
េរ នយ៉ងដូចេមចេទប កយជសិស ពូែកគណិតវទិយ? 

ករសិក េរ នសូ ត គឺជកតពកិចចដ៏សំខន់ស មប់េយងមន ក់ៗ ែដលជសិស នុសិស ។ 

សកមមភពេរ នសូ តរបស់ សិស មន ក់ៗគឺមនលកខណៈេផ ងៗគន  អនកខះពូែកេរ ន េហយអនក
ខះេទ តេរ នពូែក។ ពូែកេរ ន និង េរ នពូែក គឺមិនដូចគន េឡយ េ ពះថអនកពូែកេរ ន មិន បកដ
ថ េរ នពូែកេនះេឡយ។ េគែតងែតេចទសួរថ េធយ៉ងេម៉ចេទបេរ នពូែក េធយ៉ងេម៉ច េទប
កយជសិស ពូែក? 

ចំេពះខញុំផទ ល់ក៏មិន ៊ នអះ ងថេធយ៉ងេនះ ឬយ៉ងេនះេទបកយជសិស ពូែកេឡយ ែតខញុំ
មនយុទធ សផទ ល់ខួនកនុងករេរ នមិនថមុខវជិជ  អីេឡយ ទំង ភ ែខមរ(អក រសិលប) 
របូវទិយ គីមីវទិយ គណិតវទិយ -ល- និង -ល-។ 

េពលេនះខញុំសូមចូលរមួែចករែំលកនូវ បទពិេ ធន៍ែដលេធឲយខញុំកយជសិស ពូែកគណិតវទិយ
ដូចតេទ៖ 

1-ករេរ បចំកលវភិគឲយបន តឹម តវ ចបស់ ស់ 

កលវភិគ គឺជែផនកមួយដ៏សំខន់កនុងករេរ បចំ ករេរ នសូ តរបស់សិស មន ក់ៗ េ ពះថេពល
ែដលេយងេរ បចំកលវភិគចបស់ ស់េហយ េហយអនុវត ម ឲយបន តឹម តវ (មិនែមន
អនុវតបន ពីរ ឬបីៃថងេហយ ឈប់េនះេឡយ) េនះករសិក របស់េយងនឹងមនកររកីចំេរ នមិន
ខន។ ចំេពះកលវភិគេនះេយង ចអនុវត មកលវភិគ  ឬកលវភិគផទ ល់ខួនេយង
ក៏បន។ ចំេពះកលវភិគផទ ល់ខួនេយង តវេចះេរ បចំេ យខួនឯងេ យចំ ត់ កមមុខ
វជិជ ចមបង (គណិត, របូ, គីមី, ជីវៈ,..) និងមុខវជិជ សងគម( បវតិ, ភូមិ, …) ជេដម។ 

ឧទហរណ៍ ៖ ជេរ ង ល់យប់ (េ កយមកពីេរ នគួរ ឬញំុបយរចួ) 

• ចប់ពីេម៉ង 8pm-8:30pm េធលំ ត់ ជីវៈវទិយ 

• េម៉ង 8:30pm-9pm េធលំ ត់ គីមីវទិយ 

• េម៉ង 9pm-9:30pm េធលំ ត់ របូវទិយ 

• េម៉ង 9:30pm-10:30pm (ឬ 9:30pm-11pm)  េធលំ ត់គណិតវទិយ(ខញុំេផតេលគណិតវទិយ) 

ករេធលំ ត់េនេពលយប់េនះ គឺ មិនសូវឲយេយងងងុយេដក ដូចេមលេមេរ នេឡយ ។ ចំែនក
េមេរ នវញិេយង ចេឡងេរ នេនេពល ពលឹម ពីេម៉ង ៥ ឬ ៥កនះេទក៏បន េ ពះេវ េនះ
ខួរកបលេយងសងប់មិនសមុគ ម ញ េហយេរ នឆប់ចំផងែដរ។ មយ៉ងវញិេទ តេពល ពលឹមេនះ 

េយង ចយកេមេរ នែដល តវនឹងកលវភិគេពល ពឹក ឬេពលរេស លរបស់េយងមកេរ ន(េរ ន



មុន គបេ ង ន) ែដល ចឲយេយងចប់បនឬយល់កន់ែតចបស់េនេពលែដល គបេ ង នេនះ
។ 

ចំេពះេម៉ង ស័យេលេយងខួនឯងជអនកកំណត់ (5:30am – 6:30am) ែតកំុេ កកេល នេពក 

(4-4:30am) ចេធឲយេយងងងុយេដកេន េពលេម៉ងេរ ន។ 

2-ឯក រ (គណិតវទិយ) 

េ យ គណិតវទិយគឺជេគលេ ែដលេយងចង់ចប់យក (ចង់កយជសិស ពូែកគណិតវទិយ) 

ដូចេនះ េហយករព ងឹងែផនកគណិតវទិយេនះេយងខិតខំ បឹងែ បងជងមុខ វជិជ ដៃទៗ ែតមិន
ែមនថេចលមុខវជិជ េផ ងៗេនះេឡយ។ ឯក រ ម កសួង(េស វេភ េបះពុមពេ យ កសួង
អប់រ)ំ ជមូល ន គឹះស មប់េយងកនុងករចប់យកចំេណះដឹង គឹះ ែត មិន គប់ គន់ស មប់
អនក វ ជវឬេ ត មខួន បលង បែជង យកតំែណងជសិស ពូែកេឡយ។ ដូចេនះេយង តវ
មនឯក រជំនួយជេ ចនេផ ងៗេទ ត ទំងឯក រជតិ និងអនរជតិេដមបីព ងីកចំេណះដឹង
បែនថម។ 

ខញុំសូមែណនំេស វេភមួយចំនួនែដល ខញុំធប់មននិង វ ជវរក៖ 

• េស វេភ គណិតវទិយ បលងសិស ពូែកទូទំង បេទស ពីឆន ំ ១៩៨៦-១៩៩៩ ស មប់
ថន ក់ទី១២ (េរ បចំេ យ កសួង េ កមករឧបតថមេ យ សេមច ហុ៊ន ែសន…) ចរក
បន មប ទីផ រ ប គរ… 

កនុងេស វេភេនះ បមូលមំុេទេ យ វញិញ គណិតវទិយ សិស ពូែកទូទំង បេទស(កមពុជ) 

ែដលមន គប់ឆន ំទំងអស់ េហយ ជ គឹះមួយកនុងករយកមកេធជ លំ ត់គំរ ូ( ល់ឆន ំក៏មន
ករ សង់លំ ត់ពីកនុងេស វេភេនះ េចញ បលងថន ក់ េខត- កង និង បេទសែដរ)។ 

• េស វេភ គណិតវទិយេវ ត ម (លំ ត់ បេទសេវ ត ម មនលំ ត់លៗែបកៗ 

េហយពិបកៗ និងេ ចនេគដក សង់យកមកេចញេន ករ បលងថន ក់ េខត- កង និង 

បេទស) 

េយង ចរកេស វេភេនះេន មទីផ រ ឬ មរយៈសិស ចបងេយង(អតីតសិស ពូែក) 

េ ពះពួកគត់ បកដជមនេស វេភេនះេ ចនមិនខន។ េស វេភគណិតវទិយ េវ ត ម 

េគបនចង កងលំ ត់លៗ បចំ បេទសរបស់េគ េ ពះថជេរ ង ល់ឆន ំេគមនករ បលង 

អូ ំពយដ បចំ បេទស ែដលមនករ បមូលលំ ត់ បចំេខតរបស់េគទំងអស់ េហយចង
កងជេស វេភមួយ ជេរ ង ល់ឆន ំ។ កនុងករ បលង គណិតវទិយ ពិភពេ ក បេទស



េវ ត មែតងែតទទួលបននូវលទធផលដ៏ បេសរ (ទទួលបនេម យ េសទរ ល់ឆន ំ) 
អញច ឹងេហយឯក ររបស់ បេទសេនះ ជ ព នដ៏សំខន់ស មប់ចំលងេយងេទកន់ភពេជគ
ជ័យ។ 

• េស វេភែដលេរ បេរ ងេ យែខមរ (េន មទីផ រ) 

បចចុបបននេនេលទីផ រមនេស វេភេ ចន ស់ ែដលេរ បេរ ងេ យែខមរ ( គ ឯកេទស) 

ែដលបនចង កងនូវលំ ត់ ក៏ដូចជវញិញ ែដលធប់បនេចញ ែដល បមូលផំុេ យលំ ត់
គប់រេប ប ែដល ជទុនដ៏សំខន់ស មប់េយង។ េស វេភខះក៏បនដក សង់េចញពីឯក រ
បរេទសជេ ចនផងែដរ ែដល ងយ សលស មប់េយងេ យមិនពិបកកនុងករបកែ ប។ 

• វញិញ  បចំ  េខត- កង ឬ ទូទំង បេទស ែដលធប់េចញ បលងរចួេហយ 

វញិញ ទំងេនះ មន រៈសំខន់ ស់ស មប់អនក វ ជវដូចេយង េយង ចែសងយល់
ពីភពខុសគន  ភព សេដ ងគន ៃនលំ ត់នីមួយៗ ៃនករ បលង េហយេយងនិង ច
ទស ទយថេតលំ ត់ បេភទ ែដលេគនិងេចញ េនេពល បលងផងែដរ។ េយង ចរក
ឯក រទំងេនះ មរយៈ គ មិតភកិ សិស ចបង(គត់ បកដជមន)… េហយមួយេទ ត
ទំនក់ទំនងគឺមន រៈសំខន់ េបេយងមនទំនក់ទំនងល(ជមួយមិត គ អនកដៃទ) េនះករ
ែសងរកឯក រទំងេនះនឹងផល់លកខណៈងយ សសស មប់េយង មិនខន។ 

• ឯក រ ម អីុនធឺែណត (េគហទំព័រគណិតវទិយ េស វេភ E-Book ) 

បចចុបបននេនះ ប ញ អីុនធឺែណត មនលកខណៈទូ យ គន់េបស មប់សិស សិក វ ជវ 
េហយមនប េគហទំព័រជេ ចនែដលនិយយពី គណិតវទិយ េហយេយង ចទញយក 

លំ ត់ េមេរ ន ឬ E-book ែដល បមូលផំុេ យលំ ត់ែបកៗជំុវញិពិភពេ កបន។ 

3-យុទធិ សផទ ល់ខួន 

មនុស មួយចំនួនែតងែតឆងល់ថ េហតុអីក៏េគេរ នឆប់យល់ ឆប់ចប់បនេម៉ះ? េហយេយងេរ ន
ដូចេគែដរេហតុអីក៏ចប់មិនបន េហយឆប់េភចេទវញិេទ ត? មនុស េយងមនភពៃវឆតមិន
ខុសគន បុ៉នម នេទ ែត ស័យេលករេរ នដុសខត់ខួរកបល ែដល ជួយជំរញុឲយេយងបេងកន
ភពៃវឆត គិតរហ័ស( េរផិចខពស់) ងយចប់បននូវអីៗែដលបនេរ នឬបនជួប។ 

កំុគិតថខួន ឯងជមនុស អ ច រយ (អំនួត) តវយល់ថខួនឯង តវករវកឹ ត់ ែកតំរវូ ទទួលយក
ករែណនំរបស់អនកដៃទ េហយេរ នពីអីែដលេនជំុវញិខួនេយង (សកមមភពជំុវញិេយង សុទធែត
ជេមេរ នទំងអស់) ។ 



ចំេពះខួនខញុំផទ ល់ ខញុំមនវធីិេរ នផទ ល់ខួន (មិនថអ ច រយអីេទ េបចំនុចលសូមទទួលយក ឯចំនុច
មិនលសូមេធករែកែ ប) ចំេពះករេរ នេមេរ ន និងលំ ត់។ 

• េរ នឲយអស់នូវេមេរ នេនកនុង េស វេភរបស់ កសួងអប់រ ំ(េបេយងថន ក់ទី៩ ឬ ១០ ឬ ១១ 

ឬ ១២ តវេរ នេធលំ ត់ឲយអស់ពីេស វេភពុមព) 

ភគេ ចនសិស  េរ ន ម គ េប គេរ នដល់េមេរ ន  េនះេគេរ ន ម គបនបុ៉ណឹង អញច ឹង
េហយករវវិតន៍របស់ខួនមិនទន់ គប់ គន់ដូចអីែដលេយងចង់ បនេឡយ។ េយង តវេរ នឲយ
បនមុន គ េហយេពលែដល គេរ នដល់ចំនុចេមេរ នបនទ ប់េនះ នឹងមនលកខណៈងយ សល
ស មប់េយង។ 

• ចំេពះលំ ត់មួយ ែដលមនករបក យរេប បេផ ងគន ៗែតលទធផលចុងេ កយដូច
គន  (េ ចនរេប ប) េយង តវេរ នវភិគលំ ត់េនះ េនះេយងនឹងមនករែបកគំនិតរះិរក
វធីិថមី េហយលំ ត់ទំងេនះនឹងកយជលំ ត់ងយស មប់េយងមិនខន។ 

• េរ នឲយចបស់ និង គប់រេប បនូវេមេរ នទំង យ ( េបេរ នេមេរ ន េដរេីវ តវេចះឲយអស់
ពីរេប ប ឬ បេភទ របស់លំ ត់...) 

• វ ជវនូវអី ែដលថមី េហយែបកៗ (មនេស វេភចស់ៗខះមន បេភទលំ ត់ខំងៗ 

េហយែបកៗែដលេយងកំរនឹងជួប -េស វេភជំនន់មុន ឆន ំ 1960-1973 ជេដម) 

• េ បវធីិ េ ប បេធ ប េដមបីជករចងចំរបស់េយង (ឧទហរណ៍៖ ជីវៈវទិយ៖ វគគមីតូស 

មនបួនវគគ គឺ បផស េម ផស ផស និងេតឡូផស េយងេមលឃេនះ " 

បសៗ ចូលចិត ( ប) មិន (េម ) ( ) េទ(េត) "  ចឹងពកយ " ប" តំ ងឲយ បផស 

"េម " តំ ងឲយ េម ផស " " តំ ងឲយ ផស និង " េទ" តំ ងឲយ 
េតឡូផស។ 

• យុទធិ សេ តេផះ (ខញុំធប់បនេធកនងមក ែតអនកក៏ ចេធបនែដរ) 

ចំេពះករេ ត េផះេនះសំេ េទេល ករេរ នេផះកំរតិថន ក់របស់ខួន (ឧ. េយងកំពុង
េរ នថន ក់ទី ១០ ែតេយងេរ នេមេរ នឬលំ ត់ថន ក់ទី ១១ ឬ ១២ ផងែដរ-េមលេមេរ ន
ឲយចប់ចំេរ នេធលំ ត់-)។ កលេនវទិយល័យ ខញុំេទបែតថន ក់ទី ១០ បុ៉េ ះែត លំ ត់ថន ក់ទី 

១១ និង ១២ ខញុំេរ នេធអស់គម នសល់ រហូតដល់ វ ជវដល់កំរតិខពស់ៗជងេនះ េទេទ ត... 

រេប បេនះមិនែមនថខួនឯងអ ច រយេឡយ ែត ផល់ឲយេយងនូវភគេជគជ័យមួយចំនួនធំផងែដរ 
(ចំេពះអនកេ ត មយកចំ ត់ថន ក់សិស ពូែក) ។ 

 

 



4-ទំនក់ទំនង 

ទំនក់ទំនងមន រៈ សំខន់ ស់ស មប់អនក វ ជវ អនកចង់ដឹងពីពិភពខងេ កេដមបី
បេងកនសមតថភព និងចំេណះដឹងរបស់ខួន។ កល េយងមនទំនក់ទំនងល េនះេធឲយេយង

គ ល់នូវពិភពខងេ កេ ចន ទទួលបននូវគំនិតលៗ បទពិេ ធន៍លៗ ពិេសសេនះគឺករ
ព ងីកចំេណះដឹងរបស់ខួន។ ករ ប់ នមិតភកិ ពិេសសអនកែដលេរ នពូែក គឺជេគលេ
សំខន់ែដលេយងចង់បន កនុងករេរ នសូ តពីអនកទំងេនះ(ែសងយល់េហតុអីបនជេគេរ ន
ពូែក េយងេធដូចេគបនឬអត់?)។ េបេយងមិនសូវពូែក េយង តវ ប់ នមិតភកិែដលេគេរ ន
គន់េប ឬេរ នពូែក េហយែសងយល់ពីករេរ នរបស់េគ យកគំរូ មេគ ខញុំ ៊ នអះ ង
ថរយៈេពលែត ពីរ ឬ បីែខបុ៉េ ះអនក បកដជេមលេឃញខួនឯងរកីចេ មនខះមិនខន។ 

េលសពីេនះេទេទ ត ទំនក់ទំនងេនះបនផល់នូវករផស់បូរចំេណះដឹងយ៉ងេ ចនដល់េយង 

េបេយង គ ល់ឬមនមិតភកិេនប េខត ឬ កងេផ ងៗេ ចនេនះ។ េយងនឹងទទួលបនករ
ែចករែំលកឯក រគន េទវញិេទមក (ឧទហរណ៍ៈករផស់បូរគន រ ង វញិញ បលងសិស
ពូែក បចំេខតរបស់អនក និង មិតរបស់អនកែដលេនកនុងេខត ឬ កងេផ ង) េ យេធករែចករែំលក
ឬ ផស់បូរគន េទវញិេទមក។ េនះជវធីិដ៏ បេសរ កនុងករសិក ឬេរ នសូ តពីមជឈ នខង
េ ករបស់េយង។ 

5- បករេច ស ង (សំនូមពរ) 

មន អនកេរ នពូែកខះ (មួយចំនួនតិច) េគែតងែតមនអំនួតខំង េហយមិនទទួលយកនូវគំនិត 

ឬបទពិេ ធន៍ពីអនកដៃទេឡយ េ យេគសំ ងថេគ ចេធបន េគជមនុស ពូែក 

េហយមនុស បេភទេនះ មិនចូលចិតរសួ យឬនិយយរកអនកដៃទេ ចនេឡយ(េឆមង) េហយេគ 

ពូែក ក់េល ម ខចេគេចះជងខួន។ ភពេឆមងៃឆមេនះ មិនបននំនូវេជគជ័យដល់េយង
េឡយ ផទុយេទវញិេយងនឹងទទួលបននូវកររះិគន់ពីមិតភកិក៏ដូចជអនក ដៃទេផ ងៗេទ ត។ ករ
បកន់ខួនដូចេនះ មិនេធឲយេយងរកីចេ មនលេនះេឡយ េហយមយ៉ងវញិេទ តេយង បកដ
ជបត់បង់នូវមិតលៗរបស់ខួនមិនខន។ 

 

អតថបទេ យ៖ េ ក គឹម ចន់ 

Tel: 012 820 029 
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