ក្របខ័ណ្ឌ
រមមវិធីអភិវឌ្ឍន៍បនតផ្ផនរវិជ្ជាជីវៈ

អនុម័តដោយ ៖

COS

ោលបរ ិដចេទអនុម័ត ៖ ថ្ងៃទី១៣ មិងុនា ២០១៤

រតួតពិនិតយចុងដរោយ ៖
កំណែងមី ៖ 1.0

ត ើការអប់រ ំបនតផ្ផនរតវជាសាស្រ្ត (CME) និង ការអភិវឌ្ឍបនតផ្ផនរវិជ្ជាជីវៈ (CPD)
មានន័យដូចតមតច?

ការអប់ រ ំបន្តផ្ននកវវជជសាស្រ្ត ្ំវៅវលើការបន្តរ ីកចវរមើ ន្នន្ការផ្ែទំ ន្ិ ងការអភិ វឌ្ឍចំ វ

េះ

ដឹ ង ជំ នាញ ន្ិ ងឥរ ិយាបែ ផ្ដលពាក់ ព័ន្ធន្ឹងឯកវេ្វវជជសាស្រ្ត ។

ការអភិ វឌ្ឍបន្តផ្ននកវ ិជ្ជជជី វៈ រួមមាន្ឯកវេ្វវជជសាស្រ្ត ន្ិ ងជំ នាញទំងឡាយផ្ដលមិ ន្ផ្មន្

ជ្ជវវជជសាស្រ្ត ផ្ដលជ្ជតរមូវការរប្់ររូវពេយផ្ភនកដូ ចជ្ជ ការររប់ររងហាន្ិភ័យ អភិ បាលកិ ចចផ្ននក
វវជជសាស្រ្ត ន្ិ ង្ីលធម៌ វ ិជ្ជជជី វៈ។ វដត្ិកាបន្តវន្េះជួ យចកខប
ុ
រប្់ខ្ួន្ជ្ជន្ិ
ល
ចច ។

្កមមភាពអភិ វឌ្ឍបន្តផ្ននកវ ិជ្ជជជី វៈអាចមាន្លកខ


ិឌ តឲ្យមាន្ការអភិ វឌ្ឍផ្ននកវ ិជ្ជជជី វៈ

ៈអ្កមម ឬ្កមម ៖

ការ្ិកាផ្បបអ្កមម រឺ មាន្េំ នាក់េំន្ងវៅន្ឹ ង្កមមភាពនានា ផ្ដលវធវើឲ្យអនក
ចូ លរួមបាន្រជ្ជបព័ ត៌មាន្វនេងៗ វដើ មបីវលើកកមព្់ការអន្ុ វតតរប្់ខ្ន្
ួល ដូ ចជ្ជ ការ
បវរងៀន្ ្ន្និបាត ន្ិ ងការអាន្សារព័ ត៌មាន្វវជជសាស្រ្តជ្ជវដើ ម ។



ការ្ិកាផ្បប្កមម រឺ មាន្េំ នាក់ េំន្ងវៅន្ឹ ង្កមមភាពនានា ផ្ដលកំ
តរមូវការកាន្់ ផ្តខ្ព្់ វៅវលើអនកចូ លរួម វ

ត់ ន្ូវ

ើយធានាថា អនកចូ លរួមរតូវយករំ ន្ិត

នានាផ្ដលខ្លួន្បាន្វរៀន្វៅវរបើរបា្់វៅកនុងការអន្ុ វតត ។ ឧទ

រ

៍

៖ វៅកនុង

ការ្ិកាផ្បប្កមម រឺ ការចូ លរួមវៅកនុង្វន្កមមវវជជសាស្រ្ត ្ិកាខសាលា ន្ិ ង
ការអវងេតវលើវ្ចកតីវសាមន្្េរប្់អក
ន ជំងឺជ្ជវដើ ម ។


ការ្ិកាផ្បប្កមម មាន្រប្ិេធភាពជ្ជង ការ្ិកាផ្បបអ្កមម ។

ការអភិ វឌ្ឍបន្តផ្ននកវ ិជ្ជជជី វៈមាន្សារៈ្ំខាន្់ វោយសារ ៖


បវងេើតន្ូ វេរមង់ នន្ដំ វ



នតល់អតថរបវយាជន្៍ រួម្រមាប់អនកជំងឺ ្



វោយវធវើឲ្យចកខប
ុ

ើ រការ្ិកាផ្ដលវកើតមាន្វៅកនុងការអន្ុ វតតរបចំនែៃ។
រមន្៍ ចកខុប

ិឌ តមានក់ ៗ ន្ិ ងវ ិជ្ជជជី វៈ

ិឌ តេេួ លបាន្ន្ូ វការអភិ វឌ្ឍែមីៗផ្ននកវវជជសាស្រ្តន្ិងការវេះកាត់ ។

រក្ួង្ុខាភិ បាលនន្របវេ្កមពុជ្ជ

មាន្បំ

ងកំ

ត់ ន្ូវបេោាន្មួ យ្រមាប់

CME ៖ ការបវងេើតកមមវ ិធី អភិ វឌ្ឍន្៍បន្តផ្ននកវ ិជ្ជជជី វៈរប្់្មារមររូវពេយផ្ភនកកមពុជ្ជ
បង្ហាញន្ូ វភាពជ្ជអនកដឹ កនាំវៅកនុងតំបន្់ វន្េះ ។
ត ើក្ ូវការពិនប៉
ទុ ុន្មមន?

្មារមររូវពេយផ្ភនកកមពុជ្ជតរមូវឲ្យ្មាជិ ករប្់ខ្ួន្កត់
ល
រាន្ូ វការអភិ វឌ្ឍបន្តផ្ននកវ ិជ្ជជជី វៈ

ឲ្យបាន្៥០ពិ ន្ុទកនង១ឆ្
ន ំ ។ ការកត់ រាវន្េះ រតូវផ្នែកវលើការបំ វពញ្កមមភាពនន្ការអភិ វឌ្ឍបន្តផ្ននក
ុ
វ ិជ្ជជជី វៈឲ្យបាន្របផ្

លជ្ជ១វមា៉ោ ង កនុងមួ យ្បាា

៍។

ការអភិ វឌ្ឍបន្តផ្ននកវ ិជ្ជជជី វៈរឺ ជ្ជកមមវ ិធីមួយផ្ដលវធវើវ

វៅកនុងដំ ណាក់ កាលវន្េះ

្ម័ររចិ តត។

្មាជិ ករប្់្មារមររូវពេយផ្ភនកកមពុជ្ជរតូវមាន្វោលវៅ្វរមចឲ្យបាន្៥០ពិ ន្ុទ

កនុងមួ យឆ្នំ ។ វទេះជ្ជយា៉ោ ងណាក៏ វោយ កនុងករ
វទ្កំ

ុ្អវីផ្ដរ ។ រ

២៥ពិ ន្ុទ កនុងមួ យឆ្នំ ។

ី មិ ន្អាច្វរមចវោលវៅវន្េះបាន្វេ ក៏ ពុំមាន្

ៈររូវពេយកមពុជ្ជ (MCC) រ ំពឹ ងថា ចកខុប

កមមវ ិធីអភិ វឌ្ឍន្៍បន្តផ្ននកវ ិជ្ជជជី វៈផ្ដលវរៀបចំ វ

ិឌ តន្ឹ ង្វរមចបាន្យា៉ោ ងតិ ច

ើងវោយ្មារមររូវពេយផ្ភនកកមពុជ្ជេេួល

សាាល់ថាការ្ិកាផ្បប្កមម មាន្រប្ិេភា
ធ ពជ្ជងការ្ិកាផ្បបអ្កមម ។ វ
កំ

ើងវោយ

តុ វន្េះ វរបាន្

ត់ ពិន្ុកាន្់
ទ
ផ្តវរចើន្វៅវលើ្កមមភាពផ្ដលពាក់ ព័ន្ធវៅន្ឹ ងការ្ិកាផ្បប្កមម ។
ត ើរចន្ម្មព័នធរមមវិធីអភិវឌ្ឍន៍បនតផ្ផនរវិជ្ជាជីវៈគឺជ្ជអវី?
កមមវ ិធីអភិ វឌ្ឍន្៍បន្តផ្ននកវ ិជ្ជជជី វៈផ្ចកវចញជ្ជពី ររបវភេ ៖
១) ជំ នាញវវជជសាស្រ្ត
២) ជំ នាញមិ ន្ផ្មន្វវជជសាស្រ្ត
ត ើ ្មារមររូវពេយផ្ភនកកមពុជ្ជតធវើការផ្ណ្ន្ម ំពី្រមមភាពអវីខលះ?

្មារមររូវពេយផ្ភនកកមពុជ្ជ្ូមនតល់អន្ុ សា្ន្៍ ថា ្មាជិ កនានា រតូវបំ វពញន្ូ វផ្នន្ការ

្ិកាផ្ទទល់ខ្ួន្
ល

(្ូមវមើ លឧប្មព័ន្ធ១)

ចប់ វនតើមកមមវ ិធីអភិ វឌ្ឍន្៍ បន្តផ្ននកវ ិជ្ជជជី វៈកនុងឆ្នំន្ីមួយៗ

វដើ មបីវរៀបចំផ្នន្ការ្កមមភាពនានាផ្ដល្មស្្បវៅន្ឹ ងតរមូវការរប្់ខ្ន្
។ ផ្នន្ការវន្េះរួ រ
ួល
មាន្ការរតួតពិ ន្ិតយវ
្ិកាផ្ដលបាន្កំ

ើងវ ិញជ្ជរបចំ

វពញមួ យឆ្នំ

វដើ មបីធានាបាន្ន្ូ វការវឆលើយតបាមតរមូវការ

ត់ ។

ារាងខាងវរកាមវន្េះ្វងខបរបវភេ្កមមភាពនានា ផ្ដល្មាជិ ករប្់្មារមររូវពេយ
ផ្ភនកកមពុជ្ជអាចវរបើរបា្់បាន្ វដើ មបីបំវពញាមតរមូវការ្ិការប្់ខ្ួន្
ល ។ ្កមមភាព្ិកាផ្បប
្កមម មាន្កត់ ្មាាល់វោយ្ញ្ញាផ្ទេយ (*) ។

្កមមភាពនានា ផ្ដលមាន្្ញ្ញា (#) រឺ ជ្ជ្កមមភាពចំ បង វ

ើយរួ ររតូវបំ វពញឲ្យបាន្

ជ្ជវរៀងរាល់ឆ្នំ ។
របវភេេី១ ៖ ជំនាញវវជជសាស្រ្ត
្កមមភាព

ការកំ

* # ការរតួតពិន្ិតយវមើ លវលើខ្ួន្ឯង
ល
កនុងករ
មាន្ភាព្មរសា
មញ
ុ
ដំ វ

* #

ន្ិ ង/ឬ

ពិ បាកៗ

ើ រការ ន្ិ ងលេធនលនានា (របាយការ
ការវធវើបេបង្ហាញអំ ពីករ

ី ខ្លួន្រតូវចូ លរួមវេះកាត់ ផ្ដល ២ពិ ន្ុទ កនុង ១ករ

ី

រពមជ្ជមួ យន្ឹ ងការឆលុេះបញ្ញ
ច ំងពី
៍ ជ្ជលាយលកខ

ី ផ្ដលរួ រឲ្យចប់ អារមម

វនេងវេៀត ន្ិ ងការផ្្វងរករំ ន្ិតលែ/ការពិ ភាកា ។
* # ការចូ លរួមវៅកនុងការពិ ភាកាវលើករ

ត់ពិន្ុទ

៍ អកេរ) ។

៍ ដល់វវជជប

ិឌ ត ២ពិ ន្ុទ កនុង ១ករ

ី ណាមួ យ ផ្ដលពាក់ ព័ន្វធ ៅន្ឹ ង ១ពិ ន្ុទ កនង
ុ ១ករ

ី

ី

ករ

ី វវជជប

ិឌ តដនេវេៀត (្ូមវមើ ល្កមមភាពខាងវលើ)

# ការចូ លរួម្ិកាខសាលា្ាីពី CME ផ្ដលវរៀបចំ វោយ ្មារមររូវពេយ
ផ្ភនកកមពុជ្ជ៖ ពី រដងកនុង១ឆ្នំ ។

៦ពិ ន្ុទ កនង១នែៃ
វពញ
ុ

ការចូ លរួមវៅកនុងកមមវ ិធី វនេងៗវេៀតផ្ននកវវជជសាស្រ្ត ដូ ចជ្ជ ការចូ លរួម ១ពិ ន្ុទ កនង១វមា៉ោ
ង
ុ
របជុំ ្ន្និបាត វរា្ិកា ឬ្ិកាខសាលាជ្ជវដើ ម ។ (វមា៉ោ ង្ិកា្ាីពីចកខុ
សាស្រ្ត)

# អាន្សារព័ ត៌មាន្នានា ្ាីពីវវជជសាស្រ្ត

១ពិ ន្ុទ កនង១អតថ
បេ
ុ

* អាន្អតថបេសារព័ ត៌មាន្នានា ្ាីពីវ ិជជសាស្រ្ត ន្ិ ងការបង្ហាញពី រវបៀប ២ពិ ន្ុទ កនុង១អតថបេ
ផ្ដលខ្លួន្យកវៅអន្ុ វតត (របាយការ

៍ ជ្ជលាយលកខ

៍ អកេរ) ។

្កមមភាពពាក់ ព័ន្ធវនេងៗវេៀត ផ្ដលមិ ន្បាន្វលើកមកបង្ហាញ ។

១ពិ ន្ុទ កនង១វមា៉ោ
ង
ុ

របវភេេី២ ៖ ជំនាញមិន្ផ្មន្វវជជសាស្រ្ត
្កមមភាព
ការបវរមើ ការង្ហរវៅកនុងរ

ការកំ
ៈកមាមធិ ការមួ យផ្ដលពាក់ ព័ន្ធ (ដូ ចជ្ជ

្មារមររូវពេយផ្ភនកកមពុជ្ជ, MCC, NPEH ។ល។) ។

* ការនតល់ជ្ជបេបង្ហាញវៅកនុងកិ ចចរបជុំCME ផ្ដលវរៀបចំវ

ើងវោយ

្មារមររូវពេយផ្ភនកកមពុជ្ជ ឬកិចចរបជុំ អន្តរជ្ជតិ ។
* ការវធវើបេបង្ហាញាមប័
វ

ណ របកា្ វៅកនុងកិ ចចរបជុំ CME ផ្ដលវរៀបចំ

ើងវោយ្មារមររូវពេយផ្ភនកកមពុជ្ជឬកិចចរបជុំអន្តរជ្ជតិ ។

* ្កមមភាពបវរងៀន្ ន្ិ ង/ឬ ្កមមភាពប
វពេយផ្ភនកអវន្តវា្ិក ន្ិ ្េិតវពេយ ចកខប
ុ

ត លនានា ដូ ចជ្ជ ររូ
ុា េះបណា

ិឌ តករមិតមូ លោាន្វពេយផ្ភនក

ត់ពិន្ុទ

១ពិ ន្ុកន
ទ ង១វមា៉ោ
ង
ុ

ខ្ព្់បំនុតរឺ ១០ពិន្ុទ
៥ពិ ន្ុទ

កនុង១បេបង្ហាញ
៥ពិ ន្ុទ កនង១ប័
ុ

ណ

របកា្

១ពិ ន្ុទ កនង១វមា៉ោ
ង
ុ

រិ លាន្ុ បបោាកផ្ភនក រិ លាន្ុបបោាកផ្ភនកករមិតមូ លោាន្ អនកបវចចកវេ្
វធវើវត្តផ្ភនក ររូបវរងៀន្វៅាមសាលា ្

រមន្៍

* ការវធវើបេបង្ហាញវៅកនុងការរបជុំ ្ន្និបាត វរា្ិកា ន្ិ ង្ិកាខសាលា

៣ពិ ន្ុទ

ការវរៀបចំ ផ្នន្ការ្ិកាផ្ទទល់ខ្ួន្
ល (PLP) របចំឆ្នំ ។

២ពិ ន្ុទ កនុង១ឆ្នំ

វនេងៗវេៀត ។

្កមមភាពពាក់ ព័ន្ធវនេងៗវេៀត ផ្ដលមិ ន្បាន្វលើកមកបង្ហាញ

កនុង១បេបង្ហាញ
១ពិ ន្ុទ កនង១វមា៉ោ
ង
ុ

ឧប្មព័នធ ១ ៖ គំរ ូផ្ផនការ្ិរាផ្ទទល់ខលួន
ការផ្

នាំ

ន្ិងរំរផ្ូ ដលបាន្វ្នវើ ោយផ្នែកវលើវោលការ

ការវធវើផ្នន្ការ ន្ិងការ្វរមច្កមមភាពនានា វ
១) វតើ ខ្ំុ្ចង់ ្ិកាអំពីអី?
វ
២) វ


នាំរប្់រ

ៈចកខប
ុ

ិឌ តអន្តរជ្ជតិ

(ICO)៖ចូ រ្មាាល់ថា

រំ រូវន្េះ

វន្េះ អាចជ្ជបវចចកវេ្ែមី ជំ នាញែមី ឬជ្ជចំ វ

ួ រដូ ចតវៅ ៖
េះដឹ ងែមី ។

តុ អី បា
វ ន្ជ្ជខ្្ំុរតូវ្ិកាអំ ពីរំរូផ្នន្ការវន្េះ?

ពី វរពាេះអនកអាចន្ឹងរតូវការវាកនុងសាថន្ភាព ឬ្កមមភាពជ្ជក់ លាក់ ណាមួ យ ។

៣) វតើ ខ្ំុន្
្ ឹ ង្ិកាបវចចកវេ្ែមី ឬជំ នាញែមី ឬវលើកកមព្់ចំវ

េះដឹងរប្់ខ្ំដ
ុ្ ូ ចវមាច?

៤) វតើ អាចមាន្ធន្ធាន្អវីខ្លេះ ផ្ដលអាចជួ យឲ្យខ្្ំុ្ិកាបវចចកវេ្ ជំ នាញ ឬចំ វ
៥) វតើ ខ្ំុច
្ ង់ ្ិកាបវចចកវេ្ ជំ នាញ ឬចំ វ

វ្មេះ ៖

្កមមភាព (បរ ិយាយ្វងខប)

រួមមាន្

ើយអាចមាន្របផ្វងវរចើ ន្ជ្ជងពីរបី េំព័រ វដើ មបីឲ្យអនកចូ លរួមមាន្ចវនាលេះររប់ រោន្់្រមាប់ កត់ រាព័ ត៌មាន្ ។

មុ ន្ន្ឹ ងអន្ុ វតតផ្នន្ការវន្េះ អនករួ រពិ ចរណាវៅវលើ្ំ


៍ ផ្

េះដឹ ងវន្េះវៅវពលណា?

ឆ្នំ CPD ៖

របវភេ CPD

* វតើខ្ំុ្
្ វរមចបាន្ន្ូវតរមូវការវរៀន្្ូរត ដូចផ្ដលបាន្កំ

ន្ឹងជេះឥេធិពលវៅវលើការអន្ុវតតវ ិជ្ជជជីវៈរប្់ខ្ំដ
ុ្ ូចវមាចខ្លេះ?

េះដឹ ងវន្េះបាន្?

លកខខ្

កាលបរ ិវចេេ្កមមភាព

កាលបរ ិវចេេ

ផ្ដលបាន្វរោងេុក

បញ្ចប់

ការកំ

ត់ពិន្CPD
ការ្ិកា ន្ិងលេធនល
ុទ
ផ្ដល្វរមចបាន្*

ពិន្CPD្រុ
ប
ុទ

ត់ផ្ដរឬវេ? វតើខ្ំុន្
្ ឹងវរបើរបា្់ចំវ

ឌ ពិ ន្ុCPD
ទ
៖

េះដឹងផ្ដលខ្្ំុបាន្វរៀន្វន្េះ ដូចវមាច? វតើចំវ

េះដឹងវន្េះ

