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អ្វីទៅជាគណិតវិទ្យាអ្នុវតត? 

(What is Applied Mathematics?) 
 

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ រោក យមឹ អាយវុឌ្ឍនៈវជិ្ជា  
ប្បធានផ្នែកគណិតវទិ្យានិងស្ថតិិ ននវទិ្យាស្ថថ នវទិ្យាស្ថស្រស្តនិងបរចេកវទិ្យា 

 
 
រតើអ្ែកផ្តងផ្តជា«មនុស្សផ្ែលមានរលខ» ប ុផ្នតអ្ែកចាប់អា មមណ៍រលើវធិើគណិតវទិ្យាផ្ែលមានឥទ្យធិពលរលើពិភព

រោកជុុំវញិរយើងផ្មនរទ្យ? រតើអ្ែកចង់រប្បើគណិតវទិ្យារែើមបើបរងកើតគុំនិតថ្មើៗ ផ្ស្ែងយល់កាន់ផ្តចាស់្អ្ុំពើពិភពរោកជុុំ
វញិរយើងនិងជួយអ្ភិវឌ្ឍបរចេករទ្យស្និងបរចេកវទិ្យា ផ្ែលអាចជុំ ុញកា អ្ភិវឌ្ឍមនុស្សរលើវស័ិ្យរនសងៗបានរទ្យ?   រតើ
អ្ែកចង់យកគណិតវទិ្យារចញពើកា កុំណត់ននប្ទ្យឹស្តើរទ្យ?    កា ស្ិកាគណិតវទិ្យាអ្នុវតត (Applied mathematics) 
នឹងោក់អ្ែករៅចុំណុចប្បស្ពែគ្នែ ននជុំនាញពើ ូបវទិ្យា វសិ្ែកមមនិងគើមើវទិ្យាែល់អាជើវកមមនិងហ ិញ្ញវតថុ រហើយនឹងនតល់ឱ្យ
អ្ែកនូវឧបក ណ៍រែើមបើរោោះប្ស្ថយបញ្ហា បចេុបបនែតាម យៈគុំ ូគណិតវទិ្យាអ្នុវតត។1 ឥឡូវរនោះ រយើងនឹងពណ៌នាអ្ុំពើ
ប្បវតតិស្រងនបននគណិតវទិ្យាអ្នុវតតជាែុំបូងស្ិន។ 

១- ប្រវត្តិសង្ខេរននគណិត្វិទ្យាអនុវត្ត 2 
ជាប្បវតតិស្ថស្រស្ត គណិតវទិ្យាអ្នុវតតមានមូលោា នប្គឹោះននកា វភិាគអ្នុវតត ស្មើកា ឌ្ើរន  ង់ផ្ស្យលផ្ែលគួ ឱ្យកត់

ស្មាា ល់បុំនុត, ប្ទ្យឹស្តើកា បា ន់ស្ថម ន (ប្តូវបានបកប្ស្ថយយ ងទូ្យលុំទូ្យោយរែើមបើ មួបញ្េូ ល កា តុំណាងវធិើអាសុ្ើមតូត 
វធិើបផ្ប្មបប្មួល និងវភិាគរលខ) និងប្បូបាប ើលើរតអ្នុវតត។ ផ្នែកននគណិតវទិ្យាទុំងរនោះទក់ទ្យងរោយផ្ទា ល់រៅនឹងកា 
អ្ភិវឌ្ឍ ូបវទិ្យាញូតុន រហើយជាកា ពិត ភាពខុស្គ្នែ  វាងគណិតវទូិ្យ និង ូបវទូិ្យមិនប្តូវបានរគគិតគូ យ ងខ្ល ុំងរទ្យរៅមុន
ពាក់កណាត លស្តវតសទ្យើ១៩។ ប្បវតតិរនោះបនសល់ទុ្យកនូវរក ែុំផ្ណលគ ុរកាស្លយរៅស្ហ ែាអារម  កិ ហូតមកែល់រែើម
ស្តវតសទ្យើ២០ មុខវជិាា ែូចជារមកានិកបុរាណឬរមកានិកកាល សុ្ិក (Classical mechanics) ប្តូវបានបរប្ងៀនជាញឹក
ញាប់រៅផ្នែកគណិតវទិ្យារៅស្ថកលវទិ្យាល័យអារម  កិជាជាងរៅផ្នែក ូបវទិ្យា រហើយរមកានិកវតថុរាវ (Fluid 
mechanics) រៅផ្តអាចបរប្ងៀនរៅកែុងផ្នែកគណិតវទិ្យាអ្នុវតត។ ចុំរពាោះហ ិញ្ញវតថុប មិាណ(Quantitative finance) 
ឥឡូវរនោះប្តូវបានបរប្ងៀនរៅកែុងផ្នែកគណិតវទិ្យារៅទូ្យទុំងស្ថកលវទិ្យាល័យ រហើយគណិតវទិ្យាហិ ញ្ញវតថុ  
(Mathematical finance or Financial mathematics) ប្តូវរគចាត់ទុ្យកថាជាផ្មកធាងែ៏រពញរលញននគណិតវទិ្យា
អ្នុវតត។ ផ្នែកវសិ្ែកមមនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តកុុំពយូទ័្យ  បានរប្បើប្បាស់្គណិតវទិ្យាអ្នុវតត។ 

រៅចុងឆ្ែ ុំ១៩៤០ គណៈកមមកា ស្ដើពើកា ស្ាង់មតិរលើកា ប្ស្ថវប្ជាវកែុងឧស្ាហកមមផ្ែលប្តូវបានផ្តងតាុំង
រោយប្កុមប្បឹកាប្ស្ថវប្ជាវជាតិ (National Research Council) បានោក់ បាយកា ណ៍រៅប្កុមប្បឹកាជាតិរ ៀបចុំ

                                           
1

  ែកប្ស្ង់រចញពើ https://careers.yorku.ca/my-degree/applied-mathematics 
2

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_mechanics
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https://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_finance
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ផ្ននកា ធនធាន (National Resources Planning Board) និងរោកប្បធានាធិបតើ Roosevelt។ ផ្នែកស្តើពើគណិត
វទិ្យាឧស្ាហកមម ប្តូវបានស្ រស្ រោយបណឌិិ ត ស្រហែើ (Dr. T. C. Fry) ជានាយកប្ស្ថវប្ជាវគណិតវទិ្យាននមនាើ 
ពិរស្ថធន៍ Bell Telephone។ រៅកែុងរនាោះរោកបណឌិិ តស្រហែើបានចងអុលបង្ហា ញថា តប្មូវកា អ្ែកគណិតវទិ្យារៅកែុង
ឧស្ាហកមមកុំពុងរកើនរឡើង រហើយមានកងែោះខ្តយ ងរប្ចើននូវមុខវជិាា ស្ថកលវទិ្យាល័យស្ប្មាប់កា បណតុ ោះបណាត ល
និស្សតិបញ្េ ប់កា ស្ិកាអ្ែកគណិតវទិ្យាឧស្ាហកមម។ រោកក៏បានបញ្ហា ក់នងផ្ែ ថា កា ប្គប់ប្គងកុំពុងមានភាព ស់្
 រវ ើកចុំរពាោះស្ថ ៈស្ុំខ្ន់ននកា ទ្យទ្យួលបានអ្ែកគណិតវទិ្យាអ្នុវតតផ្ែលមានស្មតថភាព រែើមបើរធែើកា ជាមួយបុគាលិកវទិ្យា
ស្ថស្រស្ត។3 

ចាប់ពើ ែូវរតត ឆ្ែ ុំ១៩៤១  ហូតែល់ឆ្ែ ុំស្ិកា១៩៤៥/៦ ស្ថកលវទិ្យាល័យរប្បាន (Brown University) មាន
កមមវធិើបរប្ងៀននិងប្ស្ថវប្ជាវកប្មិតខពស់្កែុងផ្នែករមកានិក។ វាជាកា នាុំមុខននបុំផ្ណងផ្ចកបញ្េ ប់កា ស្ិកាផ្នែកគណិត
វទិ្យាអ្នុវតតផ្ែលប្តូវបានបរងកើតរឡើងជានលូវកា រោយគណៈកមមកា ប្បឹកានិងប្បតិបតតិននស្ថជើវកមមរៅនថ្ៃទ្យើ៨ ផ្ខឧស្ភា 
ឆ្ែ ុំ១៩៤៦ រហើយបានចាប់រនតើមនតល់វគាស្ិកាបញ្េ ប់កា ស្ិការៅផ្ខកញ្ហញ  ឆ្ែ ុំ១៩៤៦។ ឆ្ែ ុំែុំបូងននកមមវធិើរនោះប្តូវបាន
ពិពណ៌នារៅកែុងអ្តថបទ្យមួយ បស់្ប្ពឹទ្យធបុ ស្  ើឆ្តសុ្ន (R. G. D. Richardson)។ រោក  ើឆ្តសុ្ន មានអា មមណ៍
ថា គណិតវទិ្យាអ្នុវតត មិនប្តូវបានតុំណាងប្គប់ប្គ្នន់រៅកែុងកមមវធិើស្ិការៅស្ថកលវទិ្យាល័យធមមតាននប្បរទ្យស្រនោះ
រទ្យ រហើយ បាយកា ណ៍ពើអ្តថបទ្យរនោះនតល់នូវកា គ្នុំប្ទ្យ។ រោយមានកា គ្នុំប្ទ្យផ្នែកហ ិញ្ញវតថុពើកា យិល័យអ្ប់ ុំស្ហ ែា
អារម  កិ និងមូលនិធិ Carnegie និងកា គ្នុំប្ទ្យខ្ងស្ើលធម៌ បស់្រោកប្បធានាធិបតើ Wriston រោក  ើឆ្តសុ្ន ក៏
បានរ ៀបចុំស្ថោ ែូវរតត  យៈរពល១២ស្បាត ហ៍កែុងឆ្ែ ុំ១៩៤១។ កា បផ្នថមរលើវគាស្ិកាកប្មិតខពស់្រនោះ មានមុខវជិាា
ែូចជាស្មើកា ឌ្ើរន  ង់ផ្ស្យលរោយផ្នែក (រោយរោក JD Tamarkin និងរោក William Feller), ប្បធានបទ្យរជឿន
រលឿនកែុងស្មើកា ឌ្ើរន  ង់ផ្ស្យលរោយផ្នែក (រោយរោក Stefan Bergman), ឌ្ើណាមិកវតថុរាវ (រោយរោក 
Richard von Mises និងរោក K. O. Friedrichs) និងអុ្ើឡាស្ាើសុ្ើធើឬភាពយឺត (I. S. Sokolnikoff), មានស្ិកាន
ស្ថោប្ស្ថវប្ជាវកែុងរមកានកិវតថុរាវ និងអុ្ើឡាស្ាើសុ្ើធើ ក៏ែូចជាកា បរប្ងៀនផ្តមួយ និងរស្  ើបរប្ងៀនខលើៗរោយរោក 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 បានចូលរ ៀនរៅ ែូវរតត រនោះ ផ្ែលស្ថវតា
គណិតវទិ្យា បស់្ពួករគមានចាប់ពើនិស្សតិបញ្េ ប់កា ស្ិកាថាែ ក់ឧតតមស្ិការៅអ្ែកគណិតវទិ្យាវយ័ចុំណាស់្។ 

  

                                           
3  ែកប្ស្ង់រចញពើ https://www.brown.edu/academics/applied-mathematics/about/history-division 

https://www.brown.edu/academics/applied-mathematics/about/history-division
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 ូបទ្យើ១. ែុំរណាោះប្ស្ថយជារលខរៅនឹងស្មើកា ករដដ រៅរលើម ូទ័្យ បូមខយល់រោយរប្បើវធិើស្ថស្រស្តធាតុកុំណត់ 
 

 
 ូបទ្យើ២. រមកានិកវតថុរាវ ប្តូវបានរគចាត់ទុ្យកថាជាផ្មកធាងននគណិតវទិ្យាអ្នុវតតនិងវសិ្ែកមមរមកានិក។ 
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 ូបទ្យើ៣. គណិតវទិ្យាហ ិញ្ញវតថុមានទ្យុំនាក់ទ្យុំនងជាមួយនឹងគុំ ូទ្យើនា ហ ិញ្ញវតថុ 

 
ស្ពែនថ្ៃពាកយថា «គណិតវទិ្យាអ្នុវតត» ប្តូវបានរប្បើកែុងន័យទូ្យលុំទូ្យោយ។ វា ួមបញ្េូ លទុំងផ្នែកបុរាណផ្ែល

បានកត់ស្មាា ល់ខ្ងរលើក៏ែូចជាផ្នែករនសងរទ្យៀត ផ្ែលមានស្ថ ៈស្ុំខ្ន់កាន់ផ្តខ្ល ុំងរឡើងរៅកែុងកា អ្នុវតត។ សូ្មបើផ្ត
វស័ិ្យែូចជាប្ទ្យឹស្តើចុំនួន ផ្ែលជាផ្នែកមួយននគណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធ (Pure Mathematics) ឥឡូវរនោះមានស្ថ ៈស្ុំខ្ន់រៅ
កែុងកា អ្នុវតត (ែូចជា កូែវទិ្យា (Cryptography)) រទោះបើ ជាយ ងណាក៏រោយ ជាទូ្យរៅពួករគមិនប្តូវបានរគចាត់
ទុ្យកថាជាផ្នែកមួយននវស័ិ្យគណិតវទិ្យាអ្នុវតតរទ្យ។ រពលខលោះពាកយថា «គណិតវទិ្យាផ្ែលអាចអ្នុវតតបាន (Applicable 
mathematics)» ប្តូវបានរប្បើរែើមបើផ្បងផ្ចក វាងគណិតវទិ្យាអ្នុវតតតាមផ្បបប្បនពណើ  ផ្ែលបានបរងកើតរឡើង ួម
ជាមួយ ូបវទិ្យា និងផ្នែកជារប្ចើនននគណិតវទិ្យាផ្ែលអាចអ្នុវតតបានចុំរពាោះបញ្ហា ពិភពពិតនារពលបចេុបបនែរនោះ។ មិន
មានកា ឯកភាពគ្នែ នូវអ្ែើជាផ្មកធាងរនសងៗននគណិតវទិ្យាអ្នុវតតរនាោះរទ្យ។ កា រធែើចុំណាត់ថាែ ក់ប្បរភទ្យរនោះប្តូវបាន
បរងកើតរឡើងយ ងពិបាករោយវធិើគណិតវទិ្យា និងវទិ្យាស្ថស្រស្តផ្ទល ស់្បតូ តាមរពលរវោ រហើយវធិើស្ថកលវទិ្យាល័យផ្ែល
រ ៀបចុំផ្នែកនានា វគាស្ិកា និងកប្មិតស្ញ្ហញ បប្ត។  

គណិតវទូិ្យជារប្ចើនផ្បងផ្ចក វាង«គណិតវទិ្យាអ្នុវតត»ផ្ែលទក់ទ្យងនឹងវធិើគណិតវទិ្យា និង«កា អ្នុវតតគណិត
វទិ្យា» រៅកែុងវទិ្យាស្ថស្រស្ត និងវសិ្ែកមម។ ជើវវទូិ្យរប្បើគុំ ូស្ថិតិស្ថកល និងអ្នុវតតគណិតវទិ្យាផ្ែលរគស្ថា ល់ មិនផ្មនជាគ
ណិតវទិ្យាអ្នុវតតរទ្យ ប ុផ្នតជាកា រប្បើប្បាស់្វាវញិ។ រទោះយ ងណា អ្ែកជើវគណិតវទិ្យាបានបរងកើតបញ្ហា ផ្ែលជុំ ុញកា  ើក
លូតោស់្ននគណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធ។ គណិតវទូិ្យ ែូចជារោកពង់ការ   (Poincaré) និងរោកអាណុល (Arnold) 
បែិរស្ធនូវអ្តថិភាពនន«គណិតវទិ្យាអ្នុវតត» រហើយអ្ោះអាងថា មានផ្ត «កា អ្នុវតតគណិតវទិ្យា»ប ុរណាណ ោះ។ កា រប្បើ

https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography
https://en.wikipedia.org/wiki/Applicable_mathematics
https://en.wikipedia.org/wiki/Applicable_mathematics
https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Poincar%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Arnold
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ប្បាស់្និងកា អ្ភិវឌ្ឍននគណិតវទិ្យារែើមបើរោោះប្ស្ថយបញ្ហា ឧស្ាហកមមប្តូវបានរគរៅថា «គណិតវទិ្យាឧស្ាហកមម» 
(Industrial mathematics)។  

រជាគជ័យននវធិើគណិតវទិ្យាជារលខតាមផ្បបទ្យុំរនើបនិងសុ្ស្ផ្វ  (Software) បាននាុំឱ្យមានកា រលចរចញនូវ
គណិតវទិ្យាគណនា(Computational mathematics) វទិ្យាស្ថស្រស្តគណនា(Computational science) និងវសិ្ែកមម
គណនា(Computational engineering) ផ្ែលរប្បើកា គណនាកប្មិតខពស់្ស្ប្មាប់កា ផ្កលងរធែើននបាតុភូត និង
ែុំរណាោះប្ស្ថយបញ្ហា កែុងវទិ្យាស្ថស្រស្ត និងវសិ្ែកមម។ ទុំងរនោះជាញឹកញាប់ប្តូវបានរគចាត់ទុ្យកថាជាអ្នត ជុំនាញ។  

ជាប្បវតតិស្ថស្រស្ត គណិតវទិ្យាមានស្ថ ៈស្ុំខ្ន់បុំនុតរៅកែុងវទិ្យាស្ថស្រស្តធមមជាតិនិងវសិ្ែកមម។ រទោះយ ងណាក៏
រោយចាប់តាុំងពើស្ស្រង្ហា មរោករលើកទ្យើ២  វស័ិ្យរប្តពើវទិ្យាស្ថស្រស្ត ូបវទិ្យា  បានរធែើឱ្យមានកា បរងកើតមុខវជិាា ថ្មើៗនន
គណិតវទិ្យា ែូចជា ប្ទ្យឹស្តើផ្លបង (Game theory) និងប្ទ្យឹស្តើជរប្មើស្ស្ងាម (Social choice theory) ផ្ែល ើកលូត
ោស់្រចញពើកា ពិចា ណាផ្នែករស្ែាកិចេ។  

កា មកែល់ននកុុំពយូទ័្យ បានអ្នុញ្ហញ តឱ្យមានកមមវធិើថ្មើៗ ែូចជា ការស្ិកានិងរប្បើប្បាស់្បរចេកវទិ្យាកុុំពយូទ័្យ ថ្មើ
រោយខលួនឯង (វទិ្យាស្ថស្រស្តកុុំពយូទ័្យ ) រែើមបើស្ិកាបញ្ហា ផ្ែលរកើតរឡើងកែុងផ្នែករនសងរទ្យៀតននវទិ្យាស្ថស្រស្ត (វទិ្យាស្ថស្រស្ត
គណនា) ក៏ែូចជាគណិតវទិ្យាននកា គណនា (ឧទហ ណ៍ វទិ្យាស្ថស្រស្តកុុំពយូទ័្យ ប្ទ្យឹស្តើ ពើជគណិតកុុំពយូទ័្យ  ការវភិាគ
រលខ)។ ស្ថិតិវទិ្យា គឺប្បផ្ហលជាវទិ្យាស្ថស្រស្តគណិតវទិ្យាផ្ែល ើកលូតោស់្បុំនុត ផ្ែលប្តូវបានរប្បើកែុងវទិ្យាស្ថស្រស្ត
ស្ងាម ប ុផ្នតផ្នែករនសងរទ្យៀតននគណិតវទិ្យា ជាពិរស្ស្រស្ែាកិចេប្តូវបានបង្ហា ញថាមានអ្តថប្បរយជន៍កាន់ផ្តខ្ល ុំងរឡើង
រៅកែុងជុំនាញទុំងរនោះ។ 

 
 

 ូបទ្យើ៤. គណិតវទិ្យាអ្នុវតតមានកា ប្តួតសុ្ើគ្នែ រប្ចើនជាមួយនងឹស្ថិតិវទិ្យា។ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_mathematics
https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_science
https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Game_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_choice_theory
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ស្ថថ ប័នអ្ប់ ុំមិនមានភាពសុ្ើចង្ហែ ក់គ្នែ កែុង របៀបផ្ែលពួករគោក់ជាប្កុម និងស្ថល កវគាស្ិកា កមមវធិើ និងកប្មិត

ស្ញ្ហញ បប្តកែុងគណិតវទិ្យាអ្នុវតតរនាោះរឡើយ។ រៅតាមស្ថោខលោះ មានផ្នែកគណិតវទិ្យាផ្តមួយ  ើឯស្ថោរនសងរទ្យៀត 
មានផ្នែកោច់រោយផ្ឡកស្ប្មាប់គណិតវទិ្យាអ្នុវតត និងគណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធ។ វាជារ ឿងធមមតារទ្យស្ប្មាប់ផ្នែកស្ថិតិ ផ្ែល
ប្តូវបានបុំផ្បករចញរៅតាមស្ថោផ្ែលមានកមមវធិើបញ្េ ប់កា ស្ិកា ប ុផ្នតស្ថថ ប័នជារប្ចើនផ្ែលមាននិស្សិតមិនទន់
ចប់ថាែ ក់ប ញិ្ហញ បប្ត រាប់បញ្េូ លទុំងស្ថិតិ គឺស្ថិតរៅរប្កាមផ្នែកគណិតវទិ្យា។ 

កមមវធិើគណិតវទិ្យាអ្នុវតតជារប្ចើន មានវគាស្ិកាផ្ែលប្តូវបានចុោះបញ្ា ើជាចមបង និងមហាវទិ្យាល័យផ្ែលប្តូវ
បានផ្តងតាុំង មួគ្នែ រៅកែុងផ្នែកផ្ែលតុំណាងឱ្យកា អ្នុវតត។ កមមវធិើថាែ ក់បណឌិិ តខលោះៗរៅកែុងគណិតវទិ្យាអ្នុវតតតប្មូវឱ្យ
មានវគាស្ិកាតិចតួចឬគ្នម នរប្តពើគណិតវទិ្យា  ើឯកមមវធិើរនសងរទ្យៀតប្តូវកា មុខវជិាា ជារប្ចើនរៅកែុងផ្នែកជាក់ោក់ននកា 
អ្នុវតត។ កែុងន័យខលោះ ភាពខុស្គ្នែ រនោះឆលុោះបញ្ហេ ុំងពើភាពខុស្គ្នែ  វាង«កា អ្នុវតតគណិតវទិ្យា»និង«គណិតវទិ្យាអ្នុវតត  »។  

ស្ថកលវទិ្យាល័យមួយចុំនួនរៅចប្កភពអ្ង់រគលស្ រធែើជាប្បធានផ្នែកគណិតវទិ្យាអ្នុវតតនិង ូបវទិ្យាប្ទ្យឹស្ដើ ប ុផ្នត
ស្ពែនថ្ៃរនោះមិនសូ្វជាមានផ្នែកោច់រោយផ្ឡកពើគណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធ និងគណិតវទិ្យាអ្នុវតតរទ្យ។ កា រលើកផ្លងគួ ឱ្យកត់
ស្មាា ល់ចុំរពាោះបញ្ហា រនោះ គឺផ្នែកគណិតវទិ្យាអ្នុវតតនិង ូបវទិ្យាប្ទ្យឹស្តើ (Department of Applied Mathematics and 
Theoretical Physics) រៅស្ថកលវទិ្យាល័យរខមប្ប ើែ (University of Cambridge) ផ្ែលមានស្ថស្រស្ថត ចា យគណិត
វទិ្យា Lucasian ផ្ែលជាអ្ែកកាន់ពើមុន  មួមានទុំងរោក Isaac Newton រោក Charles Babbage រោក James 
Lighthill រោក Paul Dirac និងរោក Stephen Hawking។ 

ស្ថោរ ៀនផ្ែលមានផ្នែកគណិតវទិ្យាអ្នុវតតោច់រោយផ្ឡកពើស្ថកលវទិ្យាល័យរប្បាន (Brown University) 
មានកា ផ្បងផ្ចកគណិតវទិ្យាអ្នុវតតែ៏ធុំមួយ និងនតល់ស្ញ្ហញ បប្ត ហូតែល់ថាែ ក់បណឌិិ ត  ើឯស្ថកលវទិ្យាល័យស្ថន់តា
កាល រា  (Santa Clara University) វញិផ្ែលនតល់ជូនផ្តថាែ ក់ប ញិ្ហញ បប្តជាន់ខពស់្ (M.Sc.) កែុងគណិតវទិ្យាអ្នុវតត។ 
ស្ថកលវទិ្យាល័យប្ស្ថវប្ជាវ ផ្បងផ្ចកផ្នែកគណិតវទិ្យា បស់្ពួករគរៅជាផ្នែកគណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធ និងផ្នែកគណិតវទិ្យា
អ្នុវតត  មួមាន MIT។ ស្ថកលវទិ្យាល័យប្ពិកហាុំ យ ង់ (Brigham Young University) ក៏មានកមមវធិើផ្នអករលើកា អ្នុ
វតតនិងកា គណនា (Applied and Computational Emphasis (ACME)) ផ្ែលជាកមមវធិើមួយផ្ែលអ្នុញ្ហញ តឱ្យ
និស្សតិបញ្េ ប់ស្ញ្ហញ បប្ត គណិតវទិ្យា រោយស្ងកត់ធៃន់រលើគណិតវទិ្យាអ្នុវតត។ កែុងកមមវធិើរនោះ និស្សតិក៏រ ៀនជុំនាញ
មួយរទ្យៀតនងផ្ែ  (វទិ្យាស្ថស្រស្តកុុំពយូទ័្យ  វសិ្ែកមម ូបវទិ្យា គណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធ។ល។) រែើមបើបុំរពញបផ្នថមរលើជុំនាញគណិត
វទិ្យាអ្នុវតត បស់្ពួករគ។  

ចុំផ្ណកឯរៅប្បរទ្យស្កមពុជារយើងបចេុបបនែរនោះ រគមានឯករទ្យស្គណិតវទិ្យាអ្នុវតត ែូចជារៅស្ថកលវទិ្យាល័យ
រខម ៈ និងឯករទ្យស្គណិតវទិ្យា ែូចជារៅស្ថកលវទិ្យាល័យភូមិនាភែុំរពញ ស្ថកលវទិ្យាល័យអ្ងា រខមរា ស្ថកលវទិ្យា
ល័យរវរស្ាើន ស្ថកលវទិ្យាល័យឯករទ្យស្ននកមពុជា ស្ថកលវទិ្យាល័យជាសុ្ើមកុំចាយមា ។ល។ កែុងកមមវធិើស្ិកាឯក
រទ្យស្គណិតវទិ្យា រគបានបញ្េូ លទុំងគណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធនង និងគណិតវទិ្យាអ្នុវតតនង។ ជាពិរស្ស្ និស្សតិគណិតវទិ្យា
បានស្ិកាមុខវជិាា  កា ប្ស្ថវប្ជាវប្បតិបតតិកា ប្ទ្យឹស្ដើប មាកមម ស្ថិតិវទិ្យា វភិាគរលខ។ល។ ផ្ែលជាមុខវជិាា កែុងគណិត
វទិ្យាអ្នុវតត។  

https://en.wikipedia.org/wiki/Faculty_of_Mathematics,_University_of_Cambridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Faculty_of_Mathematics,_University_of_Cambridge
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage
https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Clara_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Science
https://en.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young_University


7 

 

 ូបទ្យើ៥. ែុំរណាោះប្ស្ថយផ្ែលមានប្បស្ិទ្យធភាពចុំរពាោះបញ្ហា នលូវយនយនត ប្តូវកា ឧបក ណ៍ពើ ប មាកមមបនសុំ
(Combinatorial optimization) និងកមមវធិើចុំនួនគត់ ុឡឺាទ្យើប (Integer programming)។ 

 
 

 ូបទ្យើ៦. ចុំនួនក ណើ ឆលងជុំងឺ COVID-19 រៅកែុងប្បរទ្យស្កមពុជា 23-03-20 កែុងមុខវជិាា ស្ថតិវិទិ្យា 
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២- ង្ត្ើអវីជ្ជគណិត្វិទ្យាអនុវត្ត? 
គណិតវទិ្យាអ្នុវតត (Applied mathematics) មានអ្តថន័យជារប្ចើន ផ្តវាមានន័យប្បហាក់ប្បផ្ហលគ្នែ រទ្យ 

រហើយរយើងនឹងរលើកយកអ្តថន័យមួយចុំនួនមកពណ៌នា។ ន័យទ្យើ១ វាគឺជាផ្នែកមួយននគណិតវទិ្យាស្ប្មាប់រប្បើកែុងកា 
អ្នុវតតរលើផ្នែកវទិ្យាស្ថស្រស្ត និង/ឬ ផ្នែកវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងាម។4 ន័យទ្យើ២ វាគឺជាកា អ្នុវតតវធិើស្ថស្រស្តគណិតវទិ្យារោយមុខ
វជិាា រនសងៗ ែូចជាវទិ្យាស្ថស្រស្តវសិ្ែកមម ពាណិជាកមម វទិ្យាស្ថស្រស្តកុុំពយូទ័្យ  និងឧស្ាហកមម។5  ន័យទ្យើ៣ វាជាផ្មកធាងនន
គណិតវទិ្យា ផ្ែលប្តូវបានចូល មួរៅកែុងកា ស្ិកាអ្ុំពើ ូបវទិ្យា ជើវស្ថស្រស្ត ឬស្ងាមវទិ្យាពិភពរោក។6  ន័យទ្យើ៤ វាជា
គណិតវទិ្យាផ្ែលរប្បើរែើមបើរោោះប្ស្ថយបញ្ហា វទិ្យាស្ថស្រស្តរនសងៗែូចជា  ូបវទិ្យា វសិ្ែកមម ឬរអ្ឡិចប្តូនិក ផ្ែលនាុយ
ពើគណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធ។7 គណិតវទិ្យាអ្នុវតត គឺជាផ្មកធាងមួយននគណិតវទិ្យាផ្ែលទក់ទ្យងនឹងខលួនវាជាមួយនឹងកា អ្នុ
វតតននចុំរណោះែឹងគណិតវទិ្យារៅកាន់ផ្ែនរនសងរទ្យៀត។8 

ែូរចែោះ គណិតវទិ្យាអ្នុវតត គឺជាកា  មួបញ្េូ លគ្នែ ននវទិ្យាស្ថស្រស្តគណិតវទិ្យា និងចុំរណោះែឹងជុំនាញ។ ពាកយថា 
«គណិតវទិ្យាអ្នុវតត» ក៏ពិពណ៌នាអ្ុំពើជុំនាញវជិាា ជើវៈផ្ែលអ្ែកគណិតវទិ្យារធែើកា រលើបញ្ហា ជាក់ផ្ស្តងរោយបរងកើត
 ូបមនត និងស្ិកាគុំ ូគណិតវទិ្យា។ កាលពើមុន កា អ្នុវតតជាក់ផ្ស្តងបានជុំ ុញកា អ្ភិវឌ្ឍប្ទ្យឹស្តើគណិតវទិ្យយ ផ្ែលបនាា ប់
មកបានកាល យជាប្បធានបទ្យននកា ស្ិកាគណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធផ្ែលគុំនិតអ្ ូបើប្តូវបានស្ិកាស្ប្មាប់ជាប្បរយជន៍ផ្ទា ល់
ខលួន។ ស្កមមភាពននគណិតវទិ្យាអ្នុវតតប្តូវបាននា ភាា ប់យ ងជិតស្ែិទ្យធជាមួយកា ប្ស្ថវប្ជាវគណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធ។ 

គណិតវទិ្យាអ្នុវតតពាក់ព័នធនឹងកា អ្នុវតតគណិតវទិ្យារៅនឹងបញ្ហា ផ្ែលរកើតរឡើងកែុងវស័ិ្យរនសងៗ ឧទហ ណ៍ 
វទិ្យាស្ថស្រស្តវសិ្ែកមម ឬផ្នែករនសងៗរទ្យៀត និង/ឬកា អ្ភិវឌ្ឍវធិើស្ថស្រស្តថ្មើៗឬផ្កលមអ រែើមបើរឆលើយតបនឹងបញ្ហា ថ្មើ។ រហតុ
រនោះ រគចាត់ទុ្យកគណិតវទិ្យាអ្នុវតត ែូចជាកា អ្នុវតតគណិតវទិ្យា រៅនឹងបញ្ហា ជាក់ផ្ស្តងជាមួយនឹងរគ្នលរៅពើ ននកា 
ពនយល់ពើបាតុភូតផ្ែលបានអ្រងកត និងកា ទ្យស្សទយអ្ុំពើបាតុភូតថ្មើៗផ្ែលមិនទន់ប្តូវបានរគ កាទុ្យក។ ែូរចែោះ កា 
ស្ងកត់ធៃន់ទុំងពើ រនោះរលើគណិតវទិ្យា ឧទហ ណ៍ កា អ្ភិវឌ្ឍវធិើស្ថស្រស្តថ្មើៗ រែើមបើរឆលើយតបនឹងបញ្ហា ថ្មើនិងពិភពរោក
ពិតៗ។ បញ្ហា រកើតរចញពើកា អ្នុវតតរនសងៗែូចជា វទិ្យាស្ថស្រស្ត ូបវទិ្យានិងជើវវទិ្យា វសិ្ែកមម និងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងាម។ 
ែុំរណាោះប្ស្ថយ បស់្ពួករគ ទមទ ចុំរណោះែឹងពើផ្នែករនសងៗននគណិតវទិ្យា ែូចជាគណិតវទិ្យាវភិាគ ស្មើកា ឌ្ើរន  ង់
ផ្ស្យល និងស្តុខ្ស្ាើក (Stochastics) រោយរប្បើប្បាស់្វធិើស្ថស្រស្តវភិាគនិងរលខ។ ជាញឹកញាប់ ស្មាជិកមហាវទិ្យា
ល័យនិងនិស្សតិ បស់្ពួករគ រធែើអ្នត កមមរោយផ្ទា ល់ជាមួយអ្ែកពិរស្ថធន៍ រែើមបើរមើលលទ្យធនលននកា ប្ស្ថវប្ជាវផ្ែល
រគចង់បាន។ 

                                           
4  ែកប្ស្ង់រចញពើពាកយ « គណិតវទិ្យា »  បស់្ប្កុមប្បឹកាជាតិភាស្ថផ្ខម  
5  ែកប្ស្ង់រចញពើ https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_mathematics 
6  ែកប្ស្ង់រចញពើ https://www.definitions.net/definition/APPLIED+MATHEMATICS 
7  ែកប្ស្ង់រចញពើ https://www.definitions.net/definition/APPLIED+MATHEMATICS 
8  ែកប្ស្ង់រចញពើ https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Applied_mathematics 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_mathematics
https://www.definitions.net/definition/APPLIED+MATHEMATICS
https://www.definitions.net/definition/APPLIED+MATHEMATICS
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Applied_mathematics
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៣- ង្ត្ើគណិត្វិទ្យាអនុវត្តមានមុខវិជ្ជា អវីខលះ? 
វស័ិ្យគណិតវទិ្យាអ្នុវតត ផ្ទល ស់្បតូ រលឿនជាងគណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធ ែូចកែុងរវបស្ថយមួយ9ថា  មុខវជិាា ស្ុំខ្ន់ៗកែុង

គណិតវទិ្យាអ្នុវតត មួមាន៖ 
១- វភិាគរលខ (Numerical Analysis) 
២- ប្បព័នធឌ្ើណាមិក (Dynamical Systems) 
៣- ប្ទ្យឹស្តើប្បូបាប ើលើរត (Probability Theory) 
៤- ប្ទ្យឹស្តើព័ត៌មានវទិ្យា (Information Theory) 
៥- កា ប្ស្ថវប្ជាវប្បតិបតតិកា  (Operations Research) 
បញ្ា ើមុខវជិាា កែុងរវបស្ថយរនោះប្បាកែជាមិនរប្ចើនរទ្យ ប ុផ្នតវាជាកា ចាប់រនតើមែ៏លអមួយ។ កា ពិត គឺថាគណិតវទិ្យា

អ្នុវតតផ្ប្បប្បួល  រៅរពលផ្ែលកា អ្នុវតតផ្ប្បប្បួល រហើយកា អ្នុវតតកុំពុងផ្ទល ស់្បតូ យ ងឆ្ប់ ហ័ស្។  ប ុផ្នតឧបក ណ៍
គណិតវទិ្យាចាុំបាច់ រែើមបើទ្យទ្យួលបានរជាគជ័យរៅកែុងកា អ្នុវតតផ្ប្បប្បួលផ្ែលមិនធាល ប់មានរោយខលួនឯងផ្ប្បប្បួល
បនតិចមតងៗយ ងឆ្ប់ ហ័ស្។ វស័ិ្យផ្ែលរយើងខ្ុ ុំបានរលើករឡើងរនោះ គឺរៅផ្តស្កមមរបើរទោះបើជាមាន យៈរពលយូ  
និងរៅផ្តមានរគរប្បើប្បាស់្វា។ ចាប់តាុំងពើគណិតវទិ្យាអ្នុវតតទក់ទ្យងនឹងកា រោោះប្ស្ថយបញ្ហា ផ្ែលរកើតរឡើងពើ
ជុំនាញែនទ្យរទ្យៀត វាពិតជាប្តូវរធែើជាមួយប្បរភទ្យននកា អ្នុវតតផ្ែលអ្ែកមានបុំណងរៅកែុងចិតត។ 

កែុងគណិតវទិ្យាអ្នុវតត រយើងផ្ស្ែង កកា ភាា ប់ទ្យុំនាក់ទ្យុំនងស្ុំខ្ន់ៗជាមួយជុំនាញរនសងរទ្យៀត ផ្ែលអាចជុំ ុញ
គណិតវទិ្យាផ្ែលគួ ឱ្យចាប់អា មមណ៍និងមានប្បរយជន៍ រហើយកផ្នលងផ្ែលរហតុនលគណិតវទិ្យាប្បកបរោយភាពនចែ
ប្បឌ្ិត អាចនាុំឱ្យមានកា យល់ែឹងថ្មើនិងកា អ្នុវតត។ រហតុរនោះ កែុងរវបស្ថយមួយរទ្យៀតថា វស័ិ្យគណិតវទិ្យាអ្នុវតត 
មានមុខវជិាា ែូចតរៅ10៖ 

១- វភិាគបនសុំ (Combinatorics) 
២- ជើវគណនា (Computational Biology) 
៣- គណិតវទិ្យាអ្នុវតត ូបវទិ្យា (Physical Applied Mathematics) 
៤- វទិ្យាស្ថស្រស្តគណនា និងវភិាគរលខ (Computational Science & Numerical Analysis) 
៥- វទិ្យាស្ថស្រស្តកុុំពយូទ័្យ ប្ទ្យឹស្តើ (Theoretical Computer Science) 
៦-  ូបវទិ្យាប្ទ្យឹស្តើ (Theoretical Physics)។ 
រោយស្ថ គណិតវទិ្យាអ្នុវតតកាន់ផ្តចាប់អា មមណ៍និងមានប្បរយជន៍កែុងកា រប្បើប្បាស់្ រែើមបើជួយែល់កា 

អ្ភិវឌ្ឍស្ងាមជាតិ និងកា វវិតត បស់្វាពើមួយនថ្ៃរៅមួយនថ្ៃ ផ្ែលរធែើឱ្យគណិតវទិ្យាអ្នុវតតមានមុខវជិាា ជារប្ចើនែូចខ្ង
រប្កាម11៖ 

១- វភិាគរលខ (Numerical Analysis)  

                                           
9  ែកប្ស្ង់រចញពើ https://www.quora.com/What-are-the-core-subjects-of-applied-mathematics 
10 ែកប្ស្ង់រចញពើ https://math.mit.edu/research/applied/index.php 
11 ែកប្ស្ង់រចញពើ https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Applied_mathematics 
 

https://math.mit.edu/research/applied/combinatorics.php
https://math.mit.edu/research/applied/comp-biology.php
https://math.mit.edu/research/applied/physical.php
https://math.mit.edu/research/applied/numerical-analysis.php
https://math.mit.edu/research/applied/comp-science-theory.php
https://math.mit.edu/research/applied/physics-theory.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_analysis
https://www.quora.com/What-are-the-core-subjects-of-applied-mathematics
https://math.mit.edu/research/applied/index.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Applied_mathematics
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២- គណិតវទិ្យាវសិ្ែកមម (Engineering Mathematics or Mathematics of Engineering)  
៣- កមមវធិើលើរនផ្អ្  (Linear Programming)     
៤- ប មាកមម (កា រធែើឱ្យប្បរស្ើ  Optimization)  
៥- កា ប្ស្ថវប្ជាវប្បតិបតតិកា  (Operations Research)  
៦- កា រធែើគុំ ូជាប់ (Continuous Modelling)  
៧- ជើវគណិតវទិ្យា (Mathematical Biology)  
៨- ជើវព័ត៌មានវទិ្យា (Bioinformatics)  
៩- ប្ទ្យឹស្តើព័ត៌មានវទិ្យា (Information Theory)  
១០- ប្ទ្យឹស្តើផ្លបង (Game Theory)        
១១- ប្បូបាប ើលើរត (Probability) 
១២- ស្ថិតិវទិ្យា (Statistics)  
១៣- គណិតវទិ្យាហ ិញ្ញវតថុ (Financial Mathematics)   
១៤- វទិ្យាស្ថស្រស្តជាក់ផ្ស្តង (Actuarial Science)           
១៥- កូែវទិ្យា (Cryptography)  
១៦- វភិាគបនសុំ (Combinatorics)  
១៧- ធ ណើ មាប្តរាប់អ្ស់្ (Finite Geometry)  
១៨- ប្ទ្យឹស្ដើប្កាហែ (Graph Theory)  
១៩- វភិាគបណាត ញ (Network Analysis)  
២០- វទិ្យាស្ថស្រស្តកុុំពយូទ័្យ  (Computer Science)។ 

 
 ូបទ្យើ៧. កូែវទិ្យា 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_programming
https://en.wikipedia.org/wiki/Optimization_(mathematics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Operations_research
https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_modelling
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_biology
https://en.wikipedia.org/wiki/Bioinformatics
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Game_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Probability
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_mathematics
https://en.wikipedia.org/wiki/Actuarial_science
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography
https://en.wikipedia.org/wiki/Combinatorics
https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_geometry
https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science
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៤- ង្ត្ើមានអាជីពអវីខលះដែលង្ប្រើមុខជំនាញគណិត្វិទ្យាអនុវត្ត ?  
គណិតវទិ្យាអ្នុវតត គឺជាកមមវធិើគណិតវទិ្យាែ៏ម ត់ចត់រផ្ទត តរលើប្ទ្យឹស្តើនិងកា អ្នុវតតគណិតវទិ្យារៅនឹងជុំនាញ

ែនទ្យរទ្យៀត ែូចជា វសិ្ែកមម និងវទិ្យាស្ថស្រស្ត។ គណិតវទិ្យាប្តូវបានអ្នុវតត រែើមបើរោោះប្ស្ថយបញ្ហា  ែូចជា កា បុំពុលទ្យឹក
រប្កាមែើ កា ស្ាោះចរាច ណ៍ អ្តិន ណា ភាពអ្ត់កា ង្ហ រធែើ និងកា ផ្ប្បប្បួលអាកាស្ធាតុ។ និស្សិតផ្ែលផ្ស្ែង ក
ប ញិ្ហញ បប្ត ឬប ញិ្ហញ បប្តជាន់ខពស់្ផ្នែកគណិតវទិ្យាអ្នុវតត ទ្យទ្យួលបានមូលោា នប្គឹោះគណិតវទិ្យាែ៏ ងឹមាុំ ួមជាមួយកា 
ស្ិកាអ្ុំពើប្បធានបទ្យរជឿនរលឿន ួមទុំងស្មើកា ឌ្ើរន  ង់ផ្ស្យលរោយផ្នែក កា រធែើគុំ ូ ស្ថិតិវទិ្យា គណិតវទិ្យាគណនា 
កា ប្ស្ថវប្ជាវប្បតិបតតិកា  គណិតវទិ្យាឌ្ើស្ផ្ប្កត ឌ្ើហាញ បណាត ញប្បព័នធប្បស្ថទ្យ ឬបរងកើតអាល់រហាា  ើតផ្ស្ែង ករគហ
ទ្យុំព័ ប្បរស្ើ ។ 

រហតុរនោះ អ្ែកគណិតវទិ្យា អ្ែកប្ស្ថវប្ជាវ ឬនិស្សិតផ្ែលបានរ ៀនចប់ឯករទ្យស្គណិតវទិ្យាអ្នុវតត (Applied 
Mathematics) អាចរធែើកា ង្ហ ជាអាជើពមានែូចជា12៖  

១- អ្ែកគណនា (Actuary) 
២- អ្ែកគុំនូ ជើវចល (Animator)  
៣- ស្ថថ បតយក  (Architect) 
៤- អ្ែកជើវស្ថិតិវទិ្យា (Biostatistician) 
៥- អ្ែកវភិាគថ្វកិា (Budget Analyst) 
៦- អ្ែកជុំនាញផ្នែកអាកាស្ធាតុ (Climatologist) 
៧- ស្ថស្រស្ថត ចា យមហាវទិ្យាល័យ (College Professor) 
៨- អ្ែកវទិ្យាស្ថស្រស្តកុំពយូទ័្យ  (Computer Scientist) 
៩- អ្ែកវភិាគកូែ (Cryptanalyst) 
១០- អ្ែករស្ែាកិចា (Economist) 
១១- វសិ្ែក អ្គាើស្នើ (Electrical Engineer) 
១២- អ្ែកជុំនាញផ្នែកររាគរាតតាត ឬ អ្ែកជុំនាញខ្ងវទិ្យាស្ថស្រស្ត (Epidemiologist) 
១៣- អ្ែកវភិាគទ្យើនា ហ ិញ្ញវតថុ (Financial Market Analyst) 
១៤- ប្គបូរប្ងៀនគណិតវទិ្យា (Math Teacher or Math Tutor) 

១៥- អ្ែក ូបគណិតវទិ្យា (Mathematical Physicist) 
១៦- វសិ្ែក រមកានិក (Mechanical Engineer) 
១៧- អ្ែកវភិាគស្នតិសុ្ខជាតិ (National Security Analyst) 
១៨- អ្ែកវភិាគកា ប្ស្ថវប្ជាវប្បតិបតតិកា  (Operations Research Analyst) 
១៩- វសិ្ែក សុ្ស្ផ្វ  (Software Engineer) 
២០- អ្ែកស្ថិតិវទិ្យា (Statistician) 
២១- អ្ែកនិពនធបរចេករទ្យស្ (Technical Writer) 
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២២- អ្ែករ ៀបចុំផ្ននកា ទ្យើប្កុង (Urban Planner) 
២៣- ជុំនួយកា ប្ស្ថវប្ជាវ (Research Assistant) 
២៤- ជុំនួយកា បរប្ងៀន (Teaching Assistant) 
២៥- អ្ែកវភិាគប មិាណ (Quantitative Analyst) 
២៦- អ្ែកវភិាគអាជើវកមម (Business Analyst) 
២៧- អ្ែកវភិាគប្ស្ថវប្ជាវ (Research Analyst) 
២៨- អ្ែកវភិាគទ្យិនែន័យ (Data Analyst) 
២៩- កមមស្ិកាអ្ែកវភិាគ ឬ អ្ែកហាត់កា ខ្ងវភិាគ (Analyst Internship) 
៣០- អ្ែកស្ រស្ កមមវធិើកុុំពយូទ័្យ  (Computer programmer) 
៣១- អ្ែកឡូជើស្ាើក (Logistician) 

៣២- អ្ែកប្ស្ថវប្ជាវស្ាង់មតិ (Survey researcher) 
៣៣- វសិ្ែក នុយរកលផ្អ្  (Nuclear engineer) 
៣៤- អ្ែក ូបវទិ្យា និងអ្ែកតារាវទិ្យា (Physicists and astronomer) 13 ។

 

៥- អំពីការយិាលយ័គណិត្វិទ្យាអនុវត្ត 
កា យិល័យគណិតវទិ្យាអ្នុវតត ជាកា យិល័យមួយកែុងចុំរណាមកា យិល័យទុំងប្បាុំ បស់្ផ្នែកគណិតវទិ្យា

និងស្ថិតិននវទិ្យាស្ថថ នវទិ្យាស្ថស្រស្តនិងបរចេកវទិ្យារៅរាជបណឌិិ តយស្ភាកមពុជា។ កា យិល័យរនោះមានមស្រនតើបរប្មើកា មួយ
 ូបគឺ រោក និត លកសមើ ផ្ែលមានស្ញ្ហញ បប្តប ញិ្ហញ បប្តជាន់ខពស់្គណិតវទិ្យា និងរោកបណឌិិ ត ម ុង មា រា  បានចូល មួ
វភិាគទ្យិនែន័យកែុងគរប្មាងផ្នែកគណិតវទិ្យានិងស្ថិតិរៅឆ្ែ ុំ២០១៩ អ្ុំពើ«កតាត នងិបញ្ហា ប្បឈមននកា ស្កិាគណិតវទិ្យា
រៅមធយមស្កិាននប្បរទ្យស្កមពុជា» (Factors and Challenges of Mathematics Studies in Secondary Schools 
of Cambodia) បានរជាគជ័យ។ 

៦- ភារកិច្ចននការយិាលយ័គណិត្វិទ្យាអនុវត្ត 
កា យិល័យគណិតវទិ្យាអ្នុវតតមានភា កិចេមួយចុំនួន រែើមបើជួយជុំ ុញផ្នែកគណិតវទិ្យានិងស្ថិតិ៖ 
 ប្បមូលនតុ ុំឯកស្ថ និងចងប្កងតាមកមមវធិើស្ិកាអ្នុវតតរលើវស័ិ្យ ូបវទិ្យា គើមើវទិ្យា ជើវវទិ្យា រស្ែាកិចេ កុុំពយូទ័្យ … 
 រលើកគរប្មាងបកផ្ប្បឯកស្ថ ប រទ្យស្ផ្ែលទក់ទ្យងវស័ិ្យ ូបវទិ្យា គើមើវទិ្យា ជើវវទិ្យា រស្ែាកិចេ កុុំពយូទ័្យ  … 
 រ ៀបចុំស្ទា នុប្កមនិងវចនានុប្កមកា យិល័យគណិតវទិ្យាអ្នុវតត 
 ស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវបនតគណិតវទិ្យាអ្នុវតតរលើជុំនាញរនសងៗ 
 រ ៀបចុំស្ិកាន ស្ថោ ឬ ស្នែិស្ើទ្យជាតិ ឬក៏ ស្នែិស្ើទ្យអ្នត ជាតិកែុងកា យិល័យគណិតវទិ្យាអ្នុវតត។ 
កា យិល័យគណិតវទិ្យាអ្នុវតតក៏មានតួនាទ្យើយ ងស្ុំខ្ន់កែុងផ្នែកគណិតវទិ្យានិងស្ថិតិផ្ែ  គឺប្តូវប្បមូលនតុ ុំ

ឯកស្ថ  តាមោន និងចងប្កងឱ្យបានរប្ចើននូវអ្ែើផ្ែលរកើតរឡើងថ្មើៗតាមកា អ្នុវតតផ្ែលបាន ករ ើញជាបនត
បនាា ប់រទ្យៀត ជាពិរស្ស្រគ្ន ពតាមភា កិចេខ្ងរលើ។ 
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១- https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_mathematics 
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៣- https://www.apu.edu/clas/programs/applied-math-major/careers/  
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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   
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