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ឱកស

្រប េទស ៃថ្លក ម្ល ំងពល
កមម

ៃន ផលិ តកមម (គិ តជ

ៃថ្លឱ កស
ៃន ផលិ តកមម   (គិ តជ

េម៉ង )ម (
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� ឯក
សេម្ល ក
បំ ពក់

� ឯក
្រ

� ឯក
សេម្ល ក
បំ ពក់

� ឯក
្រ

ប ពក ប ពក
អង់ េគ្ល
ស

100 120 100 / 120 = 0.83 120/100 = 1.20

ព័ រទ យហ 90 80 90 / 80 = 1.12 80/90 = 0.90ុ ្
គល

/ /
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Aggregate demand  The main groups who spend are 

consumers (consumption), firms (who 

ត្រមូ វករ សរុ បរបស់ ្របេទស
មួ យ
AD C I G (X M) h

spend on investment), government 

(government expenditure) and overseas 

(exports)AD = C + I + G + (X‐M) where

C = consumption expenditure

I = investment expenditure

(exports). 

p

G = government expenditure

(X ‐M) = net exports (exports ‐ imports)
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Ludwig	Heinrich	Edlervon	Mises
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Grubel,H.G.	& Boland,	L.A	(1986):	On	the	

efficient	use	of	mathematics	in	economics:	
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Some	theory,	facts	and	result	of	an	opion

survey,	Kyklos39(3),	419‐42.
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Debru,	G(1986):	Theoreticsmodels:	Mathematical	form	and	economic	
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-         Econometrica,	                                                                                                            -         Review	of	Economics	Studies,

content,	Economtrica54(6),	1259‐1270.
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Debru,	G(1991):	The	mathematizationof	economic	theory,	The	American	

Economics	Review	81(1),	1‐7.
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Espinosa,M.	et	al	(2012):	The	use	of	mathematics	in	economics	and	its	

effect	on	a	scholar’s	academic	career,	London	School	of	Economics
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ប៉ន់ ម នផល
ចេំណញ
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កនងុករអនុវត្ត្រទឹស្តេីសដ្ឋកិចច- ជីវករ

ែដនកណំត់
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ករចះុៃថ្ល
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ទផី រផ្ល សប់្តូររបូិយ
វតថុបរេទស 



ករេ្របើ្រ ស់គណិតវិទយកនងុករអនុវត្តុ
្រទឹស្តេីសដ្ឋកិចច-អនកេ្របើ្រ ស់ចុងេ្រកយ

ទផី រភគហ៊ុន 
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្រទឹស្តេីសដ្ឋកិចច-អនកេ្របើ្រ ស់ចុងេ្រកយ

- ចេំណញ



ករេ្របើ្រ ស់គណិតវិទយកនងុករអនុវត្តុ
្រទឹស្តេីសដ្ឋកិចច-អនកេ្របើ្រ ស់ចុងេ្រកយ

- ចេំណញ

ខត- ខត



ករេ្របើ្រ ស់គណិតវិទយកនងុករអនុវត្តុ
្រទឹស្តេីសដ្ឋកិចច-អនកេ្របើ្រ ស់ចុងេ្រកយ

- ចេំណញ

ខត- ខត

- ភគរយ និង



ករេ្របើ្រ ស់គណិតវិទយកនងុករអនុវត្តុ
្រទឹស្តេីសដ្ឋកិចច-អនកេ្របើ្រ ស់ចុងេ្រកយ

- ចេំណញ

ខត- ខត

- ភគរយ និង

- បញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងេពលជេ្រចីនេទៀត។ 



ករេ្របើ្រ ស់គណិតវិទយ
កនងុករសិក វិទយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

គណិតវទិយស្រមប់
េសដ្ឋកចិច



ករេ្របើ្រ ស់គណិតវិទយ
កនងុករសិក វិទយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សថិតិ



ករេ្របើ្រ ស់គណិតវិទយ
កនងុករសិក វិទយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

េអកណូូេម្រទិក



ករេ្របើ្រ ស់គណិតវិទយ
កនងុករសិក វិទយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

បេចចកេទសពយករណ៍



ករេ្របើ្រ ស់គណិតវិទយ
កនងុករសិក វិទយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

ម៉ខទិងី



ករេ្របើ្រ ស់គណិតវិទយ
កនងុករសិក វិទយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

វធិី ្រស្ត្រ វ្រជវ



េសចក្តបីញច ប់

វិទយ ្រសេសដកិចមិន ចដំេណើ រករបន េបើគនវទយ ្រស្តេសដ្ឋកចចមន ចដេណរករបន េបគម ន
គណិតវិទយយ



អនុ សន៍

- គរួបេងកើនករអនវុត្តគណិតវិទយឱយបនេ្រចើនកនងុករសិក  ្រ វ 
ជពេិសសកងករសិក ថកប់រញិប្រត នងិថកប់រញិប្រតជពេសសកនងុករសក ថន កបរញញ ប្រត នងថន កបរញញ ប្រត
ជនខ់ពស់។



អនុ សន៍

- គរួបេងកើនករអនវុត្តគណិតវិទយឱយបនេ្រចើនកនងុករសិក  ្រ វ 
ជពេិសសកងករសិក ថកប់រញិប្រត នងិថកប់រញិប្រតជពេសសកនងុករសក ថន កបរញញ ប្រត នងថន កបរញញ ប្រត
ជនខ់ពស់។

- គរួផ្តល់ករេលើកទកឹចតិ្តពេិសសដល់អនក្រ វ្រជវ េទើបករ
្រ វ្រជវ្រគបវ់ិស័យទងំអស់មនកររកី្រ វ្រជវ្រគបវសយទងអសមនកររក

           ចេ្រមើន។


