អ្វីទៅជាគណិតវិទ្យាអ្នុវតត?
(What is Applied Mathematics?)
រ ៀបរ ៀងរោយ៖ រោក យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា
ប្បធានផ្នែកគណិតវ ិទ្យានិងស្ថត
ិ ិ ននវ ិទ្យាស្ថថនវ ិទ្យាស្ថស្រស្តនិងបរចេកវ ិទ្យា

រតើអ្ែកផ្តងផ្តជា«មនុស្សផ្ែលមានរលខ» បុផ្នតអ្ែកចាប់អា មមណ៍រលើវ ិធើគណិតវ ិទ្យាផ្ែលមានឥទ្យធិពលរលើពិភព

រោកជុុំវ ិញរយង
ើ ផ្មនរទ្យ? រតើអ្ែកចង់រប្បើគណិតវ ិទ្យារែើមបប
ើ រងកើតគុំនិតថ្មើៗ ផ្ស្ែងយល់កាន់ផ្តចាស្់អ្ុំពើពិភពរោកជុុំ

វ ិញរយង
ើ និងជួយអ្ភិវឌ្ឍបរចេករទ្យស្និងបរចេកវ ិទ្យា ផ្ែលអាចជុំ ុញកា អ្ភិវឌ្ឍមនុស្សរលើវ ិស្័យរនសងៗបានរទ្យ? រតើ
អ្ែកចង់យកគណិតវ ិទ្យារចញពើកា កុំណត់ ននប្ទ្យឹស្តើរទ្យ?

កា ស្ិកាគណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតត (Applied mathematics)

នឹងោក់អ្ែករៅចុំណុចប្បស្ពែគ្នែននជុំនាញពើ ូបវ ិទ្យា វ ិស្ែកមមនិងគើមើវ ិទ្យាែល់អាជើវកមមនិងហិ ញ្ញវតថុ រហយ
ើ នឹងនតល់ឱ្យ
អ្ែ កនូ វឧបក ណ៍រែើមបើរ ោោះប្ស្ថយបញ្ហាបចេុបបនែតាម យៈគុំ ូគណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតត។1 ឥឡូ វរនោះ រយើងនឹ ងពណ៌នាអ្ុំពើ
ប្បវតតិស្រងនបននគណិតវ ិទ្យាអ្នុវតតជាែុំបូងស្ិន។

១- ប្រវត្តិសង្ខេរននគណិត្វិទ្យាអនុវត្ត 2

ជាប្បវតតិស្ថស្រស្ត គណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតតមានមូ លោានប្គឹោះននកា វ ិភាគអ្នុ វតត ស្មើកា ឌ្ើរន ង់ផ្ស្យលផ្ែលគួ ឱ្យកត់

ស្មាាល់បុំនុត, ប្ទ្យឹស្តើកា បាន់ស្ថមន (ប្តូវបានបកប្ស្ថយយងទ្យូ លុំទ្យូោយរែើមបើ ម
ួ បញ្េូ ល កា តុំណាងវ ិធើអាស្ុើមតូ ត
វ ិធប
ើ ផ្ប្មបប្មួល នង
ិ វ ិភាគរលខ) នង
ិ ប្បូបាបើលរើ តអ្នុវតត។ ផ្នែកននគណិតវ ិទ្យាទុំងរនោះទក់ទ្យងរោយផ្ទាល់រៅនឹងកា

អ្ភិវឌ្ឍ ូបវ ិទ្យាញូតុ ន រហយ
ុំ រទ្យរៅមុន
ើ ជាកា ពិត ភាពខុ ស្គ្នែ វាងគណិតវ ិទ្យូ និង ូបវ ិទ្យូ មិនប្តូវបានរគគិតគូ យងខ្លង
ពាក់កណា
ត លស្តវតសទ្យ១
ើ ៩។ ប្បវតតរិ នោះបនសល់ទ្យុកនូ វរក ែុំផ្ណលគ ុរកាស្លយរៅស្ហ ែាអារម ក
ិ ហូ តមកែល់ រែើម
ស្តវតសទ្យើ២០ មុ ខវ ិជាាែូ ចជារមកានិកបុ រាណឬរមកានិកកាលស្ុិក (Classical mechanics) ប្តូវបានបរប្ងៀនជាញឹក

ញាប់ រ ៅផ្នែ ក គណិ តវ ិទ្យារៅស្ថកលវ ិទ្យាល័ យ អារម កជាជាងរៅផ្នែ
ក ូ ប វ ិទ្យា រហើ យ រមកានិ ក វតថុ រាវ (Fluid
ិ

mechanics) រៅផ្តអាចបរប្ងៀនរៅកែុងផ្នែកគណិតវ ិទ្យាអ្នុវតត។ ចុំរពាោះហិ ញ្ញវតថុប មាណ(Quantitative
finance)
ិ

ឥឡូ វរនោះប្តូ វ បានបរប្ងៀនរៅកែុ ងផ្នែ ក គណិ តវ ទ្យ
ិ ារៅទ្យូ ទ ុំង ស្ថកលវ ទ្យ
ិ ាល័ យ រហើ យ គណិ តវ ទ្យ
ិ ាហិ ញ្ញ វ តថុ
(Mathematical finance or Financial mathematics) ប្តូវរគចាត់ ទ្យុកថាជាផ្មកធាងែ៏រពញរលញននគណិតវ ិទ្យា
អ្នុវតត។ ផ្នែកវ ិស្ែកមមនិងវ ិទ្យាស្ថស្រស្តកុុំពយូទ្យ័ បានរប្បើប្បាស្់គណិតវ ិទ្យាអ្នុវតត។

រៅចុ ងឆ្ែ ១
ុំ ៩៤០ គណៈកមម កា ស្ដើ ពើ កា ស្ា ង់ មតិ រ លើ កា ប្ស្ថវប្ជាវកែុ ងឧស្ាហកមម ផ្ ែលប្តូ វបានផ្តងតាុំង

រោយប្កុមប្បឹកាប្ស្ថវប្ជាវជាតិ (National Research Council) បានោក់ បាយកា ណ៍រៅប្កុមប្បឹកាជាតិរ ៀបចុំ
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ែកប្ស្ង់រចញពើ
ែកប្ស្ង់រចញពើ

https://careers.yorku.ca/my-degree/applied-mathematics
https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_mathematics
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ផ្ននកា ធនធាន (National Resources Planning Board) និងរោកប្បធានាធិបតើ Roosevelt។ ផ្នែកស្តើពើគណិត
វ ិទ្យាឧស្ាហកមម ប្តូ វ បានស្ រស្ រោយបណិឌិ ត ស្រហែើ (Dr. T. C. Fry) ជានាយកប្ស្ថវប្ជាវគណិ តវ ិទ្យាននមនាើ

ពិ រ ស្ថធន៍ Bell Telephone។ រៅកែុ ងរនាោះរោកបណឌិិតស្រហែើបានចងអុលបង្ហា ញថា តប្មូ វកា អ្ែ កគណិ តវ ិទ្យារៅកែុង

ឧស្ាហកមមកុំពុងរកើនរឡង
ត ល
ើ រហយ
ើ មានកងែោះខ្តយងរប្ចើននូ វមុខវ ិជាាស្ថកលវ ិទ្យាល័យស្ប្មាប់កា បណុ ត ោះបណា
និស្សត
ិ បញ្េ ប់កា ស្ិកាអ្ែកគណិតវ ិទ្យាឧស្ាហកមម។ រោកក៏បានបញ្ហាក់នងផ្ែ ថា កា ប្គប់ប្គងកុំពុងមានភាព ស្់

រវ ើកចុំរពាោះស្ថ ៈស្ុំខ្ន់ននកា ទ្យទ្យួលបានអ្ែកគណិតវ ិទ្យាអ្នុវតតផ្ែលមានស្មតថភាព រែើមបរើ ធែើកា ជាមួយបុគាលិកវ ិទ្យា

ស្ថស្រស្ត។3

ចាប់ពើ ែូ វរតតឆ្ែ១
ុំ ៩៤១ ហូ តែល់ឆ្ែស្
ុំ ិកា១៩៤៥/៦ ស្ថកលវ ិទ្យាល័យរប្បាន (Brown University) មាន

កមមវ ិធើបរប្ងៀននិងប្ស្ថវប្ជាវកប្មិតខពស្់កុ ងផ្នែ
ែ
ករមកានិក។ វាជាកា នាុំមុខននបុំផ្ណងផ្ចកបញ្េ ប់កា ស្ិកាផ្នែកគណិត

វ ិទ្យាអ្នុវតតផ្ែលប្តូវបានបរងកើតរឡង
ើ ជានលូវកា រោយគណៈកមមកា ប្បឹកានិងប្បតិបតតិននស្ថជើវកមមរៅនថ្ៃទ្យើ៨ ផ្ខឧស្ភា

ឆ្ែ១
ុំ ៩៤៦ រហយ
ុំ ៩៤៦។ ឆ្ែែ
ុំ ុំបូងននកមមវ ិធើរនោះប្តូវបាន
ើ បានចាប់រនតើមនតល់វគាស្ិកាបញ្េ ប់កា ស្ិការៅផ្ខកញ្ហញ ឆ្ែ១
ពិពណ៌នារៅកែុងអ្តថបទ្យមួយ បស្់ប្ពឹទ្យធបុ ស្ ឆ្តស្ុ
ន (R. G. D. Richardson)។ រោក ឆ្តស្ុ
ន មានអា មមណ៍
ើ
ើ

ថា គណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតត មិនប្តូវបានតុំណាងប្គប់ប្គ្នន់រៅកែុងកមមវ ិធើស្ិការៅស្ថកលវ ិទ្យាល័យធមមតាននប្បរទ្យស្រនោះ
រទ្យ រហយ
យអ្ប់ ុំស្ហ ែា
ើ បាយកា ណ៍ពើអ្តថបទ្យរនោះនតល់នូវកា គ្នុំប្ទ្យ។ រោយមានកា គ្នុំប្ទ្យផ្នែកហិ ញ្ញវតថុពើកា យល័
ិ
អារម ក
ន ក៏
ិ និងមូ លនិធិ Carnegie និងកា គ្នុំប្ទ្យខ្ងស្ើលធម៌ បស្់ រោកប្បធានាធិបតើ Wriston រោក ឆ្តស្ុ
ើ

បានរ ៀបចុំស្ថោ ែូ វរតត យៈរពល១២ស្បាតហ៍ កុ ែងឆ្ែ១
ុំ ៩៤១។ កា បផ្នថមរលើវគាស្ិកាកប្មិតខពស្់រនោះ មានមុ ខវ ិជាា

ែូ ចជាស្មើកា ឌ្ើរន ង់ផ្ស្យលរោយផ្នែក (រោយរោក JD Tamarkin និងរោក William Feller), ប្បធានបទ្យរជឿន
រលឿនកែុ ងស្មើ កា ឌ្ើ រ ន ង់ ផ្ ស្យលរោយផ្នែ ក (រោយរោក Stefan Bergman), ឌ្ើ ណាមិ កវតថុ រាវ (រោយរោក

Richard von Mises និ ង រោក K. O. Friedrichs) និ ង អ្ុើ ឡា ស្ាើ ស្ុើ ធើ ឬ ភាពយឺ ត (I. S. Sokolnikoff), មានស្ិ កាន

ស្ថោប្ស្ថវប្ជាវកែុងរមកានក
ៗ
ិ វតថុរាវ នង
ិ អ្ុឡា
ើ ស្ាស្
ើ ុធ
ើ ើ ក៏ែូចជាកា បរប្ងៀនផ្តមួយ នង
ិ រស្ បរប្ងៀនខល
ើ
ើ រោយរោក R.
D. Courant, R. M. Foster, T. C. Fry, J. N. Goodier, RB Lindsay, AI Naidai, Hillel Poritsky, Theodore

Theodorsen, SP Timoshenko និងNorbert Wiener។ ស្ិស្ស ៦០នាក់ បានចូ លរ ៀនរៅ ែូ វរតតរនោះ ផ្ែលស្ថវតា
័ ណាស្់។
គណិតវ ិទ្យា បស្់ពួករគមានចាប់ពន
ើ ស្
ិ សត
ិ បញ្េ ប់កា ស្ក
ិ ាថាែក់ឧតតមស្ក
ិ ារៅអ្ែកគណិតវ ិទ្យាវយចុំ
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ែកប្ស្ង់រចញពើ https://www.brown.edu/academics/applied-mathematics/about/history-division
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ូបទ្យ១
ុំ ត់
ើ . ែុំរណាោះប្ស្ថយជារលខរៅនឹងស្មើកា ករដដរៅរលើមូទ្យ័ បូមខយល់រោយរប្បើវ ិធើស្ថស្រស្តធាតុកណ

ូបទ្យ២
ើ . រមកានិកវតថុរាវ ប្តូវបានរគចាត់ទ្យុកថាជាផ្មកធាងននគណិតវ ិទ្យាអ្នុវតតនិងវ ិស្ែកមមរមកានិក។

3

ូបទ្យើ៣. គណិតវ ិទ្យាហិ ញ្ញវតថុមានទ្យុំនាក់ទ្យុំនងជាមួយនឹងគុំ ទ្យ
ូ ើនា ហិ ញ្ញវតថុ
ស្ពែនថ្ៃពាកយថា «គណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតត» ប្តូវបានរប្បើកុ ែងន័ យទ្យូ លុំទ្យូោយ។ វា ួមបញ្េូ លទុំងផ្នែកបុ រាណផ្ែល

បានកត់ស្មាាល់ខ្ងរលើក៏ែូចជាផ្នែករនសងរទ្យៀត ផ្ែលមានស្ថ ៈស្ុំខ្ន់កាន់ផ្តខ្លង
ុំ រឡង
ើ រៅកែុងកា អ្នុ វតត។ ស្ូមបផ្ើ ត
វ ិស្័យែូចជាប្ទ្យឹស្តើចុំនួន ផ្ែលជាផ្នែកមួយននគណិតវ ិទ្យាស្ុទ្យធ (Pure Mathematics) ឥឡូវរនោះមានស្ថ ៈស្ុំខ្ន់រៅ
កែុងកា អ្នុ វតត (ែូ ចជា កូ ែវ ិទ្យា (Cryptography)) រទោះបើ ជាយងណាក៏រោយ ជាទ្យូ រៅពួករគមិនប្តូវបានរគចាត់

ទ្យុ កថាជាផ្នែកមួយននវ ិស្័យគណិតវ ិទ្យាអ្នុវតតរទ្យ។ រពលខលោះពាកយថា «គណិតវ ិទ្យាផ្ែលអាចអ្នុវតតបាន (Applicable
mathematics)» ប្តូ វបានរប្បើ រ ែើ ម បើផ្ បងផ្ចក វាងគណិ តវ ិទ្យាអ្នុ វ តត តា មផ្បបប្បនពណើ ផ្ែលបានបរងកើ ត រឡើង ួម

ជាមួយ ូបវ ិទ្យា និងផ្នែកជារប្ចើនននគណិតវ ិទ្យាផ្ែលអាចអ្នុ វតតបានចុំរពាោះបញ្ហាពិភពពិតនារពលបចេុបបនែរនោះ។ មិន
មានកា ឯកភាពគ្នែនូ វអ្ែើ ជាផ្មកធាងរនសងៗននគណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតត រនាោះរទ្យ។ កា រធែើ ចុំ ណាត់ ថាែក់ ប្បរភទ្យរនោះប្តូវបាន
បរងកើតរឡង
ើ យងពិបាករោយវ ិធើគណិតវ ិទ្យា និងវ ិទ្យាស្ថស្រស្តផ្ទលស្់បូ ត តាមរពលរវោ រហយ
ើ វ ិធើស្ថកលវ ិទ្យាល័យផ្ែល
រ ៀបចុំផ្នែកនានា វគាស្ក
ិ ា នង
ិ កប្មត
ិ ស្ញ្ហញបប្ត។

គណិតវ ិទ្យូ ជារប្ចើនផ្បងផ្ចក វាង«គណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតត»ផ្ែលទក់ ទ្យងនឹងវ ិធើគណិតវ ិទ្យា និង«កា អ្នុ វតតគណិត

វ ិទ្យា» រៅកែុងវ ិទ្យាស្ថស្រស្ត និងវ ិស្ែកមម។ ជើវវ ិទ្យូ រប្បើគុំ ូស្ថិតិស្ថកល និងអ្នុ វតតគណិតវ ិទ្យាផ្ែលរគស្ថាល់ មិនផ្មនជាគ

ណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតតរទ្យ បុ ផ្នតជាកា រប្បើប្បាស្់វាវ ិញ។ រទោះយងណា អ្ែកជើវគណិតវ ិទ្យាបានបរងកើតបញ្ហាផ្ែលជុំ ុញកា ក
ើ
លូ ត ោស្់ ន នគណិ តវ ិទ្យាស្ុ ទ្យធ ។ គណិ តវ ិទ្យូ ែូ ច ជារោកពង់ កា រ (Poincaré) និ ង រោកអាណុ ល (Arnold)
បែិ រ ស្ធនូ វអ្តថិ ភាពនន«គណិ តវ ិទ្យាអ្នុ វតត » រហើយអ្ោះអាងថា មានផ្ត «កា អ្នុ វតត គណិ តវ ិទ្យា»បុ រ ណាណោះ។ កា រប្បើ
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ប្បាស្់និងកា អ្ភិវឌ្ឍននគណិតវ ិទ្យារែើមបរើ ោោះប្ស្ថយបញ្ហាឧស្ាហកមមប្តូវបានរគរៅថា «គណិតវ ិទ្យាឧស្ាហកមម»
(Industrial mathematics)។

រជាគជ័យននវ ិធើគណិតវ ិទ្យាជារលខតាមផ្បបទ្យុំរនើបនិងស្ុ ស្ផ្វ (Software) បាននាុំឱ្យមានកា រលចរចញនូ វ

គណិតវ ិទ្យាគណនា(Computational mathematics) វ ិទ្យាស្ថស្រស្តគណនា(Computational science) និងវ ិស្ែកមម

គណនា(Computational engineering) ផ្ែលរប្បើ កា គណនាកប្មិ ត ខព ស្់ ស្ ប្មាប់ កា ផ្កល ង រធែើ ន នបាតុ ភូ ត និ ង
ែុំរណាោះប្ស្ថយបញ្ហាកែុងវ ិទ្យាស្ថស្រស្ត និងវ ិស្ែកមម។ ទុំងរនោះជាញឹកញាប់ប្តូវបានរគចាត់ទ្យុកថាជាអ្នត ជុំនាញ។

ជាប្បវតតិស្ថស្រស្ត គណិតវ ិទ្យាមានស្ថ ៈស្ុំខ្ន់បុំនុតរៅកែុងវ ិទ្យាស្ថស្រស្តធមមជាតិនិងវ ិស្ែកមម។ រទោះយងណាក៏

រោយចាប់តាង
ុំ ពើស្ស្រង្ហាមរោករលើកទ្យើ២ វ ិស្័យរប្តពើវ ិទ្យាស្ថស្រស្ត ូបវ ិទ្យា បានរធែើឱ្យមានកា បរងកើតមុ ខវ ិជាាថ្មើៗនន

គណិតវ ិទ្យា ែូ ចជា ប្ទ្យឹស្តើផ្លបង (Game theory) និងប្ទ្យឹស្តើជរប្មើស្ស្ងាម (Social choice theory) ផ្ែល កលូ
ត
ើ
ោស្់រចញពើកា ពិចា ណាផ្នែករស្ែាកិចេ។

កា មកែល់ ន នកុុំ ព យូ ទ្យ័ បានអ្នុ ញ្ហញតឱ្យមានកមម វ ិធើ ថ្មើ ៗ ែូ ចជា ការស្ិ ក ានិ ងរប្បើ ប្ បាស្់ បរចេ កវ ិទ្យាកុុំ ព យូ ទ្យ័ ថ្មើ

រោយខលួនឯង (វ ិទ្យាស្ថស្រស្តកុុំពយូទ្យ័ ) រែើមបស្
ើ ិកាបញ្ហាផ្ែលរកើតរឡង
ើ កែុងផ្នែករនសងរទ្យៀតននវ ិទ្យាស្ថស្រស្ត (វ ិទ្យាស្ថស្រស្ត

គណនា) ក៏ ែូចជាគណិតវ ិទ្យាននកា គណនា (ឧទហ ណ៍ វ ិទ្យាស្ថស្រស្តកុុំពយូទ្យ័ ប្ទ្យឹស្តើ ពើជគណិតកុុំពយូទ្យ័ ការវ ិភាគ
រលខ)។ ស្ថិតិវ ិទ្យា គឺប្បផ្ហលជាវ ិទ្យាស្ថស្រស្តគណិតវ ិទ្យាផ្ែល កលូ
តោស្់ បុំនុត ផ្ែលប្តូវបានរប្បើកុ ែងវ ិទ្យាស្ថស្រស្ត
ើ
ស្ងាម បុផ្នតផ្នែករនសងរទ្យៀតននគណិតវ ិទ្យា ជាពិរស្ស្រស្ែាកិចេប្តូវបានបង្ហាញថាមានអ្តថប្បរយជន៍កាន់ផ្តខ្លង
ុំ រឡង
ើ
រៅកែុងជុំនាញទុំងរនោះ។

ូបទ្យើ៤. គណិតវ ិទ្យាអ្នុវតតមានកា ប្តួតស្ុើគ្នែរប្ចើនជាមួយនង
ឹ ស្ថិតិវ ិទ្យា។
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ស្ថថប័ នអ្ប់ ុំមិនមានភាពស្ុើចង្ហែក់ គ្នែកែុង របៀបផ្ែលពួករគោក់ ជាប្កុម និងស្ថលកវគាស្ិកា កមមវ ិធើ និងកប្មិត

ស្ញ្ហញបប្តកែុងគណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតតរនាោះរឡយ
ើ ។ រៅតាមស្ថោខលោះ មានផ្នែកគណិតវ ិទ្យាផ្តមួយ ឯស្ថោរនសងរទ្យៀត
ើ

មានផ្នែកោច់រោយផ្ឡកស្ប្មាប់គណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតត និងគណិតវ ិទ្យាស្ុទ្យធ។ វាជារ ឿងធមមតារទ្យស្ប្មាប់ផ្នែកស្ថិតិ ផ្ែល
ប្តូវបានបុំផ្បករចញរៅតាមស្ថោផ្ែលមានកមមវ ិធើបញ្េ ប់កា ស្ិកា បុ ផ្នតស្ថថប័ នជារប្ចើនផ្ែលមាននិស្សិតមិនទន់
ចប់ថាែក់ប ញ្ហ
ិ ញ បប្ត រាប់បញ្េូ លទុំងស្ថិតិ គឺស្ថិតរៅរប្កាមផ្នែកគណិតវ ិទ្យា។

កមមវ ិធើគណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតតជារប្ចើន មានវគាស្ិកាផ្ែលប្តូវបានចុ ោះបញ្ា ើ ជាចមបង និងមហាវ ិទ្យាល័ យផ្ែលប្តូ វ

បានផ្តងតាុំង ម
ួ គ្នែរៅកែុងផ្នែកផ្ែលតុំណាងឱ្យកា អ្នុវតត។ កមមវ ិធើថាែក់បណឌិិតខលោះៗរៅកែុងគណិតវ ិទ្យាអ្នុវតតតប្មូវឱ្យ
មានវគាស្ិកាតិចតួចឬគ្នមនរប្តពើគណិតវ ិទ្យា ឯកមម
វ ិធើរនសងរទ្យៀតប្តូវកា មុខវ ិជាាជារប្ចើនរៅកែុងផ្នែកជាក់ោក់ននកា
ើ

អ្នុវតត។ កែុងន័យខលោះ ភាពខុស្គ្នែរនោះឆលុោះបញ្ហេង
ុំ ពើភាពខុស្គ្នែ វាង«កា អ្នុវតតគណិតវ ិទ្យា»និង«គណិតវ ិទ្យាអ្នុវតត»។

ស្ថកលវ ិទ្យាល័ យមួយចុំនួនរៅចប្កភពអ្ង់រគលស្ រធែើជាប្បធានផ្នែកគណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតតនិង ូបវ ិទ្យាប្ទ្យឹស្ដើ បុ ផ្នត

ស្ពែនថ្ៃរនោះមិនស្ូវជាមានផ្នែកោច់រោយផ្ឡកពើគណិតវ ិទ្យាស្ុទ្យធ និងគណិតវ ិទ្យាអ្នុវតតរទ្យ។ កា រលើកផ្លងគួ ឱ្យកត់

ស្មាាល់ ចុំរពាោះបញ្ហារនោះ គឺផ្នែកគណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតតនិង ូបវ ិទ្យាប្ទ្យឹស្តើ (Department of Applied Mathematics and

Theoretical Physics) រៅស្ថកលវ ិទ្យាល័យរខមប្បើែ (University of Cambridge) ផ្ែលមានស្ថស្រស្ថតចា យគណិត
វ ិទ្យា Lucasian ផ្ែលជាអ្ែកកាន់ពើមុន ម
ួ មានទុំងរោក Isaac Newton រោក Charles Babbage រោក James
Lighthill រោក Paul Dirac នង
ិ រោក Stephen Hawking។

ស្ថោរ ៀនផ្ែលមានផ្នែកគណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតតោច់រោយផ្ឡកពើស្ថកលវ ិទ្យាល័យរប្បាន (Brown University)

មានកា ផ្បងផ្ចកគណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតតែ៏ធុំមួយ និងនតល់ស្ញ្ហញបប្ត ហូ តែល់ថាែក់បណឌិិត ឯស្ថកលវ
ិទ្យាល័យស្ថន់ តា
ើ

កាល រា (Santa Clara University) វ ិញផ្ែលនត ល់ជូនផ្តថាែ ក់ ប ញ្ហ
ិ ញ បប្តជាន់ ខពស្់ (M.Sc.) កែុ ងគណិ តវ ិទ្យាអ្នុ វតត។

ស្ថកលវ ិទ្យាល័ យប្ស្ថវប្ជាវ ផ្បងផ្ចកផ្នែកគណិតវ ិទ្យា បស្់ ពួករគរៅជាផ្នែកគណិតវ ិទ្យាស្ុ ទ្យធ និងផ្នែកគណិតវ ិទ្យា
អ្នុវតត ម
ួ មាន MIT។ ស្ថកលវ ិទ្យាល័យប្ពក
ិ ហាុំ យង់ (Brigham Young University) ក៏មានកមមវ ិធផ្ើ នអករលកា
ើ អ្នុ

វតត និ ង កា គណនា (Applied and Computational Emphasis (ACME)) ផ្ែលជាកមម វ ិធើ មួ យផ្ែលអ្នុ ញ្ហញ តឱ្យ
និស្សត
ិ បញ្េ ប់ស្ញ្ហញបប្ត គណិតវ ិទ្យា រោយស្ងកត់ធៃន់រលើគណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតត។ កែុងកមមវ ិធើរនោះ និស្សត
ិ ក៏រ ៀនជុំនាញ
ុំ ញគណិត
មួយរទ្យៀតនងផ្ែ (វ ិទ្យាស្ថស្រស្តកុុំពយូទ្យ័ វ ិស្ែកមម ូបវ ិទ្យា គណិតវ ិទ្យាស្ុទ្យធ។ល។) រែើមបប
ើ ុំរពញបផ្នថមរលជ
ើ នា
វ ិទ្យាអ្នុវតត បស្់ពួករគ។

ចុំផ្ណកឯរៅប្បរទ្យស្កមពុជារយង
ើ បចេុបបនែរនោះ រគមានឯករទ្យស្គណិតវ ិទ្យាអ្នុវតត ែូចជារៅស្ថកលវ ិទ្យាល័យ

រខម ៈ និងឯករទ្យស្គណិតវ ិទ្យា ែូ ចជារៅស្ថកលវ ិទ្យាល័យភូមន
ិ ាភែុំរពញ ស្ថកលវ ិទ្យាល័យអ្ងា រខមរា ស្ថកលវ ិទ្យា
ល័ យរវរស្ាើ ន ស្ថកលវ ិទ្យាល័ យឯករទ្យស្ននកមពុជា ស្ថកលវ ិទ្យាល័ យជាស្ុើមកុំចាយមា ។ល។ កែុ ងកមម វ ិធើ ស្ិកាឯក
រទ្យស្គណិតវ ិទ្យា រគបានបញ្េូ លទុំងគណិតវ ិទ្យាស្ុទ្យធនង នង
ិ គណិតវ ិទ្យាអ្នុវតតនង។ ជាពរិ ស្ស្ នស្
ិ សត
ិ គណិតវ ិទ្យា

បានស្ិកាមុ ខវ ិជាា កា ប្ស្ថវប្ជាវប្បតិបតតិកា ប្ទ្យឹស្ដើប មាកមម ស្ថិតិវ ិទ្យា វ ិភាគរលខ។ល។ ផ្ែលជាមុ ខវ ិជាាកែុងគណិត
វ ិទ្យាអ្នុវតត។

6

ូបទ្យ៥
ើ . ែុំរណាោះប្ស្ថយផ្ែលមានប្បស្ទ្យ
ិ ធភាពចុំរពាោះបញ្ហានលូវយនយនត ប្តូវកា ឧបក ណ៍ពើ ប មាកមមបនសុំ
(Combinatorial optimization) នង
ប
ិ កមមវ ិធច
ើ ុំនួនគត់ ុឡាទ្យ
ឺ
ើ (Integer programming)។
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ុំ ឺ COVID-19 រៅកែុងប្បរទ្យស្កមពុជា 23-03-20 កែុងមុខវ ិជាាស្ថត
ូបទ្យើ៦. ចុំនួនក ណើឆលងជង
ិ វិ ិទ្យា

7

២- ង្ត្ើអវីជ្ជគណិត្វិទ្យាអនុវត្ត?
គណិ តវ ិទ្យាអ្នុ វតត (Applied mathematics) មានអ្តថ ន័ យជារប្ចើ ន ផ្តវាមានន័ យប្បហាក់ ប្ បផ្ហលគ្នែ រទ្យ

រហយ
ើ រយង
ើ នង
ឹ រលក
ើ យកអ្តថន័យមួយចុំនួនមកពណ៌នា។ ន័យទ្យើ១ វាគជា
ឺ ផ្នែកមួយននគណិតវ ិទ្យាស្ប្មាប់រប្បើកុ ែងកា

4
អ្នុវតតរលផ្ើ នែកវ ិទ្យាស្ថស្រស្ត នង
ិ /ឬ ផ្នែកវ ិទ្យាស្ថស្រស្តស្ងាម។ ន័យទ្យើ២ វាគជា
ឺ កា អ្នុវតតវ ិធស្ថ
ើ ស្រស្តគណិតវ ិទ្យារោយមុខ
5
វ ិជាារនសងៗ ែូចជាវ ិទ្យាស្ថស្រស្តវ ិស្ែកមម ពាណិជាកមម វ ិទ្យាស្ថស្រស្តកុុំពយូទ្យ័ នង
ិ ឧស្ាហកមម។ ន័យទ្យ៣
ើ វាជាផ្មកធាងនន
6
គណិតវ ិទ្យា ផ្ែលប្តូវបានចូល ម
ួ រៅកែុងកា ស្ក
ិ ាអ្ុំពើ ូបវ ិទ្យា ជើវស្ថស្រស្ត ឬស្ងាមវ ិទ្យាពភ
ិ ពរោក។ ន័យទ្យ៤
ើ វាជា

គណិ តវ ិទ្យាផ្ែលរប្បើរែើមបរើ ោោះប្ស្ថយបញ្ហាវ ិទ្យាស្ថស្រស្តរនសងៗែូ ចជា ូប វ ិទ្យា វ ិស្ែក មម ឬរអ្ឡ ច
ិ ប្តូនិក ផ្ែលនាុយ
ពើគណិតវ ិទ្យាស្ុ ទ្យធ។7 គណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតត គឺជាផ្មកធាងមួយននគណិតវ ិទ្យាផ្ែលទក់ទ្យងនឹងខលួនវាជាមួយនឹងកា អ្នុ
វតតននចុំរណោះែឹងគណិតវ ិទ្យារៅកាន់ផ្ែនរនសងរទ្យៀត។8

ែូ រចែោះ គណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតត គឺជាកា ម
ួ បញ្េូ លគ្នែននវ ិទ្យាស្ថស្រស្តគណិតវ ិទ្យា និងចុំរណោះែឹងជុំនាញ។ ពាកយថា

«គណិ តវ ិទ្យាអ្នុ វ តត» ក៏ ពិព ណ៌ នាអ្ុំពើជុំនា ញវ ិជាា ជើវៈផ្ែលអ្ែក គណិតវ ិទ្យារធែើកា រលើបញ្ហាជាក់ផ្ស្តង រោយបរងកើត

ូប មនត និងស្ិកាគុំ ូគណិតវ ិទ្យា។ កាលពើមុន កា អ្នុ វតតជាក់ផ្ស្តងបានជុំ ុញកា អ្ភិវឌ្ឍប្ទ្យឹស្តើគណិតវ ិទ្យយ ផ្ែលបនាាប់

មកបានកាលយជាប្បធានបទ្យននកា ស្ិកាគណិតវ ិទ្យាស្ុ ទ្យធផ្ែលគុំនិតអ្ ូបើប្តូវបានស្ិកាស្ប្មាប់ជាប្បរយជន៍ផ្ទាល់
ខលួន។ ស្កមមភាពននគណិតវ ិទ្យាអ្នុវតតប្តូវបាននា ភាាប់យងជិតស្ែិទ្យធជាមួយកា ប្ស្ថវប្ជាវគណិតវ ិទ្យាស្ុទ្យធ។

គណិតវ ិទ្យាអ្នុវតតពាក់ព័នធនឹងកា អ្នុវតតគណិតវ ិទ្យារៅនឹងបញ្ហាផ្ែលរកើតរឡង
ើ កែុងវ ិស្័យរនសងៗ ឧទហ ណ៍

វ ិទ្យាស្ថស្រស្តវ ិស្ែកមម ឬផ្នែករនសងៗរទ្យៀត និង/ឬកា អ្ភិវឌ្ឍវ ិធើស្ថស្រស្តថ្មើៗឬផ្កលមអ រែើមបើរឆលើយតបនឹងបញ្ហាថ្មើ។ រហតុ
រនោះ រគចាត់ទ្យុកគណិតវ ិទ្យាអ្នុវតត ែូ ចជាកា អ្នុ វតតគណិតវ ិទ្យា រៅនឹងបញ្ហាជាក់ផ្ស្តងជាមួយនឹងរគ្នលរៅពើ ននកា
ពនយល់ ពើបាតុ ភូតផ្ែលបានអ្រងកត និងកា ទ្យស្សទយអ្ុំពើបាតុ ភូតថ្មើៗផ្ែលមិនទន់ ប្តូវបានរគ កាទ្យុ ក។ ែូ រចែោះ កា

ស្ងកត់ធៃន់ទង
ុំ ពើ រនោះរលើគណិតវ ិទ្យា ឧទហ ណ៍ កា អ្ភិវឌ្ឍវ ិធើស្ថស្រស្តថ្មើៗ រែើមបរើ ឆលើយតបនឹងបញ្ហាថ្មើនិងពិភពរោក

ពិ តៗ។ បញ្ហារកើ តរចញពើ កា អ្នុ វតត រ នសងៗែូ ចជា វ ិទ្យាស្ថស្រស្ត ូ បវ ិទ្យានិ ងជើ វវ ិទ្យា វ ិស្ែ កមម និ ងវ ិទ្យាស្ថស្រស្ត ស្ងាម។
ែុំរណាោះប្ស្ថយ បស្់ពួករគ ទមទ ចុំរណោះែឹងពើផ្នែករនសងៗននគណិតវ ិទ្យា ែូចជាគណិតវ ិទ្យាវ ិភាគ ស្មើកា ឌ្ើរន ង់

ផ្ស្យល និងស្តុខ្ស្ាើក (Stochastics) រោយរប្បើប្បាស្់ វ ិធើស្ថស្រស្តវ ិភាគនិងរលខ។ ជាញឹកញាប់ ស្មាជិកមហាវ ិទ្យា
ល័យនិងនិស្សត
ិ បស្់ពួករគ រធែើអ្នត កមមរោយផ្ទាល់ជាមួយអ្ែកពិរស្ថធន៍ រែើមបរើ មើលលទ្យធនលននកា ប្ស្ថវប្ជាវផ្ែល
រគចង់បាន។

4
5
6
7

8

ែកប្ស្ង់រចញពពា
ើ កយ « គណិតវ ិទ្យា » បស្់ប្កុមប្បក
ឹ ាជាតភា
ិ ស្ថផ្ខម

ែកប្ស្ង់រចញពើ https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_mathematics

ែកប្ស្ង់រចញពើ https://www.definitions.net/definition/APPLIED+MATHEMATICS
ែកប្ស្ង់រចញពើ https://www.definitions.net/definition/APPLIED+MATHEMATICS
ែកប្ស្ង់រចញពើ https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Applied_mathematics
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៣- ង្ត្ើគណិត្វិទ្យាអនុវត្តមានមុខវិជ្ជាអវីខលះ?
វ ិស្័យគណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតត ផ្ទលស្់បូ ត រលឿនជាងគណិតវ ិទ្យាស្ុ ទ្យធ ែូ ចកែុងរវបស្ថយមួយ9ថា មុ ខវ ិជាាស្ុំខ្ន់ៗកែុង

គណិតវ ិទ្យាអ្នុវតត ម
ួ មាន៖

១- វ ិភាគរលខ (Numerical Analysis)

២- ប្បព័នធឌ្ណា
មក
ើ
ិ (Dynamical Systems)
៣- ប្ទ្យស្
ឹ ប្តើ បូបាបើលរើ ត (Probability Theory)

៤- ប្ទ្យស្
តើ ័ត៌មានវ ិទ្យា (Information Theory)
ឹ ព

៥- កា ប្ស្ថវប្ជាវប្បតប
(Operations Research)
ិ តតកា
ិ

បញ្ា ើមុខវ ិជាាកែុងរវបស្ថយរនោះប្បាកែជាមន
អ ួយ។ កា ពត
ើ ែ៏លម
ិ រប្ចន
ើ រទ្យ បុផ្នតវាជាកា ចាប់រនតម
ិ គថា
ឺ គណិតវ ិទ្យា

អ្នុវតតផ្ប្បប្បួល រៅរពលផ្ែលកា អ្នុវតតផ្ប្បប្បួល រហយ
ើ កា អ្នុវតតកុំពុងផ្ទលស្់បូ ត យងឆ្ប់ ហ័ ស្។ បុផ្នតឧបក ណ៍

គណិតវ ិទ្យាចាុំបាច់ រែើមបើទ្យទ្យួលបានរជាគជ័យរៅកែុងកា អ្នុ វតតផ្ប្បប្បួលផ្ែលមិនធាលប់ មានរោយខលួនឯងផ្ប្បប្បួល
បនតិចមតងៗយងឆ្ប់ ហ័ ស្។ វ ិស្័ យផ្ែលរយើងខ្ុុំបានរលើករឡើងរនោះ គឺរៅផ្តស្កមមរបើរទោះបើជាមាន យៈរពលយូ

និ ងរៅផ្តមានរគរប្បើ ប្ បាស្់ វា។ ចាប់ តា ង
ុំ ពើ គណិ តវ ិទ្យាអ្នុ វតត ទក់ ទ្យងនឹ ងកា រោោះប្ស្ថយបញ្ហា ផ្ែលរកើ តរឡើងពើ
ជុំនាញែនទ្យរទ្យៀត វាពិតជាប្តូវរធែើជាមួយប្បរភទ្យននកា អ្នុវតតផ្ែលអ្ែកមានបុំណងរៅកែុងចិតត។

កែុងគណិតវ ិទ្យាអ្នុវតត រយង
ើ ផ្ស្ែង កកា ភាាប់ទ្យុំនាក់ទ្យុំនងស្ុំខ្ន់ៗជាមួយជុំនាញរនសងរទ្យៀត ផ្ែលអាចជុំ ុញ

គណិតវ ិទ្យាផ្ែលគួ ឱ្យចាប់អា មមណ៍និងមានប្បរយជន៍ រហយ
ើ កផ្នលងផ្ែលរហតុនលគណិតវ ិទ្យាប្បកបរោយភាពនចែ
ប្បឌ្ិត អាចនាុំឱ្យមានកា យល់ែឹងថ្មើនិងកា អ្នុ វតត។ រហតុ រនោះ កែុងរវបស្ថយមួយរទ្យៀតថា វ ិស្័ យគណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតត
មានមុខវ ិជាាែូចតរៅ10៖

១- វ ិភាគបនសុំ (Combinatorics)

២- ជើវគណនា (Computational Biology)
៣- គណិតវ ិទ្យាអ្នុវតត ូបវ ិទ្យា (Physical Applied Mathematics)

៤- វ ិទ្យាស្ថស្រស្តគណនា និងវ ិភាគរលខ (Computational Science & Numerical Analysis)
៥- វ ិទ្យាស្ថស្រស្តកុុំពយូទ្យ័ ប្ទ្យឹស្តើ (Theoretical Computer Science)
៦- ូបវ ិទ្យាប្ទ្យឹស្តើ (Theoretical Physics)។

រោយស្ថ គណិ តវ ិទ្យាអ្នុ វតត កាន់ ផ្ តចាប់ អា មម ណ៍ និ ងមានប្បរយជន៍ កុ ែ ងកា រប្បើ ប្ បាស្់ រែើ ម បើជួ យែល់ កា

អ្ភិវឌ្ឍស្ងាមជាតិ និងកា វ ិវតត បស្់វាពើមួយនថ្ៃរៅមួយនថ្ៃ ផ្ែលរធែើឱ្យគណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតតមានមុ ខវ ិជាាជារប្ចើនែូ ចខ្ង
រប្កាម11៖

១- វ ិភាគរលខ (Numerical Analysis)

9
10

11

ែកប្ស្ង់រចញពើ https://www.quora.com/What-are-the-core-subjects-of-applied-mathematics
ែកប្ស្ង់រចញពើ https://math.mit.edu/research/applied/index.php

ែកប្ស្ង់រចញពើ https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Applied_mathematics
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២- គណិតវ ិទ្យាវ ិស្ែកមម (Engineering Mathematics or Mathematics of Engineering)
៣- កមមវ ិធើលើរនផ្អ្ (Linear Programming)

៤- ប មាកមម (កា រធែើឱ្យប្បរស្ើ Optimization)

៥- កា ប្ស្ថវប្ជាវប្បតិបតតិកា (Operations Research)
៦- កា រធែើគុំ ូជាប់ (Continuous Modelling)

៧- ជើវគណិតវ ិទ្យា (Mathematical Biology)
៨- ជើវព័ត៌មានវ ិទ្យា (Bioinformatics)

៩- ប្ទ្យឹស្តើព័ត៌មានវ ិទ្យា (Information Theory)
១០- ប្ទ្យឹស្តើផ្លបង (Game Theory)
១១- ប្បូបាបើលើរត (Probability)
១២- ស្ថិតិវ ិទ្យា (Statistics)

១៣- គណិតវ ិទ្យាហិ ញ្ញវតថុ (Financial Mathematics)
១៤- វ ិទ្យាស្ថស្រស្តជាក់ផ្ស្តង (Actuarial Science)
១៥- កូែវ ិទ្យា (Cryptography)

១៦- វ ិភាគបនសុំ (Combinatorics)

១៧- ធ ណើមាប្តរាប់អ្ស្់ (Finite Geometry)
១៨- ប្ទ្យស្
ឹ ប្ដើ កាហែ (Graph Theory)

១៩- វ ិភាគបណា
ត ញ (Network Analysis)

២០- វ ិទ្យាស្ថស្រស្តកុុំពយូទ្យ័ (Computer Science)។

ូបទ្យ៧
ើ . កូែវ ិទ្យា
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៤- ង្ត្ើមានអាជីពអវីខលះដែលង្ប្រើមុខជំនាញគណិត្វិទ្យាអនុវត្ត ?

គណិ តវ ិទ្យាអ្នុ វតត គឺ ជាកមម វ ិធើ គណិតវ ិទ្យាែ៏មត់ ចត់ រ ផ្ទតតរលើប្ ទ្យឹស្តើនិងកា អ្នុ វតត គណិតវ ិទ្យារៅនឹងជុំនាញ

ែនទ្យរទ្យៀត ែូ ចជា វ ិស្ែកមម និងវ ិទ្យាស្ថស្រស្ត។ គណិតវ ិទ្យាប្តូវបានអ្នុ វតត រែើមបរើ ោោះប្ស្ថយបញ្ហា ែូ ចជា កា បុំពុលទ្យឹក
រប្កាមែើ កា ស្ា ោះចរាច ណ៍ អ្តិ ន ណា ភាពអ្ត់ កា ង្ហ រធែើ និ ងកា ផ្ប្បប្បួ លអាកាស្ធាតុ ។ និ ស្ សិតផ្ែលផ្ស្ែ ង ក
ប ញ្ហ
ួមជាមួយកា
ិ ញ បប្ត ឬប ញ្ហ
ិ ញ បប្តជាន់ ខពស្់ផ្នែកគណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតត ទ្យទ្យួលបានមូ លោានប្គឹោះគណិតវ ិទ្យាែ៏ ងមាុំ
ឹ

ស្ិកាអ្ុំពើប្បធានបទ្យរជឿនរលឿន ួមទុំងស្មើកា ឌ្ើរន ង់ផ្ស្យលរោយផ្នែក កា រធែើគុំ ូ ស្ថិតិវ ិទ្យា គណិតវ ិទ្យាគណនា

កា ប្ស្ថវប្ជាវប្បតប
គណិតវ ិទ្យាឌ្ស្
ត ញប្បព័នធប្បស្ថទ្យ ឬបរងកត
ង ករគហ
ើ អាល់រហាា តផ្ស្ែ
ិ តតកា
ិ
ើ ផ្ប្កត ឌ្ហ
ើ ាញ បណា
ើ
ទ្យុំព័ ប្បរស្ើ ។

រហតុ រនោះ អ្ែ កគណិ តវ ិទ្យា អ្ែ កប្ស្ថវប្ជាវ ឬនិ ស្ សិតផ្ែលបានរ ៀនចប់ ឯករទ្យស្គណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតត (Applied
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Mathematics) អាចរធែកា
ើ ង្ហ ជាអាជើពមានែូចជា ៖

១- អ្ែកគណនា (Actuary)

២- អ្ែកគុំនូ ជើវចល (Animator)
៣- ស្ថថបតយក (Architect)
៤- អ្ែកជើវស្ថិតិវ ិទ្យា (Biostatistician)

៥- អ្ែកវ ិភាគថ្វ ិកា (Budget Analyst)

៦- អ្ែកជុំនាញផ្នែកអាកាស្ធាតុ (Climatologist)
៧- ស្ថស្រស្ថតចា យមហាវ ិទ្យាល័យ (College Professor)
៨- អ្ែកវ ិទ្យាស្ថស្រស្តកុំពយូទ្យ័ (Computer Scientist)
៩- អ្ែកវ ិភាគកូែ (Cryptanalyst)

១០- អ្ែករស្ែាកិចា (Economist)

១១- វ ិស្ែក អ្គាើស្នើ (Electrical Engineer)

១២- អ្ែកជុំនាញផ្នែកររាគរាតតាត ឬ អ្ែកជុំនាញខ្ងវ ិទ្យាស្ថស្រស្ត (Epidemiologist)
១៣- អ្ែកវ ិភាគទ្យើនា ហិ ញ្ញវតថុ (Financial Market Analyst)

១៤- ប្គូបរប្ងៀនគណិតវ ិទ្យា (Math Teacher or Math Tutor)
១៥- អ្ែក ូបគណិតវ ិទ្យា (Mathematical Physicist)
១៦- វ ិស្ែក រមកានិក (Mechanical Engineer)

១៧- អ្ែកវ ិភាគស្នតិស្ុខជាតិ (National Security Analyst)

១៨- អ្ែកវ ិភាគកា ប្ស្ថវប្ជាវប្បតិបតតិកា (Operations Research Analyst)
១៩- វ ិស្ែក ស្ុស្ផ្វ (Software Engineer)
២០- អ្ែកស្ថិតិវ ិទ្យា (Statistician)

២១- អ្ែកនិពនធបរចេករទ្យស្ (Technical Writer)

12
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២២- អ្ែករ ៀបចុំផ្ននកា ទ្យើប្កុង (Urban Planner)

២៣- ជុំនួយកា ប្ស្ថវប្ជាវ (Research Assistant)
២៤- ជុំនួយកា បរប្ងៀន (Teaching Assistant)

២៥- អ្ែកវ ិភាគប មាណ
(Quantitative Analyst)
ិ
២៦- អ្ែកវ ិភាគអាជើវកមម (Business Analyst)

២៧- អ្ែកវ ិភាគប្ស្ថវប្ជាវ (Research Analyst)
២៨- អ្ែកវ ិភាគទ្យិនែន័យ (Data Analyst)

២៩- កមមស្ិកាអ្ែកវ ិភាគ ឬ អ្ែកហាត់កា ខ្ងវ ិភាគ (Analyst Internship)
៣០- អ្ែកស្ រស្ កមមវ ិធើកុុំពយូទ្យ័ (Computer programmer)
៣១- អ្ែកឡូជើស្ាើក (Logistician)

៣២- អ្ែកប្ស្ថវប្ជាវស្ាង់មតិ (Survey researcher)
៣៣- វ ិស្ែក នុយរកលផ្អ្ (Nuclear engineer)

៣៤- អ្ែក ូបវ ិទ្យា និងអ្ែកតារាវ ិទ្យា (Physicists and astronomer) 13 ។

៥- អំពីការ ិយាល័យគណិត្វិទ្យាអនុវត្ត
កា យល័
យគណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតត ជាកា យល័
យមួយកែុងចុំរណាមកា យល័
យទុំងប្បាុំ បស្់ ផ្នែកគណិតវ ិទ្យា
ិ
ិ
ិ

និងស្ថិតិននវ ិទ្យាស្ថថនវ ិទ្យាស្ថស្រស្តនិងបរចេកវ ិទ្យារៅរាជបណឌិិតយស្ភាកមពុជា។ កា យល័
យរនោះមានមស្រនតើបរប្មើកា មួយ
ិ
ូបគឺ រោក និត លកសើម ផ្ែលមានស្ញ្ហញបប្តប ញ្ហ
ួ
ិ ញ បប្តជាន់ខពស្់គណិតវ ិទ្យា និងរោកបណឌិិត មុ ង មារា បានចូ ល ម

វ ិភាគទ្យិនែន័យកែុងគរប្មាងផ្នែកគណិតវ ិទ្យានិងស្ថិតិរៅឆ្ែ២
ុំ ០១៩ អ្ុំពើ«កតាតនង
ិ បញ្ហាប្បឈមននកា ស្ក
ិ ាគណិតវ ិទ្យា
រៅមធយមស្ក
ិ ាននប្បរទ្យស្កមពុជា» (Factors and Challenges of Mathematics Studies in Secondary Schools
of Cambodia) បានរជាគជ័យ។

៦- ភារកិច្ចននការ ិយាល័យគណិត្វិទ្យាអនុវត្ត

កា យល័
យគណិតវ ិទ្យាអ្នុវតតមានភា កច
ិ
ិ េមួយចុំនួន រែើមបជ
ើ ួយជុំ ុញផ្នែកគណិតវ ិទ្យានង
ិ ស្ថត
ិ ិ៖

 ប្បមូលនតុុំឯកស្ថ នង
ិ ចងប្កងតាមកមមវ ិធស្
ើ ក
ិ ាអ្នុវតតរលវើ ិស្័យ ូបវ ិទ្យា គម
ើ វើ ិទ្យា ជើវវ ិទ្យា រស្ែាកច
ិ េ កុុំពយូទ្យ័ …
 រលក
ើ គរប្មាងបកផ្ប្បឯកស្ថ ប រទ្យស្ផ្ែលទក់ទ្យងវ ិស្័យ ូបវ ិទ្យា គម
ើ វើ ិទ្យា ជើវវ ិទ្យា រស្ែាកច
ិ េ កុុំពយូទ្យ័ …
 រ ៀបចុំស្ទានុប្កមនង
យគណិតវ ិទ្យាអ្នុវតត
ិ វចនានុប្កមកា យល័
ិ
 ស្ក
ិ ាប្ស្ថវប្ជាវបនតគណិតវ ិទ្យាអ្នុវតតរលជ
ើ ុំនាញរនសងៗ

 រ ៀបចុំស្កា
ែ
យល័
យគណិតវ ិទ្យាអ្នុវតត។
ិ ន ស្ថោ ឬ ស្នែស្
ិ ទ្យ
ើ ជាតិ ឬក៏ ស្នែស្
ិ ទ្យ
ើ អ្នត ជាតក
ិ ុ ងកា
ិ

កា យល័
យ គណិតវ ិទ្យាអ្នុ វតតក៏មា នតួនា ទ្យើយងស្ុំខ្ ន់ កុ ែ ងផ្នែក គណិតវ ិទ្យានិង ស្ថិតិផ្ែ គឺប្តូវ ប្បមូ ល នតុុំ
ិ

ឯកស្ថ តាមោន ន ិង ចងប្កងឱ្យបានរប្ច ើន នូ វ អ្ែ ើផ្ ែលរក ើត រឡ ង
ើ ថ្ម ើៗ តាមកា អ្នុ វ តតផ្ ែលបាន ករ
បនាាប់ រទ្យៀត ជាពិរស្ស្រគ្ន ពតាមភា កិចេខ្ងរលើ។
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ញ
ើ ជាបនត

ឯកសារង្យាខ
១- https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_mathematics
២- https://www.quora.com/What-are-the-core-subjects-of-applied-mathematics
៣- https://www.apu.edu/clas/programs/applied-math-major/careers/
៤- https://www.fit.edu/programs/mathematical-sciences-applied-mathematics-bs/
៥- https://www.zippia.com/applied-mathematics-major/
៦- https://careers.yorku.ca/my-degree/applied-mathematics
៧- https://www.definitions.net/definition/APPLIED+MATHEMATICS
៨- https://math.mit.edu/research/applied/index.php
៩- https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Applied_mathematics
១០- https://www.brown.edu/academics/applied-mathematics/about/history-division
១១- https://www.shutterstock.com/image-vector/cryptography-713645065
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