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 ឯក រេគល
ំ ់ ់ ែ ់ កំណត់នូវស្តង់ ែដលគួរមនស្រមប់្របេទសកនុង

តំបន់
ចកយជបំណង្របថរបស់្របេទស ែដលមិនទន់ ចក្ល យជបណង្របថន របស្របេទស ែដលមនទន
ចអនុវត្តបន

 ចេ្របើបនជ៖ ចេ្របបនជ៖
◦ កមមវធិី េគល ស្រមប់ ្រគូ កំពុង បេ្រង ន និង អនក ប្រមុង ក្ល យជ ្រគូ
បេ្រង ន។ 

◦  ច យក េធ្វើជ ែផនទី បង្ហ ញផ្លូវ ស្រមប់ បុគគល ែដល ចង់បន 
ជីព ជ ្រគូបេ្រង ន វទិយ ្រស្ត ឬ គណិតវទិយ



  ស្តង់  ្រគូ គណិត ទយ តំបន ់ សុី េគនយ ៍ស្តង់  ្រគូ គណិត ទយ តំបន ់ សុី េគនយ ៍
ក ទីក ទី១១៖ ចំេណះដឹង ជជីវៈ៖ ចំេណះដឹង ជជីវៈក ្ត  ទក ្ត  ទ១១៖ ចេណះដង ជជ ជវៈ៖ ចេណះដង ជជ ជវៈ

ស្តង់ សូចនករ
ចំេណះដឹង ពី េហតុផល និង ករក្រមិត ទំនក់ទំនង របស់ សិស  ជមួយ ករសិក  
គណិតវទិយ

ចំេណះដឹង អំពី សិស
គណតវទយ

ចំេណះដឹង ពី សងគម េសដ្ឋកិចច វបបធម៌ ជតិ សន៍ និង សន របស់ សិស

ចំេណះដឹង ពី កយសមបទ សងគម និង ក្រមិត វ ិវ ឌ  របស់ សិស

ចំេណះដឹង ពី គណិ
តវទិយ

ចំេណះដឹង ពីមុខ វជិជ  គណិតវទិយ

ចំេណះដឹង អំពី េគល គំនិត ទ្រមង់ករ និង ែបបបទ ែដល ពក់ ព័នធ នឹង គណិតវទិយ

ចំេណះដឹងអំពីកមវធិីសិក គណិតវទិយតវទយ ចេណះដង អព កមមវធសក  គណតវទយ

ចំេណះដឹង អំពី ទំនក់ទំនង រ ង គណិត វទិយ និង មុខវជិជ  ដៃទ

ចំេណះដឹង អំពី សិស  មុន ករចូល សិក  

ចំេណះដឹង អំពី សិស  
ែដល េរៀន 
គណិតវទិយ

ុ

ចំេណះដឹង អំពី េគល ករសិក   និង ករយល់ ខុសពី គណិតវទិយ

ចំេណះដឹង អំពី ភព ្របឈម របស់ សិស  កនុងករ សិក  េមេរៀន គណិតវទិយខ្លះៗ

ំ ឹ ំ ី ៃ ឹ ី ិ
យ

ចំេណះដឹង អំពី ករអនុវត្ត ៃន ្រទឹស្ដី កនុង ករបេ្រង ន គណិតវទិយ

ចំេណះដឹង អំពី ចំេណះដឹង យុទធ ្រស្ត ស្រមប់ បេ្រង ន មន ្របសិទធភព



  ស្តង់  ្រគូ គណិត ទយ តំបន ់ សុី េគនយ ៍ស្តង់  ្រគូ គណិត ទយ តំបន ់ សុី េគនយ ៍
ក ទីក ទី១១៖ ចំេណះដឹង ជជីវៈ៖ ចំេណះដឹង ជជីវៈ ((តត))ក ្ត  ទក ្ត  ទ១១៖ ចេណះដង ជជ ជវៈ ៖ ចេណះដង ជជ ជវៈ ((តត))

ស្តង់ សូចនករ

ំ ឹ ំ ី ៀ ិ

ំ ដឹង ំ ី

ចំេណះដឹង អំពី ករប្រញជ ប ICT កនុង ករេរៀន និង បេ្រង ន

ចំេណះដឹង អំពី សុស ែវ រែដ ល ច េ្របើ ជមួយ គណិតវទិយ បន

ចំេណះដឹងអំពីករេ្របើ ICT បេងើតម៉ែដល និងេ ះ្រ យចំេ ទចេណះដង អព ICT ចេណះដង អព ករេ្រប ICT បេងកត មូ ែដល នង េ ះ្រ យ ចេ ទ

ចំេណះដឹង អំពី ចំេណះ សិស  កនុង ករេ្របើ ICT

ចំេណះដឹង អំពី ករអនុវត្ត សុស ែវ រ ែដល េ្របើ ជពិេសស កនង េមេរៀន     
ិ ិ

ុ ្ត ុ នុ
គណិតវទិយ

ចំេណះដឹង អំពី យុទធ ្រស្ត បេ្រមើ ដល់ ករបេងកើត ថមី

ចំេណះដឹង អំពី យុទធ ្រស្ត វ ិវ ឌ  ក្រមិតយល់ដឹង របស់ សិ ស  ពី           

ចំេណះដឹង អំពី គុណ
ភព យល់ដឹង

ុ ធ ្រ ្ត ្រ
គណិតវទិយ

ចំេណះដឹង កនុងករ បេងកើត ទំនក់ទំនង រ ង េមេរៀន

ចំេណះដឹងកងករគំ្រទដល់សិស កងករគិត និងសេ្រមចចិតចេណះដង កនុងករ គ្រទ ដល សស  កនុង ករគត នង សេ្រមចចត្ត

ចំេណះដឹង កនុង ករភជ ប់ ទំនក់ទំនង កនុង គណិតវទិយ



  ស្តង់  ្រគូ គណិត ទយ តំបន ់ សុី េគនយ ៍ស្តង់  ្រគូ គណិត ទយ តំបន ់ សុី េគនយ ៍
ក ទីក ទី២២៖ ករកណំតជ់ំនញចបស់ ស់៖ ករកណំតជ់ំនញចបស់ ស់ក ្ត  ទក ្ត  ទ២២៖ ករកណត ជនញ ចបស ស៖ ករកណត ជនញ ចបស ស

ស្តង់ សូចនករ

ករកំណត់ជំនញ បងញពីេសចកីសរេសើរចលចិតគណិតវទិយ និងករបេ្រង នគណិករកណត ជនញ 
ផទ ល់ខ្លួន

បង្ហ ញ ព េសចក្ដ សរេសរ ចូលចត្ត គណតវទយ នង ករបេ្រង ន គណ
តវទិយ
បង្ហ ញ ពី ករេជឿជក់ ថ សិស ទំងអស់ ច េរៀន គណិតវទិយបន
ករេប្ដជញ ចិត្ត េដើមប ីសេ្រមចបន ម ស្តង់  ខពស់ ដល់ ករសិក  គណិ
តវទិយ រប ស់ សិស មន ក់ៗ
សែម្ដងេចញ នូវករ ែថរក  យកចិត្តទុក ក់ និង េគរព ដល់ ្ដ ញ ូ ្ត ុ
សិស នុសិស  និង មិត្ត រមួករ ងរ

ករអភិវឌ  ជំនញ 
ផល់ខន

ករ េប្ដជញ ចិត្ត េដើមប ីសិក  និង អភិវឌ  ន៏ ជំនញ ផទ ល់ខ្លួន ជ និរន្ត ន៏
បេងើនករយល់ដឹងែផកគណិតវទិយ និងជំនញ កងករបេ្រង នគណិតផទ លខ្លួន បេងកន ករយលដង ែផនក គណតវទយ  នង ជនញ កនុងករ បេ្រង ន គណត 
វទិយ
ផ្ដល់ គំនិតនិង ទស នវសិ័យ ទក់ទិននឹង និនន ករថមីៗៃន ករអប់រ ំ           
គណិតវទិយ
ចូលរមួកនុងែផនកជំនញវជិជ ជីវៈ និង ្រកុមករងរ



  ស្តង់  ្រគូ គណិត ទយ តំបន ់ សុី េគនយ ៍ស្តង់  ្រគូ គណិត ទយ តំបន ់ សុី េគនយ ៍
ក ទីក ទី២២៖ ករកណំតជ់ំនញចបស់ ស់៖ ករកណំតជ់ំនញចបស់ ស(់(តត))ក ្ត  ទក ្ត  ទ២២៖ ករកណត ជនញ ចបស ស៖ ករកណត ជនញ ចបស ស((តត))

ស្តង់ សូចនករ

វ ជ ំែ ៉ ង ង ៏ ់ ិ ឹងជំ ផ ់ករទទួល ខុស្រតវូ 
ចំេពះ សហគម ន៏

ជ អនក រមួចែណក យងសកមម កនុង សហគម ន ទកទននង ជនញ ផទ ល
ខ្លួន

ករែស្វងរក ករគំ្រទ ជ វជិជមន ស្រមប់ ករសិក  គណិតវទិយ កនង ្វ ្រ ជ ្រ យ នុ
 និង សហគម ន៏ ទំងមូល 

ករស្រមបស្រមលួ កនុង សហគម ន៏ ្របកបេ យ ្របសិទធភព ជមួយ
ឹ ឪ ិ ់ ៊ ំ ិ ់នឹង ឪពុកម្ដ យ ពយបល និង មច ស់ហ៊ុន ចំេពះ ករសិក  របស់ 

សិស នុសិស  និង ករអភិវឌ

បេងើតឱកសស្រមប់ករសិក គណិតវទិយេ្រកេម៉ងសិកបេងកតឱ កស ស្រមប ករសក  គណតវទយ េ្រក េមង សក



  ស្តង់  ្រគូ គណិត ទយ តំបន ់ សុី េគនយ ៍ស្តង់  ្រគូ គណិត ទយ តំបន ់ សុី េគនយ ៍
ក ទីក ទី៣៣៖ សហគមន៍ ជជីវៈ៖ សហគមន៍ ជជីវៈក ្ត  ទក ្ត  ទ៣៣៖ សហគមន ជជ ជវៈ៖ សហគមន ជជ ជវៈ

ស្តង់ សូចនករ

សីលធម៌ វជិជ ជីវៈ

េគរព ្រកមសីលធម៌
បង្ហ ញ នូវ លកខណៈ វជិជ ជីវៈ
ចូលរមួ កនង ករងរ េ យ ឯក ជយ មិនមន ករបងខិតបងខំ (ឧ. េធ្វើ កិចច ករ
ែ ិ
ូ ួ នុ យ ខ ខ ្វ ច

បែនថម េ្រក ភរកិចច)

សហគមន៍វជិជីវៈ
បេងកើន នូវ ករងរ ជ្រមុញ ករអប់រ ំដល់ សិស នុសិស  (ឧ. ជទី ្របឹក  
ក្លិប គណិតវទិយ, ជ សមជិក គណៈកមម ក រ ្របឡង្របែជង, ទី្របឹក  សហគមន វជជ ជវៈ 

េនកនុង 

្ល យ, ម ្រ ឡ ្រ , ្រ
គេ្រមង ជេដើម)
ចូលរមួ កនុង ករងរ  ែដល ទក់ទង នឹង ករអប់រ ំ(ឧ. សិកខ
, ្រកុម ្រ វ្រជវ, ទស នវដ្ដី) 

សហគមន៍ វជិជ ជីវៈ 
េនេ្រក 

ចូលរមួចំែណក ជមួយ ថ ប័នេផ ងៗ (សហគមន៍ជតិ, រដ្ឋបល មូល
្ឋ ន, អន្តរជតិ, ្រកុមហ៊ុន, អនក េបះពុមពផ យ)

ចូល ជ ែផនក មួយ ៃន ប ្ដ ញ អនកមន ជំនញ ដូចគន , ជ អនកេឆ្លើយឆ្លង 
ស្រមប់វទិយ ន ឬ កលវទិយល័យស្រមប វទយ ថ ន ឬ កលវទយលយ



  ស្តង់  ្រគូ គណិត ទយ តំបន ់ សុី េគនយ ៍ស្តង់  ្រគូ គណិត ទយ តំបន ់ សុី េគនយ ៍
ក ្ត  ទីក ្ត  ទី៤៤៖  ករបេ្រង ន និងេរៀនជលកខណៈ ជជ ជីវៈ៖  ករបេ្រង ន និងេរៀនជលកខណៈ ជជ ជីវៈ្ត្ត ្រ ៀ ខ ជ្រ ៀ ខ ជ

ស្តង់ សូចនករ

ជ្រមុញ និង បេងកើនដល់សិស នូវ រេបៀប្រតិះរះិែបប គណិតវទិយ មរ
យៈ ករពិភក ។

កិចចករ គណិតវទិយ 
និងករពិភក

ផ្ល ស់ប្ដូរគំនិត េ យ ឆ្លងកត់ ករេលើកបង្ហ ញ និង េហតុផលេផ ងៗ

ជួយ ស្រមួល ដល់ និស ិត កនុង ករេ្របើ ករ ម ន, េហតុផល, បេងកើតគ្រមូ 
ិង ផ ងផ ់ ដើ ី វ ើ ិ ិ វ ិ

ួ ុ ូ
នងករ េផទ ងផទ ត េដមប វរកចេម្លយកចចករ គណតវទយ

ផ្តល់ ដល់សិស នូវ សកមមភព គណិតវទិយ និងកិចចករងរឱយេ ះ 
្រ យ

ែផនករ ស្រមប់ 
បរយិកស សិក

បេងកើត បរយិកស សិក ្របេសើរ

សំេយគនូវេសៀវេភ សិក  និងសមភ រៈ សិក  រមួផ នំឹង យុទធ ្រស្ត 
បេ្រង ន សម្រសប



  ស្តង់  ្រគូ គណិត ទយ តំបន ់ សុី េគនយ ៍ស្តង់  ្រគូ គណិត ទយ តំបន ់ សុី េគនយ ៍
ក ្ត  ទីក ្ត  ទី៤៤៖  ករបេ្រង ន និងេរៀនជលកខណៈ ជជ ជីវៈ៖  ករបេ្រង ន និងេរៀនជលកខណៈ ជជ ជីវៈ((តត))្ត្ត ្រ ៀ ខ ជ្រ ៀ ខ ជ

ស្តង់ សូចនករ

ករ េ្របើ្របស់វធិី ្រស្ត 
បេ្រង ន

េ្របើ ្របស់ ទំនក់ទំនងមន្របសិទធភព និងេលើក កមពស់ ករពិភក  កនុង ថន ក់េរៀ
ន។

េ្របើ វធិី ្រស្ត ែណនំករ្រតិះរះិ របស់ សិស   និង ជ្រមុញ  សកមមភពពួកេគ។
បេ្រង ន

្រគប់្រគង្របសិទធភព ថន ក់េរៀន

វរកន័យគណិតវទិយ និងម៉ូែដល គណិតវទិយ កនុងករ្រតិះរះិរកេហតុផល

្រតតពិនិតយ ប៉ន់ ន

វភិគ ករសិក  របស់ និស ិត ឆ្លងកត់ ករ យតៃម្ល កនុង ថន ក់េរៀន

អភិវឌ ន៍ និង េ្របើ  ករងរ យតៃម្ល និងវធិី ្រស្ត

ើ ិ ើ ៃ ិ ៍ ិ ់ ិ្រតួត ពនតយ, បន ម ន, 
យតៃម្ល េធ្វើ និយតកមម េលើ ករ យតៃម្ល និង របយករណ៍ សិក  របស់សិស

រក ទុក ពត៌មនបចចុបបនន  និងលទធផល ករសិក  របស់ សិស

់ ិ ័ ំ ិ ់ផ្តល់្របតិកមម  រហ័ស ្រសបបំណង និងទន់េពល មត្រមូវករ

ករឆ្លុះបញច ំង ករ
បេ្រង ន និងេរៀន

កត់្រ និងេធ្វើ ករឆ្លុះបញច ំងពី  ករអនុវត្តករ បេ្រង ន និងករវភិគេ្រកយេម
េរៀន ស្រមប់ស្វ័យ អភិវឌ ។



ករេ្របីបេចចក ទយពត័ម៌ន កនងុករអបរ់ំករេ្របីបេចចក ទយពត័ម៌ន កនងុករអបរ់ំ
គណិត ទយនិងករេ្របី្រ សក់ំពយទរ័េនកមជគណិត ទយនិងករេ្របី្រ សក់ំពយទរ័េនកមជគណត ទយនងករេ្រប្រ សកពុយទូរេនកមពជុគណត ទយនងករេ្រប្រ សកពុយទូរេនកមពជុ

 ពីមុនេយើងេ្របើ្របស់ស្រមប់សរេសរអតថបទ េសៀវេភ ុ ្រ ្រ ្រ ថ ៀ
គណិតវទិយ ប៉ុែន្តមិនែមនស្រមប់គណនេទ។

«កំពយទ័រេ្របើស្រមប់ែតបេ្រមើកងករេបះពម»«កុពយូទរេ្របស្រមបែតបេ្រមកនុងករេបះពុមព»

(គុណ្របេយជន៍ៃនកុំពយូទ័រ៖ ងយែក, ងយេបះពុមព)

ឥឡវេយើងេ្របើ្របស់ស្រមប់េធើករ ឥឡូវេយងេ្រប្របសស្រមបេធ្វករ

◦ គណន និង្រ វ្រជវគណិតវទិយ

◦ ែចករែំលកព័ត៌មនេទវញិេទមក

◦ ទក់ទង និងបញជ នឯក រជូ



ករេ្របីបេចចក ទយពត័ម៌ន កនងុករអបរ់ំករេ្របីបេចចក ទយពត័ម៌ន កនងុករអបរ់ំ
្រគគណិត ទយគរេ្រត មខនយ៉ង ែផក្រគគណិត ទយគរេ្រត មខនយ៉ង ែផក ICTICT??្រគូគណត ទយគរួេ្រត មខ្លនួយង  ែផនក ្រគូគណត ទយគរួេ្រត មខ្លនួយង  ែផនក ICTICT??

 ហ្វឹកហ្វឺនសិស  និងខ្លួនឯងឱយេចះេ្របើនូវកមមវធិីគណិតវទិយួ
 េ្របើ្របស់កមមវធិីកុំពយូទ័រ កនុងករបេ្រង ន េដើមបីេធ្វើសកមម
បង្ហ ញ (interative view) ៃនេមេរៀនរបស់េយើង្ហ ញ ( ) ៀ

 ទម្ល ប់េ្របើ្របស់ ICT កនុងករ្រ វ្រជវ និងគំ្រទគណិតវទិយ

នអតបទសីពីគណិតវទិយ មរយៈអិនធឺែណត◦ នអតថបទស្ដពគណតវទយ មរយៈអុនធែណត

◦ ជួយបេងកើតអតថបទគណិតវទិយជភ ែខមរឱយបនេ្រចើន

ន ិ ឺែេនកនុង អុិនធឺែណត



ករេ្របីបេចចក ទយពត័ម៌ន កនងុករអបរ់ំករេ្របីបេចចក ទយពត័ម៌ន កនងុករអបរ់ំ
កម ធីគណិត ទយកម ធីគណិត ទយកមម ធគណត ទយកមម ធគណត ទយ

 ពីជគណិត Computer Algebra Systems
htt // iki di / iki/Li t f t l http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_alge
bra_systems 

 សថិតិវទិយ Statistic software 
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_statistical_pack

ages
 ធរណីម្រត Geometry្រ y
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_interactive_geo

metry_software
 វភិគេលខ Numerical analysis វភគេលខ Numerical analysis
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_anal

ysis_software



ករេ្របីបេចចក ទយពត័ម៌ន កនងុករអបរ់ំករេ្របីបេចចក ទយពត័ម៌ន កនងុករអបរ់ំ
សហគមន៍ ជជីវៈ សហគមន៍ ជជីវៈ -- សហគមនអ៍កគណិត ទយកមជសហគមនអ៍កគណិត ទយកមជជជ ន យ ពុន យ ពុ



ករេ្របីបេចចក ទយពត័ម៌ន កនងុករអបរ់ំករេ្របីបេចចក ទយពត័ម៌ន កនងុករអបរ់ំ
សហគមន៍ ជជីវៈ សហគមន៍ ជជីវៈ -- សហគមនអ៍កគណិត ទយកមជសហគមនអ៍កគណិត ទយកមជ

 ចចូលជសមជិក្របេយល(មិនបច់បង់្របក់)

ជជ ន យ ពុន យ ពុ

 មនលទធភពេ នឡតនូវអតថបទគណិតវទិយជភ ែខមរ

 សមជិកៃនសហគមន៍អកគណិតវទិយនឹងមនលទភព សមជកៃនសហគមនអនកគណតវទយនងមនលទធភព  
េ នឡតនូវអតថបទជំនួយរបស់សុសែវរេផ ងៗជភ
ែខរែខមរ

 មនបញជ ប់ (Link) ជេ្រចើនេទកន់េវប៉ យគណិតវទិយ

 ...



ករេ្របីបេចចក ទយពត័ម៌ន កនងុករអបរ់ំករេ្របីបេចចក ទយពត័ម៌ន កនងុករអបរ់ំ
បទបងញែដលមនទំនកទ់ំនងបទបងញែដលមនទំនកទ់ំនង

 េ ក ំ ករមី 

្ហ ញ្ហ ញ

 េ ក សួង ណយ

 ...

សមូអរគណុ


