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មមមរៀនទី១:  ការណែនាំពី Internet (Introduction to Internet) 

Internet ជាកមមវធិីមយួដដលមនុស្សទូរទៅគបបរីរូវទ េះទរបើ ទររេះអ្នកអា ទធវើការទំនាកទ់ំនងគ្នន  ដស្វងរក
ពរ័ម៌ាន ទាញយក ំទ េះដងឹ ទិញទំនិញទផសងៗ ទ ើយកទ៏អាយអ្នកទធវើការទាញយកផលរបទោជនជ៍ាទរ ើនទទៀរព ី
Internet ។  

កាលពីមុនមកការទំនាកទ់ំនងគ្នន  ទោយការទរបើសំ្បុររ ទផញើទអាយគ្នន ទៅវញិទៅមកទោយ ំណាយ ទពលទវលា
យូរណាស់្ទំរដំរទទួលបានសំ្បុររទនាេះ។ ប ុដនតទោយបទ េកវទិាកានដ់រ ទំទនើបរបស់្ពិភពទលាក គឺកានដ់រងាយរសួ្ល 
ទោយអ្នកអា ទំនាកទ់ំនងគ្នន តាមរយៈរបពន័ធ Internet ដដលអា ទៅដល់អ្នកមាា ងទទៀរកនុងរយៈទពល ខ្លបីំផុរ។ 

1- ម ើ Internet ជាអវ?ី (What is internet?) 
Internet ជារកយការប់ានមកពីរកយ InterNetworking ដដលជាបណាត ញរភ្ជា បកុ់ំពយទូរ័ជាទរ ើនបញ្េូ ល

គ្នន ជុំវញិពិភពទលាក ទ ើយភ្ជា បទ់ំនាកទ់ំនងពីរំបនម់យួទៅរំបនម់យួ ពីរបទទស្មយួ ទៅរបទទស្ មយួទៅ កនុងទគ្នល
បំ ង ដស្វងរកពរ័ម៌ាន ផ្លល ស់្បតូរទិនននយ័ នងិផ្លល ស់្បតូរបទពិទោធន។៍ ទ ើយមា ងវញិទទៀរ Internet កអ៏ា ទធវើការ
ជដជកកោំនត អា ទ ើញគ្នន ទៅវញិទៅមក (Voice and Came)។ 
 

2- ការណវវងយលព់ ីBrowser (Understanding Browser)  
Browser គឺជាកមមវធិីដដលទរបើស្រមាប ូ់លទៅកាន ់Internet ទ ើយ Browser ទនាេះមានដូ ខាងទរកាមៈ Internet  
Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Mekhala… ទ ើយកមមវធិនីីមយួៗមានការ ទរបើរបាស់្ទផសងៗគ្នន  
សូ្មទមើលពីការទរបើរបាស់្មយួ ំនួនរបស់្ BrowserInternet Explorer ដដលជាកមមវធិមីានរោបទ់ៅកនុង Microsoft 
Windows។ ដំបូងររូវទបើកកមមវធិ ីInternet Explorer ជាមុនសិ្នទោយទធវើដូ ខាងទរកាមៈ  
 

 Click Start ប ូរុង 
 Click All Programs (ទពលទនាេះ All Programs បតូរជា Back វញិ)  
 Click Internet Explorer ឬ Double-Click ទលើ Icon របស់្  
 Internet Explorer ទៅទលើផ្លទ ងំDesktop របស់្ Windows 
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- Back  : ទរបើស្រមាបរ់រឡបថ់យទរកាយមយួទំពរ័មតងៗរ ូរដល់  ុំ ទដើមទពលដដលអ្នកទបើក 
    កមមវធិ ី Internet Explorer ដំបូង 

- Forward : ទរបើស្រមាបទ់ៅខាងមុខ្មយួទំពរ័មតងៗរ ូរដល់ ំ ុ ដដលអ្នកអា ទរបើ Back បាន 
- Menu bar : ជា Command ទាងំឡាយណាទរបើស្រមាបក់ ំរប់ញ្ជា ទផសងៗ 
- Web Address: ជាកដនលងវាយបញ្េូលទ ម្ េះវុបិោយ ដដលអ្នក ងទ់បើកទមើល 
- Ask.com : ទដើមបបីញ្ជា ទៅកាន ់Manage Search Engines 
- Refresh : ស្រមាប ុ់ ទដើមបចីាបទ់ផតើមដទំ ើ រការមតងទទៀរនូវ Website ដដលអ្នកកំពុងទបើកទមើល 
- Search  : ស្រមាបទ់ធវើការដស្វងរកពរ័ម៌ានទផសងៗដដលមានទៅទលើ Internet 

 

3- ការណវវងយលព់ ីWebsite (Understanding Website) 

Website ជាការរបមូលផតុទំនំាកទ់ំនងនន World Wide Web (WWW) ដដលមាន Page ទរ ើនបញ្េូ ល
គ្នន បទងកើរបានជា Webpage ទ ើយអ្នកអា ទបើកទមើលបានរគប់ៗ  គ្នន ទៅតាមរបពន័ធ Internet ទអាយដរអ្នក
បានោា ល់ទ ម្ េះរបស់្ Website ទនាេះឬកទ៏ៅកនុងភ្ជោបទ េកវទិាទៅថា Domain។ មា ងវញិទទៀរ 
Website ចាបទ់ផតើមទោយ (http://www) បនាទ បម់កវាយ (.eLearning) វាយ (-kh) បនាទ បម់កវាយ (.com)។ 

ឧទាហរណ ៍ៈ http://www.elearning-kh.com www.google.com www.yahoo.com ជាទដើម។ 
- www : World Wide Web 
- eLearning : Domain name ជាទ ម្ េះរបស់្ោថ បន័នីមយួៗ 
- edu : របទភទននោថ បន័អ្បរ់ ំ
- kh : Local Name ទ ម្ េះរំបនក់មពុជា(Khmer) សំ្របប់ញ្ជា កព់ីរំបន ់ររឺបទទស្នីមយួៗនន Website។ 
- com : ជា Sub Domain មកពីរកយ Commercial ស្រមាបប់ញ្ជា កព់ីរបទភទននជីវកមមរបស់្អ្នក។  

Back-Forward Web Address Menu bar Refresh-Ask.com 

Search 
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 ំទរេះ ំ ុ ទនេះមាន Sub Domain ជាទរ ើនដូ ជា៖ 
o net : មកពីរកយថា network 
o org : មកពីរកយថា organization 
o edu: មកពីរកយថា education 

 មមើលរបមភទនន Website (Extensions)  
 edu ៖ សាថ ប័ណអបរ់ ំរ្រឹះសាថ នសិក្សា 
 com ៖ សាថ ប័ណរក្សុមហ ៊ុន 
 net ៖ ទាក្សទ់ងនិងក្ស៊ុំពយូទរ័ 
 gov ៖ ទាក្សទ់ងនិង រក្សសួង សាថ បណ័រដឋ 
 net ៖ ផតល់មសវាក្សមមអ៊ុ៊ីនធឺណិត 
 org ៖ ទាក្សទ់ងជាមយួ រ្រឹះសាថ ន អងគការ ឬវស័ិយមនិរក្សរបាក្ស់ចំណូល... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 សូ្មទមើលទរមង ់www.w3schools.com ដដលមានរបទភទខុ្ស្ៗគ្នន ដូ ខាងទរកាម៖ 
  http://www.w3schools.com 
  http://www.yahoo.com 
  http://www.itcity.com.kh 
  http://www.everyday.com.kh 
  http://www.elearning-kh.com 
  http://www.salarean.com 
  http://www.sombokit.com 
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4- ការណវវងយលព់ ីHome Page (Understanding Home Page) 

Home Page ជាទំពរ័ដបំូង រទឺំពរ័មុខ្នន Website ដដលទល ទឡើងមកបនាទ បព់អី្នកវាយ Address របស់្ 
Website ទនាេះដដលទគទៅថា URL (www.beltei.edu.kh) 
5- ការណវវងយលព់ ីWeb Page (Understanding Web Page) 

Web Page ជាទំពរ័នីមយួៗនន Page ទាងំទនាេះររូវបានបទងកើរទឡើងទោយកមមវធិីជាទរ ើនដូ ជា PHP, 
Perl, Asp ឬ JSP ដដលដំទ ើ រការទៅទលើ Server រគបទ់ពលទវលា។ 
6- ការណវវងយលព់ ីE-Mail (Understanding E-Mail) 

E-Mail ជារកយការម់កពរីកយ Electronic Mail មាននយ័ថា សំ្បុររទអ្ឡិ ររនូ ិ ដដលមានរួនាទី
កនុងការបញ្ាូ ន និងទទួលោរទៅវញិទៅមកតាមរយៈរបពន័ធ Internet។ ទ ើយការទរបើរបាស់្ Electronic Mail 
មានភ្ជពរ ័ស្បំផុរកនុងការទផញើទទាេះជាអ្នកមាា ងទទៀរទៅឆ្ងា យោ ងណាកទ៏ោយ។ ទ ើយមា ងទទៀរការទផញើ 
Electronic Mail ទនេះគឺមនិមានការបងរ់បាកដូ់ ការទផញើតាមរកុម  ុនដឹកជញ្ាូ នទផសងៗដូ ជាៈ DHL, TNT… 
ទនាេះទទ។ 

ឧទាហរណ ៍ៈ dychandoeunmit@gmail.com 
  dy_chandoeun@yahoo.com 

  makara_chan@hotmail.com 
7- រមមើលមវរ ីWeb Browser (About Internet Explorer) 

ទដើមបរីរមូវការទៅតាមកមមវធិនីីមយួៗរបស់្ោថ បន័ទយើងររូវដឹងព ី Version របស់្ Internet Explorer 
ដដលទយើងកំពុងទរបើរបាស់្។ 
ទដើមបទីមើលទស្រ ី(Version) របស់្ Browser ររូវទធវើ 
ដូ ខាងទរកាមៈ 

Click Help menu 
Click About Internet Explorer  

8- ការមរបើជាំនយួក្នងុ Web Browser (Using Help) 

Help គឺជារបពន័ធជំនួយមយួដដលផទុកនូវការដ នាដំទ៏រ ើនម ិមារបស់្ Browser ទ ើយអ្នកអា ទធវើការ
ដស្វងរកនូវអ្វីដដលអ្នក ងប់ាន។ 
ទដើមបទីបើក Browser Help អ្នកររូវៈ 
- Click Help menu  Internet Explorer Help ឬ F1 
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មមមរៀនទី២: ការណវវងរក្ព័ ៌មានមផេងៗក្នងុ Internet 

 ទៅកនុង Internet អ្នកអា ទធវើការដស្វងរក Web, Images, Videos, Maps, News, Shopping…។ 
 

1- ការណវវងរក្ក្នងុមេហទាំព័រ (Web Searching) 

1.1- ម ើ Search Engine ជាអវ?ី (What is search Engine?) 

Search Engine ជួយ អ្នកដស្វងរកពរ័ម៌ានដដលអ្នកររូវការបានោ ងរ ័ស្ទ ើយ Search Engine 
ជា Software ដដលដំទ ើ រការទោយទរបើរកយគនលឹេះ (Keyword) ឬទរៀបរកយទដើមបដីស្វងរកទៅ ទលើ 
Internet។ 

 

1.2- ការមរជើវមរ ើវ Search Engine (Selecting a Search Engine) 

Search Engine ដដលទគទពញនិយមជាងទគគ ឺ Google និង Yahoo! ។ ខាងទរកាមទនេះជាទ ម្ េះ 
Search Engine និង URLs របស់្វារមួមាទនា៖ 

Google  http://www.google.com 
Yahoo!  http://www.yahoo.com 
Alta Vista  http://www.altavista.com 
Lycos  http://www.lycos.com 
MetaCrawle  http://www.metacrawler.com 
Dogpile http://www.dogpile.com  

 

2. រមបៀបណវវងរក្ មេហទាំព័រ ណដលមិនស្គគ លច់្បាវ ់(Search Web) 

 

 

ទបើក Browser ដដល ងទ់របើ 

ឧទាហរណ៍៍ៈ Internet Explorer 

វាយ www.google.com 

Click Web 
វាយ beltei កនុងរបអ្ប ់Search 

រ ួ Click Search ប ូរុង ឬ Enter 
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3. រមបៀបណវវងរក្ របូភាព (Search Images) 

 

ទបើក Browser ដដល ងទ់របើ 

ឧទាហរណ ៍ៈ Internet Fiefox 

វាយ www.google.com 
Click Images 
វាយ internet កនុងរបអ្ប ់Search 
រ ួ Click Search ប ូរុង ឬ Enter 

 
 
 
 

 

4. រមបៀបណវវងរក្ វីមដអ ូ(Search Videos) 

 

ទបើក Browser ដដល ងទ់របើ 
ឧទាហរណ ៍ៈ Internet Explorer 
វាយ www.google.com 
Click Videos 
វាយ Angkor Wat កនុង Search 
រ ួ Click Search ប ូរុង ឬ Enter 

 
 
 
  

5. រមបៀបណវវងរក្ ណផនទ ី(Search Maps) 

 
ទបើក Browser ដដល ងទ់របើ 
ឧទាហរណ ៍ៈ Internet Explorer 
វាយ www.google.com 
Click Maps 
វាយ Phnom Penh, Cambodia  
កនុងរបអ្ប ់Search 
រ ួ Click Search ប ូរុង ឬ Enter 

 
 
 



សាលាហូពបាតដំ់បង                                                                                                                    Salaa Hope Battambang 

      Internet & Email Contact information: 077200096 / Email:dychandoeunmit@gmail.com                           Page 7 

6. រមបៀបណវវងរក្ ព័ ៌មាន (Search News) 

 
ទបើក Browser ដដល ងទ់របើ 
ឧទាហរណ ៍ៈ Internet Explorer 
វាយ www.google.com 
Click News 
វាយ Angkor Wat  
កនុងរបអ្ប ់Search 
រ ួ Click Search ប ូរុង ឬ Enter 

 
 

7. រមបៀបណវវងរក្ ហាងលក្់ទាំនញិ (Search Shopping) 

 
ទបើក Browser ដដល ងទ់របើ 

ឧទាហរណ ៍ៈ Internet Explorer 

វាយ www.google.com 
Click Shopping 
វាយ Supermarket 
កនុងរបអ្ប ់Search 
រ ួ Click Search ប ូរុង ឬ Enter 

 

 

 

 

&' 
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មមមរៀនទី៣: ការមរៀបច្បាំ Browser ឪ្យមានលក្ខែៈរវួលមរបើ 
 

 អ្នកអា ទធវើការទរៀប ំអាស្យោា ន URL របស់្អ្នកទអាយមានរទបៀបទរៀបរយ គឺទធវើទអាយមានស្ណាត បធ់្នន បន់ិង
មានភ្ជពងាយរសួ្លកនុងការទរបើរបាស់្ទៅទលើ Browser។ 

 

1- រមបៀបណវវងយលព់ ីFolder  

ទដើមបរីបមូលផតុ ំនូវអាស្យោា នទគ ទំពរ័ទៅតាមដផនក 
នីមយួៗ។ 

 

1.1- រមបៀបបមងកើ  Folder ថ្មកី្នងុ Favorites 

                Click Favorites menu 
                Click Organize Favorites… 

 
   Click New Folder ប ូរុង 
   វាយទ ម្ េះ Folder 
ឧទាហរណ ៍ៈ Education Website 

   Click Close ប ូរុង 
 
 

1.2- រមបៀបបតូរម ម្ ោះ Folder (Rename Folder) 

Click Favorites menu 

Click Organize Favorites… 
Click ទលើ Folder ណាមយួ ងប់តូរទ ម្ េះ 
Click Rename ប ូរុង រ ួវាយទ ម្ េះដដល ងប់ាន 
Click Close ប ូរុង 

 

1.3- រមបៀបលបុ Folder (Delete Folder) 

Click Favorites menu 
Click Organize Favorites… 
Click ទលើ Folder ណាមយួ ងលុ់ប 
Click Delete ប ូរុង 
Click Yes ប ូរុង 
Click Close ប ូរុង 
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1.4- រមបៀបបតូរទីត ាំង Folder (Move Folder) 

Click Favorites menu 
Click Organize Favorites… 
Click ទលើ Folder ណាមយួ ងប់តូរទីតាងំ 
Click Move ប ូរុង 
Click Folder  ងោ់ក ់Folder ទនាេះ 
ឧទាហរណ ៍ៈ Education Website 
Click OK ប ូរុង 
Click Close ប ូរុង 
 

 
 

2. រមបៀបថ្ ទកុ្ Website (Bookmark Website) 

អ្នកអា ទធវើការថរទុកនូវ Web Address ណា 
ដដលអ្នកទរបើជាញឹកញាប។់ 

Click Favorites menu 
Click Add Favorites 
ទរជើស្ទរ ើស្ Folder ដដល ងទុ់កកនុង 
របអ្ប ់Create in 
Click Add ប ូរុង 
 

 
 
 
 

ចំណ៍ំៈ  Bookmark ទៅកនុង Mozilla Firefox ទស្មើ នឹង Favorites ទៅកនុង Internet Explorer 
 

3. រមបៀបលបុ Bookmark (Delete Bookmark) 

Click Favorites menu 
Click Organize favorites 

Click ទលើ Bookmark ណាមយួ ងលុ់ប 
Click Delete ប ូរុង 
Click Yes ប ូរុង 
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4. រមបៀបក្ាំែ  ់Internet Option 

4.1- រមបៀបក្ាំែ ់ជា Current Website (Use Current) 

អ្នកទរបើ Use current ទដើមបទីធវើការកំ រនូ់វ Web Address ណាដដលអ្នកទបើក Browser មក 
បងាា ញនូវ Web Address ទនាេះទោយស្វ័យរបវរតិ។ 
 

ទបើក Website ដដល ងក់ ំរ ់ 
ឧទាហរណ ៍ៈ www.beltei.edu.kh 
Click Tools menu 
Click Internet Options 
Click General tab 
Click Use current ប ូរុង 
Click OK ប ូរុង 
 
 
 
 

 

4.2- រមបៀបក្ាំែ ់ជា Default Website (Use Default) 

អ្នកអា ទរបើ Use default ទដើមប ូីលទៅកានស់្ភ្ជពទដើមរបស់្ Browser ទពលអ្នកទបើក Browser 
មកទរបើ វានឹងបងាា ញនូវ Web Address ទនាេះទោយស្វ័យរបវរតិ។ 

Click Tools menu 

Click Internet Options 

Click General tab 

Click Use default ប ូត៊ុង 

Click OK ប ូត៊ុង 

4.3- រមបៀបក្ាំែ ់ជា Blank Website (Use Blank) 

អ្នកទរបើ Use blank ទដើមបកី ំរទ់អាយ Browser របស់្អ្នកពុំមានជាប ់Web Address ទឡើយ ទៅ
ទពលអ្នកទបើក Browser មកទរបើរបាស់្។ 

Click Tools menu 

Click Internet Options 

Click General tab 

Click Use blank ប ូរុង 

Click OK ប ូរុង 
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4.4- រមបៀបលបុ History (Delete Browser history) 

Delete history ស្រមាបលុ់បនូវរល់ទគ ទំពរ័ទាងំឡាយណាដដលអ្នកបានទបើកកនលងមក។ 
 
Click Tools menu 

Click Delete Browsing History 

ឬ Ctr+Shift+Delete 
       បនាទ បម់កបងាា ញផ្លទ ងំដូ របូខាងទរកាមៈ 

 Temporary Internet files 
 Cookies 
 History 
 Form data 
 Passwords 
Click Delete ប ុរុង 
បនាទ បប់ងាា ញផ្លទ ងំដូ ខាងទរកាមៈ 

 
 
 

 
 
 
 
 

4.5- រមបៀបមបើក្មេហទាំព័រថ្មីមលើ Web Browser តតមយួ (New Tab) 

អ្នកអា ទធវើការទបើកទគ ទំពរ័ ជាទរ ើនតាមររមូវការទៅទលើ Browser ដរមយួទោយទរបើ New Tab 
 

Click File menu 

Click New Tab ឬ Ctrl+T 

 

 

4.6- រមបៀបបិទ Tab (Close Tab) 

ការបិទទគ ទពំរ័ណាមយួដដលឈបទ់របើរបាស់្ទៅទលើ Brower ដរមយួទោយទរបើ Close Tab។ 
Click Tab តដលចងប់ិទ 

Click File menu 

Click Close Tab ឬ Ctrl+W 
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4.7- រមបៀបរក្ាទុក្ Web Page (Saving a Web Page) 

បនាទ បព់ីអ្នកបានដស្វងរកនូវពរ័ម៌ាន ឬឯកោរណាមយួ ដដលអ្នកគរិថាសំ្ខាន ់ ទ ើយ ងទ់ធវើការ
រកាទុកទមើលទៅទពលទរកាយទទៀរជាទរមង ់Web Page។ 

 
 

Click File menu 
Click Save As… 

ទរជើស្ទរ ើស្ទីតាងំ ងរ់កាទុក Web Page 
Click Save ប ូរុង 
 
 
 

 
4.8- រមបៀបមរៀបច្បាំរក្ដាវមនុមពលម ោះពមុព (Page Setup) 

ទដើមបទីអាយ Web Page របស់្អ្នកមានភ្ជពកានដ់ររបទស្ើរដថមទទៀរទៅតាមររមូវការននកិ េការរបស់្
អ្នកររូវទធវើការកំ រទ់ំ ំ Page Setup ទៅទលើ Page ទ ើយអ្នកកអ៏ា ទធវើការផ្លល ស់្បតូរពីរកោស្ បញ្ឈរ 
(Portrait) ទៅរកោស្ទផតក (Landscape) និងររមមឹទំពរ័។ 

Click File menu 
Click Page Setup 

+ Paper Options  
- Page Size : ទរ ើស្របទភទរកោស្ 
ឧទាហរណ ៍ៈ A4 
- Portrait  : រកោស្បញ្ឈរ 
- Landscape : រកោស្ទផតក 
- Header  : ទរ ើស្យក Empty 
- Footer  : ទរ ើស្យក Empty 

+ Margins 
- Left  : ររមមឹទវវង 
- Right  : ររមមឹោត ំ 
- Top  : ររមមឹទលើ 
- Bottom  : ររមមឹទរកាម 

កំ ររ់ ួ Click OK 
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4.9- រមបៀបមមើលមនុម ោះពុមព (Print Preview) 

Print Preview ទរបើស្រមាបរ់ររួពិនិរយកិ េការមនុទពលទបាេះពុមព។ 
Click File menu 
Click Print Preview 

4.10- រមបៀបម ោះពមុព (Printing) 

បនាទ បព់ីអ្នកទធវើការរររួពិនរិយថាររឹមររូវ 
ទ ើយទៅកនុង Print Preview អ្នកអា  
ទធវើការទបាេះពុមពទ ញមកខាងទរៅបាន។ 

 

Click File menu 

Click Print ឬ Ctrl+P 

 

+ Select Printer : ទរ ើស្មា សីុ្នទបាេះពុមព 
+ Page Range: 

- All   : ទបាេះពុមពទាងំអ្ស់្ 
- Selection  : ទបាេះពុមពអ្កសរដដលបាន Select 
- Current Page : ទបាេះពុមពទំពរ័ដដល Cursor ស្ថិរទៅ 
- Pages  : ទបាេះពុមពតាមទំពរ័ដដលបានកំ រ ់

+ Number of Copy  : កំ រ ់នំួនស្នលកឹដដលររូវទបាេះពុមព 
Click Print ប ុរុង 

 
 

&' 
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មមមរៀនទី៤: ការមផញើស្គរ មអឡចិ្បរ ូនិច្ប (Sending E-Mail) 

 
 E-Mail ជារកយការម់កពីរកយ Electronic Mail ទ ើយមាននាទីបញ្ាូ ន និងទទួលោរទោយវលងការរ់បពន័ធ
Internet ។ ស្ពវនថាទនេះ E-Mail មានការទពញនិយមទរបើជាងទគបងអស់្ ទៅកនុងរកមុ  ុនដូ ជា Yahoo, Gmail, 
Hotmail ជាទដើម។ ទដើមបទីរបើរបាស់្ទស្វាកមមទនេះអ្នកររូវទធវើការ ុេះទ ម្ េះទោយបំទពញពរ័ម៌ានផ្លទ ល់ខ្លួនដូ ជា ទ ម្ េះ 
ទភទ នថា ដខ្ ឆ្ងន កំំទ ើ រ....ជាមុនសិ្ន។ 
 

1- រមបៀបមងកើ  E-Mail 

1.1- រមបៀបបមងកើ  E-Mail ក្នងុ Yahoo 

Yahoo! Mail ជាទស្វាកមម Webmail របស់្រកមុ  ុន Yahoo ដដលផតល់ការទរបើរបាស់្ E-Mail ទោយ
មនិចាបំា ប់ងរ់បាកទ់លើទស្វាកមម E-Mail (Free E-Mail) ទ ើយទំ ំននការផតល់ជូនការទរបើរបាស់្ទស្វា
កមម E-Mail។ 

 

1.1.1- រមបៀបច្បុោះម ម្ ោះ (Sign Up) 

ដំបូងររូវទបើក Browser ដដល ងទ់របើ 
ឧទាហរណ ៍ៈ Internet Explorer 

បនាទ បម់កររងក់ដនលង Address វាយ  
www.yahoo.com  ុ  Enter Key  
Click Sign Up 
បនាទ បម់កបំទពញពរ័ម៌ានផ្លទ ល់ខ្លួន 
របស់្អ្នកដូ ខាងទរកាម៖ 
- Name : បំទពញទ ម្ េះ 
- Gender : ទរជើស្ទរ ើស្ទភទ 
- Birthday : បំទពញនថាដខ្ឆ្ងន កំំទ ើ រ 
- Country : ទរ ើស្ទ ម្ េះរបទទស្ 
- Yahoo! ID and Email: វាយ 

E-Mail Address របស់្អ្នក 
ឧទាហរណ ៍ៈ makara.chan88 
- Password   : បំទពញទលខ្សំ្ងាររ់បស់្អ្នកទៅកនុងទនាេះដដរ អ្នកររូវបញ្េូលទលខ្សំ្ងារ់

      ោ ងរិ  ៨ខ្ទង ់
- Re-type Password  : វាយទលខ្សំ្ងារដូ់ កនុងរបអ្ប ់Password ខាងទលើមតងទទៀរ 
- Alternate E-Mail (optional) : អ្នកអា បំទពញ E-Mail មយួទផសងទទៀរ ឬមនិបំទពញកប៏ាន ទបើអ្នក 

      បំទពញមាននយ័ថាទពលអ្នកទភល ទលខ្សំ្ងារ ់ទនាេះរកុម  ុន Yahoo  
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                 នឹង ទផញើទលខ្សំ្ងារថ់មីមយួទទៀរទៅកនុង E-Mail Address ដដលអ្នកបាន
      បំទពញទៅកនុងរបអ្ប ់Alternate E-Mail។ 

- Secret Question  : ទរជើស្ទរ ើស្សំ្នួរដដល ងប់ាន 
- Your Answer   : វាយនូវ ទមលើយ 
- Type the code shown  : វាយរួអ្កសរ ឬទលខ្ដដលបងាា ញទៅកនុងរបអ្ប ់
ឧទាហរណ ៍ៈ  ATc7rd6 

Click Create My Account ប ូរុង 
Click Continue ប ូរុង  
-  ំទរេះ Congratulations, dy_chandoeun! ទនាេះ 
បញ្ជា កថ់ាការបទងកើរ E-Mail របស់្អ្នកបាន 
ស្ទរម ទ ើយ។ រឯី Yahoo! ID & E-Mail 
ជា E-Mail របស់្អ្នកដដលបានបទងកើររ ួ 
ទ ើយគឺ dy_chandoeun@yahoo.com 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

បនាទ បម់កវានងឹបងាា ញរបូដូ ខាងទរកាមៈ 
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1.1.2- រមបៀបច្បូលក្នងុ Account (Sign In) 

ដំបូងររូវប ើក Browser ដដល ងទ់របើ 
ឧទាហរណ ៍ៈ Internet Explorer 
បនាទ បម់កររងក់ដនលង Address វាយ  
www.yahoo.com បនាទ បម់ក ុ  
Enter Key 
Click Sign In 

 
 
 
 

 
 

Yahoo! ID  : បំទពញ Yahoo ID  
Password  : វាយទលខ្សំ្ងារ ់
Keep me signed in : ទធវើការរកានូវការ ូល Address Mail 

ទៅទពលទរកាយទទៀរ 
 

Click Sign In ប ូរុង 
បនាទ បម់ក Click Mail 

 
 
 

1.1.3- រមបៀបចាក្មច្បញ Account (Sign Out) 

ទៅទពលដដលអ្នកឈបទ់របើរបាស់្ E-Mail ទនាេះអ្នកររូវចាកទ ញព ីAccount របស់្អ្នក ទដើមបទី ៀស្វាងពី
ការទបើកទមើលពអី្នកដនទ ទោយទរបើ Sign Out។ 
 

 
Click Sign Out 
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1.1.4- រមបៀបមផញើស្គរ (Sending E-Mail)  

អ្នកអា ទធវើការទផញើោរ ឬឯកោរទផសងៗទៅមរិតភកត ិបងបអូនទាងំកនុងរបទទស្ និងទរៅរបទទស្
បានោ ងឆ្ងបរ់ ័ស្ទោយឥរគិរនថលតាមរយៈ E-Mail។ 

 

Click New ប ូរុង 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- To : ស្រមាបប់ំទពញ E-Mail ដដលអ្នកររូវទផញើ ដរទបើអ្នក ងទ់ផញើទៅទរ ើនគ្នន រគ្ននដ់រ

   ទរបើស្ញ្ជដ ទកបៀស្ (,) ទដើមបខី្ ឌ ដ កពី E-Mailពីមនុស្សមាន កទ់ៅ E-Mail    
   មនុស្សមាន កទ់ទៀរ។ 

- Cc (Carbon Copy) : ជាកដនលងស្រមាបប់ំទពញ E-Mail ដូ  To ដដរ ប ុដនតរគ្ននដ់រជាអ្នកដងឹឮ  
- Show BCC (Blind Carbon Copy): ស្រមាបប់ងាា ញ BCC និងទផញើោរទៅ Address E-Mail  

           របស់្មនុស្សមាន កដ់នទទទៀរទោយមនិអ្នុញ្ជដ រទអាយ Address E-Mail  
           ទៅកនុង To និង Cc ដឹងទនាេះទទ។ 

- Subject : ស្រមាបស់្រទស្រ ំ ងទជើងនន E-Mail របស់្អ្នក 
- Plain Text/ Rich Text: ជាកដនលងស្រមាបប់ងាា ញ និងលាកនូ់វប ូរុងដដលដកររមូវទៅទលើរួអ្កសរ 

  ដដលមានដូ ជា អ្កសរដិរ, ទរទរ, ឬព ៌អ្កសរជាទដើម។ 
- Font : ស្រមាបប់តូរម ូដអ្កសរ 
- Size : ស្រមាបប់តូរទំ ំអ្កសរ 
- Bold         : ស្រមាបក់ំ រទ់អាយអ្កសរដិរ 
- Italic        : ស្រមាបក់ំ រទ់អាយអ្កសរទរទរ 
- Underline         : ស្រមាបក់ំ រទ់អាយអ្កសរមានបនាទ រខ់ាងទរកាម 
- Text Color        : ស្រមាបទ់រជើស្ទរ ើស្ព ៌ោកទ់អាយអ្កសរ 
- Highlight          : ស្រមាបោ់កព់ ៌នផទទអាយអ្កសរ 
- Insert Emoticon         : ស្រមាបទ់រជើស្ទរ ើស្ស្ញ្ជដ  ឬរបូទផសងៗ 

កដនលងស្រទស្រ អ្រថបទ E-Mail 
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- Create Hyperlink         : ស្រមាបទ់ធវើការរភ្ជា បទ់ៅកាន ់Website ទផសងៗ 
- Insert Horizontal Line        : ស្រមាបោ់កជ់ាបនាទ រទ់ផតកទពញមយួកថាខ្ ឌ  
- Text Alignment         : ស្រមាបក់ំ ររ់រមមឹអ្រថបទរបស់្អ្នកដូ ជាររមមឹទវវង ោត ំ ឬ

     កណាត ល 
- List         : ស្រមាបទ់រជើស្ទរ ើស្និមរិតស្ញ្ជដ  និងទលខ្ទរៀងទោយស្វ័យរបវរត ិ
- Increase ឬ Decrease indent      : ស្រមាប ូ់លទដើមបនាទ រ ់ឬដកថយទរកាយវញិននការ ូល 

      ទដើមបនាទ រ ់ 
- Attachments            : ស្រមាប ូ់លទៅទរជើស្ទរ ើស្ឯកោរទផសងៗ 
- Save Draft            : ស្រមាបរ់កាទុក E-Mail ជាមុនសិ្នទពលអ្នកស្រទស្រមនិទាន់

       បស់្ពវរគប ់
- Spelling                : ស្រមាបរ់រួរពិនរិយអ្ការវរិទុធ 
- Cancel                : ស្រមាបច់ាកទ ញពីការទផញើ E-Mail 

Click Send ប ូរុង  
បនាទ បម់ក Message Sent tab បងាា ញ 
មាននយ័ថាការទផញើរបស់្អ្នកបានស្ទរម ។ 
ទ ើយ ំនុ  Recipients not in your 
contacts ជា E-Mail ដែលអ្នកទផញើទៅមនិ 
ទានម់ានទៅកនុង Contact របស់្អ្នក។ 
ប ុដនតទបើោរដដលអ្នកទផញើទៅខុ្ស្ Address 
E-Mail ទនាេះរកុម  ុននឹងទផញើររឡបម់កវញិ។ 

 

Click OK 
 

1.1.5- រមបៀបណែក្មមើលរបអបវ់ាំបុរ  (Inbox) 

ទដើមបទីមើលនូវ E-Mail ដដលទគបានទផញើមកររូវទធវើដូ ខាងទរកាមៈ 
ដំបូងររូវ Sign In  ូល Account របស់្អ្នកជាមនុសិ្ន 
 
 
 
 

 
 

 
Click Inbox  

Click មលើ Message តដលចងម់មើល 
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1.1.6- រមបៀបរក្ាទុក្ Attachment (Download Attachment) 

ទដើមបរីកាទុកនូវ File ដដលទគបានទផញើភ្ជា បម់កជាមយួ E-Mail ររូវទធវើដូ ខាងទរកាមៈ 
ដំបូងររូវ Sign In  ូល Account របស់្អ្នកជាមនុសិ្ន 
Click Inbox  
Click Message ដដលទគទផញើមកទ ើយមានភ្ជា បជ់ាមយួ File ទផសងទទៀរ (Attach File) 
Click Assignment.docx ជា File ដដលទគបានទផញើមក 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Click Download ប ូរុង 
Click Save ប ូរុង 
ទរជើស្ទរ ើស្ទីតាងំដដលររូវរកាទុក 
Click Save ប ូរុង 

ចំណ៍ំៈ  ំទរេះការ Attach File កំ រទ់ំ  ំFile បានររឹមដរ 25MB។ 
 

1.1.7- រមបៀបលបុស្គរ (Delete) 

ទដើមបលុីបនូវោរដដលទគបានទផញើររូវទធវើដូ ខាងទរកាមៈ 
ដំបូងររូវ Sign In  ូល Account របស់្អ្នកជាមនុសិ្ន 
Click Inbox 
Click ទលើ  Message ដដល ងលុ់ប 
Click Delete ប ូរុង 
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1.1.8- រមបៀបក្ាំែ  ់បណនែមមៅមលើ E-Mail (E-Mail Setting) 

E-Mail Setting ទរបើស្រមាបទ់ធវើការកំ រ ់ឬដកដរប E-Mail Account របស់្អ្នកទៅតាម
ររមូវការដូ ជា General, Signature, Spam, Filter…។ 
Click Options 

Click More Options… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

បនាទ បម់កវាបងាា ញផ្លទ ងំដូ ខាងទរកាម 
- General: ស្រមាបទ់ធវើការក ំរទ់ផសងៗ 
ទៅទលើ Message របស់្អ្នកដូ ជាៈ  
Plan text font, Show the Text  
next message… 

- Signature: ស្រមាបប់ងាា ញនូវ 
Address E-Mail ឬទលខ្ទូរស័្ពទ 
អាស្យោា នទអាយបងាា ញរល់ការ 
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Send Message ទៅទពលទរកាយទទៀរ 
- Spam: ស្រមាបក់ំ រ ់Message  
ដដលទគទផញើមកទអាយ ូលកនុង Spam 

- Account: ស្រមាបទ់ធវើការដកដរបនូវទ ម្ េះ E-Mail Account, from name… 
 

1.2- រមបៀបបមងកើ  E-Mail ក្នងុ Gmail 

ទៅកនុង Gmail ការបទងកើរ E-Mail មានលកា ៈរបហាកដ់ លទៅនឹង Yahoo ផងដដរ។ 
ដំបូងររូវទបើក Browser ដដល ងទ់របើ 
ឧទាហរណ ៍ៈ Internet Explorer 
វាយ Website: www.gmail.com 
Click Create an account 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
សូ្មទមើលរបូដូ ខាងទរកាម 

 
បនាទ បម់កបំទពញពរ័ម៌ានផ្លទ ល់ខ្លួន 
របស់្អ្នកដូ ខាងទរកាមៈ 
- First Name : ទគ្នរតនាម 
- Last Name : នាមខ្លួន 
- Desired Login Name: វាយ E-Mail 

Address របស់្អ្នក 
- Choose a Password : វាយទលខ្ 
សំ្ងាររ់បស់្អ្នកោ ងរិ  ៨ខ្ទង ់

- Re-enter Password: វាយទលខ្ 
សំ្ងារម់តងទទៀរ។ 

- Default Homepage: ទរ ើស្យក 
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   ទគ ទំពរ័ជាទរមងទ់ដើម 
 - Security Question: ទរជើស្ទរ ើស្សំ្នួរ 

- Answer: វាយនូវ ទមលើយននសំ្នួរ 
- Recovery email: អ្នកអា បំទពញ 

E-Mail មយួទផសងទទៀរ ឬមនិបំទពញ 
កប៏ាន ទបើអ្នកបំទពញមាននយ័ថាទពល 
អ្នកទភល ទលខ្សំ្ងារ ់ទនាេះរកមុ  ុន 
នឹងទផញើទលខ្សំ្ងារថ់មីមយួទទៀរទៅ 
កនុង E-Mail Address ដដលអ្នកបាន 
បំទពញទៅកនុងរបអ្បR់ecovery email 

- Location: ទរជើស្ទរ ើស្យករបទទស្ 
- Word Verification: ស្រមាបប់ំទពញ 

 រួអ្កសរ ឬទលខ្ដដលបងាា ញទៅកនុងរបអ្ប ់
ឧទាហរណ ៍ៈ  rePtle 

Click I accept, Create my Account ប ូរុង 
-  ំទរេះ Congratulations! បញ្ជា កថ់ាការបទងកើរ 

  E-Mail របស់្អ្នកបានស្ទរម ទ ើយ រឯី G-Mail 
របស់្អ្នកដដលបានបទងកើររ ួទ ើយគឺ 
makara.chan01@gmail.com 

Click Show me my account:  ូលទៅកនុង E-Mail របស់្អ្នកទោយស្វ័យរបវរតិ។ 
 

1.3- រមបៀបបមងកើ  E-Mail ក្នងុ Hotmail 

ទៅកនុង Hotmail ការបទងកើរ E-Mail មានលកា ៈរបហាកដ់ លទៅនឹង Yahoo ផងដដរ។ 
ដំបូងររូវទបើក Browser ដដល ងទ់របើ 
ឧទាហរណ ៍ៈ Internet Explorer 
វាយ Website: www.Hotmail.com 
Click Sign Up 
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បនាទ បម់កបំទពញពរ័ម៌ានផ្លទ ល់ខ្លួនរបស់្អ្នកដូ ខាងទរកាម៖ 
- Hotmail Address : វាយ Address E-Mail របស់្អ្នក 
- Create a Password : បំទពញទលខ្សំ្ងាររ់បស់្អ្នកោ ងរិ  ៦ ខ្ទង ់
- Re-enter Password : វាយទលខ្សំ្ងារម់តងទទៀរ 
- Alternate email address : អ្នកអា បំទពញ E-Mail ទផសងទទៀរ ឬមនិបំទពញកប៏ាន ទបើអ្នកបំទពញមាន 

   នយ័ថាទពលអ្នកទភល ទលខ្សំ្ងារ ់ ទនាេះរកុម  ុននងឹទផញើទលខ្សំ្ងារថ់មមីយួ
   ទទៀរទៅកនុង E-Mail Address ដដលអ្នកបានបទំពញទៅកនុងរបអ្ប ់ 
   Alternate email address 
 - First name : បំទពញទគ្នរតនាម 
 - Last name : បំទពញនាមខ្លួន 

- Country/Region : ទរជើស្ទរ ើស្ទ ម្ េះរបទទស្ 
- Province   : ទរជើស្ទរ ើស្ទ ម្ េះទខ្រត 
- Gender : ទរជើស្ទរ ើស្ទភទ 
- Birth year : វាយឆ្ងន កំំទ ើ រ 
- Enter the character you see 
ឧទាហរណ ៍ៈ  cathere own 

Click I accept ប ូរុង 
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បញ្ជា កថ់ាការបទងកើររបស់្អ្នកបានទជាគជយ័ទ ើយ 
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មមមរៀនទី៥  Microsoft Outlook 2010 

 

អនក្សតតងតតមបើក្ស Gmail ក្សន៊ុង Browser តតមពលមនឹះខ្៊ុ ំសូមបង្ហា ញការតភ្ជា ប ់Account Gmail របស់អនក្សក្សន៊ុងក្សមម
វធិ៊ី Ms. Outlook 2010 ៖ 

1.រមបៀបមបើក្ក្មមវិធ(ីStarting Microsoft Outlook2010) 

ចុច Start Menu ជាចណុំចចាប់ផផតើមផ ើមបើចូលផៅផបើកផ្បើ្ាស់កមមវធិើណាមួយនងិស្ាប់បិទា៉ា សុើន 
All Programs 
ផពលដ លផយើងចុចផលើ All Programs ផៅផពលផ ោះវាបតូរពើ All Programs ផៅជា Back វញិ។ 
Microsoft Office 

Microsoft Outlook2010 

 

ប ា ប់មកវានឹងបង្ហា ញ Dialog មួយផ ើង ូចខាងផ្ោមៈ 

 

 សូមចូលមៅ Account Gmail មៅ Setting  មហើយច៊ុចមលើ Forwarding and POP/IMAP bar 

 រតង ់1.Status:  សូមមរជើសមរ ើស Enable POP for mail that arrives from now on មហើយ Save Change 
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មបើក្សមមវធិ៊ី Ms Outlook 2010  មតើអនក្សធ្លល បម់ាន្ណមនយយក្សន៊ុង Outlook 2010 ឬមៅ ? មបើអតមានសូម
ច៊ុច Next សរមាបក់ារបតនថម Email account. 

 

មរជើសមរ ើស Yes សរមាបក់ារបតនថម email account មៅ Outlook 
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ក្សន៊ុងក្សរណ៊ី អនក្សធ្លល បម់របើ ឬមាន្ណមនយយរចួមហើយអនក្សក្សអ៏ាចបតនថម្ណនយយចូលមៅ Outlook មោយរានត់ត
ច៊ុច File —> Add Account មៅព៊ីមរកាម Account Information. 

 

Outlook 2010 ជាទូមៅវាបានសាគ ល់ការដំមណើ រការមោយសវ័យរបវតតិបន្ទទ បព់៊ីអនក្ស Enable POP មោយរានត់តបញ្ចូល 
email address និង password បន្ទទ បម់ក្សច៊ុច Next មដើមប៊ីមអាយ Outlook try តសវងរក្សមោយសវ័យរបវតតិ។ ខ្៊ុ ំនិងបង្ហា ញ
ព៊ីការដំមឡើងមោយខលួនឯងរតងចំន៊ុច Manually configure server settings or additional server types 
វាកំ្សព៊ុងតសវងរក្ស្ណមនយយរបស់មយើង 
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បន្ទទ បព់៊ីការតសវងរក្សមោយសវ័យរបវតតិ វានិងបចាបច បម់ោយមជា្ជយ័ 
 កាកំ្សនតម់ោយខលួនឯងជាមយួ Outlook សរមាប ់Gmail 
សូមមធវើការរតឡបមក្សផ្ទ ងំខាងមដើមវញិមហើយមរ ើស  Manually configure server settings or additional server 

types មហើយច៊ុច Next. 
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មរជើសមរ ើស Internet E-mail មហើយបន្ទទ បម់ក្សច៊ុច Next. 

 

សូមបំមពញម ម្ ឹះ (Username) និង Email address បន្ទទ បម់ក្សមធវើការបំមពញតាមខាងមរកាម៖ 
 Account Type: POP3 

 Incoming mail server: pop.gmail.com 

 Outgoing mail server: smtp.gmail.com 

មដើមប៊ីចងចសូំមច៊ុច Remember password 
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បន្ទទ បព់៊ីការបំមពញតបបបទសូមច៊ុចប តូ៊ុង More Settings.. 

 

រតង ់Outgoing Server tab សូមមរជើសមរ ើស My outgoing server (SMTP) requires authentication –>OK 
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ច៊ុច Advanced tab មហើយបំមពញពត័ម៌ានដូចខាងមរកាម៖ 

 Incoming Server (POP3): 995 

 Outgoing server (SMTP): 587 

 Check This server requires an encrypted connection (SSL) 

 Set Use the following type of encrypted connection to TLS 

 

ច៊ុច OK បន្ទទ បម់ក្សមចញផ្ទ ងំមយួមហើយច៊ុច Close បន្ទទ បម់ក្សមទៀតច៊ុច Next មដើមប៊ីបចាបា បក់ារដំមឡើង្ណមនយយក្សន៊ុង 
Outlook វានិងចបម់ផដើមដំមនើរការមហើយច៊ុច Close រហូតដំមន្ទឹះរការដល់ចប ់
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Gmail របស់អនក្សនិងមរៀបចំរចួរាល់មរបើការបានជាមយួ Outlook 2010  
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មមមរៀនទី៦: រមបៀបទាញយក្ពី Internet (Download) 

 Download ជាការទាញយក  មលង ទផទរ ទិនននយ័ ឬកមមវធិីទផសងៗទៅផទុកនូវកដនលងថមីទផសងទទៀរ 
(Memory, Hard disk, Flash…..)។ 

 

1-  រមបៀបទាញយក្អ ែបទ (Copy Text) 

Select អ្រថបទដដល ង ់មលង 
Right Click ទលើអ្កសរដដលបាន Select 
Click Copy បនាទ បម់កទរជើស្ទរ ើស្ទីតាងំដដល ងប់ងាា ញអ្រថបទដដលបាន មលងទនាេះររូវទបើកកមមវធិីដូ  
ខាងទរកាម៖  
ឧទាហរណ ៍ៈ   Microsoft Word 
Click Paste ឬ Ctrl+V 

 

2- រមបៀបទាញយក្របូភាព (Saving Images) 

Right Click ទលើរបូដដល ងប់ាន 
Click Save Picture As… 
ទរជើស្ទរ ើស្ទីតាងំផទុករបូភ្ជព 

Click Save ប ូរុង 
 

3- រមបៀប Download File មផេងៗ (Download Files) 

អ្នកអា ទាញយកនូវរបទភទ File Update ទផសងៗដូ ជា (File update Kaspersky, Symantec, Norton 
Antivirus, Bkav, AVG, 

Avira, Avast…)។ 
ទបើកវបិោយ www.google.com 

មកទរបើមានងាយរសួ្លជាង 
វាយអ្វីដដលអ្នក ងរ់កទៅកនុង 

របអ្ប ់Search 
ឧទាហរណ ៍ៈ  Free downloads 
  Kaspersky update 
  Click Search ប ូរុង 
  Click Free download 
  Kaspersky Anti-Virus…. 
  Click Download ប ូរុង 
  Click Download មយួណាដដលអ្នកររូវការ 
ឧទាហរណ ៍ៈ Download [Kaspersky AV 
Current week’s Update-19 January, 2011] 
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 Click Save ប ូរុង 
ទរជើស្ទរ ើស្ទីតាងំដដលររូវរកា 
ទុក File Update ទនាេះ 
 Click Save ប ូរុង 

 

4- រមបៀប Download Program  (Download Software) 

ទរបើស្រមាបទ់ាញយកនូវកមមវធិីទៅតាមររមូវការរបស់្អ្នកដូ ជាៈ Skype 5.0, Microsoft Office 2010, 
Adobe Photoshop CS5, CorelDraw X5, QuickBooks Pro 2010, Sony Vegas Pro 10.0...។ 

 

ទបើក Browser ដដលអ្នក ងប់ាន 
ឧទាហរណ ៍ៈ Internet Explorer 
វាយ Website: www.google.com 

វាយទ ម្ េះកមមវធិីដដល ងប់ានទៅ 
កនុងរបអ្ប ់Search  
ឧទាហរណ ៍ៈ Skype 5.0 download 

 
Click Search ប ូរុង 
Click ទលើ Skype 5.1 for windows 
download latest version… 
Click Download Now 
Click Save ប ូរុង 

ទរជើស្ទរ ើស្ទីតាងំដដល ងរ់កាទុក 
Click Save ប ូរុង 

 
 

 

 

&' 
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មមមរៀនទី៧: ក្មមវិធីជណជក្ក្ាំស្គនត (Chat) 

1- ក្មមវធិ ីYahoo Messenger (Yahoo Messenger) 

Yahoo Messenger ជាកមមវធិីទរបើស្រមាបទ់ធវើការស្រទស្រអ្កសរ ទផញើរបូភ្ជព ឯកោរ និងការជដជកកោំនត 
ទ ើយអ្នកអា ទមើលទ ើញគ្នន ទៅវញិទៅមក។ 

 
ដំបូងអ្នកររូវមាន E-Mail ID កនុងរកមុ  ុន Yahoo  
អ្នកររូវវាយបញ្េូល 

- Yahoo! ID: វាយ E-Mail របស់្អ្នក 
ឧទាហរណ ៍ៈ makara.chan88@yahoo.com 

- Password: វាយទលខ្សំ្ងារ ់E-Mail  

Click Sign In ប ូត៊ុង 

បនាទ បម់កវាបងាា ញផ្លទ ងំទរបើរបាស់្ 
Yahoo Messenger របស់្អ្នក។ 

 

1.1- រមបៀប Add Contact  
 វាយបញ្េូលទ ម្ េះមរិតភក័្តកត បងបអូនរបស់្អ្នកទៅកនុងរបទទស្និងទរៅរបទទស្ទៅកនុង Yahoo Messenger បានដូ ខាង
ទរកាម៖  
 

Click Contact menu 
Click Add Contact ឬ Ctrl+Shift+A 
 Enter a Messenger ID or email address: 
 វាយបញ្េូលនូវ E-Mail Address 
ឧទាហរណ ៍ៈ cheata007 

Click Next ប ូរុង 
Click Next ប ូរុង 
Click Finish ប ូរុង 

 
 
 
 
 

 អ្នកអា ទធវើការដស្វងមរិតភក័្តកតទៅកនុងរបទទស្ និងទរៅរបទទស្ដដលអ្នកមនិធ្នល បោ់ា ល់ទោយអ្នុវរត 
ដូ ខាងទរកាម៖ 

Click Messenger menu 
Click Yahoo! Chat 
Click Join a Room… 
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ររង ់Regional ទរជើស្ទរ ើស្របទទស្ដដល ងប់ាន 
 Click Vietnam 

Click Hanoi 
Click Go to Room ប ូរុង 

 
 
 
 
 
 
 
  

បនាទ បម់កវាបងាា ញរបូដូ ខាងទរកាមៈ 
  

Double Click Address ដដល ង ់
ទលងជាមយួរ ួទ ើយវាយ Message 
ដដលអ្នក ងទ់ផញើរ ួ Click Send ប ូរុង 
ជាការទរស្ ។ 

 
- Webcam : ស្រមាបប់ងាា ញទមើល 
          ទ ើញទៅវញិទៅមក 
- Voice : ស្រមាបជ់ដជកកោំនត 
- Send File : ស្រមាបទ់ផញើជាឯកោរ 
- Chat : ស្រមាបទ់ផញើោរខ្លីៗ  

1.2- រមបៀបចាក្មច្បញពីក្មមវធិី Yahoo Messenger 

ទៅទពលដដលអ្នកឈបទ់របើរបាស់្អ្នកររូវចាកទ ញព ី Account របស់្អ្នក ទដើមបទី ៀស្វាងពកីារទបើកទមើល
ពអី្នកដនទ ទោយទរបើ Sign Out។ 

 
Click Messenger 
Click Sign out 

 
2- ក្មមវធិ ីmIRC (mIRC) 

mIRC ជាកមមវធិីទរបើស្រមាបទ់ធវើការទផញើោរទអាយគ្នន ទៅវញិទៅមកទោយពុំចាបំា ោ់ា ល់នូវ Address។ 
 

2.1- រមបៀបមរបើក្មមវិធ ីmIRC (Using mIRC) 
ទបើកកមមវធិ ីmIRC 
Click Server 
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Click uIRC (Random server) 
កនុងរបអ្ប ់IRC Server 
 
Click Select ប ូរុង រ ួបំទពញដូ ខាងទរកាមៈ 
Nickname : វាយទ ម្ េះរបស់្អ្នក 

- Alternative: វាយទ ម្ េះទផសងទទៀរ 
- Name : វាយទ ម្ េះ ងប់ងាា ញ 
         ទៅទលើ mIRC 
- Email : វាយ E-Mail របស់្អ្នក 

Click Connect ប ូរុង 
 

វាយ #Cambodia ឬទ ម្ េះរបទទស្ដដលអ្នក 
 ងទ់លងជាមយួ ទៅកនុងរបអ្ប ់
Enter a channel name and click join: 
Click Join ប ូរុង បនាទ បម់កទរជើស្ទរ ើស្ទ ម្ េះ 
ដដលអ្នក ងទ់លងជាមយួទោយ Double 
Click។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.2- រមបៀបចាក្មច្បញពកី្មមវធិ ីmIRC 

ទៅទពលដដលអ្នកឈបទ់របើរបាស់្អ្នកររូវចាកទ ញព ីAccount របស់្អ្នកទដើមបទី ៀស្វាងពីការទបើកទមើលពអី្នក ដនទ 
ទោយទរបើ Disconnect។ 
 
 Click File menu 

 Click Disconnect 
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មមមរៀនទី ៨     

១. ការជតជក្សជាមយួ Skype 
Skype ្ឺជាក្សមមវធិ៊ីមយួតដលអន៊ុចាបា តឲ្យមលាក្សអនក្សមធវើអក្សសរ មផ្ើរូបភ្ជព ឯក្សសារ ជតជក្សកំ្សសានត មហើយអនក្ស
អាច មមើលម ើញាន មៅវញិមៅមក្ស call និង chat ជាមយួមតិតភក្សតិតដលមរបើរបាស់ Skype ដូចាន បានយ៉ា ង
ង្ហយ រសួល។ ចំន៊ុចពិមសស ្ឺមលាក្សអនក្សអាចcall មៅកានអ់នក្សតដលមរបើរបាស់ Skype ដូចាន បានមោយ
មសរ ៊ី មនិមាន ការបងរ់បាក្សម់ឡើយ ប៉ា៊ុតនតក្សន៊ុងក្សរណ៊ី តដលមលាក្សអនក្សចង ់call មៅកាន ់ landline telephones 
និង mobile phones ្ឺចបំាចរ់តូវការចំណាយរបាក្សម់ៅមលើមសវាក្សមមមនឹះ តតក្សន៊ុងតនមលទាបបំផ៊ុត ។ Skype 
អាចមរបើ របាស់ មៅមលើឧបក្សរណ៏ដូចជា ក្ស៊ុំពយូទរ័ ទូរសពទនដ ឧបក្សរណ៍ចល័តតដលអាចមរបើ internet បាន 
និង LCD TV (Panasonic និង Samsung) ។ 
បចាបា ក្ស៖់ Skype តរមូវឲ្យមាន Internet connection 
២.និយSkype មនិអស់ល៊ុយតាមរយ៍ៈក្ស៊ុពំយូទរ័ 

            មដើមប៊ីមរបើរបាស់នូវមសវាក្សមមរបស់ Skype (Skype to Skype) អាច call មនិអស់ ល៊ុយបាន 
មលាក្ស អនក្សចបំាចរ់តូវការមាន Skype application មៅក្សន៊ុងក្ស៊ុំពយូទរ័របស់ មលាក្សអនក្ស ជាម៊ុនសិន។ Skype 
អាចមរបើ របាស់មៅ Operating System របស់ក្ស៊ុំពយូទរ័ដូចជា Windows Mac និង Linux ។ 

៣. វិធីដាំមឡើង Skype មៅមលើក្ុាំពយទូ័រ 

            រក្ស file setup របស់ Skype ព៊ីក្សន៊ុង CD របស់ទសសន្ទវដដ៊ី ANT មហើយ double-click មលើ file setup 
មន្ទឹះ មហើយផ្ទ ងំ setup នរងមបើក្សមឡើង (ដូចរូបខាងមរកាម)  

 

បន្ទទ បម់ក្សមរជើសមរ ើសយក្សភ្ជសា អងម់្លស (English) រចួច៊ុចប ូត៊ុង I agree-install 



សាលាហូពបាតដំ់បង                                                                                                                    Salaa Hope Battambang 

      Internet & Email Contact information: 077200096 / Email:dychandoeunmit@gmail.com                           Page 39 

 

ក្សន៊ុងចំន៊ុចមនឹះមលាក្សអនក្សអាចសំមរចចិតត install ឫមនិ install toolbar បាន ្ឺរានត់តោក្សស់ចាបា  (√) ឫ ដក្ស
សចាបា  (√) ព៊ីក្សន៊ុងរបអបម់៊ុខ Install the free Google Toolbar along with Skype បន្ទទ បម់ក្សច៊ុចប ូត៊ុង 

Continue installing Skype 

 

ច៊ុងមរកាយច៊ុចប ូត៊ុង Finish មដើមប៊ីបញ្ចបដំ់មណើ រការ install ។ 
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៤.ក្មមវធិ ីSkype 
Skype ជាក្សមមវធិ៊ីមរបើសរមាបម់ធវើការសរមសរអក្សសរ មផ្ើរបូភ្ជព ឯក្សសារ និងការជតជក្សក្សំសានតមហើយអនក្សអាច
មមើលម ើញាន មៅវញិមៅមក្ស។ 

 

៤.១- រមបៀបមរបើក្មមវធិ ីSkype 
ដំបូងមបើក្សក្សមមវធិ៊ី Skype  

- Skype Name: សរមាបវ់ាយម ម្ ឹះ 
- Don’t have a Skype Name?:  

ជាក្សតនលងបមងកើតម ម្ ឹះ Skype ថម៊ី 
- Password: វាយមលខសំង្ហត ់
- Forgot your password?: សរមាប ់
មរបើមៅមពលមភលចមលខសំង្ហត ់

 

៤.២- រមបៀបបមងកើ  Account Skype 

  Click Dont’have a Skype Name? 

សូមច៊ុចមលើសំនរួDon’t have a Skype Name?បែើម្បមីៅកានផ់្ទ ងំបមងកើត្ណន៊ី Skypeបន្ទទ ប ់ មក្សផ្ទ ងំ 

Create account បានបង្ហា ញដូចរូបខាងមរកាមចូរបំមពញពតម៌ានមយួចំននួរបស់ មលាក្សអនក្ស មដើមប៊ីបមងកើត
្ណន៊ីថម៊ីរបស់អនក្ស បន្ទទ បម់ក្សច៊ុច ូត៊ុង I agree-create account។ 
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របសិនមបើ Skype Name របស់មលាក្សអនក្សតដលចងប់មងកើតថម៊ី មានអនក្សមរបើរបាស់រូចមហើយ មន្ទឹះវានរង មលច
មចញ ផ្ទ ងំ Skype Name not available មចញមក្ស សូមមធវើការមរជើសមរ ើស Skype Name ណាមយួតដល
អាច មរបើរបាស់បាន។ 

 
- Full name : វាយម ម្ ឹះមពញរបស់អនក្ស 
- Create Skype Name: វាយម ម្ ឹះតដលបង្ហា ញមៅមលើ Skype 
- Password : វាយមលខសំង្ហត ់
- Repeat password : វាយមលខសំង្ហតដ់តដលមតងមទៀត 
- Email : វាយ Email Address របស់អនក្ស 
- Repeat email : វាយ Email Address របស់អនក្សដតដលមតងមទៀត 

Click I agree - create account ប ូត៊ុង 
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៤.៣- រមបៀបណវវងរក្ម ិតភ័ក្តក្ត (Add Contact) 

អនក្សអាចបញ្ចូលម ម្ ឹះមតិតភក័្តក្សត បងបអូនរបស់អនក្សមៅក្សន៊ុងរបមទស និងមរៅរបមទសមៅក្សន៊ុង Skype បានដូច
ខាងមរកាម៖  

 

 Click Contact menu 
 Click Add a Contact 

- Email: បំមពញ Email របស់ 
Friend តដលអនក្សចង ់Add 

- Phone number: បំមពញមលខ 
ទូរស័ពទតដលអនក្សចង ់Add 

- Full name: បំមពញម ម្ ឹះមពញ 
- Skype Name: បំមពញ Skype  

Name តដលអនក្សចង ់Add 
 

វាយម ម្ ឹះតដលអនក្សចងរ់ក្សក្សន៊ុងរបអប ់
Full name ក្សន៊ុងក្សរណ៊ី អនក្សព៊ុសំាគ ល់ 
ម ម្ ឹះចាស់ 
Click View ប ូត៊ុង 
Click មលើម ម្ ឹះតដលអនក្សចងប់ាន 

 Click Add ប ូត៊ុង 
 Click Send ប ូត៊ុង 
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៤.៤- រមបៀប Chat ក្នងុក្មមវិធ ីSkype 
បន្ទទ បព់៊ីបាន Add Address រចូ 
មហើយអនក្សអាចមធវើដូចខាងមរកាម៍ៈ 

 
ច៊ុចមលើម ម្ ឹះ Skype Name ណា 
តដលអនក្សចងម់លងជាមយួ 
វាយសារតដលចងម់ផ្ើក្សន៊ុងរបអប ់ 
Text Message បន្ទទ បម់ក្ស 
ច៊ុច Enter key 

 
 
ចំណា៍ំៈ  អនក្សអាចដរងថាមតិតភក័្តក្សតរបស់អនក្ស Online ឬ Offline មោយសំាល់ដូចខាងមរកាម៖ 
 -        បចាបា ក្សថ់ា Online តដលមានពណ៌នបតង មាននយ័ថាម្មបើក្ស Skype 
 -        បចាបា ក្សថ់ា Offline តដលមានពណ៌របមផឹះ មាននយ័ថាម្មនិមបើក្ស Skype 
 

៤.៥- រមបៀបចាក្មច្បញព ីAccount Skype  
 

មៅមពលតដលអនក្សឈបម់របើរបាស់អនក្សរតូវចក្សមចញព៊ី Account 
របស់អនក្សមដើមប៊ីមចៀសវាងព៊ីការមបើក្សមមើល ឬមរបើរបាស់ព៊ីអនក្សដនទ 
មោយមរបើ Sign Out។ 

 Click Skype menu 
 Click Sign Out 

៥. វិធី  Call តម Skype មិនអវល់យុ 

             មដើមប៊ីមធវើការ call ព៊ី Skype របស់មលាក្សអនក្សមៅកាន ់Skype របស់មតិតមលាក្សអនក្ស ដំបូងរតូវ click 
មលើcontact ណាមយួតដលចង ់call មៅ មហើយច៊ុចប ូត៊ុង Call ពណ៌នបតង។ 
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មលើសព៊ីមនឹះមៅមទៀត Skype តដលជាទូមៅ រតូវបានម្និយមមរបើរបាស់នូវ Chat មដើមប៊ីទាក្សទ់ងាន  និង មផ្ើ 
file មៅាន បានយ៉ា ងរសួលមទៀតផង ។ 
៦.វិធីchat និងមផញើ file 
            មដើមប៊ី chat មៅកានន់រណមាន ក្សប់ាន មលាក្សអនក្សរានត់តមរជើសមរ ើសយក្ស contact តដលមៅក្សន៊ុង 
contact list បន្ទទ បម់ក្សសរមសរអវ៊ីតដលចងស់រមសរមៅក្សន៊ុង បរមិវណសំរាប ់ chat មហើយច៊ុចមលើ 
logo  ឫច៊ុច key [Enter] ក្សប៏ាន 

 

 

 

 

 

មដើមប៊ីមផ្ើ file មៅឲ្យាន មៅក្សន៊ុង chat មលាក្សអនក្សរានត់តច៊ុចមលើប ូត៊ុង Share  មហើយមរជើសយក្ស send file 

 

មរជើសមរ ើស File តដលចងម់ផ្ើ ្ឺរានត់តចូលមៅកានទ់៊ីតាងំតដលរក្សាទ៊ុក្សនូវ file របស់មលាក្សអនក្ស មហើយ select មលើ 

file មន្ទឹះបន្ទទ បម់ក្សច៊ុចប ូត៊ុង Open។ 
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             Skype នយិយមនិអស់ល៊ុយតាមរយ៍ៈ Mobile Phone 

 
              
 

 
មៅក្សន៊ុង mobile phone មលាក្សអនក្សក្សអ៏ាចមរបើរបាស់មសវាក្សមមរបស់Skype (Skype to Skype)តដលអាច  

call មៅកានម់តិតភក្សតិ Skype បានតដរ តតមលាក្សចបំាចរ់តូវ មានក្សមមវធិ៊ីSkype តដលបាន ដំមឡើងមៅក្សន៊ុងទូរសពទតដរប
ស់អនក្ស ។ Skypeអាចមរបើរបាស់ជាមយួនិងឧបរណ៍ចល័តមយួចំនួនមទៀត តដលអាច មរបើរបាស់ internet បានដូចជា 
iPad iPod touch ជាមដើម និងអាចដំមណើ រការមៅមលើ  Operating Systems មយួចំនួនដូចជា iOS, Android, 
Black berry, Symbian, Windows phone តដល support មៅនរង Java Platform, Micro Edition ឫ Java 
ME ។ 
របសិនមបើទូរសពទនដរបស់មលាក្សអនក្សមនិទានម់ាន Skype សូមតសវងរក្ស Skype សរមាបទូ់រសពទមៅក្សន៊ុង CD របស់ទ
សសន្ទវដដ៊ី ANT ។ 
 
៧.វធិី call Skype to Skype មៅមលើទូរវពទណដ 
មៅមលើ iOS device: មរជើសមរ ើសcontact ណាមយួ មហើយមរជើយក្សពាក្សយCall 
 

 

មលើ Android devices: មរជើសមរ ើស contact ណាមយួ មហើយមរជើសយក្សពាក្សយ Call មៅមលើ Menu ក្សន៊ុងទូរ សពទ
មលាក្សអនក្ស 
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មៅមលើ BlackBerry devices: មរជើមរ ើល contact ណាមយួ មហើយច៊ុចប ូត៊ុង Menu របស់ទូរសពទ បន្ទទ បម់ក្ស មរជើស
សយក្សពាក្សយ Call ។ ង្ហយរសួលជាងនិងមៅមទៀត្ឺមលាក្សអនក្សរានត់ត មរជើមរ ើស contact ណាមយួ បន្ទទ បមក្សច៊ុច៊ុប ូ
ត៊ុង  Call ពណ៌នបងតរបស់ទូរសពទជាការមរសច ។ 

  

មៅមលើ Windows Mobile devices: មរជើសមរ ើស contact ណាមយួក្សន៊ុង contact list មហើយច៊ុចមលើ tap Call 

 

 

&' 

 

End for Lesson  
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មមមរៀងទី៩ មរៀបបមងកើ ណវបស្គយផ្ទទ លខ់្លួនឥ េ ិថ្ថ្ល  

បលក្សអ់ាចនិយយបានថាជាវ៊ុបិសាយផ្ទ ល់ខលួន តដលមរបើសរមាបក់្សតរ់តានូវដំមណើ រជ៊ីវតិរបស់អនក្ស ឬអាចជាក្សំណតម់ហត៊ុ
របចនំថងក្ស៏បាន។បលក្ស់អាចជាទ៊ីក្សតនលងផសពវផាយផលិតផល តដលមានអាជ៊ីវក្សមមខាន តតូចជាមដើម។ មយួវញិមទៀត មលាក្សអនក្សក្សអ៏ាច
តចក្សរតំលក្សចំមណឹះដរង ឬបមងកើនការចងចរំបស់អនក្ស មោយការបមងកើត និងសរមសរបលក្សម់នឹះផងតដរ។ល។ 

ចំមពាឹះការបមងកើតមនឹះមលាក្សអនក្សព៊ុំចបំាច់មានជំន្ទញខាងវ៊ុបិសាយឬជំន្ទញខាងសរមសរអតថបទមន្ទឹះមទ។ 
១. ម ើេួរមរជើវយក្ក្មមវិធីមួយណាមដើមប ីមឡើង web site? 

CMS រាបសិ់បតដលមយើងមនិអាចចអំស់ មហើយរ រតតតមនិមានមពលសាក្សលបងមដងមយួៗឱយបានចបក់្សន៊ុងមពលឆាបរ់ហ័ស 
បានតដរ។ ជួនកាល មានមសវាក្សមមមនិ្ិតនថលតដលអន៊ុចាបា តិឱយមយើងបមងកើត web site មោយមនិ្ិតនថល អាចផទ៊ុក្សឯក្សសារបាន
មោយាម នក្សំនត ់ឯ server មទៀតមសាត ម្ជាអនក្សរ្បរ់្ងជំនួស ម្ចត់តចងក្សមមវធិ៊ីឱយមយើងមរបើបានមោយង្ហយរសួល។ 

មានអនក្សសាច់ ក្សមមជាមរចើន ជាពិមសសអនក្សចងស់ាក្សលបងចងម់ចឹះវជិាា រយជំពូក្ស ឬ អនក្សសិក្សាតផនក្សក្ស៊ុំពយូទរ័ មនិអាចអតរ់ទាំ
រសាវរជាវក្សមមវធិ៊ី របស់ម្និងយក្សមក្សតំមលើងខលួនឯងឱយខាងតតបាន។ ចំតនក្ស រក្សុមហ ៊ុនធំៗ មសវាក្សមមធំៗ តដលមានសមាជិក្ស
ដល់រាបព់ាន់ រាបល់ាន តំរូវឱយសរមសរក្សមមវធិ៊ីមោយខលួនឯងតតមដង។ អនក្សសិក្សាភ្ជ្មរចើនក្សអ៏ាចមរបើរបាស់ Framework មយួ
ចំនួនផងតដរ មដើមប៊ី បមងកើត web site តដលមានដំមនើរការ តាមតដលខលួនចូលចិតត។ ផទ៊ុយមៅវញិ មបើមមើលព៊ីសំបក្សមរៅ Web site 
ាម នអវ៊ីមរៅព៊ី អតថបទ, រូបភ្ជព, វ ៊ីមដអូ, និង effect មយួចំនួនសំរាបទ់ាក្សទ់ាញតភនក្សតតប៉ា៊ុមណាណ ឹះ។ ដូមចន ឹះ មានក្សតាត ជាមរចើនតដល
អាចមានឥទធិពលមលើការមរជើសមរ ើសមយើងក្សមមវធិ៊ី ឬ ឧបក្សរណ៍ណាមយួយក្សមក្សមរបើ មៅមពលណា, មរពាឹះ អវ៊ី, មដើមប៊ីអវ៊ី,… 
២.បមច្បេក្វិទា (Information Technology) 

ាម ននរណាមាន ក្ស់ចងម់របើរបាស់សំភ្ជរ៍ៈហួសសមយ័មន្ទឹះមទ មលើក្សតលងតតមន៊ុសសមន្ទឹះមនិទាន់សមយ័ ឬ ឧបក្សរណ៍មន្ទឹះ ពិត
ជាមាន ៊្ុណភ្ជពលអមលើសម្តមន។ ដូចាន តដរ web site អាចសរមសរមោយនដស៊ុទធ, អាចមរបើរូបភ្ជពមយួផ្ទ ងំជំនួសក្សប៏ាន, 
អាចដំមនើរការមលើក្សមមវធិ៊ី web តដលម្រ្បរ់្ងឲ្យមហើយក្សប៏ាន (wordpress.com, tumblr.com, blogger.com), មាច ស់ម្
ហទំពរ័អាចដំមឡើងមោយខលួនឯងក្សប៏ាន WordPress, Joomla, Drupal, Typo3,… ឬ ក្ស៏រក្សុម developer ណាមយួរតូវបមងកើត
មឡើងថម៊ីស៊ុទធសាធមដើមប៊ីមឆលើយតបដំមនើរការមោយតឡក្ស ណាមយួតដល CMS មនិអាចមធវើបាន។ 

សពវនថង មយើង្ួរពិចរណាមោយពរងតផអក្សមលើស៊ុវតថិភ្ជព security ជាចំបងមដើមប៊ីមជៀសវាងការវាយរបហារណាមយួមោយ
មនិដរងខលួន។ ជួនកាល រក្សុមហ ៊ុនផសពវផាយផលិតផលខលឹះ ពាយមមធវើឲ្យ Search Engine បង្ហា ញទំពរ័របស់ខលួនមៅមលើម្ 
SEO: search engine optimization មោយមធវើតាមទាងំផលូវភល ឺនិង ផលូវងងរត។ ជួនកាល ទំព័រន៊ីមយួៗ្ួរតតមានកូ្សដតដលរតូវតាម
សតងោ់របចច៊ុបបនន HTML, XHTML, strict, stransitional,…. តដលរតូវបានក្សំនតន់ិងតក្សសំរលួជាបនតបន្ទទ ប់មោយ w3c.org។ 
ជួនកាលបមចចក្សវទិាខពស់មពក្ស អាចតំរូវចិតតតតសមាជិក្សមយួភ្ជ្ តូចតដលមានចំមនឹះដរងរ្ប់រាន់មដើមប៊ីមរបើរបាស់ឧបក្សរណ៍តដល
មាន រសាប់បានរ្បរ់ាន។់ បមចចក្សវទិាទាបមពក្ស ម្ហទំពរ័មយើងនរងរតូវបានអនក្សអានក្សបទ់៊ុក្សក្សន៊ុងសារមនទ៊ីរជាមនិខាន។ 

Web 2.0 មនិតមនជាការផសពវផាយតតមយួផលូវមទៀតមឡើយ។ ទំពរ័ ឬ អតថបទ ឬ រូបភ្ជពណាមយួតដលមយើងផសពវផាយ អាច
អន៊ុចាបា តិឱយអនក្សអានចូលរមួបមញ្ចញមតិ ឬ ចូលរមួបតនថមខលរមសារ ឬ តក្សលំអមោយមនិចបំាចអ់នក្សមានចំមនឹះដរងសរមសរកូ្សដ 
HTML មទៀតមឡើយ។ មយើងក្សម៏និអាចចត់ទ៊ុក្សថា web site ជាក្សមមវធិ៊ីមៅមលើ desktop មទៀតមឡើយ មរពាឹះអនក្សចូលរមួតក្សតរបខលរម
សារមានមរចើនាន  មៅមពលណាក្សប៏ានឱយតត Server ដំមនើរការ។ ថវ៊ីមបើបមចចក្សវទិាមានលក្សខណ៍ៈសំបូរតបបយ៉ា ងមនឹះក្សដ៊ី ស៊ុវតថិភ្ជព
មៅតតជាបចាបា ចំបង។ Hackers តតងមានមមធាបាយថម៊ីៗមរជៀតចូលក្សន៊ុងទំពរ័មយើងជានិចច។ ដូមចន ឹះ របពន័ធដំមនើរការរបស់មយើង
រតូវតតវវិតតឱយបានឆាប់រហ័សបំផ៊ុត។ 
៣.អនក្មរបើរ វ ់ 

បមចចក្សវទិា រតូវសំរបមៅតាមក្សតាត អនក្សមរបើរបាស់ផងតដរ។ មបើមយើងបមងកើត web site សំរាប់មជឈោឋ នទូមៅចូលរមួសរមសរអតថ
បទ ឬ upload រូបភ្ជព ឬ វ ៊ីមដអូ,… form ទាងំឡាយរតូវមរៀបចំឱយមានភ្ជពង្ហយរសួលបំផ៊ុត។ អនក្សទាងំមន្ទឹះអាចជាអនក្សនិពនធ, 
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អនក្សថតរូប, អនក្សរសាវរជាវ … តដលមនិមានបទពិមសាធន៍ទាល់តតមសាឹះក្សន៊ុងការសរមសរកូ្សដបានរតរមរតូវ ដូច developers។ 
ឧទាហរណ៍ អនក្សចូលរមួសរមសរអតថបទ្ួរមមើលម ើញ រតរមតតចមន្ទល ឹះសំរាប់ោក្សច់ំនងមជើងនិងអតថបទ អនក្សរតួតពិនិតយអាចតក្សតរប
អតថបទរបស់អនក្សដនទបាន អនក្សរ្បរ់្ងទពំរ័អាចមានសិទធិមរចើនជាងមនឹះមទៀតមដើមប៊ីរ្ប់រ្ង ទំពរ័…។ 

ជាធមមតា អនក្សមរបើរបាស់ចូលចិតតមធវើអវ៊ីតាមទំលាប់របស់ម្ មមើលម ើញយ៉ា ងណារតូវតតបង្ហា ញលទធផលច៊ុងមរកាយយ៉ា ងហនរ
ង។ ខ៊ុសព៊ី developers តដលរតូវមរៀបចំដំមនើរការខាងក្សន៊ុងទំពរ័របស់ខលួនឱយមឆលើយតបឱយបាន ឆាបរ់ហ័ស។ ឧទាហរណ៍ មដើមប៊ី
បង្ហា ញអតថបទតដលបានមរៀបចំមហើយម្រតូវច៊ុច mouse ប៊ី មៅ បនួដង ឬ មដើមប៊ីបមង្ហា ឹះរូបភ្ជព ១០០ សនលរក្ស ម្រតូវ submit មដង
មយួៗ មន្ទឹះបាននយ័ថាមយើងក្សំព៊ុងមលើក្សទរក្សចិតតឱយសមាជិក្សទាងំចស់ទាងំថម៊ី ឈប់មរបើមសវាក្សមមរបស់មយើងមហើយ។ Persona 
ជាពាក្សយតដលម្មរបើញរក្សញាប់ក្សន៊ុងដំន្ទក្សក់ាលមរៀបចំ prototype។ Developers អាចសាម នទ៊ុក្សម៊ុនថាសមាជិក្សរបមភទអវ៊ីខលឹះនរង
កាល យជាអនក្សមរបើ របាស់ក្សមមវធិ៊ីរបស់ខលួន ឧបក្សរណ៍ណាខលឹះតដល្ួរអន៊ុចាបា តិឱយមរបើមយងមៅតាមតួន្ទទ៊ីរបស់សមាជិក្ស ន៊ីមួ
យៗ។ 

ដូមចន ឹះ ការមរជើសមរ ើស CMS ឬ framework ណាមយួ មក្សមរបើក្សអ៏ារស័យមៅតាមមាលមៅផងតដរ។ ជួនកាល ឧបក្សរណ៍
ខលឹះមានអនក្សមរបើមរចើនមលើសល៊ុបតតអនក្សទាងំមន្ទឹះស៊ុទធតតអនក្ស រសាវរជាវវទិាសាក្តសត ឬ រតរមតតអនក្សផាយពាណិជាក្សមម នរងហ៊ុចលទធ
ផលខ៊ុសាន មៅមពលតដលមយើងយក្សមក្សអន៊ុវតតចំមពាឹះសមាជិក្សរបស់មយើង។ 
៤.ជាំនួយបមច្បេក្មទវ 

ក្សមមវធិ៊ីលអមនិរតរមតតអារស័យមលើស៊ុវតថិភ្ជព និង ភ្ជពង្ហយរសួលដល់អនក្សមរបើរបាស់ប៉ា៊ុមណាណ ឹះមទ។ ឧបក្សរណ៍ជំនួយជាក្សតាត
សំខាន់សំរាបម់ោឹះរសាយរាល់បចាបា តដលមនិចំមពាឹះ ម៊ុខ។ Forum, chat room, professional service, ឬ មតិតភក័្សតិ រាន់តតជា
ជំនួយបមណាដ ឹះអាសននតតប៉ា៊ុមណាណ ឹះ។ រក្សុម developers រតូវមានជាចបំាច ់នូវឯក្សសារជំនួយតដលវវិតតទនទរមាន មៅនរង Version 
ក្សមមវធិ៊ីរបស់ខលួន។ 

ជួនកាល web site ខលឹះមរបើក្សមមវធិ៊ី មោយបងរ់បាក្ស់មោយសារម្មានរបាក្ស់ផង ម្មានមសវាក្សមមបមចចក្សមទសតដលអាចទ៊ុក្សចិតត
ផង។ ជួនកាល មយើងមរបើក្សមមវធិ៊ីកូ្សដមបើក្សចំហរ )FOSS) មនិរបាក្សដថាមានអនក្សផដល់មសវាក្សមមបមចចក្សមទសពិតរបាក្សដមៅឯណាមទ 
មរៅព៊ីតសវងរក្សតាម Internet។ បចច៊ុបបនន wiki software រតូវបានមរបើរបាស់ មរចើនបំផ៊ុតសំរាបស់រមសរឯក្សសារជំនួយមរពាឹះ
នរណាក្សអ៏ាចចូលរមួតក្សលំអរ ខលរមសារបានរ្បម់ពលមវលា។ មោយចំនួនអនក្សមរបើរបាស់ មានកានត់តមរចើន ឯក្សសារជំនួយកានត់តវ ិ
វតតជាលំោប ់ខ៊ុសព៊ីក្សមមវធិ៊ីតដលរតូវបងរ់បាក្ស់ មោយមានតតអនក្សមរបើរបាស់មយួភ្ជ្តូច និង អនក្សបានផលចំមនញព៊ីក្សមមវធិ៊ីមន្ទឹះមទើប
សម័រ្ចិតតចូលរមួមដងមាក ល មោយមទើសទាល់។ 
៥. ណវវងរក្ច្បាំែូល 

ការតសវងចំនូលតាមរយ៍ៈ web site មនិតមនជាមរឿងពិបាក្សមន្ទឹះមទ តតក្សម៏និង្ហយរសួលមពក្សតដរ របសិនមបើមយើងមនិមចឹះមដើរ
ផលូវកាត ់ឬ មនិមផ្ដ តមៅមលើចំនូលជាមរឿងសំខាន។់ ម្ហទំពរ័ពតម៌ាន, រូបភ្ជព, វ ៊ីមដអូ, និង social network ទាក្ស់ទាញអនក្សអាន
បានមរចើនបំផ៊ុត។ អនក្សទាងំមន្ទឹះជួនកាលជាមន៊ុសសទំមនរាម នការមធវើ រជឺារក្សុមផសពវផាយតដលតសវងរក្សអតិថិជនរបមភទម៊ុនមនឹះ។ 
web site តដលអាចទ៊ុក្សចិតតបាន ្ួរតតមានខលរមសារបមងកើតឬសិក្សាមោយផ្ទ ល់ខលួន អតថបទមនិចំលងម្ ឬ បង្ហា ញរតរមក្សដ៊ីសមងខប
របស់អតថបទរបស់ម្មដើមប៊ីារំទមតិអវ៊ីមយួ របស់ខលួន។ មាន web site ជាមរចើនរតូវបានបមងកើត មហើយដួលមៅវញិ ឬ ទ៊ុក្សមចល
មោយសារាម នខលរមសារមដើម ឬ សងឃរមទាក្សទ់ាញអនក្សចូលរមួបានមរចើនមៅមពលមរកាយទាងំមនិទានដ់រងថា របធ្លនបទរបស់ខលួន
នរងរតូវបក្សរសាយព៊ីអវ៊ីមៅមឡើយ។ Domain name មយួតំនល ១០$ , web host មធយម ៧$ ក្សន៊ុងមយួតខ ឬ ក្ស៏អាចរក្សបាន
មថាក្សជាងមនឹះ រហូតដល់ 2$ ក្ស៏មាន។ ដូមចន ឹះ ការបមងកើត web site មនិតមនពរងតផអក្សទាងំរសុងមលើ developers មន្ទឹះមទ។ មាច ស់
ទំពរ័រតូវ្ូសវាសទ៊ុក្សជាម៊ុននូវខលរមសារ និងការមរៀបចឱំយបានរតរមរតូវ, ចាស់លាស់, និងង្ហយរសួលតសវងរក្សសំរាប់មជឈោឋ នទូ
មៅ។ ការបង្ហា ញផ្ទ ងំផាយពាណិជាក្សមម តសវងរក្សចំនូលជាមរឿងបន្ទទ បប់នស ំបន្ទទ ប់ព៊ីទំពរ័មយើងមានរបជារបិយភ្ជពតតប៉ា៊ុមណាណ ឹះ។ 

&' 
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មមមរៀនទ១ី០ ក្មមវធិ ីFacebook 

 
1- Facebook 

Facebook ជា Website ដដលទគទពញនិយមទរបើស្រមាបទ់ធវើការបងាា ញរបូភ្ជព ោរ ទៅទអាយមរិតភក័្តកត បង
បអូនរបស់្អ្នក ទ ើយអា ទលង Chat បានផងដដរ។ ទដើមបដីំទ ើ រការ Facebook បានអ្នកររូវបទងកើរ Account 
ជាមុនសិ្នទោយអ្នុវរតដូ ខាងទរកាមៈ 

 

1.1- រមបៀបច្បុោះម ម្ ោះមៅក្នងុ Facebook 

ទបើក Internet Explorer 
វាយ Website: www.facebook.com 
បំទពញពរ័ម៌ានតាមអ្វីដដលទគ ងប់ាន 
Click Sign up ទដើមបបីទងកើរ Account 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
បំទពញទលខ្កូដកនុងរបអ្ប ់
 Text in the box: 
ឧទាហរណ ៍ៈ  gomorran House 
Click Sign Up ប ូរុង 

Click Skip this step 
Click Skip 
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បនាទ បម់កវាបងាា ញរបូដូ ខាងទរកាមបញ្ជា កថ់ាការបទងកើរ Account របស់្អ្នកបានទជាគជយ័ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2- រមបៀបក្ាំែ ់ព៌ ម័ានផ្ទទ លខ់្លួនមៅក្នងុ Facebook (Profile) 

 អ្នកអា ទធវើការដកដរបរល់ពរ័ម៌ានផ្លទ ល់ខ្លួនរបស់្អ្នកដូ ជា Current City, Hometown, Sex, Birthday 
បងាា ញរបូថរ ឬ Comment ទផសងៗដដលអ្នក ងទ់អាយមរិតភក័្តកត បងបអូនរបស់្អ្នកទ ើញ។ 
 

+ Basic Information 
 Click Profile tab 
 Click Basic Information 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- Current City : វាយអាស័្យោា នប េុបបនន 
- Hometown  : វាយទីកដនលងកំទនើរ 
- Sex  : ទរជើស្ទរ ើស្ទភទ 
- Birthday  : ទរជើស្ទរ ើស្នថា ដខ្ ឆ្ងន កំំទនើរ 
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 Show my full birthday in my profile : បងាា ញនថា ដខ្ ឆ្ងន កំំទនើរទពញទលញ 
 Show only month & day in my profile : បងាា ញដរនថា និង ដខ្ ប ុទណាណ េះ 
 Don’t show my birthday in my profile : មនិបងាា ញនថា ដខ្ ឆ្ងន កំំទនើរទៅកនុង Profile របស់្អ្នក 

- Interest in  : ទរជើស្ទរ ើស្នូវ ំនាបអ់ារមម ៍របស់្អ្នក 
- Language  : វាយភ្ជោ 

Click Save ប ូរុងបនាទ បព់អី្នកបានទធវើការក ំររ់ ួ 
 

+ Profile Picture 
 Click Profile tab 
 Click Profile Picture 
 Click Browse…ប ូរុង 

 

រកទីតាងំននរបូភ្ជពដដល 
អ្នក ងោ់ក ់
Click ទលើរបូ 
Click Open ប ូរុងជា 
ការទរស្ ។ 
1.3- រមបៀបណវវងរក្មិ តភក័្តក្ត (Find Friend) 

 អ្នកអា ដស្វងរក Friend ដដលអ្នកពុំដដលោា ល់ពមីុនមកទោយទធវើដូ ខាងទរកាមៈ 
 

 វាយទ ម្ េះ Friend ដដលអ្នក ងដ់ស្វងរកទៅកនុង 
 របអ្ប ់Search 
 ឧទាហរណ ៍ៈ Srey oun 
 Click ទលើ Friend ដដលអ្នក ងប់ាន 
 Click Add as Friend ប ូរុង 
 Click Send Request ប ូរុង 

1.4- រមបៀបមផញើស្គរ (Send Message) 
 

 Click ទលើ Friend ដដលអ្នក ង ់
ទផញើោរ 

 Click Send Message ប ូរុង 
 បនាទ បម់កវាបងាា ញផ្លទ ងំថមីមយួ 
 ទទៀរដូ របូខាងទរកាមៈ 
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- Subject : វាយ ំ ង 
ទជើងននរបធ្ននបទ  

- Message: វាយោរដដលអ្នក ងទ់ផញើ 
 

 Click Send ប ូរុង 

ចំណ៍ំៈ  ទបើអ្នកទផញើឯកោរតាមរបអ្ប ់ Send Message អ្នកទផសងមនិអា ទមើលឯកោរទយើងទទ ទមើលទ ើញបានដរអ្នក
ដដលទយើងទផញើដរប ុទណាណ េះ។ ដរទបើទផញើតាម Commend ទនាេះឯកោររបស់្ទយើងអ្នកទផសងកអ៏ា ទមើលទ ើញដដរ។ 

1.5-រមបៀប Log In Account Facebook  

 Type your Email Address 

 Type your Password 

 Click Log In 
 

 

 

 

 

 
 

1.6- រមបៀបចាក្មច្បញព ីAccount Facebook  

ទៅទពលដដលអ្នកឈបទ់របើរបាស់្អ្នកររូវចាកទ ញព ី Account របស់្អ្នកទដើមបទី ៀស្វាងពីការទបើកទមើល ឬ
ទរបើរបាស់្ពអី្នកដនទ ទោយទរបើ Logout។ 

 

 

 Click Account 

 Click Logout 

 

&' 
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មមមរៀនទី១១  រមបៀបមរបើ E-Mail ក្នងុ Microsoft Outlook 2010 

Microsoft Outlook កអ៏ា ទធវើការ Send/Receive E-Mail ដូ ទៅកនុង Internet Explorer ឬ Mozilla Firefox 
ដដរ។ 
 

1- រមបៀបបមងកើ  Account (Create Account) 

Open Microsoft Outlook 2010 
Click File tab 
Click Add New Account 
 
 
 
 
Click E-mail Account 
រ ួបំទពញពរ័ម៌ានដដលទគររូវការ 
Click Next ប ូរុង 
Click Finish ប ូរុង 

 
   

2- រមបៀបមផញើស្គរ (Sending Mail) 

 
Click Home tab 
Click New E-mail 

 
- To: វាយ E-Mail ដដលអ្នកររវូទផញើ ដរទបើអ្នក ង ់
ទផញើទៅទរ ើនគ្នន រគ្ននដ់រទរបើស្ញ្ជដ ទកបៀស្(,)ទដើមប ី
ខ្ ឌ ដ កព ីE-Mail របស់្មនុស្សមាន កទ់ៅ  
E-Mail មនុស្សមាន កទ់ទៀរ។ 

- Cc (Carbon Copy): ជាកដនលងស្រមាបវ់ាយ 
E-Mail ដូ  To ដដរ ប ុដនតរគ្ននដ់រជាអ្នកដឹងឮ  

- BCC (Blind Carbon Copy): ស្រមាបទ់ផញើ 
- ោរទៅ Address E-Mail របស់្មនុស្សមាន ក ់
- ដនទទទៀរទោយមនិអ្នុញ្ជដ រទអាយ Address 
- E-Mail ទៅកនុង To និង Cc ដឹងទនាេះទទ។ 
- Subject: ស្រមាបស់្រទស្រ  ំងទជើងនន E-Mail របស់្អ្នក 
- Click  Send ប ូរុង 
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3- រមបៀបទទលួ E-Mail (Send/Receive) 

 

Click Send/Receive tab 

Click Send/Receive All Folders 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

&' 
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មមមរៀនទី១២   Website មានរបមោជន៍ 
1- Website ទាកទ់ងការអ្បរ់ ំ  

2- Website ទាកទ់ងអ្ងាការ ោថ បន័ និងស្មាគមនានា  

3- Website ទាកទ់ងរកសួ្ងនានា និងោថ បន័រកព់ន័ធ  
4- Website ដស្វងរកការងារ  
5- Website ដដលទាកទ់ងពរ័ម៌ាន 

6- Website ស្រមាបដ់ស្វងរកឯកោរទផសងៗ 

 

 ម ម្ ោះស្គែ បន័ វុិបស្គយ 
១.ម្ហទពំរ័រ្រឹះសាថ នអបរ់ ំ

ោកលវទិាល័យរគបរ់គងនងិទស្ដាកិ េ www.ume.edu.kh 

ោកលវទិាល័យ ទបៀលរបាយ www.bbu.edu.kh 

ោកលវទិាល័យ ភូមនិទភនទំពញ www.rupp.edu.kh 

ោកលវទិាល័យ នរ័រុន www.norton-u.com 

ោកលវទិាល័យ កមពុជា www.uc.edu.kh 

ោកលវទិាល័យ ទមគងាកមពុជា www.mekong.edu.kh 

ោកលវទិាល័យ បញ្ជដ ោក្តស្ត www.puc.edu.kh 

ោកលវទិាល័យ អាសីុ្ អ្ឺរ  បុ www.aeu.edu.kh 

វទិាោថ ន បទ េកវទិាកមពុជា (រិ  ូ) www.itc.edu.kh 

វទិាោថ ន វា នោ់ www.vanda.edu.kh 

ោកលវទិាល័យ អ្នតរជារ ិ www.iu.edu.kh 

ោកលវទិាល័យ ភនទំពញអ្នតរជារិ www.ppiu.edu.kh 

ោកលវទិាល័យ ធនធ្ននមនុស្ស www.hru.edu.kh 

ោកលវទិាល័យជារិរគបរ់គង www.num.edu.kh 

២.ម្ហទពំរ័ អងគការ សាថ បន័ និងសមា្មន្ទន្ទ 
អ្ងាការស្ របជាជារ ិ www.un.org.kh 

អ្ងាការសុ្ខ្ភ្ជពពិភពទលាក www.who.int 

អ្ងាការរ កក់មពុជា www.rhac.org.kh 

អ្ងាការ ភ ីទអ្ស្ អាយ www.psi.org 

អ្ងាការសិ្ទធិមនុស្សពិភពទលាក www.hrw.org 

មជឈម ឌ លឯកោរកមពុជា www.dccam.org 

៣.ម្ហទំពរ័រក្សសួងន្ទន្ទ នងិសាថ បន័ពាក្សព់ន័ធ 
រកសួ្ង ពរ័ម៌ាន www.information.gov.kh 

រកសួ្ង ដផនការ ៍ www.mop.gov.kh 

រកសួ្ង ទទស្ រ ៍ www.mot.gov.kh 
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រកសួ្ង បរោិថ ន www.moe.gov.kh 

រកសួ្ង ការររជារិ www.mond.gov.kh 

រកសួ្ង មហានផទ www.interior.gov.kh 

រកសួ្ង រ ិជាកមម www.moc.gov.kh 

រកសួ្ង ោធ្នរ ការ និងដកឹជញ្ាូ ន www.mpwt.gov.kh 

រកសួ្ង វបបធម ៌និងវ ិិររសិ្លបៈ www.mcfa.gov.kh 

រកសួ្ង អ្បរ់ ំយុវជន និងកឡីា www.moeys.gov.kh 

រកសួ្ង ទស្ដាកិ េ និង ិរញ្ដ វរថុ www.mef.gov.kh 

រកសួ្ង អ្ភវិឌ្ឍនជ៍នបទ www.mrd.gov.kh 

៤.ម្ហទំពរ័តសវងរក្សការង្ហរ 
ដស្វងរកការងារ អាហារបូករ ៍ និងការសិ្កា www.bongthom.com 

ដស្វងរកការងារ អាហារបូករ ៍ និងការសិ្កា www.pelprek.com 

ដស្វងរកការងារ អាហារបូករ ៍ និងការសិ្កា www.cambodiajobpage.com 

ដស្វងរកការងារ អាហារបូករ ៍ និងការសិ្កា www.khmer.ws 

ដស្វងរកការងារ អាហារបូករ ៍ និងការសិ្កា www.cambodiaworks.com 

ដស្វងរកការងារ អាហារបូករ ៍ និងការសិ្កា www.camhr.com 

ដស្វងរកការងារ និងពរ័ម៌ាន រំេុះ www.metafilter.com 

៥.ម្ហទំពរ័តសវងរក្សពត័ម៌ាន 
កាដស្រទដើមអ្ពំិល www.dap-news.com 

កាដស្រទកាេះស្នតិភ្ជព www.kohsantepheapdaily.com.kh 

កាដស្រកមពុជាថម ី www.kampucheathmey.com 

កាដស្រនគរវរត www.nokorwatnews.com 

៦.ម្ហទំពរ័តសវងរក្សឯក្សសារន្ទន្ទ 

ដស្វងរកឯកោរជុំវញិពិភពទលាក www.google.com 

ដស្វងរកអាស្យោា នោថ បន័ ជុំវញិពិភពទលាក www.yellowpage.com 

ដស្វងរកឯកោរទមទរៀនរគបរ់បទភទជុំវញិពភិពទលាក www.wikipedia.org 

ដស្វងរកឯកោរជុំវញិពិភពទលាក និងតាមោនពរ័ម៌ាន www.yahoo.com 

ដស្វងរកឯកោរជុំវញិពិភពទលាក និងតាមោនពរ័ម៌ាន www.msn.com 

ដស្វងរកឯកោរវទីដអ្ ូទូទាងំពិភពទលាក www.youtube.com 
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មមមរៀនទី ១៣   េនលឹោះក្នងុការណវវងរក្ឯក្ស្គរតមរយៈ Google ឲ្យ នរហវ័ 
 

មលាក្សអនក្សរបាក្សដជាសាគ ល់ Google.com ជាមនិខានក្សំពូលវ៊ុបិសាយសំរាបត់សវងរក្ស និងលប៊ីលំោប់មលខ១មលើពិភព
មលាក្ស។ មលខ២្ឺ www.bing.com និងwww.yahoo.com។ 

 

១. ការណវវងរក្មដាយមរបើពាក្យេនលោឺះៗ 

ឧទាហរណ៍៖ How can i print word document to file PDF?  សាក្សបតូរមៅជា “Print word to PDF” 

  

 
សូមមមើលលទធផលតដល ខ៊ុសាន  

២. ការណវវងរក្មដាយមរបើ “” 
ជាទូមៅ Google តសវងរក្សតាមបំតនក្សននពាក្សយ។ របសិនជាចងរ់ក្សតតពាក្សយមពញសូមមរបើ  “Loan dropout” ។ 

សូមក្ស៊ុំវាយ Loan dropout មរពាឹះវានរងតសវងរក្ស៣វធិ៊ី Loan dropout, Loan, Dropout។ អាចវាយដូមចនឹះបាន “Loan 
dropout” in Microfinance។ 
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៣. ការណវវងរក្មដាយមរបើ  

មបើចងរ់ក្សឯក្សសារជារបមភទណាមយួសូមវាយឲ្យចំរបមភទដូចជា .*pdf ជាមដើម។ ឧ  .មន្ទឹះវានរងរក្សតតឯក្ស
សារ PDF ប៉ា៊ុមណាណ ឹះ។ 

 

៤. ការេែនមលខ្មៅមលើ Google 

ចង់្ ណន្ទតំនលមលខក្ស៍បាន (33+5000)*10987-6754/903+sin(34)/cos(7) 

  

មតើ៣០ឆាន  ំមាន ប៉ា៊ុន្ទម នវនិ្ទទ៊ី 30year in second។ មតើ១០០្៊ីឡូតម៉ារត មានប៉ា៊ុន្ទម នតម៉ារត  100km to m។ មតើ ១០០
្៊ីឡូតម៉ារត មានប៉ា៊ុន្ទម នមា៉ា ណ100km to mile…។ល។ 
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៥. Google ជាវច្បននុរក្ម 

Google មានរសាប់ៗ ។ ឧទាហរណ៍ចង់រក្សពាក្សយ Financial Statement សូមវាយ define: Financial statement។ 

 

  

 
 ៦. រក្ច្បមនល ោះ ថ្មលមលខ្ណាមយួ  

ឧទាហរណ៍ Cambodia 1975..1979។ 
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៧. ណវវងរក្ណ មលើណវបស្គយណាមយួច្បាវល់ាវ ់ 
ឧទាហរណ៍ថាមយើងចងរ់ក្សពាក្សយ “រមបៀបតមំឡើង“តតមលើវ៊ុបិសាយសំប៊ុក្សអាយធ៊ីតតប៉ា៊ុមណាណ ឹះសូមវាយ  រមបៀបតំ

មឡើង:www.sombokit.com។ 

  

  



សាលាហូពបាតដំ់បង                                                                                                                    Salaa Hope Battambang 

      Internet & Email Contact information: 077200096 / Email:dychandoeunmit@gmail.com                           Page 61 

 
អនក្សដរងមទថា GOOGLE មានមា៉ា ស៊ុ៊ីនមម(Server)របតហលជាង១លានមរ្ឿងសំរាបប់ំមរ ើមអាយការ Search របស់អន

ក្ស។មយួវញិមទៀត GOOGLE រក្សចំណូលបាន ១២ម៊ុនឺដ៊ុលាល ក្សន៊ុង១មមា៉ា ង  និង ២៨៨ម៊ុនឺដ៊ុលាល ក្សន៊ុង១នថង៕ 
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មមមរៀនទ១ី៤  បញ្ហា វខុ្ភាពវរមាបអ់នក្មរបើក្ុាំពយទូ័ររយៈមពលយរូ 

សរមាបអ់នក្សតដលច៊ុច ក្ស៊ុំពយូទរ័ក្សន៊ុងរយ៍ៈមពលយូរដូចជា អនក្សបមងកើតក្សមមវធិ៊ី អនក្សរចន្ទ (Designer) អនក្សមលង Game អនក្ស

វាយអតថបទ ឬឯក្សសារមផសងៗមោយមរបើ ក្ស៊ុំពយូទរ័ជាមរៀងរាល់នថង តតងតតមានបចាបា មនិរសួល ឬឈ ឺនដ (ជាពិមសសក្សនដ )ឬតភនក្ស 

។មដើមប៊ីកាតប់នថយ បចាបា មរាឹះថាន ក្សប់ណាត លមក្សព៊ីការមរបើក្ស៊ុំពយូទរ័មនិរតរមរតូវ មលាក្សអនក្សរានត់តមធវើតាមវធិ៊ីខាងមរកាមមនឹះ ។  
១. ការមរបើ Mouse 

សរមាបអ់នក្សរចន្ទ អនក្សចូលចិតតមលង Game រយ៍ៈមពលយូរ អនក្សមរបើ internet ក្សន៊ុងរយ៍ៈមពលយូរ តតងតតមរបើ mouse ក្សន៊ុងរយ៍ៈ

មពលយូរ ។ 

របសិនមបើមលាក្សអនក្សកាន ់mouse មនិបានរតរមរតូវមន្ទឹះមទ អាចបណាត លឲ្យមលាក្សអនក្សមានការឈ ឺឬច៊ុក្សក្សនដ សូមមមើលរូបខាង

មរកាមសរមាបក់ារមរបើរបាស់ mouse តដលរតរមរតូវ និងមនិរតរមរតូវ ។ 

 

មតើមលាក្សអនក្សអនក្សមរបើ mouse រតរមរតូវតដរឬមទ? របសិនមបើមលាក្សអនក្សមរបើមនិរតរមរតូវមន្ទឹះមទ មហើយមលាក្សអនក្ស មរបើយូរតខ មន្ទឹះ

មលាក្សអនក្សរបាក្សដជាឈកឺ្សនដជាមនិ ខានមឡើយ ។ 

ក្. របអប់ថ្ដ និងក្ាំភួនថ្ដដាក្់ឲ្យមវមើគ្នន  ហាមកាច្ប់ក្ថ្ដ 

(សូមមមើលរូបខាងមលើ  )មដើមប៊ីក្ស៊ុំឲ្យក្សនដរបស់មលាក្សអនក្សកាចម់ឡើងមលើ ឬច៊ុឹះមរកាម មលាក្សអនក្សរតូវរក្សទ៊ីតាងំោក្ស់ mouse របស់

មលាក្សអនក្សឲ្យបានរតរមរតូវ មហើយក្សំពស់ននការអងគ៊ុយមលើមៅអ៊ីរតូវតតសមនរង mouse ្ឺមនិរតូវខពស់មពក្ស ឬទាបមពក្ស មដើមប៊ីមជៀស

វាងក្សនដកាចម់ឡើងមលើ ឬច៊ុឹះមរកាម ។ 



សាលាហូពបាតដំ់បង                                                                                                                    Salaa Hope Battambang 

      Internet & Email Contact information: 077200096 / Email:dychandoeunmit@gmail.com                           Page 63 

បន្ទទ បព់៊ីមរៀបចំទ៊ីតាងំ mouse និងមៅអ៊ីអងគ៊ុយរចួមហើយសាក្សោក្សន់ដ របស់មលាក្សអនក្សមលើ mouse មហើយពិនិតយមមើលមតើមានកាច់

តដរឬមទ របសិនមបើមនិកាចម់ទ្ឺរតរមរតូវ ។ 
ខ្. ក្ថ្ដដាក្់ឲ្យរ ង់ ហាមប ់មៅមែវងឬមៅស្គត ាំក្នងុរយៈមពលយរូ 

(សូមមមើលរូបខាងមលើ  )មៅមពលមរបើ mouse មលាក្សអនក្សរតូវទំលាបោ់ក្សន់ដឲ្យរតង ់មជៀសវាងបតក់្សន៏ដ មៅមឆវង ឬមៅសាត ំក្សន៊ុងរយ៍ៈ

មពលយូរ តដលបណាត លមធវើឲ្យឆអរងមនិរតងក់្សន្ទល ក្ស ់។ ដូមចនឹះសូមទំលាបោ់ក្សក់្ស៏នដឲ្យរតង់មៅមពលមរបើ mouse ។ 
២. ការមរបើ Keyboard 

សរមាបអ់នក្សបមងកើតក្សមមវធិ៊ី Programmer អនក្សវាយអតថបទ ឬឯក្សសារ តដលតតងតតមរបើ keyboard ក្សន៊ុងរយ៍ៈ មពលយូរ ។របសិនមបើ

មលាក្សអនក្សកាន ់keyboard មនិបានរតរមរតូវមន្ទឹះមទ អាចបណាត លឲ្យមលាក្សអនក្សមាន ការ ឈ ឺឬ ច៊ុក្សក្សនដ ដូចនរងការមរបើ mouse 

ខ៊ុសដូមចនឹះតដរ ។របសិនមបើមលាក្សអនក្សមរបើមនិរតរមរតូវមន្ទឹះមទ មហើយ មលាក្សអនក្សមរបើយូរតខមន្ទឹះមលាក្សអនក្សរបាក្សដជាឈកឺ្សនដ ដូច

នរង ការមរបើ mouse ខ៊ុសជាមនិខានមឡើយ ។ 
ក្. របអប់ថ្ដ និងក្ាំភួនថ្ដដាក្់ឲ្យមវមើគ្នន  ហាមកាច្ប់ក្ថ្ដ 

មៅមពលមលាក្សអនក្សច៊ុច keyboard មលាក្សអនក្សរតូវមជៀសវាងក្ស៊ុំកាចក់្សន៏ដរបស់មលាក្សអនក្ស រតូវោក្ស់របអបន់ដ និងក្សំ ភនួនដរបស់

មលាក្សអនក្សឲ្យមសមើាន  ហាមកាចក់្សនដខាល ងំមពក្សមៅមពលច៊ុច keyboard តដលបណាត លឲ្យឈកឺ្សន៏ដ ឬមលើក្សក្សំភនួនដខពស់មពក្ស តដលប

ណាត លឲ្យច៊ុក្សក្សំភនួនដ ។ 

 

មដើមប៊ីមជៀងវាងបចាបា មនឹះ មលាក្សអនក្សរតូវោក្ស់ keyboard ឲ្យឆាង យព៊ីខលួនសមលមមពរងតផអក្សមលើនដរបស់អនក្សតវង ឬខល៊ី មដើមប៊ីក្ស៊ុំឲ្យកាចក់្ស៏

នដ មហើយក្សំពស់ននការោក្ស ់keyboard ក្សរ៏តូវមៅក្សរមតិសមលមមផងតដរ ។ មហើយមពលច៊ុចក្ស៊ុំមលើក្សក្សំភនួនដខពស់មពក្ស ។ 
ខ្. ក្ថ្ដទាាំងពីរដាក្់ឲ្យរ ង់ ហាមប ់មច្បញ ឬច្បូលខ្ល ាំងមពក្ 

មលាក្សអនក្ស្ួរោក្ស់នដទាងំព៊ីរឲ្យរតងម់ៅមពលច៊ុច keyboard មនិ្ួរបតក់្សន៏ដមចញមរៅ ឬចូលក្សន៊ុងខាល ងំមពលមទ តដលបណាត លឲ្យ

ឈកឺ្សន៏ដ ។ ដូមចនឹះសូមទំលាបោ់ក្សក់្សន៏ដឲ្យរតង់មៅមពលច៊ុច keyboard ។ 
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៣. ការពារបញ្ហា ឈណឺភនក្ 

មដើមប៊ីក្ស៊ុំឲ្យពនលឺរបស់មអរក្សង់ Monitor ប៉ាឹះពាល់ដល់តភនក្សរបស់មលាក្សអនក្ស តដលមធវើឲ្យឆាបរ់សវាងំ និង មខាយតភនក្សមន្ទឹះ មលាក្សអនក្ស

្ួរអងគ៊ុយឆាង យព៊ីមអរក្សងរ់បតវងព៊ី ៤៥ មៅ ៧០ សងទ់៊ីតម៉ារត (៥០ សងទ់៊ីតម៉ារត  = ក្សនលឹះតមរត។ 

 

 

 

 

 

 

 

របសិនមបើមលាក្សអនក្សអងគ៊ុយជិតមអរក្សងម់ពក្ស ពនលឺរបស់មអរក្សងន់រងមធវើឲ្យប៉ាឹះពាល់ដល់តភនក្សរបស់មលាក្សអនក្ស តតរបសិនមបើមលាក្សអនក្ស

អងគ៊ុយឆាង យមពក្ស តភនក្សរបស់មលាក្សអនក្សនរងខំរបរងមដើមប៊ីមមើលអក្សសរ តដលនរងមធវើឲ្យតភនក្សរបស់មលាក្សអនក្សឆាបម់ខាយ ។ 

ដូមចនឹះការមរៀបចំមៅអ៊ីអងគ៊ុយ និងត៊ុោក្សក់្ស៊ុំពយូទរ័ឲ្យបានរតរមរតូវ នរងជួយ កាត់បនថយយ៉ា ងខាល ងំមៅមលើបចាបា  តដលមក្សើតមានមលើក្សនដ 

និងតភនក្សរបស់មលាក្សអនក្សតដលបណាត លមក្សព៊ីការមរបើក្ស៊ុំពយូទ័រ ។ មហើយវាមនិពិបាក្សមន្ទឹះមទរបសិនមបើមលាក្សអនក្សបមងកើតទំលាបឲ់្យ

បានរតរមរតូវមន្ទឹះ ។  
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មមមរៀនទី១៥   Drop box 

១.ការដាំមឡើងក្មមវិធី Drop box 
ឥឡូវមនឹះមលាក្សអនក្សអាចទទួលបានអតថរបមយជន៍កានត់តមរចើនពិមសស និង ង្ហយរសួល ជាងម៊ុនជាមយួ  

Drop box មោយមលាក្សអនក្សអាចមធវើការតចក្សរតំលក្ស ឯក្សសាររ្ប់ របមភទ តដលមាន ក្សន៊ុង្ណន៊ី Dropbox របស់អនក្ស មក្សកាន់ 
ទំពរ័រក្សុមមហវសប ៊ុក្ស បានយ៉ា ងង្ហយ រសួល ដូចការ Upload File ធមមតា ដូមចន ឹះតដរ។មៅមពលតដលមលាក្សអនក្សចង់ Upload File 
តដលមានក្សន៊ុង្ណន៊ី Dropbox អនក្សរានត់តច៊ុចមលើ Choose File (រូបខាងមលើ) មន្ទឹះ Facebook Group នរងមធវើការភ្ជា ប់មៅ
កាន់្ ណន៊ី Dropbox មោយសវ័យរបវតតិ (អនក្សចបំាច់ រតូវមាន្ណន៊ី Dropbox និងបាន Login មៅក្សន៊ុង Browser តតមយួ)។ 
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២.រមបៀប Sing In 

www.dropbox.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End for Lesson Internet and Email address 

Life Long Learning 

 ការរវម័យ 
 ការមជឿជាក្ ់
 ការមានែនទៈ 


