•

អនុវត�ន៍ករងរស�ិតេ្រកមករអភិបាលេដយឆ�បែដលបានចុះប��ីកឆ�បទូេទក�ុង
រយៈេពល៣ែខនិងទទួលបានលិខិតប��ក់សមត�ភាពេដម្បីធានាថាមានច

និង

ជំនាញថ�ី និងអចេឆ�យតបេទនសមត�ភាពស�ូ  និង្រកមសីលធម៌ឆ�បែដកំ ណត់េដ
គណៈឆ�បកម�ុជ។
ខ. ស�ង់ដៃនកអភិវឌ្ឍនវិជា�ជីវបន�
ឆ�បជនជាត ែខ�រនិងបរេទស្រត�វ
•

ទទួលបាននូវកអភិវឌ្ឍនវិជា�ជ ីវបន�យា៉ងត ិចបំផុ៤០េមា៉ងក�ុរយៈេពល១ឆា�ំ១២០េមា៉
ក�ុងរយៈេពលបី ឆា�ែដលករសិក្សោេនាះទនឹងករងរែដលខ�ួនកំពុងអនុវត�។

•

កត់្រតនូវកំណត់េហតុករសិក្សោរបស់ខ។

•

បំេពញពក្យសុំចុះប��ីេឡងវិញនិង្របកសថាខ�ួនបានបំេពញតៃនករចុះប��ីេឡ
វិញ និងលក�ខណ�ត្រម�ក�ុងកអភិវឌ្ឍវិជា�ជីបន�។

•

េឆ�យតបតមសំេណររបស់គណៈឆ�បកម�ុជាក�ុងករេធ�សវនកម�េលករបំមស�ង់ដនិ
លក�ខណ�ត្រម�វក�ុកអភិវឌ្ឍវិជា�ជីបន�។
ស�ង់ដៃនករចុះប��ីេឡវិញ  និងលក�ខណ�ត្រមវក�ុងករអភិវឌ្ឍវិជា�ជបន�គឺជាស�ង់ែដល

បេង�តេឡងេដយគណៈឆ�បកម�ុជាែដលឆ�បទំងអស់្រត�វបេដម្បីខ�ួនអចុះប��ីេឡងវិញ។

ឆ�ប

អចទទួលបានករចុះប��ីេឡងវិញលុះ្រត្រ ក�ម្របឹក្សោគណ-េខត�បាទទួលនូវពក្យស
ចុ ះប��ីេឡងវិញរបស់ឆ�ប។
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ឆ�បែដលបានចុះប��ីទំងអស់េលកែឆ�បមិនមានជំនាញគ�ីន្រត�េគារពតស�ង់ដៃនក
ចុ ះប��ីេឡងវិញ 

និងលក�ខណ�ត្រម�វក�ុងករអភិវឌ្ឍវិជ ា�ជីវ។េទះបីឆ�បមិនមាជំនាញគ�ីនី

្រត�វបានេលកែ

ប៉ុ ែន�គណៈឆ�បកម�ុជេលកទឹកចិត�ឆ�បឲ្យទទួករបណ�ុះបណាបន�ែដល

ទក់ទងនឹងករងររបស់ខ។
េតឆ�បអចបំេពតមស�ង់ៃនករអភិវឌ្ឍវិជា�ជីវបន�យា៉ងដូចេម�ច
ឆ�បអចអភិវឌវិជា�ជ ីវៈបន�បស់ខ�ួតមមេធ្យោបាយេ

និងមិនចំណាយថវិ

និងមិន

ចំបាច់មានករអនុម័តពីគណៈឆ�បកម�ុជាេលកំសកម�ភាអភិវឌ្វិជា�ជីវៈបន�របស់ខ�ួនេឡយ
ស�ប័នជាេ្នែដលផ�ល់ករបណ�ុះបណា�លែផ�កសុខភាពមាតនិងទរក
•

្រកសួងសុខភិ

•

សមាគមឆ�បកម�ុ

•

មន�ីរេពទ្

•

សលបណ�ុះបណ

•

អង�ករេ្រករដ�

ឧទហរណ៍ៃនសកម�ភាពសិក្សោរួ
វគ�បណុ� ះបណ
ា�ឬសិក�សែដលេរៀបចំេដ្រកសួងសុខភិ
អុីនធឺែណត

សិក�ស

វគ�បណុ� ះបណ
ា�ផ�ូវក

កេរៀនត

និងេ្រកផ�ូវករេនកែន�ងគ�របស់ខ�ួន      

កិច្� របជុគ�ីនិក    ករ�សវ្    ករចូលរួមេធ�សវនកម�គ�ីនិ      កិច្� របជុំ្រក�មសម�័ន�ឆ (MCAT)
រំលឹក្រទឹស�(ករែស�រកភស�តងថ�)
ុ
ឬវគ�បណុ� ះបណ
ា�។

វគ�បេ្រង�នផា�ល់េលក

និងេធ�បទបង�ញក�ុងសិក�

ករអភិវឌវិជា�ជីវបន�្រត�វែពក់ព័ន�េនឹ ងករងែដលឆ�បកំពុងអនុ វត�ន៍

េហយកសិក្េនះនឹងអជួយឆ�បផ�ល់ករែថទ្របកបេដយគុណ។
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្របសិនេបអ�កមិនអចបំេពញតមស�ៃនករអភិវឌ្ឍវិជា�ជីវបន�េនា
ឆ�បមិនអចចុះប��ីេឡងវិញបានេទ្របសិនេបខ�ួនមិនអចបំេស�ង់ដៃនករអភិវឌ្ឍ
វិជា�ជ ីវបន�េនះ។

៨. កំណត់្រតផា�ល់ខ
កំណត់្រតផា�ល់ខ�ួនគឺជាកំណសកម�ភាពអភិវឌ្ឍវិជា�ជីវៈបន�របស់ឆ ឆ�ប្រត�ទទួល
ខុ ស្រត�េលកបំេពញទ្រមងៃនកំ ណត់្រតៃនអភិវឌ្វិជា�ជ ីវៈបននិងរក្សោទេដយខ�ួនឯង

៩. ករអភិវឌ្ឍវិជា�ជីវបន�អាចេធ�េឡងេ៖
•

ស្រមាប់អ�កបំេរករងរមាេបៀវត្សកែន�ងករងរបស់ខ�ួនស្រមាប់វិសសធារ
មានដូចជាៈមន�ីរសុខភ

�ស�ក្របតិបត�

មន�ីរេពទ្

ឬមណ�លសុខភាព

ស្រមាវិស័យឯកជនមានដូចជគ�ីនិក    មន�ីរេពទ្យ  ឬអង�កររបស់ខ�ួន
•

បេ្រមករងរគាន្របាក់េបៀវតមាដូចជាករងរស�ចិត�ស្រមាប់អង�ករសប្បុរស
ឬ  ក�ុងអំឡងេពលស្រមពីករងរដូច
ស្រមមាតុភ   ឬក�ុងអំឡុងេពលរង់ចក
ុ
ែតងតំតួនាទីេនក�វិស័យសធារណ

១០. េគលករែណនស
ា ្រមប់កត់សកមភ
� សក
�ុ
ា �ជីវបន�
ិ ្កងករអភិវឌវិជ
ឆ�ប្រត� ៖
•

េ្រប្របឧបសម�័ន�ទី១ស្រមាកត់្រតសកមពសិក្ក�ុងករអភិវឌវិជា�ជ ីវបន�
និងទក់ទេទនឹ ងករងររបឆ�ប។

•

េ្រប្របឧបសម�័ន�ទី១េដម្បីកត់្រតរល់សកសិក្នីមួយៗ ឬដកជ្រក�នូវសកម�ភា
សិក្ែដល្របហ្របែហគាដូចជ វគ�បណុ� ះបណ
ា� ឬសិក សល

•

េ្រប្របឧបសម�័ន�ទី១ក�ុងកកត់្រនូវសកម�ភាសិក្របស់ឆ�ប    និងចង្រកងកំ ណត់
្រភស�ុតៃនករអភិវឌ្ឍវិជា�ជ ីវបន�។

•

រក្ទុ កឧបសម�័ន�ទី១េនះក�ុង្រក�ណ មួយស្រមារយៈេពល៣ឆា�ស្រមាករចុះប��េឡងវិញ។
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ឆ�បអទទួលបាឧបសម�័ន�ទី១េនះពីេគហទំព័ររបស់គណៈឆ�បកម�ុជ

ឬទំនាក់ទំនគណៈ

ឆ�បកម�ុជតមអុីែមល info.cmccambodia@gmail.com ឬ  តមទូរស័ព�េលខ ០២៣ ៩៩៦ ៣៨៣
ឬទំនាក់ទំនករិយាល្រក�ម្របឹគណៈឆ�បរជធា-េខត�របស់ខ�ួន។

១១. ឯកសរេយា
១. ្រពះរជ្រកស�ីពីករបេង�តគណៈឆ�បម�ុជ េលខនស/រកត/០៩០៦/៣៨៩
២. អនុ ្រកឹតស�ីពី្រមសីលធម៌ឆ�ប េលខ២៤ អន្រ.បក ្របរ៥ (៦)
៣. ស�ង់ដៃនករចុះប��េឡងវិញ និងលក�ខណ�ត្រម�ក�ុងកអភិវឌ្ឍវិជា�ជ ីវបន�ស្រមាប់ឆ�បក�
្រពះរជាណាច្រក
៤. គណៈគិលនុបដសឹង�បូរី www.healthprofessionals.gov.sg
៥. គណៈគិលនុបដ-ឆ�បៃថឡង់ៈមជ្ឈមណ�លបណ�ុះបណា�លប
www.ccne.or.th/download/sec_license.htlm
៦. គណៈឆ�បណូែវលសឺឡង់ៈកម�វិធីផ�ល់វិ��បនប័្រតេឡងវិ
www.midwiferycouncil.health.nz/recertification-elective-education/
៧.គណៈគិលនុបដ-ឆ�បអូ�ស�លីៈស�ង់ដៃនករអភិវឌ្ឍវិជា�ជី
www.nursingmidwiferyboard.gov.au
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ឧបសម�ន
័ �ទ១
ី
គណៈឆ�បកម�ជ
ុ
ទ្រមងកត់្រតសកម�ភាពអភិន៍វិជា�ជីវៈបនរបស់ឆ�ប
រយៈេពលៃនករអភិវឌវិជា�ជីវបន� 
ចប់ពៃថ�ទី ..........ែខ..............ឆា�.....................រហូតដល់ៃថ�ទី ...........ែខ..............ឆា�.................
ចំនួនេមា៉ែដលបានសិក
................................................................................................................................................................
ទីកែន�ងបំេរករង
សូមប�� ក់ េឈ�ទីកែន�បំេរករង...........................................................................................................
សូមពិពណ៌នាេដយសេង�បពីតួនាទីរអ�ក
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

្របេភៃនករសិក
កលបរិេច�ទៃថ�ទី .............ែខ...............ឆា�.................
សូមពិពណ៌នាេដយសេង�បេឈ�ះៃនវគ�សិក្សោឬបណ�ុះបណករចុះអភិបាលែផ�កគ�ីន
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ពីពណ៌នាពីសកម�ភសិក្
សូមប�� ក់ពីខឹម
� សរៃនវគ�សិក្សោឬបណ�ុះបណា�
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
សូមប�� ក់ពីមូលេហតុ ៃនករចូលរួមវគ�សិក្សោឬបណ�ុះបណា�
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
សូមប�� ក់ពីទីកែន�ងៃនវគ�សិក្សោឬបណ�ុះបណា�ល
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................................................................................................................................................................

ពីពណ៌នាពីសកម�ភសិក្(ត)
សូមប�� ក់ពីអ�ីែដលអ�កចង់ទទួលបានពីវគ�សិក្សោឬបណ�ុះបណា�
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
សូមប�� ក់ពីសកម�ភាឬដំេណកៃនវគ�សិក្សោឬបណ�ុះបណា�ល
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

លទ�ផលៃនសកម�ភាសិក្
េតសកម�ភាសិក្សោេមានទំនាក់ទំយា៉ដូចេម�ចជាមួនឹងករងរបស់អ�ក?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ចូរេរៀបរបលម�ិតថាេតករសិក្សោេនះមានផល្របេយាជន៍អ�ីខ�ះដល់ករអនុវត�ករង?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ចូរេរៀបរបលម�ិតថាេតករសិក្សោេនះឲ្យគុណភាពៃនករផ�ល់េសវឆ�បរបស់អ�ក្របេសរេឡ?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

អ�កអចបែន�ចំនួនទំព័រ្របសិនេបចំបាច់ ក�ុងករកសកម�ភាពេរៀនសូ្រតរបស់អ និងរក្សោទ
ឧបសម�័ន�េនះក�ុង្រក�ណូែដលមេឈ�របស់អ�ក។
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