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ស្វែងយល់អំពី INTERNET 

 

១. អ្វទីៅដែលទៅថា Internet ?  

 Internet គឺរកពីពាកយកាត់្ថា International Network ដែលវាជាការត្ភាា ររ់ណ្ដដ ញ Computer Network 

(តាររយៈ TCP/IP) ជារណ្ដដ ញអ្នតរជាតិ្ដែលម្ងនប្រទទស និងរន៊ុសសទូទៅអាចទធវើការទ ុះែូរ ឬទាញយកនូវរាល់

ព័ត្៌ម្ងន ទិនននយ័ នងិធនធានទ្សងៗែនទជាទប្ចើនរកទធវើជាឯកសារផ្ទា ល់ខ្លួនាន ។ Internet ប្តូ្វានទគរទងកើត្

ទ ើងជាទលើកែំរូងទៅកនុងសត្វត្សរ៍ទី១៩ គឺរវាងចទ ល្ ុះពីឆ្ន ំ១៩៥០ ទៅ ១៩៦០ ទហើយការត្ភាា រ់គឺម្ងនលកខណៈ 

(Point-to-Point) រវាងម្ង៉ា ស៊ុីន Mainframe Computer និង Terminals ទហើយក៏ានរីកចទប្រើនឈានទៅែល់ការ

ត្ភាា រ់ម្ងនលកខណៈ (Point-to-Point) រវាងម្ង៉ា ស៊ុីនក៊ុំពយូទ័រ ក៏រ៉ា៊ុដនតការត្ភាា រ់ទៅអ្ំ ុងទពលទ្ុះ គឺព៊ុំទាន់ម្ងនការទប្រើ

ប្ាស់ TCP/IP ទៅទ ើយទទ ។ រហូត្រកែល់ទែើរឆ្ន ំ ១៩៧០ ការអ្ភិវឌ្ឍន៍ Protocol ររស់ប្កុរហ ៊ុន ARPANET 

ានរីកចទប្រើន និងឈានទៅែល់ការទប្រើប្ាស់សប្ម្ងរ់ទធវើការភាា រ់ទំ្ក់ទំនងទៅកនងុប្រពន័ធរណ្ដដ ញ ។ ទៅកនងុឆ្ន ំ

១៩៨២ TCP/IP គឺប្តូ្វានទប្រើប្ាស់ទូលាយទលើពភិពទលាក កនងុទិសទៅត្ភាា ររ់ណ្ដដ ញជាលកខណៈសកល ដែល

ប្តូ្វានទគទៅថា អ្៊ុនីទធើដណត្  (Internet) ។ វាជារណ្ដដ ញ Network ដែលទកើត្ទ ើងពីប្រពន័ធ Networks តូ្ចៗ

ជាទប្ចើនលានទប្គឿង ែូចជារណ្ដដ ញ Network ររស់សាថ រ័នរ ា ភិាល ឯកជន អ្ងគការ ឬប្កុរហ ៊ុនអាជីវករមជាទែើរ 

ដែលប្តូ្វានទគត្ភាា រជ់ាលកខណៈ LAN ជាទប្ចើនរហូត្កាល យជារណ្ដដ ញរយួដែលម្ងនលកខណៈទូលំទូលាយ ។ ជា

ទូទៅទគដត្ងដត្នយិរទៅថា World Wide Web (WWW) ទហើយរន៊ុសសប្គរ់គ្នន អាចែំទណើរការ Internet ាន

ទ យសារ Web Browser ។ ធាត្៊ុសំខាន់ៗដែលទគដត្ងដត្នយិរទប្រើប្ាស់ទាក់ទងនងិ Internet ម្ងនែចូជា៖ 

ក. Website: គឺជាអាស័យ ា នដែលសថិត្ទៅទលើ Internet ដែលទយើងអាចទៅ Website ានថាជា Web 

Address ឬ URL (Uniform Resource Locator) ។ 

ខ្. Homepage: គឺជាទំព័រែរំូងរងអស់ររស់ Website ដែលទយើងានទ ើញវាភាល រ ទៅទពលទយើងានទរើក 

Website ទ្ុះទ ើង ។ 

គ. Webpage: Webpage គឺជាទំព័រនរីយួៗររស់ Website ដែល្ាកុទៅទ យអ្កសរ រូរភាព  វីទែអ្ ូសំទ ង 

ប្កាហវិកទ្សងៗ ទហើយនិងម្ងន Hyperlinks ដែលអ្ន៊ុញ្ញា ត្ឱ្យទធវើការភាា រ់ពីទពំ័ររយួ ទៅទំព័រទ្សងៗជាទប្ចើន

ទទៀត្ ។ 

 . World Wide Web (WWW): គឺជាធនធាន (Resources) ដែលសថិត្ទៅទលើ Web Server ទហើយអ្ន៊ុញ្ញា ត្

ឱ្យម្ង៉ា ស៊ុីនទរ្្ទៅទលើពិភពទលាក អាចទធវើសំទណើរ (Request) ទៅកាន់វាទែើរបីទាញយកធនធានទាងំទ្ុះ
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រករង្ហា ញទៅទលើ Browser ។ និោយទ យសទងខរទៅ WWW គឺចង់រង្ហា ញថា Website រយួគឺរន៊ុសស 

ប្គរ់ៗ គ្នន ពាសទពញពិភពទលាក អាចទរើកទរើលវាទ ើញទាំងអ្ស់គ្នន ទៅប្គរ់ទពល និងប្គរ់ទីកដនលងានល៊ុុះ

ប្តាដត្ Web Server ររស់ Website ទ្ុះទៅម្ងនែំទណើរការ ។ 

២. អ្ត្ថប្រទោជនន៍នការទប្រើប្ាស ់Internet 

តាររយៈការទប្រើប្ាស់ Internet ាន

្ដល់ឲ្យរន៊ុសសនូវភាពង្ហយប្សួលទប្ចើនកនងុការ

ទំ្ក់ទំនងទសាើរប្គរ់រូរភាពែូចជា៖ 

ក. Email: អាចអ្ន៊ុញ្ញា ត្ឱ្យទយើងអាចទ្ញើសារ

ជារយួប្រជាជនទៅទលើពិភពទលាក កនងុទ្ុះ

រួរម្ងន រិត្តភកត ិប្កុរប្គួសារ និងប្រជាជនរយួចនំួនទទៀត្ ដែលទយើងានជរួតាររយៈ Internet ។ Email ម្ងន

ទលបឿនោ៉ា ងទលឿនកនងុការរញ្ាូនព័ត្៌ម្ងនទៅកាន់តំ្រន ់ឬទីកដនលង្្ទៅទលើពិភពទលាក និងម្ងនលកខណៈង្ហយ

ប្សួលទ យព៊ុំចំាច់ចណំ្ដយប្ាក់កាសទប្ចើន ។ ការទ្ញើ និងទទួល Email គឺជាការង្ហររយួដែលកំព៊ុងដត្ជាទី

ទពញនយិរររស់ប្រជាជនទៅប្គរ់ប្សទារ់វណណ ៈ និងប្គរ់ទិសទីទៅទលើពិភពទលាកតាររយៈ Internet ។ 

ខ្. ព័ត្៌ម្ងន (Information): ទយើងអាចទទួលាននូវរាល់ព័ត្ម៌្ងនទាងំឡាយតាររយៈ Internet ែូចជា 

ប្ពឹត្តិការណ៍ដែលានទកើត្ទ ើងទៅទលើពភិពទលាក ទំព័រកាដសត្ ទសស្វែតី សិកាធិការ រាជរ ា ភិាល ករមវិធី

ចក់្ាយតារវិទយុ ទូរទសសន៍ អ្ងគការ ប្កុរហ ៊ុន សំរ៊ុប្ត្យនតទ ុះ ការដសវងរកការង្ហរទធវើទៅកនងុ និងទប្ៅ

ប្រទទស ការដសវងរករិត្តភកត ិនិងករមវិធីលអៗ ជាទប្ចើនរយួចនំនួទទៀត្ ដែលទយើងព៊ុំដែលានធាល រែ់ឹងពរី៊ុនរក ។ 

គ. ការកំសានត (Entertainment): ម្ងនករមវិធីលអៗ ជាទប្ចើនដែលទយើងអាចទរើល ឬរយួទលងជារយួគ្នន ាន

ទ យឥត្គិត្នលល ែូចជាសាត ររ់ទចំទរៀងររស់តារាលបីទឈាម ុះទៅទលើពិភពទលាក ទរើលដខ្សភាពយនត ដលបងកំ 

សានត ទ រាសាស្រសត និងរូរភាពែប៏្សស់សាអ ត្ររស់ររណយី ា ន្្ទៅទលើពិភពទលាក ។ល។ 

 . Online Shopping: ទយើងអាចរញ្ញា ទិញនូវទំនញិប្គរ់ប្រទភទ និងទសវាជាទប្ចើនរយួចនំួនទទៀត្តាររយៈ 

 Internet  ទ យទយើងព៊ុំចំាច់ចណំ្ដយទពលទវលា និងលវិការទៅទ យផ្ទា ល់ទ ើយ គឺទយើងប្គ្នន់ដត្រញ្ញា

ទិញតាររយៈក៊ុំពយូទ័រដែលទៅ្ាុះររស់ទយើង ទិញឥវា៉ា ន់ទៅអាទររិច ជរ៉ា៊ុន និងរណ្ដត ប្រទទសទាំងអ្ស់ទៅទលើ

ពិភពទលាក ។ 

ង. ការពិភាកា (Discusion): Internet អ្ន៊ុញ្ញា ត្ឱ្យទយើងទធវើការពិភាកាជារយួរន៊ុសសទៅទលើពិភពទលាក

ទ យរនិប្រកាន់វណណ ៈ ពូជសាសន ៍ពណ៌សរបុរ ឬអាយ៊ុទ្ុះទ ើយ ។ ទយើងអាចសួរទៅកានរ់ន៊ុសសដែលម្ងន

ឋានៈខ្ពស់ជាងទយើង ទ យរនិាច់ាររភ ឬភ័យខាល ចអ្វទីាំងអ្ស់ ។ ទយើងក៏អាចទចទសួរជាសំនួរ ទ ុះប្សាយ

នូវរញ្ញា រយួចំននួដែលទយើងចរ់អាររមណ ៍និងចូលចិត្ត ។ ជាការពិត្ណ្ដស់ ម្ងនការពភិាការារ់រយជំពូក និង
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ជាទប្ចើនប្កុរ្ងដែរទៅទលើប្រធានរទរយួចំននួែូចជា៖ សងគរ រ៊ុគគល នទោាយ ររិោកាស សាស្ រាូរ

ចំណ ីតូ្រយត្ស្រនត ីកីឡា និងទូរទសសន.៍..។ 

ទប្ៅពីទនុះ Internet ក៏ម្ងនអ្ត្ថប្រទោជន៍ទ្សងៗជាទប្ចើនទទៀត្ែូចជា៖ E-Commerce, E-learning និង 

Download ជាទែើរ ។ 

៣. ដសវងយល់អំ្ពី Web Browser 

Web Browser គឺជាករមវិធីក៊ុពំយូទ័រដែលទគ

ទប្រើប្ាស់សប្ម្ងរ់ែំទណើការ Internet កនងុការដសវង

រក និងទាញយករករង្ហា ញនូវរាល់ព័ត្ម៌្ងនទាំង 

ឡាយ ដែលានទាុះ្ាយទៅទូទាំងពិភពទលាក 

(World Wide Web) ទៅទលើម្ង៉ា ស៊ុីនក៊ុពំយូទ័រររស់

ទយើង ។ រកែល់សពវនលាទនុះទគទ ើញម្ងន Web 

Browser ជាទប្ចើនប្តូ្វានអ្ភិវឌ្ឈន៍ទ ើង និងប្តូ្វ

ាន ក់ឲ្យទប្រើប្ាស់ទ យប្កុរហ ៊ុនទ្សងៗគ្នន ែូច

ជា៖ Google Chrome ដែលានអ្ភិវឌ្ឍន៍ទ យប្កុរហ ៊ុន Google, Firefox (Mozilla Firefox) ជាករមវិធីដែល ក់

ឲ្យទប្រើប្ាស់ទ យឥត្គិត្នលល និងជា Open Source, Internet Explorer ដែលានអ្ភិវឌ្ឍន៍ទ យប្កុរហ ៊ុន 

Microsoft, Opera ដែលានអ្ភិវឌ្ឍន៍ទ យប្កុរហ ៊ុន Opera Software និង Safari ដែលជាករមវិធីអ្ភិវឌ្ឍន៍ទ យ

ប្កុរហ ៊ុន Apple ។ 

៣.១. ទម្រង់បម្រើម្ាវ់ររវ ់Web Browser 

៣.១.១. Internet Explorer (Version: 10.0.8) 

 Title Bar: វាជាដ្នករយួដែលសថិត្ទៅទលើទគរងអស់ននផ្ទា ងំ Window ។ វាម្ងនតួ្្ទីសប្ម្ងររ់ង្ហា ញ

ចំណងទជើងររស់ផ្ទា ងំ Window ដែលទយើងកំព៊ុងទរើកែំទណើរការ ។ ទគដត្ងទៅវាថា រាចំណងទជើង ។ 

 Tab: វាជាតំ្រនរ់យួដែលម្ងន្ទី្ាកុ នងិរដនថរនូវទំព័រជាទប្ចើនទទៀត្ទៅកនងុផ្ទា ងំ Window នន Web 

Browser ដត្រយួដែលម្ងនលកខណៈជារនាុះតូ្ចៗត្ៗគ្នន  សប្ម្ងរ់ឲ្យទយើងច៊ុចទប្ជើសទរីសយកទំព័រណ្ដ

រយួដែលទយើងចង់ែំទណើរការ ។ 

 Browser: ជាទីតាងំរយួដែលម្ងនតួ្្ទីសប្ម្ងររ់ង្ហា ញរាល់ព័ត្៌ម្ងនររស់ទំព័រ ឬទគហទំព័រទប្កាយ

ទពលដែលទយើងទរើកែំទណើរការទំព័រ ឬទគហទំព័រណ្ដរយួ ។ 

 Favorite Bar: វាជារារយួដែលទគនយិរទប្រើប្ាស់សប្ម្ងរ់្ ាកុនូវអាស័យ ា នទគហទំព័រ ឬទំព័រណ្ដ

ដែលទគចូល
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ចិត្តចូលទសស្ ទ យប្គ្នន់ដត្ច៊ុចទលើវា ទ្ុះវានឹងចរ់ទ្ដើរទរើកទំព័រទ្ុះទ យសវ័យប្រវត្ត ិ ទ យ

រិនចំាច់វាយរញ្ចូលអាស័យ ា នទគហទំព័រចូលទៅកនងុប្រអ្រ ់Address Bar រដងទទៀត្ទ្ុះទទ ។  

 

 Menu Bar: វាជារារញ្ារីយួដែលម្ងនលកខណៈជាជួរទែក និង្ាកុទៅទ យឃ្លល ររញ្ញា តូ្ចៗជាទប្ចើន

ទទៀត្សប្ម្ងរ់ឲ្យទយើងទប្រើប្ាស់ទៅតាររ៊ុខ្ង្ហរនរីយួៗដែលទយើងទប្ជើសទរីស (ទរើលរូរខាងទប្ការ) ។ 
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៣.១.២. Mozilla Firefox (Version: 23.0.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សូមទាោះរង់ទម្លា រ់មួយដែលដត្ងដត្ទលើទ ើងថា ខ្ញទំរៀនមនិទ ោះ 

ទ ើយប្រកាន់ឲ្យានវិញនូវពាក្យថា ខ្ញនំឹងទ ោះទរើខ្ញំទរៀន 
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៤. ដសវងយលអ់្ពំ ីSearch Engine 

  ៤.១. អែីបៅស្ែលបៅថា Search Engine ? 

  Search Engine គឺជារទធោាយននការដសវងរកប្រភពធនធានទៅទលើរណ្ដដ ញ Internet ដែលប្តូ្វាន

អ្ន៊ុញ្ញា ត្ឲ្យអ្នកទប្រើប្ាស់ទាំងឡាយអ្ន៊ុវត្តទៅានតាររយៈករមវិធី ឬឧរករណ៍ដែលទប្រើប្ាស់កនងុប្រព័នធរណ្ដដ ញ 

។ រាល់ប្រភពធនធានទាំងអ្ស់គឹានរកាទ៊ុកទៅកនងុប្រពន័ធប្គរប់្គងទិនននយ័ ទែើរបីឲ្យអ្នកទប្រើប្ាស់ទាំងឡាយ អាច

ដសវងរកនូវប្រភពធានទាំងទ្ុះានឆ្រ់រហ័ស និងប្តឹ្រប្តូ្វតាររយៈឃ្លល រញ្ញា  (Keyword) ឬតួ្អ្កសរ (Characters) 

។ Search Engine ប្តូ្វានដរងដចកជាទប្ចើនប្រទភទរួរម្ងនែូចជា៖ ការដសវងរកតាររយៈម្ងតិ្កា ឬប្រធានរទ 

(Content or Topic) តាររយៈប្រទភទននព័ត្៌ម្ងន (Information) តាររយៈ Model, និងតាររយៈ Web Search 

Engine ជាទែើរ ។ សពវនលា ទគដត្ងនយិរទប្រើប្ាស់ការដសវងរកប្រភពធនធានតាររយៈ Web Search Engine ដែល

រួរម្ងន Google, Yahoo និង MSN... ។ ខាងទប្ការទនុះជាការរង្ហា ញការទប្រើប្ាស់ Web Search Engine ប្តួ្សៗ

ជារយួ Google ដែលជា Web Search Engine រយួដែលទទួលានប្រជាប្រយិភាពទប្ចើនជាងទគ៖ 

  ៤.២. ការស្វែងរកឯកសាររូរភាព (Images) 

   ទរើក Web Browser  ទៅកនងុប្រអ្រ ់Address Bar វាយ ក់ថា www.google.com  Go ឬ Enter 

 ទប្ជើសទរីសយក Image  ទៅកនងុប្រអ្រ់ Search វាយ ក់រូរភាពអ្វីដែលទយើងចង់ដសវងរក  Search 

  

mailto:rithykh@outlook.com
http://www.google.com/


អ្ងគការរូលនិធិននកដីសងឃឹរ    រជឈរណឌ លរណដុ ុះរណ្ដដ លសងឃឹរ 

OPERATION HOPE FOUNDATION       HOPE TRAINING CENTER 

 HTC CASE Programs December 2013 

Batch 6 

Prepared by Mr. PHA RITHY 

E-mail : rithykh@outlook.com 

 

Contact : 098353686 

7 

  ៤.៣. ការស្វែងរកឯកសារបវៀវបៅ (Book) 

  ទៅកនងុការដសវងរកទសៀវទៅ ទយើងអាចទធវើានែូចជាការទាញយកទសៀវទៅទាំងរូល និងការទរើកអានទៅ

ទលើទគហទំព័រផ្ទា ល់ ។ ទហត្៊ុទនុះទហើយ ការសរទសរ Keyword ក៏ម្ងនលកខណៈខ្៊ុសគ្នន ខ្លុះដែរ ែចូជាការដសវងរក និង

ទាញយកនូវទសៀវទៅទាំងរូល ទគប្តូ្វសរទសរទឈាម ុះទសៀវទៅដែលទយើងចង់ាន ទ យរួររញ្ាូលនូវប្រទភទឯក

សារ (File Type) ទសៀវទៅទ្ុះ្ង ។ ប្រទភទឯកសារម្ងនែចូជា docx ឬ docx និង pdf ជាទែើរ ។ ែូចទនុះ 

Keyword ប្តូ្វសរទសរទៅតារឧទាហរណ៖៍ Khmer Culture/pdf ឬ Khmer Culture/doc ។ កនងុករណីលទធ្ លនន

ការដសវងរកម្ងនរង្ហា ញ [DOC] ឬ [DOCX] ឬ [PDF] ទៅខាងរ៊ុខ្រ ា្ ត់្អ្កសរទគហទំព័រណ្ដរយួ ទ្ុះម្ងននយ័ថា 

ទយើងអាចទាញយកាន ។ ការសរទសរ Keyword ដររទនុះ គឺម្ងនភាពរហ័សជាងការសរទសរ Keyword ធរមតា ។ 

 

  ការសរទសរ Keyword ទ យរនិាច់ភាា រ ់File Type ក៏ាន ដត្ចំណ្ដយទពលយូរកនងុការដសវងរក ។ 
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៥. ដសវងយលអ់្ពំកីាររទងក ើត្ នងិការទ្្ើ Email 

៥.១. ការរបងកើតគណនីអនកបម្រើម្ាវ់ជារួយ Gmail 

Gmail ជាទគហទំព័ររយួដែលាន្ដល់ទសវាករម Email ទៅែល់អ្នកទប្រើប្ាស់ពាសទពញពិភពទលាក ។ 

Gmail ប្តូ្វានអ្ភិវឌ្ឈន៍ទ ើងទ យប្កុរហ ៊ុន Google ទហើយរកែល់ឆ្ន ំ ២០១៣ ទនុះ Gmail ាន្តល់ទសវាករមកនងុ

ការរកាទ៊ុកឯកសាររហូត្ែល់ទៅ 15GB ដែលប្តូ្វានទគសាគ ល់ថាជា Google Drive ដែលអ្ន៊ុញ្ញា ត្ឲ្យទយើងរកា

ទ៊ុកាននូវឯកសារជាទប្ចើនែូចជា រូរភាព វីទែអ្ ូ ចំទរៀង MP3 ករមវិធីក៊ុំពយូទ័រ នងិឯកសារការង្ហរទ្សងៗទទៀត្ជា

ទប្ចើន ។ Google Drive នឹងប្តូ្វានរទងកើត្ទ ើងទ យសវយ័ប្រវត្ត ិរ ា្ រ់ពីទយើងានច៊ុុះទឈាម ុះរទងកើត្គណនអី្នកទប្រើ

ប្ាស់ទសវាករម Email ជារយួប្កុរហ ៊ុន Google គឺតាររយៈទគហទំព័រ www.gmail.com ។ ទែើរបីច៊ុុះទឈាម ុះរទងកើត្

គណនអី្នកទប្រើប្ាស់ទសវាករម Email ជារយួប្កុរហ ៊ុន Google សូរទរើលតារការដណ្ំែូចខាងទប្ការ៖ 

 ែំរូងទយើងប្តូ្វចរ់ទ្ដើរែំទណើរការ Web Browser ររស់ទយើងសិន 

 ទៅកនងុប្រអ្រ ់Address Bar វាយ ក់ថាៈ www.gmail.com  Enter ទ្ុះទយើងនងឹានទ ើញរូរ

ែូចខាងទប្ការៈ 

 

  វាយរញ្ាូលព័ត្ម៌្ងនផ្ទា ល់ខ្លួនែូចជា៖ ្រ ទគ្នត្ត្ រ ទឈាម ុះអាស័យ ា ន   

Email ដែលទយើងចង់ទប្រើ ពាកយសម្ងា ត់្ នលាដខ្ឆ្ន ំកំទណើត្ ទភទ ទលខ្ទូរស័ពា អាស័យ ា ន Email ររស់អ្នកណ្ដម្ងន ក់

អាចទាក់ទងានទៅទពលដែលទយើងរនិអាចទប្រើប្ាស់ Email ររស់ទយើងានទ យសារទភលចពាកយសម្ងា ត់្ ។ 

mailto:rithykh@outlook.com
http://www.gmail.com/
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សូរទរើលរូរភាពខាងទប្ការ៖

 

 វាយរញ្ចូលទឈាម ុះអាស័យ ា ន Email ណ្ដរយួដែលខ្លួនទពញចិត្ត និងរិនទាន់ម្ងនអ្នកទប្រើចូលកនងុប្រអ្រ ់ 

 វាយរញ្ចូលពាកយសម្ងា ត់្ដែលខ្លួនចង់ទប្រើ 

 វាយរញ្ចូលពាកយសម្ងា ត់្រដងទទៀត្សប្ម្ងរ់ទ្ាៀងផ្ទា ត់្ និងទជៀសវាងការទភលចពាកយសម្ងា ត់្ 

 ទប្ជើសទរីសនលាដខ្ឆ្ន ំកំទណើត្៖ ដខ្  នលា  ឆ្ន ំ 
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 វាយរញ្ចូលអាស័យ ា ន Email ដែលទយើងម្ងន និងធាល រ់ានែំទណើរការរួចទហើយ ឬអាស័យ ា ន Email 

ររស់អ្នកណ្ដម្ងន ក់ដែលទយើងអាចទាក់ទងានទៅដែល Email លមីដែលទយើងកំព៊ុងរទងកើត្ទនុះ ម្ងនរញ្ញា ែូចជា ទភលច

ពាកយសម្ងា ត់្ ឬទរើកចូលគណនអី្នកទប្រើប្ាស់រនិាន (Log In) ។ 

រ ា្ រ់ពាីនរំទពញព័ត្ម៌្ងនចរ់សពវប្គរ់  Next ទ្ុះទយើងនឹងទទួលាននូវទំព័រលមរីយួទទៀត្ែូចខាងទប្ការៈ 

 

វាយរញ្ចូលទលខ្ទូរស័ពាររស់ទយើងទែើរបីទទួលានសារជាអ្កសរ ឬការទទួលការទៅចូលជាសទរលងពី

សំណ្ដក់ប្កុរហ ៊ុន Google ។  

  ចំន៊ុចទនុះម្ងនពីរជទប្រើសគឺ Text message (SMS) និង Voice Call ។ Text message គឺម្ងននយ័ថា ទយើង

នឹងទទួលានសារជាអ្កសរ នូវទលខ្កូែដែលទប្រើប្ាស់សប្ម្ងររ់នតនូវជំ នរ ា្ រ់ែចូរូរខាងទប្ការ ។ ចំដនកឯ 

Voice Call ម្ងននយ័ថា ទយើងនងឹទទួលការទៅចូលជាសទរលងប្ារព់ីទលខ្កូែដែលទប្រើប្ាស់សប្ម្ងររ់នតនូវ

ជំ នរ ា្ រែ់ូចរូរខាងទប្ការ ។ 

រ ា្ រ់ពទីទួលានទលខ្កូែដែល្ដល់ទ យប្កុរហ ៊ុន Google រួច ទយើងប្តូ្វយកទលខ្កូែដែលទទួលាន

ទ្ុះទៅរំទពញឲ្យានប្តឹ្រប្តូ្វទៅកនងុទំព័រលមរីយួទទៀត្ែចូរូរដែលទៅខាងទប្ការទនុះ ៖ 
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រ ា្ រ់ពរីំទពញទលខ្កូែានប្តឹ្រប្តូ្វរួចរាល់ទហើយ  Continue ទ្ុះទំព័រលមីប្តូ្វានរង្ហា ញទ ើងែូចរូរ៖ 

 

រូរខាងទលើទនុះដែរម្ងននយ័ថា ទយើងទទួលភាពទជាគជយ័កនងុការរទងកើត្ Email Account ជារយួប្កុរហ ៊ុន្ដល់ទស

វាករម Google ប្ពរទាំងរង្ហា ញពអីាស័យ ា ន Email (Email Address) ដែលទយើងានទប្ជើសទរីសឲ្យទយើងាន

ទ ើញទទៀត្្ង កនងុទគ្នលរណំងរំលឹកែល់ទយើង ។ ជារនតសូរទប្ជើសទរីសយកពាកយថា Continue to Gmail ទែើរបី

ចូលទៅទប្រើប្ាស់ Email លមីររស់ទយើង (សូរទរើលរូរ) ។ 
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ទយើងនឹងប្តូ្វទទួលានសារ Email ចំននួ ៣ ពីសំណ្ដក់ប្កុរហ ៊ុន Google ែូចរូរខាងទលើ ។ ទៅទពលទនុះដែរ ការ

រទងកើត្គណនីអ្នកទប្រើប្ាស់ Email (Email Account) ជារយួប្កុរហ ៊ុន្ដល់ទសវាករម Google ប្តូ្វានរញ្ចរ ់។ 
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៥.១.១. របរៀរប្ញើ Email ជារួយ Gmail 

រ៊ុននឹងឈានែល់ការទ្ញើ Email ជាែរំូងទយើងចំាចប់្តូ្វទរើកចូលទៅកានគ់ណនីអ្នកទប្រើប្ាស់ជារ៊ុនសិន

តាររយៈអាស័យ ា ន www.gmail.com រ ា្ រព់ីទយើងានរំទពញពាកយសម្ងា ត់្ទែើរបីទរើកចូលគណនីអ្នកទប្រើ

ប្ាស់រួចរក ទយើងនឹងានទ ើញនូវផ្ទា ងំរូរភាពែចូខាងទប្ការ៖ 

 

 Compose  ផ្ទា ងំលមីតូ្ចរយួទៅដ្នកខាងសាដ បំ្តូ្វានរង្ហា ញទ ើងែចូរូរ៖ 

 ទៅកនងុប្រអ្រ់ To: វាយរញ្ចូលអាស័យ ា ន 

Email ររស់រន៊ុសសដែលទយើងចង់ទ្ញើទៅកាន ់។ 

 ទៅកនងុប្រអ្រ ់ Subject: វាយរញ្ចូលចណំង

ទជើងឬក៏ប្រធានរទររស់ Email ដែលទយើងចង់

ទលើកទ ើង ។ 

 ចំដណកឯទៅកនងុប្រអ្រ់ដែលធំជាងទគៈ វាយ 

រញ្ាូលនូវពាកយទពជន៍អ្ធិរាយ អ្ពំីអ្វីដែលទយើង

ចង់ទលើកទ ើងរករង្ហា ញ ទែើរបីទ្លើយត្រទៅនិង 

Subject ។ 

 រ៉ាូត្៊ុង  សប្ម្ងរ់កំណត់្ពីប្ទង់ប្ទាយ

ទ្សងៗររស់អ្ត្ថរទែចូជា ទំហំអ្កសរ ពណ៌អ្កសរ ព៊ុរពអ្កសរ ការតំ្រឹរអ្ត្ថរទជាទែើរ ។ 
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 រ៉ាូត្៊ុង ទប្រើសប្ម្ងរ់ចកទចញ ឬជាការទាុះរង់ការទ្ញើ Email ររស់ទយើង ។ រ ា្ រ់ពីសរទសរ

អ្ត្ថរទដែលទយើងចង់ទ្ញើចរ់សពវប្គរ់ទហើយ សូរច៊ុចទលើពាកយថា ទែើរបីទ្ញើ Email ទៅ

កាន់អាស័យ ា នដែលទយើងានរញ្ចូល ។ 

៥.២. ការរបងកើតគណនីអនកបម្រើម្ាវ់ជារួយ Hotmail 

  ទសវាករម Email ររស់ Hotmail គឺប្តូ្វានទរៀរចំទ ើងទ យប្កុរហ ៊ុន Microsoft ។ គិត្រកែល់ទែើរឆ្ន ំ 

២០១៤ ទនុះ Hotmail ប្តូ្វានទប្រើ Domain ចំននួរីគឺ Hotmail.com, Live.com និង Outlook.com ។ ែូទចនុះរាល់

អ្តិ្លជិនររស់ប្កុរហ ៊ុន Microsoft អាចទប្ជើសទរីសយកនូវ Domain ណ្ដរយួដែលខ្លួនទពញចតិ្ត ។ 

ឧទាហរណ៍ៈ htcohf@hotmail.com, htcohf@live.com ឬ htcohf@outlook.com ។ 

ជារយួគ្នន ទនុះដែរ Hotmail ក៏ប្តូ្វាន្តល់ទសវាករមកនងុការរកាទ៊ុកឯកសាររហូត្ែល់ទៅ 7GB ដែលប្តូ្វ

ានទគសាគ ល់ថាជា SkyDrive ដែលអ្ន៊ុញ្ញា ត្ឲ្យទយើងរកាទ៊ុកាននូវឯកសារជាទប្ចើនែូចជា រូរភាព វីទែអ្ូ ចំទរៀង 

MP3 ករមវិធីក៊ុំពយូទ័រ និងឯកសារការង្ហរទ្សងៗទទៀត្ជាទប្ចើន ។ SkyDrive នឹងប្តូ្វានរទងកើត្ទ ើងទ យសវយ័ប្រវត្តិ 

រ ា្ រ់ពីទយើងានច៊ុុះទឈាម ុះរទងកើត្គណនីអ្នកទប្រើប្ាស់ទសវាករម Email ជារយួប្កុរហ ៊ុន Hotmail គឺតាររយៈ 

ទគហទំព័រ www.hotmail.com  Sign Up Now  រួចចរ់ទ្ដើររំទពញព័ត្៌ម្ងនតារការដណ្ំខាងទប្ការ៖ 

 

- ទៅកនងុប្រអ្រ់ Name: វាយរញ្ចូលទឈាម ុះដែលទយើងចងទ់ប្រើ គឺ

ម្ងនទំាង្រប្ត្កូល (First name) និង្រខ្លួន (Last Name) 

- ទៅកនងុប្រអ្រ់ User name: វាយរញ្ខូលទឈាម ុះ Email ដែល

អាចទប្រើានគឺរិនសានួ ឬម្ងនអ្នកទប្រើប្ាស់រួច និងទប្ជើសទរីស 

Domain ដែលទយើងទពញចិត្ត (ម្ងនជទប្រើសចំនួនរីគឺ 

Hotmail.com, live.com និង outlook.com) 

- ទៅកនងុប្រអ្រ់ Create password: វាយរញ្ចូលនូវពាកយសម្ងា ត់្

ដែលម្ងនោ៉ា ងតិ្ច ៨តួ្អ្កសរ ( ម្ងនទលខ្, អ្កសរតូ្ច, អ្កសរធំ 

និងនិរិត្តសញ្ញា ពិទសស) និងវាយរញ្ចូលពាកយសម្ងា ត់្ទនុះរដង

ទទៀត្ទៅកនងុប្រអ្រ់ Reenter password  

-  ទៅកនងុប្រអ្រ់ Country/Region: ទប្ជើសទរីសយកប្រទទស

ណ្ដរួយដែលទយើងកំព៊ុងរស់ទៅ 

- ទៅកនងុប្រអ្រ់ Birthdate: ទប្ជើសទរីសដខ្ នលា ឆ្ន ំកំទណើត្ 

- ទៅកនងុប្រអ្រ់ Gender: ទប្ជើសទរីសទភទររស់ទយើង 

mailto:rithykh@outlook.com
mailto:htcohf@hotmail.com
mailto:htcohf@live.com
mailto:htcohf@outlook.com
http://www.hotmail.com/
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 ច៊ុចទលើរ៉ាូត្៊ុង Create account   ផ្ទា ងំ Windows លមីរយួទទៀត្ប្តូ្វានរង្ហា ញ

ទ យម្ងនភាា ររ់កជារយួទៅ Email រញ្ញា ក់ពីការរទងកើត្គណនីអ្នកទប្រើប្ាស់ានទជាគជយ័ទៅកនងុ Brower ៖ 

 

- ទៅកនងុប្រអ្រ់ Country code: ទប្ជើសទរីសយកប្រទទស

ដែលទយើងកំព៊ុងរស់ទៅ នងិម្ងនភាា រ់នងិទលខ្កូែប្រទទស 

- ទៅកនងុប្រអ្រ់ Phone number: វាយរញ្ចូលទលខ្ទូរសព័ា

ររស់ទយើង 

- ទៅកនងុប្រអ្រ់ Alternate email address: វាយរញ្ចូលអា

ស័យ ា ន Email ដែលទយើងម្ងន និងធាល រ់ានែំទណើរការ

រួចទហើយ ឬអាស័យ ា ន Email ររស់អ្នកណ្ដម្ងន ក់ដែល

ទយើងអាចទាក់ទងានទៅដែល Email លមីដែលទយើងកំព៊ុង

រទងកើត្ទនុះ ម្ងនរញ្ញា ែូចជាទភលចពាកយសម្ងា ត់្ ឬទរើកចលូ

គណនីអ្នកទប្រើប្ាស់រិនាន ។ 

- ទៅកនងុប្រអ្រ់ច៊ុងទប្កាយទគទនុះ ទយើងប្តូ្វវាយរញ្ចូលនូវ

អ្កសរដែលទយើងានទ ើញទៅខាងទលើគ្នន ទនុះ ឲ្យានប្តឹ្រ

ប្តូ្វ  

mailto:rithykh@outlook.com
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៥.២.១. របរៀរប្ញើ Email ជារួយ Hotmail 

  ទែើរបីទ្ញើរ Email សូរច៊ុច ទលើរ ា្ រ់ពីទរើកចូលកនងុគណនីអ្នកទប្រើប្ាស់រួច  ផ្ទា ងំ 

Windows លមីប្តូ្វានរង្ហា ញែូចរូរខាងទប្ការ៖ 

 

 ទៅកនងុប្រអ្រ ់To: វាយរញ្ចូលអាស័យ ា ន Email ររស់រន៊ុសសដែលទយើងចង់ទ្ញើទៅកាន់ ។ 

 ទៅកនងុប្រអ្រ ់Add a subject: វាយរញ្ចូលចណំងទជើង ឬក៏ប្រធានរទររស់ Email ដែលទយើងចង់

ទលើកទ ើង ។ 

 ចំដណកឯទៅកនងុប្រអ្រ់ដែលធំជាងទគៈ វាយរញ្ាូលនូវពាកយទពជន៍អ្ធិរាយ អ្ំពអី្វីដែលទយើងចង់

ទលើកទ ើងរករង្ហា ញ ទែើរបីទ្លើយត្រទៅនងិ Subject ។ 

 រារ សប្ម្ងរ់កំណត់្ពី

ប្ទង់ប្ទាយទ្សងៗររស់អ្ត្ថរទែូចជា ទំហអំ្កសរ ពណ៌អ្កសរ ព៊ុរពអ្កសរ ការតំ្រឹរអ្ត្ថរទជាទែើរ ។ 

 រ៉ាូត្៊ុង ទប្រើសប្ម្ងរ់ភាា រន់ូវឯកសារទ្សងៗែនទែូចជា រូរលត្ ចំទរៀង វីទែអ្ូ និងឯសារ 

ការិោល័យ (Ms. Word, Ms. Excel...) ជាទែើរ ។ 

 រ៉ាូត្៊ុង ទប្រើសប្ម្ងរ់រកាទ៊ុកនូវអ្ត្ថរទ Email ររស់ទយើងកនងុករណីទយើងសទប្រចចិត្តរនិ

ចង់ទ្ញើទៅទពលទនុះ ដត្នឹងយកវារកទប្រើប្ាស់សប្ម្ងរ់ទ្ញើ Email ទៅទពលទប្កាយ ។ 

 រ៉ាូត្៊ុង ទប្រើសប្ម្ងរ់កំណត់្អ្ពំីទប្រង់ប្ក សការង្ហរដែលទយើងចង់ទប្រើសប្ម្ងរ់សរ

ទសរសារ Email ។ 

 រ៉ាូត្៊ុង ទប្រើសប្ម្ងរ់ចកទចញ ឬជាការទាុះរង់ការទ្ញើ Email ររស់ទយើង ។ រ ា្ រ់ពីសរ

ទសរអ្ត្ថរទដែលទយើងចង់ទ្ញើចរ់សពវប្គរ់ទហើយ សូរច៊ុចទលើពាកយថា ទែើរបី ទ្ញើ Email 

ទៅកានអ់ាស័យ ា នដែលទយើងានរញ្ចូល ។ 

mailto:rithykh@outlook.com


អ្ងគការរូលនិធិននកដីសងឃឹរ    រជឈរណឌ លរណដុ ុះរណ្ដដ លសងឃឹរ 

OPERATION HOPE FOUNDATION       HOPE TRAINING CENTER 

 HTC CASE Programs December 2013 

Batch 6 

Prepared by Mr. PHA RITHY 

E-mail : rithykh@outlook.com 

 

Contact : 098353686 

17 

៥.៣. ការរបងកើតគណនីអនកបម្រើម្ាវ់ជារួយម្កុរហ ៊ុន Yahoo 

  Yahoo ជាប្កុរហ ៊ុន្ដល់ទសវាករម Email និង Search Engine ែ៏ម្ងនប្រជាប្រយិភាពរយួកនងុចំទណ្ដរប្កុរ

ហ ៊ុន Google និង Hotmail (www.msn.com) ររស់ប្កុរហ ៊ុន Microsoft ទ យសារវាម្ងនទប្រង់សប្ម្ងរ់អ្នកទប្រើ

ប្ាស់ែ៏ប្សស់សាអ ត្ និងម្ងនភាពទាក់ទាញ ។ ទែើរបីរទងកើត្គណនអី្នកទប្រើប្ាស់ជារយួ Yahoo សូរចូលទៅកាន ់

ទគហទំព័រ www.yahoo.com ឬ www.ymail.com ទ្ុះផ្ទា ងំ Browser នឹងរង្ហា ញពីទគហទំព័រែ៏ប្សស់សាអ ត្ទនុះ ។  

ក. តាររយៈទគហទំព័រ www.yahoo.com សូរទរើលរូរខាងទប្ការ៖ 

 

 Sign In  Create New Account   ចរ់ទ្ដើររំទពញព័ត្ម៌្ងនទៅតារការដណ្ំតារប្រអ្រ់នរីយួៗ 

ខ្. តាររយៈទគហទំព័រ www.ymail.com វាម្ងនភាពទលឿនជាងតារ www.yahoo.com (ទរើលរូរ)៖ 

 

 Create New Account   ចរ់ទ្ដើររំទពញព័ត្ម៌្ងនទៅតារការដណ្ំតារប្រអ្រន់ីរយួៗែចូខាងទប្ការ៖ 

mailto:rithykh@outlook.com
http://www.msn.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.ymail.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.ymail.com/
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  Create Account 

 

  Submit code  ទយើងនឹងានទ ើញនូវផ្ទា ងំ Browser លមីរយួទទៀត្ដែលរញ្ញា ក់ថា អ្នកទទួលាន

ទជាគជយ័កនងុការរទងកើត្គណនអី្នកទប្រើប្ាស់ (Email Account) ជារយួប្កុរហ ៊ុន្ដល់ទសវាករម Yahoo ទហើយ ។ 

សូរទរើលរូរភាពទៅទំព័ររ ា្ រ់៖ 

្រប្ត្កូល ្រខ្លួន 

Email ID 

វាយរញ្ចូលពាកយសម្ងា ត់្ 

ទប្ជើសទរីសយកដខ្ នលា ឆ្ន ំកំទណើត្ 

ទលខ្ទូរស័ពាទប្រើសប្ម្ងរ់ទ ុះប្សាយទពលទភលចពាកយសម្ងា ត់្ 

នណ្ដជាម្ងច ស់ទលខ្ទូរស័ពាទនុះ 

វាយរញ្ចូលនូវរូរភាពអ្កសរដែលទយើាន

ទ ើញ 
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  ទប្ជើសទរីសគំរូពណ ៌(Theme) ននអ្នកទប្រើប្ាស់ណ្ដរយួដែលខ្លួនទពញចិត្ដ  Keep Theme 
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 រូរខាងទលើទនុះានរញ្ញា ក់ថា ការរទងកើត្គណនីអ្នកទប្រើប្ាស់ (Email Account) ជារយួប្កុរហ ៊ុន្ដល់ទសវាករម 

Yahoo ប្តូ្វានរញ្ចរ់ ។ 

៥.៣.១. របរៀរប្ញើ Email ជារួយម្កុរហ ៊ុន Yahoo 

ទែើរបីទ្ញើសារ Email សូរច៊ុចទលើពាកយថា  រួចចរ់ទ្ដើររំទពញលកខខ្ណ័ឌ ែូចខាង

ទប្ការ៖ 

 ទៅកនងុប្រអ្រ ់To: វាយរញ្ចូលអាស័យ ា ន Email ររស់រន៊ុសសដែលទយើងចង់ទ្ញើទៅកាន់ ។ 

 ទៅកនងុប្រអ្រ ់Subject: វាយរញ្ចូលចំណងទជើង ឬក៏ប្រធានរទររស់ Email ដែលទយើងចង់ទលើកទ ើង  

 ចំដណកឯទៅកនងុប្រអ្រ់ដែលធំជាងទគៈ វាយរញ្ាូលនូវពាកយទពជនអ៍្ធិរាយ អ្ំពអី្វីដែលទយើងចង់ទលើក

ទ ើងរករង្ហា ញ ទែើរបីទ្លើយត្រទៅនិង Subject ។ 

 រារ ទប្រើសប្ម្ងរ់កំណត់្ពីប្ទង់ 

ប្ទាយទ្សងៗររស់អ្ត្ថរទែូចជា ទំហំអ្កសរ ពណ៌អ្កសរ ព៊ុរពអ្កសរ ការតំ្រឹរអ្ត្ថរទជាទែើរ ។ 

 រ៉ាូត្៊ុង ទប្រើសប្ម្ងរ់ភាា រន់ូវឯកសារទ្សងៗែនទែូចជា រូរលត្ ចំទរៀង វីទែអ្ូ និងឯសារ 

ការិោល័យ (Ms. Word, Ms. Excel...) ជាទែើរ ។ 

 រ ា្ រ់ពីសរទសរអ្ត្ថរទដែលទយើងចង់ទ្ញើចរ់សពវប្គរ់ទហើយ សូរច៊ុចទលើពាកយថា ទែើរបី

ទ្ញើ Email ទៅកាន់អាស័យ ា នដែលទយើងានរញ្ចូល ។ 

សូរទរើលរូរខាងទប្ការ៖ 
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៦. ការក្ណំត្ព់ ីSettings មយួ នំនួទៅក្នញង Email Account 

  ៦.១. Google Account 

  ទប្ៅពីម្ងនរ៊ុខ្ង្ហរសប្ម្ងរ់ឲ្យទយើងសរទសរ និងទ្ញើសារ Email វាក៏ម្ងនរ៊ុខ្ង្ហររយួចំននួទទៀត្ទែើរបីឲ្យ

ទយើងកាន់ដត្ម្ងនភាពង្ហយប្សួលកនងុការទប្រើប្ាស់ការទ្ញើសារ Email និងការរកាស៊ុវត្តិភាព្ងដែរ ។ 

  ៦.១.១. ការកំណត់ Email Signature 

ជាទូទៅ ទៅកនងុការទប្រើប្ាស់ Email ទគដត្ងនយិរទប្រើប្ាស់ Signature  ក់ទៅទជើងទំព័រននអ្ត្ថរទ 

Email សប្ម្ងរ់រង្ហា ញអ្ំពីព័ត៌្ម្ងនសទងខររំ្៊ុត្ររស់ម្ងច ស់ Email ែូចជាអ្ពំីទឈាម ុះ តួ្្ទី អាស័យ ធ ន និងទលខ្

ទូរស័ពាសប្ម្ងរ់ទធវើការទំ្ក់ទំនង ទែើរបីង្ហយប្សួលែល់អ្នកដែលានទទួល Email ររស់ទយើងកនងុការទំ្ក់ទំនង

តាររយ:ទីតាងំផ្ទា ល់ ឬតាររយ:ទលខ្ទូរស័ពា នឹងអាចឲ្យទគែឹងអ្ពំីទឈាម ុះ នងិរ៊ុខ្តំ្ដណងការង្ហរទៅកនងុសាថ រន័ ឬ

អាជីវករមររស់ទយើង ។ 

រទរៀរ ក់ Email Signature គឺទយើងប្តូ្វចូលទៅកាន់   Settings  General  

ដសវងរកពាកយថា Signature: រួចទធវើការកំណត់្យកជទប្រើសទី២ រួចវាយរញ្ចូលនូវព័ត្៌ម្ងនអ្វីទយើងចង់ ក់  រួចច៊ុច

ពាកយ Save Changes ដែលទៅដ្នកខាងទប្ការជាការទប្សច ។ សូរទរើលឧទាហរណខ៍ាងទប្ការ៖ 
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  ៦.១.២. ការកំណត់ Email Auto Response 

  Email Auto Response ទគដត្ងដត្នយិរទប្រើប្ាស់វាសប្ម្ងរ់កំណត់្ឲ្យវាទធវើការទ្ញើសារ Email ទ យ

សវ័យប្រវត្តិទៅកាន់អ្នករាល់គ្នន ដែលានទ្ញើ Email រកកាន់ទយើង ទហើយទយើងរិនានែឹង ឬទយើងរិនានសថិត្ទៅ

កនងុកដនលងការង្ហរ ទ យសារការច៊ុុះទរសកករមការង្ហរណ្ដរយួជាទែើរ ។ វាម្ងនសារៈសំខាន់ណ្ដស់ដែរជារយួ

រន៊ុសសដែលម្ងនការង្ហរទប្ចើន នងិរវល់ទប្ចើន ។ ទែើរបីកំណត់្ឲ្យវាទធវើការង្ហរទនុះ ជាែរំូងទយើងប្តូ្វច៊ុចទៅកាន ់   

 Settings  General  ដសវងរកពាកយថា Out of Office AutoReply  ម្ងនជទប្រើស ២ គឺ៖ 

 Out of Office AutoReply off: ម្ងននយ័ថា ទយើងរិនចង់ទប្រើប្ាស់ការទ្លើយត្រសារទអ្ ិចប្តូ្នចិ

ទ យសវ័យប្រវត្តិ (រិទ) ។ 

 Out of Office AutoReply on: ម្ងននយ័ថា ទយើងចង់ទប្រើប្ាស់ការទ្លើយត្រសារទអ្ ិចប្តូ្និចទ យ

សវ័យប្រវត្តិ ទហើយកំណត់្ទៅតារដរររទែូចខាងទប្ការ៖ 

o ទៅកនងុប្រអ្រ់ Subject វាយរញ្ាូលអ្ំពចីំណងទជើងររស់ Email ដែលទយើប្រុងនឹងទប្រើប្ាស់

កនងុការទ្លើយត្រសារ Email ទ យសវយ័ប្រវត្ត ិ។  

ឧទាហរណ៖៍  Thanks for your email. 

o ទៅកនងុប្រអ្រ ់Plain Text: វាយរញ្ចូលពាកយទពជរង្ហា ញអ្ពំីសារររស់ទយើង ។  

ឧទាហរណ៖៍ Thanks for your email, I will check it and contact you later. 

Have a nice day. 

  សូរទរើលគំរូឧទាហរណ៍ទៅកនងុរូរភាពខាងទប្ការទនុះ៖ 
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  ៦.១.៣. របរៀររដរូពាកយវមាា ត់ (Change Password) 

 

1 

2 

mailto:rithykh@outlook.com


អ្ងគការរូលនិធិននកដីសងឃឹរ    រជឈរណឌ លរណដុ ុះរណ្ដដ លសងឃឹរ 

OPERATION HOPE FOUNDATION       HOPE TRAINING CENTER 

 HTC CASE Programs December 2013 

Batch 6 

Prepared by Mr. PHA RITHY 

E-mail : rithykh@outlook.com 

 

Contact : 098353686 

24 

 

 

៦.២. Hotmail Account 

  ៦.២.១. ការកំណត់ Email Signature 

 

 រួចចរ់ទ្ដើរទធវើការកំណត់្ែចូទៅកនងុរូរភាពដែលជាឧទាហ   

រណ៍ទៅខាងទប្ការ៖ 

វាយរញ្ចូលពាកយសម្ងា ត់្ដែលទយើងកំព៊ុងទប្រើប្ាស់ 

វាយរញ្ចូលពាកយសម្ងា ត់្លមីដែលចង់ទប្រើ 

វាយរញ្ចូលពាកយសម្ងា ត់្លមីរដងទទៀត្ 

1 

2 
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  ៦.២.២. ការកំណត់ Email Auto Response 

  ច៊ុចទលើ   More Mail Settings   ចរ់ទ្ដើរ 

រំទពញព័ត្៌ម្ងនែចូខាងទប្ការ៖ 

 

ជាគំរូព៊ុរពអ្កសរដែលទយើងចង់ទប្រើប្ាស់ 

ច៊ុច Save រ ា្ រព់រីំទពញព័ត៌្ម្ងនរួចរាល់ 
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   Save ជាការទប្សច ។ 

  ៦.២.៣. របរៀររដរូពាកយវមាា ត់ 

ច៊ុចទលើ  More Mail Settings   ចរ់

ទ្ដើរវាយរញ្ចូលពាកយសម្ងា ត់្  Sign in  Overview  Change password  សូរទធវើតារការដណ្ំែូចខាង

ទប្ការ៖ 

 

 

រញ្ញា កៈ់ រ៊ុននឹងទយើងឈានទៅែល់ការកំណត់្នចូ Settings រយួចនំួនានជារយួ Hotmail ទយើងចំាច់

ប្តូ្វ Verify Hotmail Account ររស់ទយើងជារ៊ុនសិន ទរើរិនែូទចន ុះទទ រាល់ការកំណត់្ Settings ទ្សងៗ នឹងរនិប្តូ្វ

ានទធវើទៅទកើត្ទ្ុះទទ ។  

 

វាយរញ្ចូលពាកយសម្ងា ត់្ដែលទយើងកំព៊ុងទប្រើប្ាស ់

វាយរញ្ចូលពាកយសម្ងា ត់្លមីដែលទយើងចង់ទប្រើ 

វាយរញ្ចូលពាកយសម្ងា ត់្លមីដែលទយើងចង់ទប្រើរដងទទៀត្ 
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៦.៣. Yahoo Account 

  ៦.៣.១. ការកំណត់ Email Signature 

 សូរចូលទៅកាន ់  Settings   Writing email  ចរ់ទ្ដើររំទពញព័ត្ម៌្ងនែូចខាងទប្ការ៖ 

 

  

៦.៣.២. ការកំណត់ Email Auto Response 

សូរចូលទៅកាន ់  Settings   Vacation Response  ចរ់ទ្ដើររំទពញព័ត្ម៌្ងនែូចខាង

ទប្ការ៖ 

 Automatic response:  Enable during these dates (inclsive) 

o From: ជាកាលររិទចេទកំណត់្នលាចរ់ទ្ដើរទ្ញើសារសវយ័ប្រវត្តិទៅកានរ់ន៊ុសសដែលទ្ញើរកទយើង 

o Until: ជាកាលររិទចេទសប្ម្ងររ់ញ្ឈរ់ការទ្ញើសារសវយ័ប្រវត្តិទៅកានរ់ន៊ុសសដែលទ្ញើរកទយើង 

o ទៅកនងុប្រអ្រ់ដែលធំជាងទគ គឺសប្ម្ងរ់វាយរញ្ចូលសារ Email ររស់ទយើង ។ 

 Send a different response to specific domains: ទប្រើសប្ម្ងរ់ទ្ញើសារសវ័យប្រវត្តិទៅការរន៊ុសស

ដែលទប្រើប្ាស់ Domain ខ្៊ុសពីប្កុរហ ៊ុន Yahoo ។ 
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o  Different response to emails from a specific domain: ម្ងននយ័ថា កនងុករណដីែល 

ម្ងនរន៊ុសសទ្ញើសារ Email រកកាន់ទយើង ដត្ Email ររស់អ្នកទាំងទ្ុះខ្៊ុសព ីDomain ររស់

ប្កុរហ ៊ុន Yahoo, ទ្ុះទយើងនឹងទប្រើប្ាស់នូវពាកយទពជន៍ននសារ Email ទ្សងគ្នន រយួទទៀត្ ។ 

សូរទរើលឧទាហរណ៍ែចូខាងទប្ការ៖ 

 

 

៦.៣.៣. របរៀររដរូពាកយវមាា ត់ 

សូរចូលទៅកាន ់  Settings   Accounts  Change your password  វាយរញ្ចូល

ពាកយសម្ងា ត់្ដែលកំព៊ុងទប្រើប្ាស់ររស់ទយើង  Sign in  ចរ់ទ្ដើររំទពញព័ត្៌ម្ងនែូចខាងទប្ការ៖ 

- ទៅកនងុប្រអ្រ ់Current Password: វាយរញ្ចូលពាកយសម្ងា ត់្ចស់ដែលទយើងកំព៊ុងទប្រើប្ាស់ 

- ទៅកនងុប្រអ្រ ់New Password: វាយរញ្ចូលពាកយសម្ងា ត់្លមីដែលទយើងចង់ទប្រើប្ាស់ទ យទោងទៅ

តារលកខខ្ណ័ឌ កនងុការទប្រើប្ាស់ពាកយសម្ងា ត់្ ែចូជា៖ វាយរញ្ចូលនូវពាកយសម្ងា ត់្ដែលម្ងនោ៉ា ងតិ្ច ៨

តួ្អ្កសរ ( ម្ងនទលខ្, អ្កសរតូ្ច, អ្កសរធំ និងនរិិត្តសញ្ញា ពិទសស) 

 Save  Continue ជាការទប្សច ។ សូរពិនិត្យទរើលរូរភាពខាងទប្ការ៖ 
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៧. ការដសវងយលអ់្ពំរីណ្ដា ញសងគម 

  រកែល់សពវនលាទនុះ រណ្ដដ ញសងគរ (Social Network) ានទែើរតួ្ោ៉ា ងសំខាន់កនងុការដចករំដលកព័ត្៌ម្ងន 

ប្ពឹត្តិការណ៍លមីៗទាន់ទហត្៊ុការណ៍ទាំងកនងុ នងិទប្ៅប្រទទស ការទាក់ទងគ្នន ជារយួរតិ្ដភកដសិប្ម្ងរ់ការជដជកកំសានដ ការ

ដចករំដលក និងពិភាកាទលើប្រធានរទអ្វរីយួទែើរបីដចករំដលកចំទណុះែឹង ការដចករំដលករូរភាព និងព័ត្៌ម្ងនផ្ទា ល់

ខ្លួន ប្ពរទាំងម្ងនអ្ត្ថប្រទោជន៍ទ្សងៗរយួចំននួទទៀត្ ។  ប្សរជារយួគ្នន ទនុះដែរ Facebook ជារណ្ដដ ញសងគរែ័

លបីទឈាម ុះរយួ ដែលានទាក់ទាញរន៊ុសសទៅទូទាំងពិភពទលាក ចូលទប្រើប្ាស់ទសាើរដត្ប្គរ់គ្នន  ។ ទប្ៅពីទនុះក៏ទៅ

ម្ងនរណ្ដដ ញសងគរជាទប្ចើនទទៀត្ែចូជា៖ Twitter, LinkedIn, Line និង Google Plus ជាទែើរ ។ ដត្ទៅកនងុទរទរៀន

ទនុះ ទយើងនឹងទលើកយកដត្ Facebook រកសិកាដត្រ៉ា៊ុទណ្ដណ ុះ ។ 
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៧.១. ការរបងកើតគណនីអនកបម្រើម្ាវ់ Facebook 

រ ា្ រ់ពីទរើក Web Browser រួច សូរចូលទៅកាន់ទគហទំព័រ www.facebook.com រួចចរ់ទ្ដើររំទពញ

ព័ត្៌ម្ងនែូចរូរដែលជាឧទាហរណ៍ខាងទប្ការ៖ 
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ទៅកនងុប្ររ់ទំាងរ៉ា៊ុន ម្ នទនុះ ទប្រើសប្ម្ងរ់ 

រញ្ចូលព័ត៌្ម្ងនទាក់ទងនឹងព័ត៌្ម្ងនផ្ទា លខ់្លួខ្លុះ

ររស់ទយើង (រំទពញក៏ាន រិនរំទពញក៏ាន)  

 ករណីរំទពញ  Save & Continue  

 ករណីរិនរំទពញ  Skip 

ទប្ជើសទរីសអ្វដីែលជាចណំង់ចណំូលចិត្តទ យច៊ុចទលើពាកយ Like  Save & Continue 
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រកែល់ចំន៊ុចទនុះសូរអ្ទងកត្ទរើលឲ្យានចាស់ គឺប្កុរហ ៊ុន Facebook ានត្ប្រូវឲ្យទយើងចូលទៅកនងុគណនអី្នក

ទប្រើប្ាស់ Yahoo ទែើរបីឲ្យទយើងរញ្ញា ក់ថា ទយើងគឺពិត្ជាាន និងកំព៊ុងទប្រើប្ាស់គណនីទនុះទែើរបីរទងកើត្គណន ី

Facebook ពិត្ប្ាកែដរន ។  

 

 

រញ្ចូលរូរភាពសគំ្នល់គណនអី្នក

ទប្រើប្ាស់ពីម្ង៉ា ស៊ុីន Computer 

រញ្ចូលរូរភាពសគំ្នល់គណនអី្នកទប្រើប្ាស់

ទ យការលត្រូរលមពីីម្ង៉ា ស៊ុីនកាទរ៉ារា៉ា  
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ែូចទនុះសូរចូលទៅកាន់ Yahoo Mail   សូរច៊ុចទរើលសារទៅខាងសាដ  ំ

ទៅទពលទនុះទយើងទទួលាននូវគណនីអ្នកទប្រើប្ាស់ជារយួរណ្ដដ ញសងគរ Facebook ទហើយ ទហើយទៅ

ជំ  នរ ា្ រ ់សូរចរ់ទ្ដើរដសវងរក និងទធវើសំទណើ (Add) ជារតិ្តភកដិ ឬចូលរួរ (Join) ប្កុរពិភាកា ព័ត៌្ម្ងន និង

អ្ត្ថប្រទោជន៍ទ្សងៗទទៀត្ ។ 

វូររង់ចអំានរនតបវៀបៅភាគទី២ បទៀតស្ែលនងឹវិកាវ៊ុីជបម្ៅបលើការ 

បម្រើម្ាវ់អ៊ុិនប ើស្ណត គឺបវៀវបៅ 

 

“Advanced Internet” 
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