
ជំហានទី ១ 

ច ុះបញ្ជ ិកា និងការទទួលបានវញិ្ញា បនបត្រ
បញ្ជ ិកាឆ្មបកម្ព ជាពីគណៈឆ្មប          កម្ព ជា។ 

 

 
 

គណៈឆ្មបកម្ពុជា 
  ក្កុម្ក្បឹកាគណៈឆ្មបជាតិ 
 
 ក្រឹតតិបក្តស្តអីំរីការអភិវឌ្ឍវិជាា ជីវៈបនត 
 

អវីដែលអនកក្តូវែងឹកនងុនាម្ជាអនកក្បកបវជិាា ជីវៈឆ្មប 
ការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជីវៈ (CPD) ជួយអនកត្បកបវជិាជ ជីវៈឆ្មបដែលមានអាជាា បណ្ណា ឆ្មបដែើម្បីរកា 
និងដលើកកម្ពស់សម្រថភាពវជិាជ ជីវៈរបស់ពួកដគ។ CPD ជួយអនកកន ងការរកាបចច បបននភាព
ននការអន វរតវជិាជ ជីវៈរបស់ខ្លួនដែើម្បីធានាថាអនកផ្តល់ជូនដសវាដែទាំមាតានិងទរកដបប
ទាំដនើបត្បកបដោយត្បសិទធិភាព គ ណភាព និងស វរថិភាព ែល់អនកជាំងឺ អរិែិជន ឬសហ
គម្ន៍អនក។អនកត្បកបវជិាជ ជីវៈជាឆ្មបទាំងអស់ត្រូវបាំដពញ៦០ពិនទ កន ងមួ្យវែត CPD ដែល
មានរយៈដពល៣ឆ្ន ាំ។ ១ពិនទ  CPD=១ ដមា៉ោងននការសិកាសកម្មសូម្ដម្ើលសកម្មភាព
ទាំងឡាយដែលត្រូវបានរាប់ជាសកម្មភាពCPD។ដគហទាំព័រគណៈឆ្មបកម្ព ជា 
(http://www.cmidwivesc.org)  
មានបញ្ជ ីននការបណត ុះបណ្ណត លដែលត្រូវបានទទួលស្គា ល់ជាសកម្មភាព CPD។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជំហានទី ២ 

ដ្វើដផ្នការសិកាផ្ទទ ល់ខ្លួនសត្មាប់ការ
អភិវឌ្ឍវជិាជ ជីវៈបនត។ 

 

ជំហានទី ៣ 

ចូលរមួ្វគាបណត ុះបណ្ណត លការអភិវឌ្ឍវជិាជ
ជីវៈបនតដោយផ្ទទ ល់ ឬ ពីចាំងាយ(online 
training)។ល។ ជាមួ្យអងាភាពផ្តល់ការប
ណត ុះបណ្ណត លការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជីវៈបនតដែល
មានការទទួលស្គា ល់ដោយគណៈឆ្មបកម្ព 
ជានិងករ់ត្តាពិនទ ការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជីវៈបនត 
(CPD)របស់អនក។ 

 

ជំហានទី ៤ 

ោក់ភសត តាងននសកម្មភាព(CPD) របស់
អនកដៅ      គណៈឆ្មបកម្ព ជាសត្មាប់ដសនើស ាំ 
ឬបនតអាជាា បណាឆ្មប។ 
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http://www.cmidwivesc.org/


 
ដោលការណ៍ដណនាាំសត្មាប់ការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជីវៈបនតផ្តល់ព័រ៌មានបដនថម្អាំពីរត្ម្ូវការ CPD 
របស់ គណៈឆ្មបកម្ព ជា (CMC)។ ដសវងយល់បដនថម្ពី CMC អាំពីរដបៀបដត្បើត្បាស់ត្បព័នធ
ត្គប់ត្គងការច ុះបញ្ជ ិកាតាម្អនឡាញ (RMS) កន ងការករ់ត្តា និងតាម្ោនពិនទ  CPD 
របស់អនក។ 

CPD ជាទំនួលខុស្ក្តវូរបស្អ់នក!  
 

តតើក្តូវរាប់យ៉ា ងែូចតម្តច?  

ល.រ ស្កម្មភារ CPD ចំនួនរិនទ ុCPD 
ចំនួនរិនទ ុCPD    

អតិបរមិារកនងុម្ួយស្កម្មភារ 
១ ការពិភាកាករណីសិកាជាត្កមុ្/ចូលរមួ្ការត្បជ ាំ

បដចចកដទស 
(កូឡូក) 

១ពិនទ CPD  សត្មាប់ 
ដមា៉ោងដរៀនសកម្ម
នីមួ្យៗ 

ពិនទ  CPD ជាក់ដសតង 

២ ការសិកាដោយខ្លួនឯង* 
(អានអរថបទទិនាន បបវរតិដៅកន ងទិនាន បបវរតីលបីៗ
ទក់ទងនឹងស ខ្ភាពឬការដបាុះព ម្ពផ្ាយតាម្ 
Internet ទក់ទងនិងស ខ្ភាព  (Webinars) ឬ វដីែអូ
ទក់ទងនឹងស ខ្ភាព) 

• ត្រវូការភសត តាងជាលាយលកខណ៍អកសរ 

១ពិនទ CPD  សត្មាប់ 
ដមា៉ោងដរៀនសកម្ម

នីមួ្យៗ 

រហូរែល់អរិបរមា ១០ ពិនទ  

៣ សិកាខ ស្គលាបណត ុះបណ្ណត លឬសិកាខ ស្គលាសត្មាប់ 
រយៈដពលពី ១ - ≤ ២សបាត ហ៍ 

១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

រហូរែល់អរិបរមា ១៥ ពិនទ  

៤ ការបញ្ច ប់ដោយដជាគជ័យ 
វគាសិកាខ្លីមានរយៈដពល >២ សបាត ហ៍ដៅ ៣ ដខ្ 

១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

រហូរែល់អរិបរមា ២៥ ពិនទ  

៥ ការបញ្ច ប់ដោយដជាគជ័យ 
វគាសិកាដែលមានរយៈដពលខ្លី ពី ៣ ដៅ ៦ដខ្ 

១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

រហូរែល់អរិបរមា ៣៥ ពិនទ  

៦ ការបញ្ច ប់ដោយដជាគជ័យ 
វគាសិកាដែលមានរយៈដពលខ្លី ពី >៦ ដៅ ១២ ដខ្ 

១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

រហូរែល់អរិបរមា ៤៥ ពិនទ  

៧ បានចូលរមួ្ការអប់រ ាំដៅកដនលងដ្វើការវគាសិកាកន ង
ដពលបាំដពញការងារ(In service training) ឬ កម្មវ ិ្ ី
អភិវឌ្ឍន៍ជាំនាញ 

១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

ពិនទ  CPD ជាក់ដសតង 



៨ ចូលរមួ្សននិសីទកន ងត្បដទសកម្ព ជា ១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

ពិនទ  CPD ជាក់ដសតង 

៩ ចូលរមួ្សននិសីទ សននិបារ ម្ហាសននិបារដត្ៅ
ត្បដទស 

១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

រហូរែល់អរិបរមា ២០ ពិនទ  

១០ ស្រស្គវត្ជាវដរៀបចាំសត្មាប់ដ្វើបទបងាា ញដៅដមា៉ោង
បដត្ងៀនឬបទបងាា ញកន ងសននិសីទជារិឬអនតរជារិ
(ដែលមិ្នដម្នជាដផ្នកននការបដត្ងៀនែូច្ម្មតា) 

១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

ពិនទ ត្រវូបានដកើនដឡើងដទវែង
រហូរែល់ អរិបរមា១០ពិនទ  CPD  

១១ ការចូលរមួ្ជាសមាជិកត្កមុ្ស្រស្គវត្ជាវ ឬ ការងារ
គដត្មាង 

១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

រហូរែល់អរិបរមា ១០ ពិនទ  

១២ ការចូលរមួ្ជាសមាជិកត្កមុ្កន ងការដ្វើដោល
នដោបាយពិ្ីស្គរនិងដោលការណ៍ដណនាាំដផ្ស
ងៗ 

១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

រហូរែល់អរិបរមា ១០ ពិនទ  

១៣ ស្រស្គវត្ជាវបដនថម្និងដរៀបចាំ ដែើម្បអីភិវឌ្ឍរួនាទីជាត្គូ
ដណនាាំតាម្ម្នទីរដពទយ ត្គដូណនាាំ ត្គបូងវឹកប គាលិកឬ
និសសរិដហើយមានដផ្នការបណត ុះបណ្ណត លដែល
មានឯកស្គរត្រឹម្ត្រវូ 

១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

រហូរែល់អរិបរមា ១០ ពិនទ  

១៤ ចូលរមួ្ពិនិរយនិងដកសត្ម្លួឯកស្គរអប់រ ាំពាក់ព័នធ
នឹងស ខាភិបាលអរថបទទិនាន បបវរតិ ជាំពូកកន ង
ដសៀវដៅឬឯកស្គរសិកាស្រស្គវត្ជាវ 
 

១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

រហូរែល់អរិបរមា ១៥ ពិនទ  

១៥ កន ងនាម្ជាសហអនកនិពនធដបាុះព ម្ពផ្ាយអរថបទវជិាជ
ជីវៈឬអរថបទទក់ទងស ខ្ភាព ឬរបាយការណ៍ស ខា
ភិបាលដផ្សងៗ 

១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

រហូរែល់អរិបរមា ១៥ ពិនទ  

១៦ សរដសរអរថបទសិកាស្រស្គវត្ជាវ ជាជាំពូកដសៀវដៅ 
ឬរាយការណ៍ដផ្សងៗជាអនកនិពនធ ទី១និងបញ្ជូ ន
ដែើម្បចី ុះផ្ាយ 

១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

រហូរែល់អរិបរមា ២០ ពិនទ  

១៧ ច ុះផ្ាយឯកស្គរ ជាំពូកដសៀវដៅឬរបាយការណ៍
ពាក់ព័នធ         ស ខាភិបាលកន ងនាម្អនកនិពនធទី១ 

១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

រហូរែល់អរិបរមា ២០ ពិនទ  

១៨ ជាត្បធានែឹកនាាំកន ងការស្រស្គវត្ជាវពាក់ព័នធស ខ្ភាព ១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

រហូរែល់អរិបរមា ២៥ ពិនទ  



១៩ ជាត្បធានសត្ម្បសត្ម្លួកន ងការដ្វើគដត្មាង
ទក់ទងនឹងស ខ្ភាព 

១ពិនទ CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

រហូរែល់អរិបរមា ២៥ ពិនទ  

២០ បញ្ច ប់ថាន ក់ដត្កាយឧរតម្សិកា ដែលពាក់ព័នធនឹង
ជាំនាញដៅកន ងនិងដត្ៅត្បដទសដែលទទួលបាន
គ ណវ ឌ្ឍជិាផ្លូវការែូចជា សញ្ញា បត្របរញិ្ញា បត្រ
បរញិ្ញា បត្រជាន់ខ្ពស់ និងថាន ក់បណឌិ រ។ល។ 

១ពិនទ  CPD  កន ងមួ្យ
ដមា៉ោងននការដរៀន
សូត្រសកម្ម 

រហូរែល់អរិបរមា ៦០ ពិនទ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 

     
 
 
 
  
                                                                                                         

  
  
  

    
 
 

 
 
 
 
 
 

        http://hpc-cambodia.com           info.cmccambodia@gmail.com 

http://hpc-cambodia.com/

