
ជហំានទ ី១ 

ច ុះបញ្ជ កិា និងការទទួលបានវញិ្ញា បនបត្របញ្ជ កិា      
គិលាន បដ្ឋា កកម្ព ជាពីគណៈគិលាន បដ្ឋា កកម្ព ជា។ 

 

 
  

គណៈគិលានុបដ្ឋា កកម្ពុជា 
 ក្កុម្ក្បឹកាគណៈគិលានបុដ្ឋា កជាតិ 
 
 ក្រឹតតបិក្តស្តអីំរកីារអភវិឌ្ឍវជិាា ជីវៈបនត 
 

អវីដែលអនកក្តូវែឹងកនងុនាម្ជាអនកក្បកបវិជាា ជីវៈគិលានុបដ្ឋា ក 
ការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈ (CPD) ជួយអនកប្រករវជិ្ជា ជីវៈគិលានុរដ្ឋា កដែលមានអាជ្ជា រណ្ណ
គិលានុរដ្ឋា កដែើម្បីរកា និងដលើកកម្ពស់សម្ត្ថភាពវជិ្ជា ជីវៈររស់ពួកដគ។ CPD ជួយអនក
កនុងការរការច្ចុរបននភាពននការអនុវត្តវជិ្ជា ជីវៈររស់ខ្លួនដែើម្បីធានាថាអនកផ្តល់ជូនដសវា
ដែទាំមាតានិងទរកដររទាំដនើរប្រករដដ្ឋយប្រសិទធិភាព គុណ្ភាព និងសុវត្ថិភាព ែល់
អនកជាំងឺ អតិ្ែិជន ឬសហគម្ន៍អនក។អនកប្រករវជិ្ជា ជីវៈជ្ជគិលានុរដ្ឋា កទាំងអស់ប្ត្ូវ
រាំដពញ៦០ពិនទុកនុងមួ្យវែត CPD ដែលមានរយៈដពល៣ឆ្ន ាំ។ ១ពិនទុ CPD=១ ដមា៉ោ ងននការ
សិកាសកម្មសូម្ដម្ើលសកម្មភាពទាំងឡាយដែលប្ត្ូវបានរារ់ជ្ជសកម្មភាពCPD។ដគ
ហទាំព័រគណ្ៈគិលានុរដ្ឋា កកម្ពុជ្ជ (http://CambodianCouncilofNurse.com/kh/)  
មានរញ្ា ីននការរណ្តុ ុះរណ្តត លដែលប្ត្ូវបានទទួលស្គា ល់ជ្ជសកម្មភាព CPD។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជហំានទ ី២ 
ធ វ្ើផែនការសិកាផ្ទា លខ់្លួនសត្ាបក់ារអភិវឌ្ឍវជិាជ ជវីៈបនត។ 

 

ជហំានទ ី៣ 

ចូលរួម្វគគបណត ុះបណ្តត លការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជីវៈបនតធដ្ឋយ
ផ្ទា ល ់ឬ ពីចំងាយ(online training)។ល។ ជាម្យួ
អងគភាពែតលក់ារបណត ុះបណ្តត លការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជីវៈបនត
ផែលានការទទួលស្គគ លធ់ដ្ឋយគណៈគិលាន បដ្ឋា ក
កម្ព ជានិងករត់្ាពិនា ការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជីវៈបនត 
(CPD)របស់អនក។ 

 

ជហំានទ ី៤ 

ដ្ឋក់ភសត ាងននសកម្មភាព(CPD) របស់អនកធៅ      
គណៈគិលាន បដ្ឋា កកម្ព ជាសត្ាបធ់សនើស ំ              
ឬបនតអាជាា បណណគិលាន បដ្ឋា ក។ 
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http://cambodiancouncilofnurse.com/kh/?fbclid=IwAR3ADFBMzwusGm2puY6YskckPI-ueVykIywURP0l-0x3tFsloXz9lkOY6IY


 
ដោលការណ៍្ដណ្នាាំសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈរនតផ្តល់ព័ត៌្មានរដនថម្អាំពីត្ប្មូ្វការ CPD 
ររស់ គណ្ៈគិលានុរដ្ឋា កកម្ពុជ្ជ (CCN)។ ដសែងយល់រដនថម្ពី CCN អាំពីរដរៀរដប្រើប្បាស់
ប្រព័នធប្គរ់ប្គងការចុ្ុះរញ្ា ិកាតាម្អនឡាញ (RMS) កនុងការកត់្ប្តា និងតាម្ដ្ឋនពិនទុ CPD 
ររស់អនក។ 

CPD ជាទនំួលខុស្ក្តូវរបស្អ់នក!  
 

តតើក្តូវរាប់យ៉ា ងែចូតម្តច?  

ល.រ ស្កម្មភារ CPD ចំនួនរិនទ ុCPD 
ចំនួនរិនទ ុCPD    

អតិបរមិារកនងុម្ួយស្កម្មភារ 
១ ការពិភាកាករណីសិកាជាត្កុម្/ចូលរួម្ការត្បជ ំបធចេកធទស 

(កូឡូក) 
១ពិនា CPD  សត្ាប ់ធា៉ោង
ធរៀនសកម្មនីមួ្យៗ 

ពិនា  CPD ជាក់ផសតង 

២ ការសិកាធដ្ឋយខ្លួនឯង* 
(អានអរថបទទិនាន បបវរតិធៅកន ងទិនាន បបវរតីលបីៗទាក់ទងនឹងស ខ្
ភាពឬការធបាុះព ម្ពែាយាម្ Internet ទាក់ទងនិងស ខ្ភាព  
(Webinars) ឬ វធីែអូទាក់ទងនឹងស ខ្ភាព) 

 ត្រូវការភសត ាងជាលាយលកខណ៍អកសរ 

១ពិនា CPD  សត្ាប ់ធា៉ោង
ធរៀនសកម្មនីមួ្យៗ 

រហូរែលអ់រិបរា ១០ ពិនា  

៣ សិកាខ ស្គលាបណត ុះបណ្តត លឬសិកាខ ស្គលាសត្ាប ់
រយៈធពលពី ១ - ≤ ២សបាត ហ៍ 

១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

រហូរែលអ់រិបរា ១៥ ពិនា  

៤ ការបញ្េ បធ់ដ្ឋយធជាគជយ័ 
វគគសិកាខ្លីានរយៈធពល >២ សបាត ហ៍ធៅ ៣ ផខ្ 

១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

រហូរែលអ់រិបរា ២៥ ពិនា  

៥ ការបញ្េ បធ់ដ្ឋយធជាគជយ័ 
វគគសិកាផែលានរយៈធពលខ្លី ពី ៣ ធៅ ៦ផខ្ 

១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

រហូរែលអ់រិបរា ៣៥ ពិនា  

៦ ការបញ្េ បធ់ដ្ឋយធជាគជយ័ 
វគគសិកាផែលានរយៈធពលខ្ល ីពី >៦ ធៅ ១២ ផខ្ 

១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

រហូរែលអ់រិបរា ៤០ ពិនា  

៧ បានចូលរួម្ការអបរ់ធំៅកផនលងធ វ្ើការវគគសិកាកន ងធពលបំធពញ
ការងារ(In service training) ឬ កម្មវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍនជំ៍នាញ 

១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

ពិនា  CPD ជាក់ផសតង 

៨ ចូលរួម្សននិសីទកន ងត្បធទសកម្ព ជា ១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

ពិនា  CPD ជាក់ផសតង 

៩ ចូលរួម្សននិសីទ សននិបារ ម្ហាសននិបារធត្ៅត្បធទស ១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

រហូរែលអ់រិបរា ២០ ពិនា  

១០ ស្រស្គវត្ជាវធរៀបចំសត្ាបធ់ វ្ើបទបងាា ញធៅធា៉ោងបធត្ងៀនឬបទ
បងាា ញកន ងសននិសីទជារិឬអនតរជារិ(ផែលមិ្នផម្នជាផែនកននការ
បធត្ងៀនែូច្ម្មា) 

១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

ពិនា ត្រូវបានធកើនធឡើងធទវែងរហូរែល ់អរិ
បរា១០ពិនា  CPD  

១១ ការចូលរួម្ជាសាជិកត្កុម្ស្រស្គវត្ជាវ ឬ ការងារគធត្ាង ១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

រហូរែលអ់រិបរា ១០ ពិនា  

១២ ការចូលរួម្ជាសាជិកត្កុម្កន ងការធ វ្ើធោលនធោបាយពិ្ីស្គរ
និងធោលការណ៍ផណនាធំែសងៗ 

១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

រហូរែលអ់រិបរា ១០ ពិនា  



១៣ ស្រស្គវត្ជាវបផនថម្និងធរៀបចំ ធែើម្បីអភិវឌ្ឍរួនាទីជាត្គូផណនាាំម្
ម្នាីរធពទយ ត្គូផណនា ំត្គូបងវឹកប គគលិកឬនិសសិរធហើយានផែនការ
បណត ុះបណ្តត លផែលានឯកស្គរត្រឹម្ត្រូវ 

១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

រហូរែលអ់រិបរា ១០ ពិនា  

១៤ ចូលរួម្ពិនិរយនិងផកសត្មួ្លឯកស្គរអបរ់ពំាក់ពន័ធនឹងស ខាភិបាល
អរថបទទិនាន បបវរតិ ជំពូកកន ងធសៀវធៅឬឯកស្គរសិកាស្រស្គវត្ជាវ 
 

១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

រហូរែលអ់រិបរា ១៥ ពិនា  

១៥ កន ងនាម្ជាសហអនកនិពនធធបាុះព ម្ពែាយអរថបទវជិាជ ជីវៈឬអរថបទ
ទាក់ទងស ខ្ភាព ឬរបាយការណ៍ស ខាភិបាលធែសងៗ 

១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

រហូរែលអ់រិបរា ១៥ ពិនា  

១៦ សរធសរអរថបទសិកាស្រស្គវត្ជាវ ជាជំពូកធសៀវធៅ ឬរាយការណ៍
ធែសងៗជាអនកនិពនធ ទី១និងបញ្ជូ នធែើម្បីច ុះែាយ 

១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

រហូរែលអ់រិបរា ២០ ពិនា  

១៧ ច ុះែាយឯកស្គរ ជំពូកធសៀវធៅឬរបាយការណ៍ពាក់ពន័ធ         
ស ខាភិបាលកន ងនាម្អនកនិពនធទី១ 

១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

រហូរែលអ់រិបរា ២០ ពិនា  

១៨ ជាត្បធានែឹកនាកំន ងការស្រស្គវត្ជាវពាក់ពន័ធស ខ្ភាព ១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

រហូរែលអ់រិបរា ២៥ ពិនា  

១៩ ជាត្បធានសត្ម្បសត្មួ្លកន ងការធ វ្ើគធត្ាងទាក់ទងនឹងស ខ្ភាព ១ពិនា CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

រហូរែលអ់រិបរា ២៥ ពិនា  

២០ បញ្េ បថ់្នន ក់ធត្កាយឧរតម្សិកា ផែលពាក់ពន័ធនឹងជំនាញធៅកន ងនិង
ធត្ៅត្បធទសផែលទទួលបានគ ណវ ឌ្ឍិជាែលូវការែូចជា សញ្ញា បត្រ
បរញិ្ញា បត្របរញិ្ញា បត្រជានខ់្ពស ់និងថ្នន ក់បណឌិ រ។ល។ 

១ពិនា  CPD  កន ងមួ្យធា៉ោង
ននការធរៀនសូត្រសកម្ម 

រហូរែលអ់រិបរា ៦០ ពិនា  
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