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ច្សចរតីថ្លែងអំណរគុណ
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សូម្ថ្លែងអំ ណរគុ ណចំ ដពាឹះកិចចសេការ

ជាម្ួ យនលង ម្រកុម្ការងាររបស់ ដោក រ ិច ចំដរ ើន ជាទី ម្របល កាឯករាជយ ម្កពី ភាពដៃគូម្របលកាដយបល់ដលើការ
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វ ិទាព័ត៌ានវ ិទា និ ងទំ នក់ ទំនងសម្រាប់បណ
ត ញសងគម្ដនឹះ។
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ភាព ថ្ៃលដ្ែើយតបដៅនលងតម្រម្ូវការរបស់អងគការម្ិនថ្ម្នរោធភិ បាលដៅកនុងម្របដទសកម្ពុជា។ ទនទលម្នល ងដនឹះ

អងគការ គ.ស.ក ក៏ សូម្ថ្លែងអំ ណរគុណៃល់សេការ ីរបស់ខ្ួន
ែ រួម្ាន៖ ដោក សុង
ល ទីប៉ាូ ម្របធានថ្្នកពម្រងលង

សម្តាភាព អនកស្សី ថ្កវ ា៉ា រា៉ា អនកឯកដទសសិកាដរៀនសូម្រត និងអនកស្សី សុន
ិ ពុទាធរ ី ម្របធានថ្្នកទំនក់ទំនង
និងអភិវឌ្ឍន៍សាជិក

ថ្ៃលបានដ្វើការសម្រម្បសម្រម្ួលយ៉ា ងជិតសិទ
ន ិ ម្រឋ បកបដោយការទទួ លខ្ុ សម្រតូវខ្ពស់

ដៃើម្បីឲ្យម្រកម្ម្របតិ បតតិបដចចកវ ិទាព័ ត៌ានវ ិទា និ ងទំនក់ ទំនងសម្រាប់បណ
ត ញសងគម្ដនឹះបានដរៀបចំ ដ

ើង

សម្រាប់ ជាម្របដយជន៍ស្ថធារណៈកនុងដនឹះានអងគការសាជិ ករបស់អងគការ គ.ស.ក និងអងគការសងគម្សុី
វ ិលដ្សងដទៀត។

ជាចុ ងដម្រកាយដយើងខ្្ំុសូម្អរគុ ណ និ ងម្របសិទិ ព
ឋ រជ័យជូ នៃល់ដោក/ដោកស្សីទាំងអស់ ថ្ៃលបាន

ចូ លរួម្កនុងៃំដណើរការ្ែុឹះបញ្
ច ំង និងដ្វើបចចុបបននម្រកម្ម្របតិបតតិដនឹះ ជួបថ្តដសចកតីសុខ្ និ ងដជាគជ័ យម្រគប់ ភារៈ
កិ ច។
ច

ដសឿង ស្ថដរឿន

នយកម្របតិបតតិ
គណៈកាា្ិការសេម្របតិបតតិការដៃើម្បីកម្ពជា
ុ

1

អារមភរថា
សម្រាប់ រយៈដពល២ដៅ៣ឆ្នំកនែងម្កដនឹះ កម្ពុជាបាននលងកំពុងថ្តរ ីករាយជាម្ួយនល ងការដកើនដ ង
ើ
គួ រឲ្យកត់ សំោល់កុងវ
ន ិស័យ ឌ្ីជីលល។ កនុងឆ្នំ២០១៧ កំ ដណើនទិ ន័ យ
ន បានបនតដកើ នដ ើងកនុងអាណចម្រក ឌ្ី
ជី លលម្ួ យដនឹះ ថ្ៃលជាភសតតាងជម្រម្ុ
ញឲ្យម្របដទសដនឹះដកាតបកាតប់ យ៉ាង្ំកុងយុ
ន
គសម្័ យឌ្ី ជីលល។ កាលពី
ុ
ឆ្នំកនែងដៅដនឹះចំ នួនអនកដម្របើ ម្របាស់អុិនដ្ើ ថ្ណតសកម្ាកុងម្របដទសដនឹះ
ន
បាននលងកំពុងដកើនដ ើង ២.១ោន

នក់ ។ ចំ ថ្ណកឯអនកដម្របើម្របាស់បណ
ត ញសងគម្យ៉ា ងសកម្ា រាប់ បញ្ូច លទាំងអនកដម្របើ ម្របាស់តាម្ទូ រស័ពទដៃដវ ៉ា
ឆ្ែត្ង បានដកើនដ
យ៉ា ងសកម្ា)

ើង ១.៥ោននក់ ដពាលគឺ ដកើ នៃល់៤.៩ោននក់ (អនកដម្របើម្របាស់បណ
ត ញសងគម្
(អនកដម្របើម្របាស់បណ
ត ញសងគម្យ៉ា ងសកម្ាតាម្ទូរសពទ័ដៃដវ ៉ាឆ្ែត)។

និង៤.៤ោននក់

ម្របភព៖ (http://geeksincambodia.com/cambodias-2017-social-media-digital-statistics/)
ចំ នួនដនការដកើនដ

ើងយ៉ា ងឆ្ប់ រេ័សដនឹះ បាននំឲ្យអងគការ គ.ស.ក ពិ ចារណកនុងការដ្វើបចចុបបនន

ភាពៃំណក់ កាលទី ពីរដនម្រកម្ម្របតិ បតតិបដចចកវ ិទាព័ត៌ានវ ិទា និ ងទំ នក់ ទំនងសម្រាប់ បណ
ត ញសងគម្ដៅ

កនុងថ្ខ្ ម្ិន ឆ្នំ២០១៨ ថ្ៃលម្រកម្ម្របតិបតតិទី១ម្រតូវបានដ្វើដ

ើងតាំងពី ថ្ខ្ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣។

ម្រកម្ម្របតិបតតិដនឹះ គឺ ជាឯកស្ថរអនុ វតតន៍សម្រាប់អងគការសាជិ កទាំងអស់របស់អងគការគណៈកាា
្ិ ការសេម្របតិបតតិការដៃើម្បីកម្ពុជា យកដៅអនុ វតតន៍ដោយដម្រជើ សដរ ើសយកកម្ាវ ិ្ី ថ្ៃលពាក់ព័នឋ ដៃើម្បីដ្វើការ
្សពវ្ាយសម្ិទិ ្
ឋ លទាំងឡាយថ្ៃលអងគការស្ថាប័នរបស់ខ្ួនបានដ្វ
ែ
ើ ដៃើម្បីឲ្យានភាពម្របដសើរដ

ើង

សម្រាប់ សងគម្។

ថ្្នកសំខាន់ៗដនម្រកម្ម្របតិបតតិបដចចកវ ិទាព៍ ត៌ានវ ិទា និ ងទំ នក់ទំនងសម្រាប់ បណ
ត ញសងគម្ រួម្
ាន៖ ទិៃភា
ឋ ពទូដៅ, ទម្រម្ង់, រដបៀបតដម្ែើង, រដបៀបដម្របើម្របាស់, ម្រកម្សីល្ម្៌, ភាពជាឯកជន និងសុវតាិភាព
និងរដបៀបដនការម្រតួតពិនិតយកម្ាវ ិ្ី ថ្ៃលដយើងបានដម្រជើសដរ ើសយកម្កដម្របើម្របាស់។ គនែលឹះទាំងអស់ដនថ្្នក សំ
ខាន់ ៗភាគដម្រចើនដនឹះ ម្រតូវបានៃកស្សង់ ដចញពីអុិនដ្ើ ថ្ណត យកម្កថ្កសម្រម្ួល ដៃើម្បីដតតតដលើម្រកុម្ដោល
ដៅអនកអាន ថ្ៃលម្ិ នទាន់ានជំ នញវ ិជាាជី វៈបដចចកវ ិទាព័ ត៌ានវ ិទា និងទំ នក់ ទំនង។
ជាការពិ តានកម្ាវ ិ្ីបណ
ត ញសងគម្ជាដម្រចើ ន
តបតាម្តម្រម្ូវការដនបរ ិបទខ្ុ សៗោន។

ថ្ៃលកំពុងថ្តដម្របើ ម្របាស់កុងបណ
ន
ត ម្របដទសដ្សងៗ

សម្រាប់បរ ិបទដនម្របដទសកម្ពុជា ដយើងបានដម្រជើ សដរ ើសយកកម្ាវ ិ្ី

បណ
ត ញសងគម្ចំ នួន១០ ថ្ៃលកំពុងដពញនិ យម្ដម្របើ ម្របាស់ សម្រាប់ ការបងាាញជូ ននូ វថ្្នកសំខាន់ៗ ថ្ៃល
ជាម្របភពសម្រាប់ អក
ន អានយកដៅដរៀនសូម្រតលំអិតបថ្នាម្

ដៃើ ម្បីធានបាននូ វការសដម្រម្ចដោលដៅ

និង

ដោលបំ ណងអងគការ/ស្ថាប័ នរបស់ខ្ួន។
ែ
ើញលាី ចំ ដពាឹះអនកអានថ្ៃលជាអនកជំ នញ បដចចកវ ិទា

ៃូ ដចនឹះម្រកម្ម្របតិ បតតិដនឹះ ម្ិនានអវីជាការរកដ

ព័ ត៌ានវ ិទា និងទំ នក់ទំនងដនឹះដទ ប៉ាុថ្នតដយើងសងឃលម្នល ងដជឿជាក់ ថា ម្រកម្ម្របតិ បតតិបដចចកវ ិទាព៍ត៌ានវ ិទា
និ ងទំ នក់ទំនងសម្រាប់បណ
ត ញសងគម្ដនឹះ
ពុ ងថ្តចាប់ ដ្តើម្ដរៀនសូម្រត

នល ងពិតជា្តល់នូវម្របភពទុ នជាដម្រចើ នសម្រាប់អនកអានថ្ៃលកំ

ដម្រកបចំ ដណឹះៃលងដលើបដចចកវ ិទាព័ត៌ានវ ិទា

ចំ ដណញពី ការវ ិវតតឥតឈប់ ឈររបស់បដចចកវ ិទាព័ត៌ានវ ិទា
ដរៀងរាល់ដលៃ។
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យកដៅអនុ វតតន៍ទាញយក្ល

និងទំ នក់ទំនងថ្ៃលកំពុងថ្តរ ីកចដម្រម្ើនជា

រញ្េ ពា
ី រសរំក្ពួញ
គ.ស.ក

គណៈកាា្ិ ការសេម្របតិបតតិការដៃើម្បី កម្ពុជា

#

Hashtags

HTML

Hypertext Markup Language

ICT

Information Communication Technology

iOS

iPhone Operating System

IP

Internet Protocol

IT

Information Technology

NGOs

Non-Government Organization

OS

Operating System

VoIP

Voice over Internet Protocol

URL

Universal Resource Locator

SEO

Search Engine Optimization
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រំណត់ចំណ្ត ំពារយគនែលឹះមួយចំនួន
Applications
Program

គឺ ជាកម្ាវ ិ្ី កុំពយូទ័ រម្ួ យថ្ៃលម្រតូវបានបដងកើតដ

Blogs

គឺ ជាការពិ ភាកា ឬដគេទំព័រព័ ត៌ាន ថ្ៃលបានដបាឹះពុ ម្្
ព ាយដៅដលើ World

ម្ុ ខ្ងារ កិចចការ ឬសកម្ាភាព ដៃើ ម្បីជាម្របដយជន៍ៃល់អនកដម្របើម្របាស់

Wide Web ថ្ៃល្ទុកោច់ ដោយថ្
Data Dashboard

ើង ដៃើម្បីសម្រម្បសម្រម្ួលម្រកុម្

កនូវព័ត៌ានម្របចាំដលៃ ថ្ៃលានលកខណៈ

ជាការបញ្ូច លអតាបទ។

គឺ ជាឧបករណ៍ម្រគប់ម្រគងព័ត៌ាន ថ្ៃលតាម្ោនដម្ើលវ ិភាគ និ ងបងាាញ
សូចនករ ការអនុ វតតសំខាន់ (KPI) រងាវស់ថ្ម្៉ា ម្រត និងជាចំ ណុចទិននន័យសំខាន់ៗ
ដៃើម្បីតាម្ោនសុខ្ភាពដនអាជី វកម្ា ថ្្នក ឬៃំ ដណើរការជាក់ ោក់ ណម្ួ យ។

Hashtags (#)

គឺ ជាម្របដភទដន

tagថ្ៃលបានដម្របើដៅដលើបណ
ត ញសងគម្ៃូចជា

metadata

Twitter និងដសវាកម្ា micro blogging ដ្សងដទៀត ថ្ៃលអនុញ្ាតឱ្យអនកដម្របើ
ម្របាស់សកម្ាោក់ ពាកយសុំ ដោយអនកដម្របើ ម្របាស់បដងកើត

tagging ថ្ៃលអាចដ្វើ

ដៅបានសម្រាប់ ភាពងាយស្សួលកនុងការថ្សវងរកនូ វស្ថរភាាប់ ជាម្ួ យនលង

ម្របធានបទ ឬាតិ កាជាក់ោក់ ។ វាអនុ ញ្ាតឱ្យានភាពងាយស្សួល សាគល់
ភាពម្រតលម្ម្រតូវដនរបស់អី វម្ួយថ្ៃលកំពុងដពញនិ យម្

ដោយម្ិនចាំបាច់ ានការ

ដរៀបចំ ឬភាស្ថសាគល់ណម្ួ យ។

iOS

គឺ ជាម្របព័នធម្របតិបតតិការទូរស័ពទចល័តថ្ៃលម្រតូវបានបដងកើតដ

ើងដោយម្រកុម្េុន

Apple Inc
Internet Protocol
(IP)

អាសយោឋន្ែូវការអុិន្ឺថ្ណត
នី ម្ួយៗថ្ៃលភាាប់ ដៅនលង

បណ
ត ញកុំពយូទ័ រ

សម្រាប់ ការទំ នក់ទំនង។

Reblog

គឺ ជាស្ថែកដលខ្ ថ្ៃលបាន្តល់ឱ្យឧបករណ៍
ថ្ៃលដម្របើ អុិន្ឺ ថ្ណត្ែូវការ

គឺ ជាយនតការកនុងការសរដសរបែុក ថ្ៃលអនុ ញ្ាតឱ្យអនកដម្របើម្របាស់ោក់ ាតិ កា
អតាបទរបស់អក
ន ដម្របើ ម្របាស់ានក់ ដទៀតដោយបងាាញម្របភពដនការបដងាាឹះដរឿង
ដនឹះរបស់អនកដម្របើ ដ្សងដទៀត។

Search Engine
Optimization (SEO)

គឺ ជាៃំ ដណើរការ
ដគេទំព័រ

ដនការប៉ា ឹះពាល់ៃល់ភាពដម្ើ លដ

ឬទំ ព័របណ
ត ញម្ួ យ

សំដៅដៅជាលទធ្លដ្វើដ

Social Media

ើញ

ថ្ៃលដៅម្ិនបង់ម្របាក់

ដៅដលើបណ
ត ញដន
ដេើយជាញលកញាប់

ើងដោយម្ិនបង់ ម្របាក់។

បដចចកវ ិទាកុំពយូទ័ រសម្រាប់្ារភាាប់ទំនក់ទំនង

ថ្ៃលជួ យសម្រម្ួលៃល់ការ

បដងកើត និងការថ្ចករ ំថ្លកព័ ត៌ានគំនិត ចំណប់ អារម្ាណ៍ម្ុខ្របរ និ ងទម្រម្ង់ដន
ការបដញ្ចញម្តិដ្សងៗ តាម្រយៈសេគម្ន៍ និម្ិ ត
ា និងបណ
ត ញ។

VoIP
virtual communities

គឺ ជាវ ិ្ីស្ថស្រសត និ ងម្រកុម្បដចចកវ ិទាសម្រាប់ ការ្តល់នូវសដម្ែងទំ នក់ ទំនង និង
ជាថ្្នកពេុព័ត៌ានម្រគបៃណតប់ ដៅដលើបណ
ត ញអុិន្ឺ ថ្ណត្ែូវការ។

គឺ ជាបណ
ត ញសងគម្តទល់ខ្ួន
ែ ថ្ៃលដ្វើអនតរកម្ាតាម្រយៈម្របព័ន្
ធ សពវ្ាយ

បណ
ត ញសងគម្ជាក់ ោក់ ថ្ៃលអាច្ែងកាត់ ម្រពំ ថ្ៃនភូម្ិស្ថស្រសត និងនដយបាយ
ដៃើម្បីសដម្រម្ចបាន្លម្របដយជន៍ ឬដោលដៅដៅវ ិញដៅម្ក។
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URL

ទី តាំងរកព័ ត៌ានជាក់ោក់ ថ្ៃលម្រតូវបានដគដៅថាអាសយោឋនដគេទំ ព័រ គឺ
ដយងដៅនលង្នធានដគេទំ ព័រថ្ៃលបញ្
ា ក់ ពីទីតាំងរបស់វាដៅដលើបណ
ត ញកុំ

Web 2.0

ពយូទ័ រ និ ងយនតការសម្រាប់ទាញវាយកម្ក។

ដវបស្ថយ 2.0 សំដៅដៅដលើ World Wide Web websites ថ្ៃលសងកត់្ន
ៃ ់ ដលើ
ាតិ កាថ្ៃលបដងកើតដោយអនកដម្របើថ្ៃលអាចដម្របើ ម្របាស់បាន និ ងអនតរម្របតិបតតិការ
សម្រាប់ អក
ន ថ្ៃលជាអនកដម្របើ ចុងដម្រកាយ។
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1.

ទ្យិដ្ឋភាពទ្យូច្ៅននក្រមក្រតិរតតិ
1.1.

ច្េតុអវីបានជាក្រមក្រតិរតតិច្នឹះក្តូវរច្ងកត
ើ ច្

ង
ើ ?

អងគការគណៈកាា្ិ ការសេម្របតិបតតិការដៃើ ម្បីកម្ពុជា ដៅកាត់ ថា (គ.ស.ក) គឺ ជាអងគការសាជិក

ភាពថ្ៃលានទាំងអងគការជាតិ និងអងគការអនតរជាតិម្របាណជា១៧០ដៅកនុងម្របដទសកម្ពុជា។ អងគការ
គ.ស.ក

បានដៃើ រតួ នទីពិដសសចម្បងតាំងពី ឆ្នំ១៩៩០

សម្រាប់បងកលកខណៈងាយស្សួលកនុងការសម្រម្ប

សម្រម្ួលអងគការសងគម្សុីវ ិល ដ្វើការងាររួម្ោនម្របកបដោយទំ នួលខ្ុ សម្រតូវ គណដនយយភាព អភិ បាលកិ ចចលអ
បរ ិយកាសអំ ដណយ្ល និ ងនិ រនតរភាពអងគការសងគម្សុីវ ិល ដៅកនុងម្របដទសកម្ពុជា។
ដវទិ កាសិកាដរៀនសូម្រតបដចចកវ ិទាព័ត៌ានវ ិទា និងទំ នក់ទំនង គឺ ជាថ្្នកម្ួយដនការកស្ថងសម្តា
ភាពសម្រាប់អងគការសាជិ ករបស់ គ.ស.ក ថ្ចករ ំថ្លកនូ វ ចំដណឹះៃល ង ជំ នញ និ ងបទពិដស្ថ្ន៍ពីោនដៅវ ិញ
ដៅម្ក។ ដវទិ កាដនឹះក៍ ជាកថ្នែង ថ្ៃលអងគការសាជិកម្កពីស្ថាប័ នខ្ុ សៗោន ថ្តបំដពញការងារដលើវ ិស័យៃូ ច
ោន បានម្កដរៀនសូម្រត និងរ ីកចដម្រម្ើនទាំងអស់ោន ដៃើ ម្បីដ្វើឲ្យម្របដសើរដ
ៃល់ម្រកុម្ដោលដៅការងារដៅតាម្ម្ូ លោឋន។

ើង កនុងការ្តល់គុណភាពដសវាកម្ា

ដវទិ កាសិកាដរៀនសូម្រតដនឹះ គឺ សិត
ា ដៅដម្រកាម្ការោំម្រទ្តល់បដចចកដទស ដោយម្រកុម្ទីម្របលកា និ ងម្រកុម្
ការងារបដចចកព័ត៌ានវ ិទា និងទំ នក់ទំនង ថ្ៃលានសាជិកពី ៨ ដៅ ១០រូប។ ម្រកុម្ទាំងពី រដនឹះបានដៃើ រតួ
នទី យ៉ាងសំខាន់ កនុងការ្តល់យុទឋស្ថស្រសត និងបដចចកដទសោំម្រទៃល់អងគការស្ថាប័ នដៅតាម្សេគម្ន៍ កនុង
ការទាញយកម្របដយជន៍ពីបដចចកវ ិទាព័ត៌ានវ ិទា និ ងទំ នក់ទំនង ថ្ៃលានការរ ីកចដម្រម្ើ នពី ម្ួយដលៃដៅ
ម្ួ យដលៃ។
កនុងថ្ខ្ឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១៣ ម្រកុម្ការងារបដចចកវ ិទាព័ត៌ានវ ិទា និងទំ នក់ទំនង បានបដងកើតនូ វម្រកម្
ម្របតិ បតតិបណ
ត ញសងគម្ ថ្ៃលបានដម្របើ ម្របាស់កនែងម្ក រួម្ាន៖ កម្ាវ ិ្ីដេវសបុក ជាដៃើម្ ដៃើម្បីធានថាអងគ
ការសាជិ ករបស់គ.ស.ក ដម្របើ ម្របាស់កុងការដ្វ
ន
ើឲ្យានភាពម្របដសើរដ
ដបើគិតម្កៃល់ឆ្នំ២០១៨ដនឹះ

ើងនូ វការងាររបស់ដគ។ រយៈដពល៥ឆ្នំ

ដេើយជារយៈដពលម្ួ យថ្ៃលពិ ចារណកនុងការដ្វើការ្ែុឹះបញ្
ច ង
ំ

និងដ្វើ

បចចុបបននភាពដ ើងវ ិញ នូ វម្រកម្ម្របតិ បតតិបណ
ត ញសងគម្ដនឹះ ដេើយដនឹះជាដេតុ្ល ថ្ៃល គ.ស.ក តាម្រយៈ
ម្រកុម្ទី ម្របលកា និងម្រកុម្ការងារបដចចកវ ិទាព័ ត៌ានវ ិទា និ ងទំ នក់ទំនង ដ្វើការជិតសនិទិ ជា
ឋ ម្ួ យនលង ម្រកុម្ការងារ
របស់ដោក រ ិច ចំដរ ើន ទីម្របលកាឯករាជយ ម្កពីដៃគូ ម្របល កាដយបល់ដលើការអប់ រ ំ និងការងារ ដៃើម្បីរម្
ួ ោនដ្វើការ
្ែុឹះបញ្
ច ង
ំ ដ្វើបចចុបបននភាពនូ វឯកស្ថរដនឹះដ

ើងវ ិញ។

12

1.2.

ច្ោលរំណងររស់ក្រមក្រតិរតតិ
ការដ្វើបចចុបបននភាពដលើម្រកម្ម្របតិបតតិបដចចកវ ិទាព័ ត៌ានវ ិទា និងទំ នក់ ទំនង
សម្រាប់ បណ
ត ញសងគម្លាីដនឹះគឺ ានដោលបំ ណងដ្វើឲ្យានភាពកាន់ ថ្តងាយ

ស្សួលៃល់អក
ន អានជាម្រកុម្ដោលដៅ ដៃើម្បីឲ្យពួកោត់ ងាយយល់ានជដម្រម្ើ ស
ដម្រចើនងាយយកដៅអនុ វតតន៍បាន

ដៃើ ម្បីដ្វើការ្សពវ្ាយឲ្យកាន់ ថ្តទូ លំទូ

ោយនូ វសកម្ាភាព សម្ិទិ ្
ឋ ល ការចូ លរួម្ននរបស់ខ្ួន
ែ កនុងនម្ជាអងគការ
ម្ិ នថ្ម្នរោឋភិ បាល ថ្ៃលកំ ពុងអនុ វតតន៍ដលើវ ិស័យចម្រម្ុឹះដ្សងោន ថ្តានដោល
ដៅថ្តម្ួ យជាម្ួ យនល ងរាជរោឋភិ បាលកម្ពុជា ដ្វើយ៉ាងណឲ្យកម្ពុជាានភាពរ ីក
ចដម្រម្ើ ន ដេើយម្របជាពលរៃឋថ្ខ្ារទទួ លបាន្លយ៉ា ងពិតម្របាកៃពីៃំដណើរការ
ដនការរ ីកចដម្រម្ើនដនឹះ។
កនុងចំ ដណម្អងគការសាជិ កជាង១៧០អងគការ ថ្ៃលជាសាជិ ករបស់
អងគការគណៈកាា្ិ ការសេម្របតិបតតិការដៃើ ម្បីកម្ពុជា គឺ ានទាំងអងគការជាតិ
និ ងអនតរជាតិដេើយម្រកម្ម្របតិ បតតិបណ
ត ញសងគម្លាីដនឹះគឺ ដតតតសំខាន់ ដលើ
សាជិ កជាអងគការជាតិ ថ្ៃល្នធានដៅានកម្រម្ិតកនុងការដម្របើម្របាស់បដចចក
វ ិទា

ដៃើ ម្បីរម្
ួ ចំ ថ្ណកសដម្រម្ចបានដោលដៅរបស់អងគភាព

ជាពិដសសដៅ

ដទៀត ម្រកម្ដនឹះគឺ ស្ថកសម្ដម្របើម្របាស់សម្រាប់បុគគលិកជាអនកទទួ លខ្ុ សម្រតូវ ថ្ត
ម្ិ នានជំ នញអាជី ពជាអនកបដចចកវ ិទាព័ត៌ានវ ិទា។

1.3.

ក្ពំថ្ដ្ន និងការរំណត់
ម្រកម្ម្របតិបតតិបណ
ត ញសងគម្ដនឹះ ម្រតូវបានដ្វើបចចុបបននឲ្យស្សបជាម្ួ យនល ងបថ្ម្រម្
បម្រម្ួលដនការ ីកចដម្រម្ើនរបស់កម្ាវ ិ្ីនីម្ួយៗ

ដេើយម្ិ នថ្ម្នកម្ាវ ិ្ី បណ
ត ញ

សងគម្ទាំងអស់ម្រតូវបានោក់ បញ្ូច ល កនុងម្រកម្ម្របតិ បតតិដនឹះដទ គឺ ានថ្តកម្ាវ ិ្ី
ម្ួ យចំនួនប៉ាុ ដណណឹះ ថ្ៃលកំ ពុងដពញនិ យម្ដម្របើ ម្របាស់កុងសងគ
ន
ម្ដយើងបចចុបបនន
ដនឹះៃូ ចជា៖ Facebook, Google+, YouTube, Line, Telegram, Instagram, Twitter,
LinkdIn, Pinterest and Tumblr។
ដៅកនុងកម្ាវ ិ្ី នីម្ួយៗម្រតូវដ្វើបចចុបបននភាពដ
ទូ ដៅ

ើងវ ិញ ានបរ ិយយពី លកខណៈ

លកខណៈពិ ដសសកម្ាវ ី្ី ការតដម្ែើងកម្ាវ ិ្ី រដបៀបដម្របើ ម្របាស់ ម្រកម្សីល

្ម្៌ រដបៀបកនុងការ្សពវ្ាយ ាតិ កាអតាបទ សុវតាិភាព ការដម្របើម្របាស់ ការ
ម្រតួតពិនិតយនិងវាយតដម្ែ។ ដៅកនុងការបរ ិយយពី លកខណៈពិ ដសសកម្ាវ ី្ី និ ង
ការតដម្ែើងកម្ាវ ិ្ី

ម្រពម្ទាំងរដបៀបដនការដម្របើ ម្របាស់
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គឺ ម្ិនម្រតូវបានបរ ិយយ

លំអិតដ

ើយ

គឺ ដយើងនល ងម្របាប់ពីគនែលឹះសំខាន់ៗជាទុ នសម្រាប់ ការយកដៅ

ស្ស្ថវម្រជាវបថ្នាម្ ថ្ៃលដនឹះជាវ ិ្ី ថ្ៃលអនកអានបដងកើនសម្តាភាពរបស់ខ្ួនបាន
ែ
យ៉ា ងម្របដសើរដតតតដលើកម្ាវ ិ្ី ណ ថ្ៃលសម្ស្សបសម្រាប់ អងគភាពរបស់ខ្ួន។
ែ

1.4.

ភាពញលរញារ់ននការច្្វើរចេរបនន
ភាព
ុ

ពី ម្ួយដលៃដៅម្ួ យដលៃ បដចចកវ ិទាព័ ត៌ានវ ិទាានការរ ីករចដម្រម្ើនឥតឈប់ ឈរ ដេើយម្របសិនជាអាច
ដ្ចើបាន ម្រកម្ម្របតិ បតតិបដចចកវ ិទាព័ ត៌ានវ ិទា និងទំនក់ ទំនងសម្រាប់បណ
ត ញសងគម្ដនឹះ គួ រដ្វើដ

ើងជាដរៀង

រាល់ឆ្នំ ម្របសិនដបើអងគការស្ថាប័ នាន្នធានទាំងលវ ិកា និងបុគគលិកទទួ លខ្ុសម្រតូវ។

2.

ើ ពីរណ្ត
ច្សចរតីច្្តម
ត ញសងគម

2.1.

អវីច្ៅជារណ្ត
ត ញសងគម?

បណ
ត ញសងគម្ គឺ ជាបដចចកវ ិទាថ្ៃលសម្រម្បសម្រម្ួលដោយកុំ ពយូទ័រជួ យសម្រម្ួលៃល់ការបដងកើត និ ង

ថ្ចករ ំថ្លកព័ត៌ាន គំនិត ចំ ណប់ អារម្ាណ៍ពី ការងារ និងទម្រម្ង់ ដនការបដញ្ចញម្តិដ្សងៗដទៀត តាម្រយៈ
សេគម្ន៍ និងបណ
ត ញនិម្ិ ត
ា (ដវ ើ្យួ)។

ភាពខ្ុ សោនដនដសវាកម្ាបណ
ត ញសងគម្ ថ្ៃលឈរថ្តឯកឯង និ ងដសវា្សពវ្ាយសងគម្ ថ្ៃលភាាប់
ជាម្ូ យ អាចដម្របើ បានបចចុបបននដនឹះ ដ្វើឲ្យានការលំបាកកនុងការកំ ណត់ និយម្ន័យ ។ ដទាឹះបី ជាយ៉ា ងណក៏
ដោយវាានលកខណៈទូ ដៅរួម្ម្ួ យចំនួន៖

1). បណ
ត ញសងគម្ គឺ ជាកម្ាវ ិ្ី ថ្ៃលានម្ូ លោឋនដលើអុិន្ឺ ថ្ណតថ្វប២.០ ថ្ៃលានអនតរអំ ដពើ
2). ាតិ កាថ្ៃលបដងកើតដោយអនកដម្របើម្របាស់ៃូចជាការ្ុ ស ឬម្តិ ដយបល់ រូបភាព ឬវ ីដៃអូឌ្ីជីលល
និ ងទិ នន
ន ័ យថ្ៃលបានបដងកើតតាម្រយៈអនតរកម្ាដលើអុីន្ឺ ថ្ណត ទាំងអស់គឺជាសរដសឈាម្ដន
បណ
ត ញសងគម្
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3). អនកដម្របើ ម្របាស់បដងកើតម្របវតតិរប
ូ ជាក់ោក់ ជាដសវាកម្ាសម្រាប់ដវបស្ថយ ឬកម្ាវ ិ្ី ថ្ៃលម្រតូវបាន
រចននិងថ្លរកាដោយស្ថាប័ នបណ
ត ញសងគម្
4). បណ
ត ញសងគម្ ជួ យសម្រម្ួលៃល់ការអភិ វឌ្ឍបណ
ត ញសងគម្អនឡាញ ដោយភាាប់ ម្របវតតិរប
ូ របស់
អនកដម្របើម្របាស់ជាម្ួ យម្របវតតិរប
ូ របស់បុគគល ឬម្រកុម្ដ្សងដទៀត។

2.2.

តនមែននរណ្ត
ត ញសងគម

បណ
ត ញសងគម្ អនុ ញ្ាតតឲ្យអងគការម្ិនសំដៅរកម្របាក់ ចំដណញ បដងកើនការយល់ៃលងអំ ពីដបសកកម្ា
របស់ពួកដគ បដងកើនអានុភាពរបស់ពួកដគ និងពម្រងលងអានុ ភាពអនកោំម្រទរបស់ពួកដគ ដៃើម្បីជួយ្សពវ្ាយ
ស្ថររបស់ពួកដគ។

បណ
ត ញសងគម្តាម្្ម្ាតាអាចជួ យអងគការម្ិនសំដៅរកម្របាក់ ចំដណញ

សម្រម្ចបាននូវដោលដៅ

ទំ នក់ទំនងរបស់ពួកដគ។ បណ
ត ញ្ំ និងសម្បួរថ្បប ថ្ៃលានដៅកនុងបណ
ត ញសងគម្ និ ងសកាតនុ ពលកនុង
ការបដងកើតបណ
ត ញលាីដោយដម្របើ ម្របាស់បណ
ត ញសងគម្

គឺ ជាចំ ណុចសំខាន់ សម្រាប់ អងគការម្ិនរកម្របាក់កដម្រម្

ដៃើម្បីទាក់ទងជាម្ួ យបណ
ត ញរបស់ពួកដគ។ ខាងដម្រកាម្ដនឹះគឺ ជាអតាម្របដយជន៍ ទាំង១០របស់បណ
ត ញសងគម្
សម្រាប់ អងគការម្ិ នរកម្របាក់ ចំដណញ។
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1. ដរៀនអំពីអីថ្វ ៃលអនកោំម្រទរបស់អក
ន កំពុងនិ យយ និងថ្ចករ ំថ្លកអំពីអងគការរបស់អនក
2. ជម្រម្ុញឲ្យានចរាចរណ៍ដៅកាន់ សម្បតតិថ្វបដ្សងៗរបស់អក
ន - ដវបស្ថយ បែក ដេវសបុ ក។ ល។
3. ដ្វើឱ្យម្របដសើរដ
គនែលឹះ

ើងនូ វលទធ្លដលើទំព័រលទធ្ល Search Engine ជាម្ួ យនលងាតិកាសម្បូរថ្បបដនពាកយ

4. ជម្រម្ុញនំអក
ន ទសសនដៅកាន់ ទំព័របរ ិចាចគតាម្អុី ន្ឺ ថ្ណត
5. ដ្វើឲ្យអនកោំម្រទថ្ចកចាយស្ថរអំពីអងគការអនកតាម្រយៈទំ ព័របណ
ា ញសងគម្របស់ពួកដគ
6. ្តល់អានុ ភាពៃល់អនកោំម្រទ ថ្ៃលានទល កចិតត និងានឥទធិពលបំ្ុតរបស់អក
ន ដៃើ ម្បីដលើកកម្ពស់
្សពវ្ាយអងគការរបស់អក
ន
7. បងកឱ្យានចលនម្ូ លោឋនអាចដ្ែើយតបបានយ៉ា ងឆ្ប់ រេ័ស និងទាន់ ដពលដៅនល ងម្រពលតិ កា
ត រណ៍
ថ្ៃលម្ិនអាចទសសន៍ ទាយបាន
8. ដ្វើឱ្យអងគការរបស់អនកានភាពរស់រដវ ើកដោយម្ិនកម្រម្ិ តវ ិ្ី ស្ថស្រសតម្របាស្ស័យទាក់ ទងឬស្ថរតាម្ថ្បប
ម្របដពណី្ម្ាតាដទ
9. ទទួ លបានទំ នក់ ទំនងលាី និ ងបដងកើតបញ្ាីទិន័ យ
ន អុី ថ្ម្៉ាលរបស់អក
ន
10. បដងកើនការទុកចិតត និងភាពដស្ថាឹះម្រតង់ពីអក
ន ោំម្រទរបស់អនកដោយអនុ ញ្ាតឱ្យពួកដគថ្ចករ ំថ្លកសដម្ែង
របស់ពួកដគតាម្រយៈដវទិកា្តល់ដយបល់។

2.3.

ការថ្សវងយល់អំពីរណ្ត
ត ញសងគម
ការយល់ៃលងពីទិៃឋភាពបណ
ត ញសងគម្

អាចជួ យឱ្យអងគការននជម្រម្ុញខ្ែួនឯងដៃើម្បីដរៀបចំ យុទធ

ស្ថស្រសតបណ
ត ញសងគម្ៃ៏រ លងាំ និងចូ លរួម្ម្របកបដោយទំ នុកចិតតដលើអនឡាញ(online)។ ដយើងនលងដតតតដៅ

ដលើថ្្នកសំខាន់ៗម្ួ យចំនួនៃូចជាការតែស់បូរព័
ត ត៌ាន បណ
ត ញ និ ងការតែស់បូរការម្រគប់
ត
ម្រគង និងៃំដណឹះ
ស្ស្ថយ។
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ការតែស់បូរព័
ត ត៌ាន

បណ
ត ញសងគម្បានតែស់បូររដបៀប
ត
ថ្ៃលអនកយកព័ត៌ានម្របម្ូ លនិងរាយ
ការណ៍ព័ត៌ាន វ ិ្ីថ្ៃលអនកអានម្របម្ូ លព័ ត៌ាន និ ងលកខណៈដនអនតរ
កម្ារវាងស្ថធារណៈនិងអងគការ។ ឧបករណ៍បណ
ត ញសងគម្អនុញ្ាតឱ្យ

ម្នុ សសជាដម្រចើ ននក់ ទាក់ទងោនបានកនុងលំេឌ្ី ជីលល (Digital) រួម្ម្ួ យម្ិន
ថាពួ កដគដៅទី ណទូ ទាំងពិ ភពដោក។

 បណ
ត ញ
បណ
ត ញសងគម្អនុ ញ្ាតឱ្យបុគគលានក់ៗ

រាប់បញ្ូច លទាំងអនកោំម្រទអងគការ

ម្ិ នរកម្របាក់ចំដណញអាចទំ នក់ទំនងោន ថ្ចកចាយ និ ង សេការោន តាម្

រដបៀបលាី បដងកើតបណ
ា ញ ថ្ៃលានថ្តម្ួ យ និ ងថ្បែកៗពី ោន ដៅកនុងពិភព
អនឡាញ (online)។



តែស់បូរកន
ត ុងការដតតតអារម្ាណ៍ និងការម្រគប់ម្រគង

ការតែស់បូរទម្រម្ង់
ត
លី ដា នបណ
ត ញអនឡាញ

ានទាំងបណ
ត ញសងគម្

បានបដងកើតៃល់ចំណុចដ្វើការ្ាយបនតតទល់បានដលើអុិនដ្ើ ដណត។
ការទំ នក់ទំនងរបស់ស្ថាប័ន ម្រតូវបានដ្វើឲ្យាន

លកខណៈម្របជា្ិប

ដតយយ ថ្ៃលអនកដម្របើ ម្របាស់បណ
ត ញសងគម្ម្រគប់ ម្រគងការសនទនអំពី
ដម្របនៃ៏របស់ស្ថាប័ន។

ជាទូ ដៅអងគការម្ិ នរកម្របាក់ ចំដណញម្រតូវបាន

ថ្ណនំឱ្យបដងកើតដម្របនៃ៏ យីដោ និងទាក់ ទាញម្ូ លនិ្ិបានដោយស្ថរ
ដករ ៍ដឈាាឹះ(ដម្រកឌ្ីៃ)ដនការងាររបស់ខ្ួន
ែ

ដេើយពួ កដគក៍ ម្រតូវថ្តដោឹះ

ស្ស្ថយការតែស់បូរអំ
ត ណច ម្រគប់ម្រគង បណ
ត ញសងគម្របស់ខ្ួន។
ែ

 ៃំដណឹះស្ស្ថយ

ជារួម្ បណ
ត ញសងគម្បានតែស់បូររដបៀប
ត
ថ្ៃលអងគការម្ិនរកម្របាក់

ចំ ដណញអាចដលើកកម្ពស់ការតែស់បូរសងគ
ត
ម្។ បរ ិយកាសថ្ៃលអងគ

ការម្ិ នរកម្របាក់កដម្រម្ដ្វើការ គឺ ានភាពសាគស្ថ
ា ញ ៃូ ដចនឹះបណ
ត ញ
ុ
អុី ន្ឺ ដណត ដៃើរតួ នទី ជាសនល
ខ្ណៈថ្ៃលអនកពាក់ ព័នធចង់ បានការ
ូ
ចូ លរួម្កាន់ ថ្តដម្រចើនកនុងសកម្ាភាពរបស់អងគការ។ដោយស្ថរទិៃឋភាព

ដនឹះ ានកតាតសំខាន់ៗពី រ ថ្ៃលអងគការគួ រម្រតូវបានដលើកទលកចិតតតាម្
រយៈបណ
ត ញសងគម្រួម្ាន៖ ការស្ថតប់ និ ងការបាត់បង់ ការម្រតួត
ពិ និតយ។

ឥរ ិយបលទាំងដនឹះនលងម្រតូវបានពនយល់ៃូចខាងដម្រកាម្ដនឹះដោយ

បងាាញពីឧទាេរណ៍ដនយុទធស្ថស្រសតបណ
ត ញសងគម្ថ្ៃលរួម្បញ្ូច ល
កតាតទាំងដនឹះដោយដជាគជ័យ។
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 ការស្ថតប់

ដោយស្ថរបណ
ត ញសងគម្
បដញ្ចញដយបល់ ពិ និតយដ

្តល់ឱ្យអនកដម្របើម្របាស់ម្រគប់ រប
ូ នូ វអំណច

ើងវ ិញនិងដបាឹះពុ ម្្
ព ាយ

និ យយតិចជាងម្ុន និ ងពល ងថ្្អកដលើការស្ថតប់

អងគការម្រតូវ

ដៃើម្បីបដងកើតដម្របនៃ៍

របស់ពួកដគ។ តាម្រយៈការស្ថតប់ ម្របកបដោយម្របសិទធភាព
អាចដ្វើការសដម្រម្ចចិតតសម្ស្សបអំពីរដបៀបចូ លរួម្

អងគការ

និងដ្ែើយតប

ថ្ៃល នលងបដងកើនការដពញចិ តៃ
ត ល់អក
ន តាម្ោន និងអនកោំម្រទអងគការ។

 បាត់បង់ការម្រតួតពិនិតយ

ដោយដេតុ ថាអនកដម្របើម្របាស់ម្រគប់ម្រគងការសនទន

ដៅដលើបណ
ត ញ

សងគម្ អងគការម្រតូវថ្តទាញយកអតាម្របដយជន៍ពីការបាត់ បង់កុងការ
ន
ម្រតួតពិនិតយរបស់ពួកដគ

ដោយដ្វើការបដងកើនការសេការដលើគំនិត

ចំ ដណឹះៃល ងាតិ កា ការរចន និ ង្លិត្ល។ ទាំងដនឹះពាក់ព័នន
ធ លង
ការបដងកើតនូ វស្ថារតី សេកម្ាសិទិ ធ

ដលើការសដម្រម្ចចិតតរបស់អងគការ

ម្ួ យថ្ៃលអាចម្រតូវបានសម្រម្បសម្រម្ួលដោយការស្ថតប់
ដលើ) ការដបើកចំ េ និងភាពដស្ថាឹះម្រតង់ពិតម្របាកៃ។

 គម្រម្ូដនការ្ារភាាប់

(ដម្ើ លខាង

ដ្វើការដៃើម្បីថ្សវងរកការសនទនដៅដលើបណ
ត ញទាំងដនឹះ ស្ថាប់ ការ
សនទនទាំងដនឹះ និ ងចូ លរួម្ (ជាជាងការ្ាយស្ថរព័ ត៌ាន) ។

អងគការម្ិនរកម្របាក់ចំដណញគួ រថ្តដតតតការយកចិតទ
ត ុ កោក់ តិច
ជាងម្ុនដលើការរ ីកចដម្រម្ើនរបស់ខ្ួន
ែ

និ ងបថ្នាម្ការយកចិតតទុកោក់

ដម្រចើនជាងម្ុនដៅដលើការបដងកើតបណ
ត ញរបស់ពួកដគ។
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2.4.

គុណសមបតតិ និងគុណវិរតតិររស់រណ្ត
ត ញសងគម

ដទាឹះបី បណ
ត ញសងគម្ានគុ ណវ ិបតតិម្ួយចំ នួន ថ្ៃលដយើងគួរថ្តយល់ៃលង ក៏ ប៉ាុថ្នត វាដៅថ្តាន
គុ ណសម្បតតិដម្រចើ នជាងគុណវ ិបតតិ។ តារាងដនឹះបងាាញពី គុណសម្បតិ ត និ ងគុណវ ិបតតិរបស់បណ
ត ញសងគម្៖

គុណវ ិបតតិ

គុណសម្បតតិ
ម្របជា្ិបដតយយភាព៖

អនកណក៏ អាចជាអនកស្ថរព័ត៌ ព័ត៌ានដម្រចើនដលើសលប់៖ ដោយស្ថរថ្តអនក

ានបាន។ ដៅអារា៉ា ប់ស្រសពីង បុគគលឯកជនបានដម្របើ

ណក៏ អាចដម្របើបណ
ត ញសងគម្ ព័ត៌ានម្ិ ន

បណ
ត ញសងគម្ដៃើម្បី្សពវ្ាយអំ ពីការោបសងកត់

ទាក់ ទងដម្រចើនម្រតូវបានបដងកើតដ

របស់រោឋភិ បាល។

ថ្ៃលទាក់ទងនលងភាពសំខាន់ អាចបាត់ បង់ ដៅ
កនុងលំេូរព័ត៌ាន។

ការចូលរួម្ដោយតទល់៖ ម្របជាជនទទួ លបានបណ
ត ញ ទំនក់ទំនងដបើកចំេ៖
ថ្ៃលពួកដគអាចទាក់ទងដោយតទល់ជាម្ួ យអងគការ

ើង ។ ព័ត៌ាន

ម្របតិកម្ារបស់អក
ន ដម្ើ ល

ជាញលកញាប់នលងម្រតូវបានដ

ើញភាែម្ៗជាស្ថធារ

ដម្រៅរោឋភិ បាលឬម្រកុម្េុនម្ួ យ ដៃើម្បីតែស់បូរព័
ត ត៌ាន ណឹះ។ សូម្ដ្វើការដ្ែើយតប និងតែស់បូរស្ថ
ត
ា ប័ ន
ពិ ភាកាអំពីបញ្
ា ម្ួ យ

ឬដ្វើឲ្យពួកដគទទួ លខ្ុ សម្រតូវ របស់អក
ន ម្របសិនដបើ ានការរ ិឹះគន់ ជាេូរថ្េរ

ចំ ដពាឹះសកម្ាភាពរបស់ពួកដគ។

អងគការរោឋភិ បាល ដេើយដនឹះជាអវីថ្ៃលដពលខ្ែឹះានការលំបាក

ម្រកុម្េុនានលទធភាពអាចទាក់ទងដៅនលងដភ្ៀវរបស់

ខាែំងសម្រាប់ស្ថាប័នថ្ៃលានលកខណៈម្ិនទាន់

ពួ កដគ។

សម្័ យ។

បណ
ត ញ:៖ អងគការម្ិ នថ្ម្នរោឋភិ បាលម្ួ យអាចដចញ សុចរ ិតភាពតទល់ខ្ន៖
ួែ

បណ
ត ញសងគម្ម្ួ យចំ

ស្ថររបស់ខ្ួនដេើ
ែ
យ្សពវ្ាយវាដោយខ្ែួនឯង កនុងវ ិ្ី នួ ន្ទុកនិងថ្ចករ ំថ្លកព័ត៌ានម្ិនថាពួកដគចូ ល
ថ្ៃលានតំ ដលដថាក ឥតគិ តដលែ ដវឆ្ែត ទំ ដនើប និង ចិ តឬ
ត អត់។ ព័ត៌ានតទល់ខ្ួនខ្ែ
ែ
ឹះ គឺ ជាព័ ត៌ ាន
ងាយស្សួល។

រាល់តម្រម្ូវការបណ
ត ញសងគម្

ជា ម្ិ នម្រតលម្ម្រតូវឬថ្កែងកាែយ។

ឧបករណ៍ៃ៏អស្ថចរយម្ួ យដៃើម្បីថ្សវងរកាចស់ជំនួយ និង
ដៃគូ ថ្ៃលានសកាតនុពល

ដៃើម្បីដ្វើឱ្យានការយល់

ៃល ងអំ ពីម្ូលដេតុ ការងាររបស់អក
ន ។
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ៃំដណឹះស្ស្ថយបញ្
ា ស្ថធារណៈ៖ ម្របសិនដបើអក
ន ដោឹះ

ការចំណយដពលដវោ៖ ដៃើ ម្បីដម្របើ ម្របាស់

ស្ស្ថយបញ្
ា ម្ួ យសម្រាប់ ដម្ើ ល ដេើយបញ្
ា ដនឹះាន

បណ
ត ញសងគម្ឲ្យានម្របសិទធភាពបំ ្ុត អនក

សុពលភាពសម្រាប់ ដម្ើ ល ៃដទដទៀត ដនឹះអនកអាចដ្វើ

ដម្របើម្របាស់ម្រតូវខ្ំម្របលងថ្ម្របងកនុងការបដងាាឹះ។ វាជា

ការ្សពវ្ាយជារួម្ទាំងអស់ថ្តម្តងយ៉ា ងងាយស្សួល
តាម្រយៈបណ
ត ញសងគម្។ ដម្រៅពីដនឹះ អនកដម្ើ ល ៃដទ
ដទៀតអាចដម្ើ លដ

ការសំខាន់ ណស់ដៃើម្បីតាម្ោនអតាបទ និង
អនតរអំ ដពើ រថ្ៃលដកើតដ

ើង។

ើញថាអនកយកចិ តទ
ត ុកោក់ ខាែំង

ចំ ដពាឹះពួកដគ។
អនកដម្របើម្របាស់សកាតនុពលឬអនកដម្ើលលាី៖ ជាម្ួ យនល ង

ការជំរញ
ុ ការដៅៃល់៖ បណ
ត ញសងគម្ម្ួ យ

បណ
ា ញសងគម្អនកដម្ើ ល និ ងអនកោំម្រទអាចជួ យោនដៅ

ចំ នួនកំណត់ម្រពំថ្ៃនដនការដៅៃល់ដនការ

វ ិញដៅម្កជំនួសឱ្យម្របការថ្ៃលថាចំដណឹះៃល ង និង

បដងាាឹះដរឿងអវីម្ួយរបស់អក
ន ។ អនកម្រតូវថ្តបង់

អនតរអំ ដពើ រទាំងអស់គឺានថ្តដៅថ្្នកដសវាកម្ា។

ម្របាក់ ដៃើ ម្បីដអាយការបដងាាឹះរបស់អក
ន ដៅៃល់
ដម្ើ លដម្រចើន។

ការស្ថតប់សងគម្៖ តាម្រយៈការស្ថតប់ ការដលើកដ

ើងអំពី

ឯកជនភាព៖ ម្រតូវម្របុងម្របយ័តនជាម្ួ យទិ នន
ន ័យ

ដម្របនៃ៍ របស់អក
ន (និងដម្របនៃ៏របស់អនកម្របកួ តម្របថ្ជង

ថ្ៃលអនកទទួ ល ឬដម្របើម្របាស់ដៅដលើម្របព័នធ

របស់អក
ន ) អនកអាចសម្រម្បខ្ែួនតាម្ដសចកតីម្របាថានរបស់

្សពវ្ាយសងគម្។ ម្របដទសខ្ែឹះានចាប់ឯកជន

អនកអានដលឿនជាងម្ុន ដេើយ អភិវឌ្ឍន៍្លិត្ល ឬ

ភាពតលងរុងណស់
ល
។

ដសវាកម្ាលី ៗ
ា ដៃើម្បីជួយដោឹះស្ស្ថយបញ្
ា បដងកើត
ភាពជាដៃគូ ជាដៃើ ម្។

2.5.

គនែលឹះខ្ែីៗរនងការទារ់
ទាញអនរអានឲ្យចូលរ ួម
ុ

ខាងដម្រកាម្ដនឹះជាគនែលឹះខ្ែឹះៗអំពីរដបៀបភាាប់ អក
ន ដម្ើ ល តាម្រយៈថ្្ថ្នលបណ
ត ញសងគម្របស់អនក៖
➢

កំណត់ដោលដៅអនកដម្ើលរបស់អក
ន ៖
អងគការរបស់អក
ន

(បញ្ាីស្ថរដអ

កំ ណត់ ទិសដៅដៅដលើអក
ន

ថ្ៃលានទំ នក់ទំនងរួចជាម្ួ យ

ិចម្រតូនិច, ាចស់ជំនួយ និ ងភាគី ពាក់ព័នធ។ល។) និ ងកំ ណត់ រក

ព័ ត៌ានម្រតល ម្ម្រតូវដៃើម្បីថ្ចករ ំថ្លកជាម្ួ យពួកដគ អងគការម្ិ នរកម្របាក់កដម្រម្ ថ្ៃលានអនកោំម្រទៃ៏ ដស្ថាឹះ
ម្រតង់ ម្ួយចំ នួន

គឺ លជា
អ ងអនកថ្ៃលានម្នុ សសរាប់រយនក់ ប៉ាុថ្នតពួកដគម្ិនានការចូ លរួម្ពិតម្របាក

ៃ។ ថ្សវងរកដោលដៅអនកដម្ើ លរបស់អក
ន ដេើយដតាតដៅដលើពួកដគ។
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➢

ដ្្ើស្ថរម្រតលម្ម្រតូវដៅដោលដៅអនកដម្ើល តាម្រយៈឆ្ថ្នលថ្ៃលម្រតលម្ម្រតូវ៖

ចំណយដពលដវោបដងកើត

ាតិ កា ឬ្ុ សសម្រាប់ ម្រកុម្ដោលដៅរបស់អក
ន
➢

ឈានម្ួយជំោនម្ុនដៃើម្បីដ្វើអនតរអំដពើរ៖ ដៃគូនិងាចស់ជំនួយម្របថ្េលជាម្ិ នម្ករកអនកដទ។ ៃូ ដចនឹះ
អងគការរបស់អក
ន ម្រតូវថ្តចាប់ ដ្តើម្ម្ុ ន។ ដៅដលើដេវសបុ កអនកអាចចូ លចិតតទំព័ររបស់នរណានក់ ថ្ៃល
អនកចង់បដងកើតបណ
ត ញជាម្ួ យជាដលើកៃំបូង។ ទាក់ទងពួ កដគដេើយនិ យយថាអនកានវតតាន។ ឬ
ដ្វើការតាម្ោនដលើទំព័រអងគការម្ិនថ្ម្នរោឋភិ បាល

ដេើយម្របសិនដបើពួកដគបដងាាឹះដរឿងអវីម្ួយថ្ៃល

គួ រឲ្យចាប់ អារម្ាណ៍ និ ងទាក់ ទងនលងការងាររបស់អក
ន ចូរដ្វើអតាា្ិ បាយឬថ្ចករ ំថ្លកវា ៃូដចនឹះពួ កដគ
ៃល ងថាអនកដ្សងដទៀតថ្ចករ ំថ្លកគុណតដម្ែៃូចោន។

សូម្ចងចាំថាការភាាប់បណ
ត ញទំ នក់ ទំនងម្រតូវ

ការដពលដវោ!
➢

ការកំណត់ដពលដវោគឺានស្ថរៈសំខាន់៖ ការ្ុ សដៅដា៉ា ង ៨ ោៃចគឺម្ិនទំ នងជាម្រតូវបានអាន
ដោយាចស់ជំនួយឬដៃគូៃ៏ានសកាតនុពលដនឹះដទ ដោយស្ថរថ្តពួកដគដៅ្ទឹះ។ ្ុ សដៅដពលម្រពលក
និ ងដពលរដសៀល ដៅដពលម្នុ សសដៅការ ិយល័យដ្វើការរបស់ពួកដគ។ គិតអំពីភាពខ្ុ សោនដនដពល
ដវោម្របសិនដបើអនកចង់ ដៅៃល់អក
ន ទសសនថ្ៃលដៅម្របដទសៃដទ។

➢

គុណភាពជាចំបង ជាជាងបរ ិាណ:៖ ានអងគការម្ិនថ្ម្នរោឋភិ បាល្ំ ៗ ជាដម្រចើន ្ុ សយ៉ា ងដោច
ណស់ ១០ ៃងកនុងម្ួ យដលៃ ដេើយជាទូ ដៅពួកដគម្ិននិ យយដម្រចើ នដទ។ ខ្ិ តខ្ំ ពាយម្កនុងការ្ុ ស
របស់អក
ន ! ្ុ សតិ ចប៉ាុ ថ្នាានគុ ណភាពលអ។ ដ្វើថ្បបដនឹះ អនកថ្ៃលតាម្ោនទំព័រ របស់អនក នល ងទទួ ល
បានរូបភាពយ៉ា ងចាស់ពីអងគការដម្រៅរោឋភិ បាលរបស់អនក។

➢

ានភាពសុីសងាវក់ និងដ្ែើយតប៖

ការដ្ែើយតបភាែម្ៗចំ ដពាឹះម្តិដយបល់ឬការ្តល់ដយបល់របស់

អនកតាម្ោនទំព័រ របស់អក
ន គឺ ានស្ថរឹះសំខាន់ ដម្រកថ្លង។ កុំ លប់ម្តិ ដយបល់រ ិឹះគន់ ពីទំព័រ របស់
អនក។ ដនឹះពី ដម្រពាឹះនលងនំឲ្យអនកតាម្ោនានការខ្លងសម្ារ។ ម្រតូវដ្ែើយតបដោយសុជីវ្ម្៌ និងដោឹះ
ស្ស្ថយបញ្
ា ដនឹះដោយម្រតង់ ៗ ។ ចូ រគិ តពី យុទស្ថ
ធ
ស្រសត បណ
ត ញសងគម្ដៅអងគការរបស់អនក។
➢

ការ្ុសម្រតូវខ្ែី និងថ្្អម្ថ្លអម្៖ ពាយម្កុំ ឲ្យការ្ុ សរបស់អក
ន ញលកញយេួសដេតុ ។ ការ្ុ ស ពីរដៅ
បី ៃង កនុងម្ួ យដលៃគឺវាលអណស់ ដៅតាម្ដលើការ្តល់ជូនរបស់អនក។

➢

ការបដងាាឹះដរឿងថ្ៃលភាាប់ជាម្ួយរូបភាព និងវ ីដៃអូ៖ គឺ ានអម្រតាភាាប់ ទំនក់ ទំនងខ្ពស់ជាង ៤០% ជាង
ការបដងាាឹះដរឿងថ្ៃលោានអវីដស្ថឹះ។ ្ម្ាជាតិរបស់ម្នុសសគឺ ចូលចិតតរប
ូ ភាព ៃូ ដចនឹះដម្របើរប
ូ ភាពឬាតិ កា
ថ្ៃលានអនតរអំ ដពើរ ម្របសិនដបើ ជាវ ីដៃអូគឺម្រតូវ្លិតឱ្យខ្ែីជាង ៩០ វ ិនទី ។ ដេើយសំខាន់
សដម្ែងគឺ ម្រតូវលអឥតដខាាឹះ!
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រងាវល់ពិនុដនការម្របាស្ស័
ទ
យទាក់ទង (សម្រាប់ការកម្ានត និងអាជីវកម្ា)៖

ដៅដលើរងាវល់ពិនុដនការ
ទ

ម្របាស្ស័យទាក់ទងពី ១ដៅ១០០ជាចំនុច្តល់ពិនុសម្រាប់
ទ
ដេវសបុក គឺ ការគិតអំពីការថ្ចករ ំថ្លក ាន

➢

តដម្ែ ៩០ ពិ នុ,ទ ការានម្តិ ដយបល់ ានតដម្ែចាប់ពី ៩ ពិនុទ ដេើយ ចុច "Like" ម្ួ យ ានតដម្ែពី ១
ពិ នុ។
ទ
ចូលដម្របើដគេទំព័ររបស់អក
ន ឲ្យបាន្ំទូោយ
បថ្នាម្ដទៀត៖

ឲ្យៃូចជាកថ្នែងថ្ៃលម្នុសសអាចរកព័ត៌ានជាដម្រចើន

ចំ នួនដលៃដនការចូ លរូម្ម្របាស្ស័យទាក់ ទងសរុបដៅវ ិញដៅម្កជាម្ួ យដគេទំព័ររបស់

អនកម្រតូវបានបាត់ បង់ ។ ការបដងាាឹះ និ ងដ្វើបចចុបបននភាពអំ ពីអី ថ្វ ៃលបានដកើតដ

ើង និ ងភាាប់ ជាម្ួ យ

ដគេទំព័ររបស់អនក ថ្ៃលជាកថ្នែងអាចថ្សវងរកព័ត៌ានជាដម្រចើ នដ្សងដទៀត។
➢

ចូរដម្របើបណ
ត ញសងគម្របស់អក
ន ជាកថ្នែងសម្រាប់ពិភាកា៖ សួរសំណួរទាក់ ទងនលងបញ្
ា អងគការថ្ៃល
កំ ពុងាន។ សួរដយបល់និងគំ និតរបស់អនកតាម្ោន និងបដងកើតការម្របាស្ស័យទាក់ ទង។

➢

បណ
ត ញសងគម្ ម្រតូវការដពលដវោកនងការអភិ
វឌ្ឍ៖ កនុងនម្ជាអងគការម្ិនថ្ម្នរោឋភិ បាល អនកម្រតូវការ
ុ
បដងកើតនូ វភាពដស្ថាឹះម្រតង់ ម្ុ ននល ងបដងកើតឲ្យានអនកដម្របើ ថ្ៃលានភាពដស្ថាឹះម្រតង់។ ការដ្្ើជូនអនកដម្របើ
ម្របាស់នូវកម្ាវ ិ្ីបញ្ុច ឹះតដម្ែម្ុននល ងកម្ាវ ិ្ី ាន ដៃើម្បីបដងកើនភាពដស្ថាឹះម្រតង់ របស់អក
ន ដម្របើ គឺ ជាគំនិតម្ិ ន
លអថ្ៃលអនកគួ រដចៀសវាង។ វាម្រតូវការដពលដវោដៃើម្បីឲ្យអនកតាម្ោន ឬម្នុ សសដ្សងៗចូ លចិតតទំព័រ
របស់ដយើង។
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ឧរររណ៍្សពវ្ាយរណ្ត
ត ញសងគមច្ពញនិយម
ការបដងាាឹះាតិ កាបណ
ត ញសងគម្របស់អនក

តាម្រយៈគណនីបណ
ត ញសងគម្ដ្សងៗនលងានភាព

ងាយស្សួលជាដម្រចើនជាម្ួយឧបករណ៍ទាំងអស់ដនឹះ

ថ្ៃលនល ងអនុ ញ្ាតិ ឲ្យអនក

បដងកើតតារាងកាលវ ិភាគ

សម្រាប់ គណនីរបស់អនករួម្ាន៖ Twitter, LinkedIn, Facebook, Pinterest and Google+ ថ្ៃលសាិតដៅកថ្នែង
ម្ួ យដេើយជួ យសនសំដពលដវោ។

3.1.

Facebook
Facebook គឺ ជាស្ថជី វកម្ារកម្របាក់ ចំដណញរបស់អាដម្រ ិក និងជាបណ
ត ញ
សងគម្អនឡាញ សាិតដៅ Menlo Park, California។ ប្រភព៖Wikipedia



ការពព
ិ ណ៌នា

Facebook ម្រតូវបានកំ ណត់ជាដគេទំព័របណ
ត ញសងគម្ ជាទី កថ្នែង ថ្ៃលអនកដម្របើ ម្របាស់អាចបដងកើត
ទិ ន័ យ
ន តទល់ខ្ួន
ែ ថ្ចករ ំថ្លកព័ត៌ានៃូចជា៖ រូបលត ពាកយសំៃី ឬការដ្ែើយតបដៅនល ងព័ ត៌ានពី តំណភាាប់ពី

អនកដ្សង។ កនុងម្របដទសកម្ពុជា Facebook ចាត់ទុកជាជដម្រម្ើ សដនទម្រម្ង់បណ
ត ញសងគម្សម្រាប់អក
ន ដម្របើ
ម្របាស់ជាជនជាតិ ថ្ខ្ារថ្ៃលានចំនួនសរុបម្របាណ៤.៨ោននក់
ដនឹះដបើ ដយងតាម្ទិននន័យឆ្នំ២០១៧
ដេើយចំ នួនដនឹះវាដកើន ១.៤ោននក់ ចាប់ តាំងពី ឆ្នំ២០១៦។ (http://geeksincambodia.com/cambodias2017-social-media-digital-statistics/)


លក្ខណៈពសិ េេ ការតំស ង
ើ នង
ិ ការចាប់ស្តើម

ដោយស្ថរថ្ត Development Innovations Cambodia គឺជាដៃគូ ជាម្ួ យនល ងអងគការ គ.ស.ក ដៃើម្បី
ពម្រងល ងជំ នញ និងសម្តាភាព គ.ស.ក សម្រាប់ ម្របសិទធភាពកនុងការ្តល់ជូនដសវាកម្ាទាក់ទងនលងបដចចក

វ ិទាព័ត៌ានវ ិទា និ ងទំ នក់ ទំនង បានដ្វើការដបាឹះពុម្ភជាម្រកម្ម្របតិ បតតិសម្រាប់ការដម្របើម្របាស់ Facebook។
សូម្ចុចដលើតំណភាាប់ដនឹះ http://www.ccc-cambodia.org/en/resources/ccc-publications-andreports/reports/social-media-handbook-english-khmer ដៃើម្បីទាញយកម្រកម្ម្របតិបតតិសីព
ត ី ការដម្របើម្របាស់
Facebook។

3.2.


Google+

ការពព
ិ ណ៌នា

Google+(េគលេគ
ល្ែលស) គឺ ជាទម្រម្ង់ បណ
ត ញសងគម្របស់ Google ដេើយ
ូ
ម្រកុម្អនករចនរបស់ Google+ ចង់ចម្ែងនូ វវ ិ្ី ថ្ៃលម្នុ សសទំ នក់ទំនងោន
ឲ្យសអិតរម្ួតដោយោានអុិនដ្ើ ថ្ណត ជាងដសវាបណ
ត ញសងគម្ដ្សងៗៃូច
ជា Facebook និ ង Twitter។ ពាកយដស្ថែករបស់គដម្រាងដនឹះគឺ “Real-life
sharing rethought for the web”។
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លក្ខណៈពសិ េេ នង
ិ ការតសមលង
ើ

 Circles: (គឺ ជាលកខណៈសំខាន់ ដនដវទិ កាសងគម្ Google+។ វាអនុ ញ្ាតឱ្យអនកដម្របើ ម្របាស់ដរៀបចំ

ម្នុ សសជាម្រកុម្ឬបញ្ាីដៃើម្បីថ្ចករ ំថ្លក្លិត្លនិងដសវាកម្ា Google ដ្សងៗ) គឺ ៃូចជាកាត
ៃូ ដចនឹះអនកអាចថ្ចករ ំថ្លកបចចុបបននភាពដោយដម្រជើ សដរ ើស
ុកសម្រាប់ ការតភាាប់ របស់អនក។
ជាម្ួ យម្រកុម្ដ្សងោន។ ឧទាេរណ៏ដនម្រកុម្ថ្បបដនឹះអាចរួម្បញ្ូច លទាំងម្រកុម្ម្រគួស្ថរ ម្ិ តភ
ត កតិ
សេការ ីការ ិយល័យ និងម្នុ សសថ្ៃលអនកានចំណប់ អារម្ាណ៍ជាពិ ដសសជាម្ួ យ។ Circles

អាចានោច់ ពីោនឬានជាន់ ោន ៃូ ដចនឹះអនកថ្ៃលអនកដ្វើការជាម្ួ យអនកថ្ៃលដៅកនុងកែលបដសៀវ ដៅ
របស់អក
ន នល ងទទួ លបានព័ត៌ានលាីៗសម្រាប់ ម្រកុម្ទាំងពីរ។ អនកដម្របើ ខាងដម្រៅ Circles អាចដម្ើ ល
ដ

ើញបញ្ាីដឈាាឹះសាជិកប៉ាុ ថ្នតម្ិនថ្ម្នដឈាាឹះ Circles ដទ។

 Hangouts: គឺ ជាជដម្រម្ើ សសម្រាប់ ការជថ្ជកជាវ ីដៃអូ សម្រាប់ម្នុ សសរេូតៃល់ ១០នក់ ដៅ
ដពលណម្ួ យ។ ការសងកត់្ន
ៃ ់ របស់ Google គឺ ដលើការបដងកើតកថ្នែងលអម្ួយថ្ៃលដ្វើឱ្យានការ
ជួ បជុំ ជាញលកញាប់ ដៅកនុងពិ ភពពិត។

 Huddle: គឺ ជាជដម្រម្ើ សសម្រាប់ ការស្ថរជាអកសរ ឆ្តជាម្រកុម្ សម្រាប់ Android, iPhone និង
ឧបករណ៍ដ្្ើរស្ថរ
 Instant upload: គឺ ជាជដម្រម្ើសម្ួ យដៃើម្បីដ្្ើររូបភាព និងវ ីដៃអូដោយសវ័យម្របវតតិ ថ្ៃលលតជា
ម្ួ យទូ រស័ពទដៃដៅអាល់បុម្រូបលតឯកជន។ បនទប់ម្កអនកដម្របើ អាចសដម្រម្ចថាដតើ ម្រតូវថ្ចកចាយ
វានលងរងវង់ណម្ួ យដៃើម្បីថ្ចករ ំថ្លកវាជាម្ួ យ
 Streams: ស្សដៃៀងោនដៅនល ងព័ ត៌ានបចចុបបននភាពរបស់ដេវសបុក

ប៉ាុ ថ្នតអក
ន អាចដម្ើ លដ

ើញ

បចចុបបននភាពសម្រាប់ រងវង់ជាក់ ោក់ណម្ួ យជាជាងការដ្វើបចចុបបននភាពសម្រាប់ ម្នុ សសម្រគប់
ោនដៅដពលថ្តម្ួ យ។

 Sparks: គឺជាម្របធានបទថ្ៃលអនកចង់ពិភាកាជាម្ួយអនកៃដទ។ ចំ ណុចម្របទាក់ គឺជាការសម្រម្ប
ខ្ែួនដនការថ្សវងរករបស់ Google ។ Google ពិពណ៌នអំ ពីវ ិ្ី ដនឹះថា៖ "ម្ិតភ
ត កតិថ្ៃលអនកាន គឺ
ជាអនកថ្ៃលអនុ ញ្ាតឱ្យអនកថ្សវងយល់អំពីអី ថ្វ ៃលអនកស្សោញ់ពិតម្របាកៃ ដេើយពួ កដគាន
ភាពស្ថម្ញ្ាម្រគប់ ម្រោន់ ដៃើម្បីអនុ ញ្ាតឱ្យអនកថ្សវងរក" ។
 Google+ ម្រតូវបានរួម្បញ្ូច លជាម្ួ យកម្ាវ ិ្ី Google ដ្សងដទៀតៃូចជា Gmail, Google ថ្្នទី,
Google Drive និង Google ម្របតិ ទិន។
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 Google Hangouts
Google Hangouts គឺ ជាដវទិ កាទំ នក់ ទំនងថ្ៃលបដងកើតដ

ើងដោយ Google

ថ្ៃលរួម្ានការដ្្ើស្ថរបនទន់ ការជថ្ជកជាវ ីដៃអូ ការដ្្ើស្ថរនិងលកខណៈ
ពិ ដសស VOIP

 ទម្មង់ នង
ិ មុខងារ

ទូរេ័ពទចល័ត / ការសៅតាមទូរេ័ពទ
ម្របសិនដបើអក
ន ានដលខ្ Google Voice ដេើយ Google Hangouts អាចឲ្យ
អនកទទួ លនិងដ្វើការដៅទូរស័ពទ។

ការដៅទូ រស័ពទពីម្រគប់ ទីកថ្នែងដៅ

សេរៃឋអាដម្រ ិក និងកាណោ គឺម្ិនគិតដលែដទ។

ទូរេពទ័ជាអនតរជាតិ

អនកដម្របើម្របាស់ Hangouts អាចទូ រស័ពទ
ទ ំ នក់ទំនងជាអនតរជាតិ ដោយដសរ ី
រវាងោននិងោន។ការដៅទូ រស័ពទពីម្របដទសម្ួ យដៅទូរស័ពទចល័តគឺគិតដលែ។

ការស្ញើសារ
ការដ្្ើរស្ថរតាម្រយៈ Hangouts ម្ិ នទាន់ ៃំដណើរការដទ ប៉ាុ ថ្នត Google Voice
្តល់ជូនឥតគិ តដលែសម្រាប់ការដ្្ើរស្ថរកនុងតំ បន់ ថ្ត១។

សលខទូរេ័ពទជាក្់លាក្់ (អនុញ្ញាតឱ្យទូរេ័ពទស្េងសទៀតសៅទូរេពទ័សៅអនក្បាន)
Google Hangouts ្តល់ជូនឥតគិតដលែជាម្ួ យោននលងដលខ្ Google Voice។
អនកអាចបញ្
ា ក់ដលខ្ទូ រស័ពទបចចុបបននរបស់អនកជាម្ួ យ Hangouts ដៃើ ម្បីឱ្យ
អនកដម្របើទូរស័ពទអាចចាប់ ដ្ាើម្ជថ្ជកជាម្ួ យអនក
របស់អក
ន ។

ដលខ្ទូរសពទ័ដម្រចើ នជាង១ដលខ្

គណនី Hangouts របស់អក
ន ។

25

ដោយវាយដលខ្ទូ រស័ពទ

អាចម្រតូវបានភាាប់ ជាម្ួ យ

ឧបក្រណ៍ទូរេពទ័ដៃនង
ឹ ៃំសណើរការ

ឧបករណ៍ទូ រសពទ័ចល័តទាំងអស់គឺអាចៃំ ដណើរការជាម្ួ យ Hangouts។
កម្ាវ ិ្ីទូរស័ពទ Google Hangouts តម្រម្ូវឱ្យចូ លដម្របើបណ
ា ញទិននន័យតាម្
រយៈ Wi-Fi ឬបណ
ត ញ 3G / 4G ។ ស្ថាតេវនថ្តងថ្តដម្របើ
ការតភាាប់ Wi-Fi
ូ
ជាជដម្រម្ើ សទី១ដៅដពលថ្ៃលទិ នន
ន ័ យអាចៃំ ដណើរបាន(Wi-Fi)

ដេើយ

ដៅដពលថ្ៃលម្ិ នាន ដនឹះវានលងដម្របើទិនន
ន ័ យរបស់អនក(3G / 4G )។
ចំណំ៖ កម្ាវ ិ្ី Google Hangouts នលងម្ិនៃំ ដណើរការសម្រាប់ឧបករណ៍
Android ដៅដលើ បណ
ត ញ AT & T ដ

ការម្រជុំជាេសមលង នង
ិ រូបភាព

ានអនកចូ លរួម្រេូតៃល់

១០

ើយ ម្រតូវដម្របើ Wi-Fi ជំ នួស។

នក់

អាចជថ្ជកកំ ស្ថនតជាវ ីដៃអូ ។

Hangouts On Air ្ាយ Hangouts ដៅៃល់ម្នុ សសោានថ្ៃនកំ ណត់
(ខ្ណៈដពលានថ្ត១០នក់ ប៉ាុដណណឹះអាចចូ លរួម្)។

កម្ាវ ិ្ី

Google

សម្រាប់ ជំនួញ (៥ ៃុោែរកនុងម្ួ យថ្ខ្) កម្ាវ ិ្ី Google សម្រាប់ ការសិកា

(ឥតគិតដលែ) និ ងកម្ាវ ិ្ី Google សម្រាប់ រោឋភិ បាល (តិ ចជាង ៥ ៃុ ោែរ
កនុងម្ួ យថ្ខ្) ោំម្រទៃល់អក
ន ចូ លរួម្ចំ នួន ១៥ នក់។

ការចចក្រំចលក្សអម្ក្ង់
អនកអាចបដងកើតជាបនទប់ឆ្ត និងដរៀបចំ ស្ថកលបងដអម្រកង់ ជាម្ុន ម្ុ ននល ង
អដញ្ចើញអនកចូ លរួម្ឲ្យម្កឆ្ត តាម្វ ីដៃអូ

ការចចក្រំចលក្ឯក្សារ
Hangouts បានោក់បញ្ូច លជាម្ួ យនលង Google Drive អាចដ្ចើការថ្ចក
រ ំថ្លកឯកស្ថរបាន។ Google+ អាចថ្ចករ ំថ្លករូបភាពបាន។

ម្រវតតិដនការសៅទូរេ័ពទ និងឆាត

អនកអាចដម្រជើ សដរ ើសរកាទុកនូវម្របវតតិដនការជថ្ជក។
ទុ កកនុង Hangouts ដេើយវាភាាប់ ជាម្ួ យនល ង Gmail chat
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ស្ថរម្រតូវបានរកា

ការរួមបញ្ចូ លគ្ននបណ្ត
ត ញេងគម

Hangouts បានោក់បញ្ូច លោនជាម្ួ យ Google+, Google Drive and
YouTube

ៃំសណើរការជាមួយនង
ឹ ក្មមវិធសី ្េងៗ

Hangouts អាចៃំ ដណើរការ IE, Firefox, Chrome and Safari browsers; and
the Mac OS X, Windows, Windows Vista, Windows XP, Ubuntu និង
Chrome operating systems

តំដ



ង
ើ Google+ គឺងាយស្សូល អនកម្រោន់ថ្តានគណនី Google ជាការដស្សច

ចាប់ស្តើមៃូចសមតច?

Google+

App

ដគេទំព័រ

បាន (Android and iOS)

បាន

ចូ លដៅកនុង Google+ រួចវាយកនុង URL https://plus.google.com និងចុ ឹះដឈាាឹះជាម្ួ យនលងដឈាាឹះ

ដលខ្សំងាត់គណនី Gmail។

អនកអាចដ

ើញអវីៗជាដម្រចើនដទៀតម្រោន់ ថ្តវាយចូ លដៅកាន់

https://plus.google.com/discover ឬ https://plus.google.com/collections/featured ។ បនទប់ អក
ន អាចដ្វើ
តាម្ទម្រម្ង់ ដ្សងៗថ្ៃលាន ឬទម្រម្ង់ណម្ួ យថ្ៃលអនកចូ លចិតតដោយចុ ចដលើ ពាកយ “FOLLOW”។ ដនឹះជា
ឧទាេរណ៍ ដន Google+ collections

ដៅកនុងដនឹះ អនកអាចបដងាាឹះរូបភាព
ដម្រជើ សដរ ើសទី តាំង GPS

តំណភាាប់
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អនកអាចោក់អី ថ្វ ៃលអនកបានបដងាាឹះជា

លកខណៈឯកជន Circles របស់អក
ន សម្រាប់ ថ្តអនក
ថ្កនិ ងម្រកុម្តទល់ខ្ួនរបស់
ែ
អនកៃូ ចរូបភាពដនឹះ។

3.3.


YouTube

ពព
ិ ណ៌នា

ដគេទំព័រ YouTube គឺ ជាដគេទំព័រថ្ចករ ំថ្លក វ ី
ដៃអូ របស់អាដម្រ ិក ថ្ៃលានទី ស្ថនក់ ការដៅ San
Bruno រៃឋ California

ដសវាកម្ាដនឹះម្រតូវបានបដងកើតដ

ើងដោយអតី ត

បុ គគលិក PayPal បី នក់ គឺ Chad Hurley, Steve

Chen និ ង Jawed Karim ដៅថ្ខ្កុម្ភៈឆ្នំ 2005 ។



លក្ខណៈពសិ េេ នង
ិ ការតំស ង
ើ

បុ សិ៍ ត YouTube គឺ ជាប៉ាុ សិ៍ ត ថ្ៃលអនកអាចបដងកើតសម្រាប់ ការដម្របើ ម្របាស់តទល់ខ្ួន
ែ ឬជំនួញ។ ៃំបូងអនក

ម្រតូវានប៉ាុ សិ៍ត
ត ទ ល់ខ្ួនដៅដលើ
ែ
YouTube ដេើយបនទប់ម្ក អនកអាចបដងកើតបុ សិ៍ ត YouTube សម្រាប់ជំនួញ
របស់អក
ន បាន។

ជាម្ួ យគណនី Google អនកអាចចូ លចិតត ដម្ើ លវ ីដៃអូ និងចុច
ចំ ណំបុសិ៍ថ្ត ៃលអនកចូ លចិតត។ ដទាឹះបី ជាយ៉ា ងណម្របសិនដបើ

បុ សិ៍ ត YouTube របស់អនកម្ិ នអាចានវតតានជាស្ថធារណៈ
ដៅដលើ YouTube
ដោយ

ខ្ណៈថ្ៃលអនកានគណនី Google ក៏

ក៏ អក
ន ម្រតូវបដងកើតបុសិ៍Y
ត ouTube

ដៃើ ម្បីបញ្ូច លវ ីដៃអូ

បដញ្ចញដយបល់ឬដ្វើបញ្ាីវ ីដៃអូ ។ អនកអាចដម្របើកុំពយូទ័ រ ឬដគ

បសងកត
លួ
ើ បុេតិ៍ផ្ទទល់ខន

េទំ ព័រចល័តរបស់ YouTube ដៃើម្បីបដងកើតបុ សិ៍ល
ត ី។
ា

អនុវតតន៍តាម្ការថ្ណនំទាំងដនឹះដៃើម្បីបដងកើតបុ សិ៍ថ្ត ៃលអនក
អាចម្រគប់ ម្រគងបានដោយដម្របើ គណនី Google របស់អក
ន ។
ចូ លដៅ YouTube ដលើកុំពយូទ័ រ ឬដម្របើ ដគេទំព័រតាម្ទូរសពទ័
ចល័ត។

ស្ថកលបងសកម្ាភាពណម្ួ យថ្ៃលតម្រម្ូវៃូ ចជាប៉ាុ សិ៍ ត ៃូ ចជា
ការបដងាាឹះ

វ ីដៃអូ ការបដងាាឹះម្តិ ដយបល់ឬការបដងកើតវ ីដៃអូ។

ដបើអនកម្ិ នទាន់ ានបុ សិ៍ ត

អនកនល ងដ

ើញម្របអប់បញ្ូច លដៃើ ម្បី

បុ សិ៍។
ត ពិ និតយព័ត៌ានលម្អិត (ជាម្ួ យ ដឈាាឹះ រូបលត និង

ិ៍ ត ី ា
គណនី Google របស់អក
ន ) ដេើយបញ្
ា ក់ ដៃើម្បីបដងកើតបុ សល
របស់អក
ន ។
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 ចូ លដៅដគេទំព័រ YouTube ដលើកុំពយូទ័ រ ឬដម្របើ ដគេទំ ព័រ
ទូ រស័ពទ

 សូម្ចូ លដៅកាន់ បញ្ាីប៉ាុសិ៍រត បស់អក
ន

 ដម្រជើ សដរ ើសដៃើ ម្បីបដងកើតបុសិ៍ល
ត ីឬ
ា ដម្របើគណនី ា៉ាកយីដោ
ចាស់ថ្ៃលានស្ស្ថប់

ត ីដា ោយចុចបដងកើតពាកថាបុ សិ៍ល
ត ី ា(new
ឬ  បដងកើតបុ សិ៍ល
channel)
ដឈាាឹះដ្សង ដេើយដ្វើតាម្ការថ្ណនំ
 បដងកើតបុ សិ៍ ត YouTube សម្រាប់ គណនី យីដោថ្ៃលអនក
ទាំងដនឹះដៃើម្បីបដងកើតបុ សិ៍ថ្ត ៃលអាច
ម្រគប់ ម្រគងរួចដេើយដោយដម្រជើ សដរ ើសគណនី យីដោពី
ានអនកម្រគប់ម្រគងឬាចស់ដម្រចើ ន។ អនក
បញ្ាី។ ម្របសិនដបើ គណនីយីដោដនឹះានបុ សិ៍រត ច
ួ ដេើយ
អាចដម្របើ គណនី យីដោម្ួយដៃើ ម្បី
អនកម្ិ នអាចបដងកើតលាីដទ អនកនលងម្រតូវបានបតូរដៅបុ សិ៍ដត នឹះ
បដងកើតបុ សិ៍ថ្ត ៃលានដឈាាឹះដ្សង
ម្របសិនដបើអក
ន ដម្រជើ សដរ ើសគណនី យីដោពីបញ្ាី។
ប៉ាុ ថ្នតវាដៅថ្តម្រគប់ ម្រគងដោយគណនី
 បំ ដពញព័ត៌ានលម្អិតដៃើម្បីោក់ ដឈាាឹះបុ សិ៍ល
ត ី រា បស់
Google របស់អក
ន ។ ថ្សវងយល់បថ្នាម្
អនក និងដ្ទៀងតទត់គណនីរបស់អក
ន ។ បនទប់ ម្កចុ ច
អំ ពីគណនី យីដោ។
បញ្ចប់ ដនឹះវាបដងកើតគណនី ា៉ាកលាី។
បដងកើតបុ សិ៍ម្
ត ួ យសម្រាប់ អាជី វកម្ា

 ោក់ បថ្នាម្អនកម្រគប់ម្រគងបុសិ៍,ត ចូរដ្វើតាម្ការថ្ណនំ
ដៃើម្បីបូរា
ត ច ស់បុសិ៍ន
ត ិ ងអនកម្រគប់ម្រគង។

 ថ្សវងយល់បថ្នាម្អំពីការដម្របើ បុសិ៍អា
ត ជិ វកម្ា ឬដឈាាឹះ
ដ្សងដទៀតដៅដលើ YouTube ។


សតចា
ើ ប់ស្តើមៃូចសមតច?

 ថ្សវងរក និងដម្ើ លវ ីដៃអូ ដៅដលើ YouTube ។ ដម្ើ លវ ីដៃអូ គឺដម្ើ លដោយតទល់ ដោយម្រោន់ ថ្តចុច

បូ តុង play ដេើយ វ ីដៃអូនលងចាប់ ដ្តើម្ៃំដណើរការដៅដលើកុំពយូទ័ រឬទូ រស័ពរទ បស់អក
ន ។ តាម្លំនំ
ដៃើម្

វ ីដៃអូ បងាាញដៅកនុងម្របអប់ ដៅដលើដអម្រកង់ របស់អនក

ម្រកង់ របស់អក
ន ដោយចុចដលើរប
ូ តំណងដពញដអម្រកង់។

ប៉ាុ ថ្នតអក
ន អាចដ្វើឱ្យវ ីដៃអូបំដពញដអ

 ចាប់ ដ្តើម្ជាម្ួ យនលងៃំណក់ កាលៃំបូង

 ចូ លដៅកនុង YouTube ដេើយចុ ចដលើរប
ូ តំ ណងអនកដម្របើ ដៅខាងស្ថាំដនដអម្រកង់។
 ចុ ចដលើរប
ូ សពឺដៃើម្បីទទួ លបានការកំណត់ YouTube របស់គណនីអក
ន ។
 ចុ ចដលើបដងកើតបុ សិ៍ល
ត ីា

 បនទប់ម្កដម្រជើ សដរ ើសយក "ដម្របើ ដឈាាឹះអាជី វកម្ា ឬដឈាាឹះដ្សងដទៀត"
 បញ្ូច លដឈាាឹះា៉ា ករបស់អក
ន ដេើយចុចបដងកើត។


ដាក្់បញ្ចូ លវី សៃអូ

 ថ្កតម្រម្ូវវ ីដៃអូ ម្ុននលងោក់បញ្ចល ។ YouTube ានឧបករណ៍ខ្ែឹះសម្រាប់ ថ្កតម្រម្ូវវ ីដៃអូ ប៉ាុ ថ្នត
អនកនល ងម្ិនអាចដ្វើអី បា
វ នដម្រចើ នជាងេនលង ម្របសិនដបើ អក
ន ថ្កតម្រម្ូវម្ុននលងោក់បញ្ូា ល...

 ោក់ បញ្ូច លវ ីដៃអូ ....

 ោក់ ចំណងដជើង និងពិ ពណ៌ន....
 ោក់ ពាកសគនែលឹះ...
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 បដងកើតោក់ វ ីដៃអូ របស់អក
ន ដអាយានភាពជាឯកជន....
 រកម្របាប់ ពីវ ីដៃអូរបស់អនក...

 ថ្ចករ ំថ្លកវ ីដៃអូ របស់អក
ន ...

3.4.


Line

ពព
ិ ណ៌នា

Line គឺ ជាកម្ាវ ិ្ីឥតគិតដលែសម្រាប់ទំនក់ ទំនងភាែម្ៗដៅដលើឧបករណ៍
ដអ

ិចម្រតូនិចៃូចជាទូរស័ពទដវ ៉ាឆ្ែត កុំពយូទ័ រចល័ត និងកុំពយូទ័ រតទល់ខ្ួន។
ែ

អនកដម្របើ Line តែស់បូរអតា
ត
បទ រូបភាពវ ីដៃអូ និងសដម្ែង ដេើយដ្វើការ
សនទនតាម្រយៈ VoIP ដោយឥតគិ តដលែម្រពម្ទាំងដ្វើសននិសីទវ ីដៃអូ ្ង
ថ្ៃរ។ម្របភព៖Wikipedia


សារ

លក្ខណៈពសិ េេ នង
ិ ការតំស ង
ើ

អនកអាចបដងកើតស្ថរពីកម្ាវ ិ្ី ទូរសពទ័ដវ ៉ាឆ្ែត

ឬពីកំពយូទ័ រ

ដលើតុរបស់ទំព័រអនកម្រគប់ ម្រគង និ ងដ្្ើជាបណំុត ដៅអនកដម្របើ
និ ងអនកោំម្រទថ្ៃលជាម្ិ តភ
ត កាិរបស់អក
ន ។

ស្ថរអាចម្រតូវ

បានរកាទុ កបម្រម្ុងសម្រាប់ ការដ្្ើជាម្ុនថ្ៃល្តល់ឱ្យ
អនកនូ វភាពបត់ ថ្បនដៅដពលថ្ៃលម្រតូវការដ្្ើស្ថរ
សម្រាប់ យុទធនការនិងម្រពលតិ កា
ត រណ៍របស់អនក។

ឆាត (ការេនទនា)

អនកអាចជថ្ជកជាម្ួ យអនកដម្របើនិងអនកោំម្រទកនុងការ

ជថ្ជកម្ួ យទល់ម្ួយ។កម្ាវ ិ្ី ដនឹះអនុ ញ្ាតឱ្យអនកទំ នក់
ទំ នងដោយតទល់ជាម្ួ យអនកដម្របើ និងអនកោំម្រទរបស់

អនកតាម្រយៈ LINE ដេើយអនកអាចដ្ែើយតបនិងដោឹះ
ស្ស្ថយបញ្
ា ដ្សងៗសំណួរសំណួរនិងអវីជាដម្រចើ ន

ដទៀត។ លកខណៈពិ ដសសដនឹះអាចដម្របើ បានពី កម្ាវ ិ្ី
LINE @ exclusive ។

30

ទំព័រគណនី

អនកអាចបដងកើតទំ ព័រដៃើម្ដៅកនុងកម្ាវ ិ្ី LINE តទល់របស់
អនក។

ទំព័រដៃើ ម្ដនឹះអនុញ្ាតឱ្យអនកបដងកើតនិ ង្តល់ព័ត៌

ានយ៉ា ងងាយស្សួលទាក់ទងនល ងគណនី របស់អក
ន ៃូច
ជាការកត់ចំណំការជូនៃំណលងម្រពល តិ កា
ត រណ៍ព័ត៌ាន

និ ងដម្រចើនដ្សងដទៀត ដៅកនុងម្រទង់ ម្រទាយៃូ ចោន ដៅដលើ
ដគេទំព័រ្ម្ាតា។

Timeline and Home (ទំពរ័ មុខ)
រួម្ជាម្ួ យនលងវ ិ្ី បញ្ូា នស្ថរ

អនកក៏ អាចដម្របើ លកខណៈ

ពិ ដសស Timeline និង Home ដៃើ ម្បីដ្្ើព័ត៌ាននិងការ
ជូ នៃំ ណលងរបស់អក
ន ដៅអនកដម្របើ ថ្ៃលម្ិនានចំនួនជាក់

ចាស់ និងជូនៃំ ណលងដៅគណនីរបស់អក
ន ។ អនកក៏អាច
ដម្រជើ សដរ ើសដពលណដៃើម្បីដ្្ើស្ថរ និងឱ្យពួកដគបដងាាឹះ
ដលើ Timeline កនុងដពលៃំណលោន្ងថ្ៃរ។

PR Pages
អនកអាចបដងកើតនិ ង្តល់ទិនន
ន ័ យសម្បូរថ្បប ប័ ណណបញ្ុច ឹះ

តដម្ែ និងអវីដម្រចើ នដទៀតថ្ៃលអនកម្ិ នអាច្ទុកកនុងស្ថរជា
ទូ ដៅ។ អនកអាចបដងកើតបណណ័ បញ្ុច ឹះតដម្ែ និ ង និងសនែលក
ដឆ្នតបានជាដម្រចើ នដទៀត។ លកខណៈពិ ដសសដនឹះ អាច
ដម្របើ បានពីទំព័រអនកម្រគប់ ម្រគងកុំពយូទ័ រ។

ទំព័រស្ស្ថវម្រជាវ

អនកអាចបដងកើតាតិ កា

ដេើយអដញ្ចើញអនកដម្របើម្របាស់

ដៃើម្បីចូលរួម្ៃូចជា៖ កម្រម្ងសំណួរនិ ងសទង់ម្តិ។ អនក
អាចដ្វើការសទង់ម្តិដលើ្លិត្ល

និងដសវាកម្ារបស់

អនកដៃើម្បីទទួ លបានព័ត៌ានសតីពីគុណភាពអនកដម្របើ

ថ្ៃលថ្្អកដលើដភទអាយុនិងកតាតដ្សងដទៀត។ លកខណៈ
ពិ ដសសដនឹះអាចដម្របើ បានពីទំព័រអនកម្រគប់ម្រគងកុំពយូទ័ រ។
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សាិតិ

អនកអាចពិនិតយដម្ើ លការតែស់បូរដៅចំ
ត
នួនអនកដម្របើម្របចាំ

ដលៃ អនកណជា ម្ិតតភកតិគណនី របស់អក
ន ដ្ែើយតបដៅ
នល ង Timeline របស់អនក និ ងដម្រចើនដទៀត។ អនកក៏ អាច
កំ ណត់រយៈដពលទាញយកទិននន័យថ្ៃលទាក់ ទងដៅ
នល ងរយៈដពលដនឹះ។

តដម្ែើង

ដៅដពលថ្ៃលអវីម្រគប់ យ៉ាងថ្ៃលដម្ើ លដៅខាងស្ថាំ "ចុ ឹះដឈាាឹះឥ

ន
ូវ" ។ ពិនិតយស្ថរដអ ិចម្រតូនិចរបស់អក
និ ងរកស្ថរថ្ៃលបានដ្្ើដោយ LINE។ ចម្ែងតាម្ដលខ្កូៃដនឹះដៅោក់កម្ាវ ិ្ីទូរស័ពច
ទ ល័ត ដេើយបញ្ូច លវា
ដៅកនុងម្របអប់ ដេើយបនត ដោយម្រោន់ ថ្តចុច "ចុ ឹះដឈាាឹះ" ។ អាសយោឋនស្ថរដអ
បញ្
ា ក់ "យល់ម្រពម្" ដៃើម្បីបញ្ចប់ ការចុ ឹះដឈាាឹះ។


រសបៀបសម្រើ

ម្ិ នចាំបាច់ ការតំ ដ

ើងឬដ្វើដអាយស្ថគល់ដទ ម្រោន់ថ្តចុចដលខ្

ឬប៉ា ឹះរូបតំ ណងទំ នក់ទំនងដៅដលើដអម្រកង់ ដៅទូ រស័ពទជាការ
ដស្សច។

ដៅម្ិតតភកតិពីម្របវតតិរប
ូ របស់ពួកដគ ឬបដងកើតនិ ម្ិតតសញ្ា ម្ួ យ

ដៅដលើដអម្រកង់ ដៃើ ម្របស់អក
ន ។ ោក់ LINE Out ដៅកថ្នែងថ្ៃល
អនកម្រតូវការ
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ិចម្រតូនិចរបស់អក
ន ម្រតូវបាន

ការបងាាញឲ្យានដលខ្អនកដៅ
 ដលខ្ទូរស័ពរទ បស់អនកនលងម្រតូវបានបងាាញដៅដលើទូរស័ពទ

អនកទទួ ល។ (លកខណៈពិ ដសសដនឹះអាចម្ិនម្រតូវបានោំម្រទ

ដៅកនុងម្របដទសម្ួ យចំនួន។ )
 ពិ និតយដម្ើ លថាដតើ ចំនួនប៉ាុនានថ្ៃល LINE Out ថ្ៃលអនក
អាចនលងដៅដចញដោយឥតគិតដលែ ដៅដលៃដនឹះដៅកនុងតទំង
ការដៅ។

 ទិ ញឥណទានសម្រាប់ ការដៅ ឬគដម្រាង ៣០ដលៃ ដៃើ ម្បី
ដ្វើការដៅដៅកាន់បណ
ត ម្របដទស

ដម្រៅពី ម្របដទសជប៉ាុន

ឥណូឌ ដណសុី សេរៃឋ អាដម្រ ិក ចម្រកភពអង់ ដគែស អូ ស្រស្ថត
លី និ ងនូ ថ្វលដស ង់។

 LINE Out អាចដម្របើ បានសម្រាប់ អក
ន ដម្របើ ថ្ៃលបានចុ ឹះដឈាាឹះ
ដៅ LINE ដៅកនុងបណ
ត ម្របដទសៃូចខាងដម្រកាម្:
អាសុី៖ ឥណ
ឌ , ជប៉ាុន, ា៉ា ដ
អាលែឺម្៉ាង់ ម្រកិ ក ដអៀរ

សុី េវីលីពីន និ ងដល, អុឺ រប
ុ ៉ា ៖

ង់ េូ

ង់ ដអសា៉ា ញ ទួរគី និងចម្រក

ភពអង់ដគែសខាងដជើ ងនិង អាដម្រ ិកខាងតបូង៖ អាេសង់ ទីន
ំុបី ម្ុិកសុិក ដប៉ារូ និ ងសេរៃឋអាដម្រ ិក អូ ដសអានី

ឈីលី កូ

៖ អូ ស្រស្ថតលី និងនូថ្វលដស

3.5.


ង់

Telegram

Description

Telegram

គឺ ជាកម្ាវ ិ្ីដ្្ើរស្ថរដោយដតាតដលើដលបឿននិ ង

សុវតាិភាព វាានភាពងាយស្សួល រេ័ស និ ងម្ិ នគិ តដលែ។
អនកអាចដម្របើ
ៃំ ណលោន។

Telegram

ដលើឧបករណ៍ទាំងអស់កុងដពល
ន

ស្ថររបស់អនកនិ ងបងាាញដៅដលើឧបករណ៏

ៃូ ចជាទូ រស័ពទតាបដបែត និងកុំពយួទ័ រ។



លក្ខណៈពសិ េេ នង
ិ ការតសមលង
ើ

ជាម្ួ យកម្ាវ ិ្ី Telegram, អនកអាចដ្្ើរស្ថរ រូបភាព វ ីដៃអូ និង

ឯកស្ថរដ្សងៗៃូ ចជា doc, zip,

mp3, វាអាចឲ្យដយើងបដងកើតសាជិកម្រកុម្ ឬ Channel រេូតៃល់ 50000 អនកដៃើ ម្បីដ្វើការបញ្ូា នស្ថរដោយ
ោានថ្ៃនកំ ណត់ ។
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អនកអាចបញ្ូច លដឈាាឹះអនកដម្របើ ម្របាស់ដៅកនុង phone contacts និ ងថ្សវងរកម្នុសសតាម្រយឹះដឈាាឹះ

អនកដម្របើម្របាស់ (usernames)របស់ពួកដគ។ ជាលទធ្លការដម្របើម្របាស់កម្ាវ ិ្ី Telegram គឺ ស្សដៃៀងនិ ងស្ថរ
ដអ

ិចម្រតូនិក ៃូដចានឹះថ្ៃរ។ ដគអាចដម្របើម្របាស់លកខណឹះតទល់ខ្ួន
ែ
ឬកនុងម្ុ ខ្ជំនួញថ្ៃលវាានសម្តាភាព
អាច encrypted voice បាន។

ការបដងកើតគណនី Telegram – ការចូលដៅកាន់ Telegram និងការទាញយកTelegram សម្រាប់
ទូរស័ពដទ ៃ

កម្ាវ ិ្ី Telegram គឺ ជាដសវាកម្ាដ្្ើស្ថរឥតគិតដលែជាលកខណៈ cloud-based service អាចដម្របើ បាន
ដលើ smart phone (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) និងកុំ ពយូទ័ រ (Windows, macOS,
Linux)។ ជាការពិ ត Telegram Messenger ម្រតូវបានដម្របើ ម្របាស់យ៉ាងទូ លំទូោយ និងានម្របជាម្របិ យជំ នួស
តំ ថ្ណង messaging ៃ៏ ដទដទៀតៃូចជា Whatsapp និង BBM។ ដោលបំ ណងដនថ្្នកដនឹះ គឺជួយអនកអានឲ្យ
ដចឹះពី រដបៀប download សម្រាប់ ដម្របើកុងទូ
ន
រស័ពទដៃ និ ងបដងកើតគណនី Telegram ដោយងាយស្សួលតាម្
ៃំ ណក់ កាលងាយៗកនុងទូរស័ពទ។
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ការតសមលង
ូ ពទដ័ ៃ
ើ Telegram ការចូលសៅ Telegram នង
ិ ការទាញយក្ Telegram េម្ាប់ទេ

ៃំ ដណើរការដនឹះនលងនំអក
ន ដៅទាញយកកម្ាវ ិ្ីៃំបូងដលើទូរស័ពរទ បស់អនក។
ខាងដម្រកាម្ដៃើ ម្បីទាញយក

Telegram

សម្រាប់ឧបករណ៍ចល័ត។

អនកអាចដម្របើតំណភាាប់

https://goo.gl/qdUPpd

សម្រាប់

ឧបករណ៏ Android https://goo.gl/hvR3Sn សម្រាប់ឧបករណ៏ iOS បនទប់ពីទាញយក telegram រួចសូម្
ដបើកកម្ាវ ិ្ី ដោយចុចដលើ Icon Telegram បនទប់ សូម្ចុ ចដលើ start messenger។ សូម្ដម្រជើ សដរ ើស country
រួចបញ្ូច លដលខ្ទូ រស័ពទជាម្ួ យដលខ្កូៃម្របដទស បនទប់ សូម្ចុ ច Confirm the number ដោយចុ ច Next

button។ អនកនិ ងទទួ លស្ថរ កនុងទូ រស័ពដទ ៃដៃើម្បីបញ្
ា ក់ពីភាពម្រតល ម្ម្រតូវកនុងការចុ ឹះដឈាាឹះ។ បនទប់ ពីវាយ
ដលខ្កូៃចូ លរួច អនកនិ ងអាចចូ លដៅកាន់ កម្ាវ ិ្ី ដនឹះបាន។

ការតសមលង
ើ Telegram ជាមួយសវបសាយ ការចូលសៅ Telegram តាមរយៈក្ំពយទ័
ើ ុ នង
ិ យួរដៃ
ូ រសលត

អនកានជដម្រម្ើ សកនុងការដម្របើ ម្របាស់ Telegram ដៅដលើកុំពយួទ័ រ ម្របសិនដបើអនកម្ិនចង់ ដម្របើ ដៅដលើ

ទួ រស័ពដទ ៃដោយម្រោន់ថ្តអនុ វតតន៍តាម្ៃំណក់ ងាយៗៃូ ចខាងដម្រកាម្៖

 ដបើក browser រួចវាយអាស័យោឋនដនឹះ https://web.telegram.org/#/login
 ដម្រជើ សដរ ើសម្របដទស
 បញ្ូច លដលខ្ទូ រស័ពទ និ ងដលខ្កូៃម្របដទសរួចចុច “Next”
 ម្រតួតពិនិតយដលខ្ទួ រស័ពម្
ទ ុនដពលចុចបញ្ូច ន
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 បនទប់ ដលខ្code និងម្រតូវបានបញ្ូច នដៅកាន់ទូរស័ពតា
ទ ម្រយឹះ online

 បញ្ូច លដលខ្ code កនុងម្របអប់ code ដៃើ ម្បីបញ្ចប់ ការចុ ឹះដឈាាឹះដោយដជាគជ័ យ
 Telegram messenger និងថ្សវងរក contact ឬ friends ថ្ៃលានគណដនយយ Telegram ដោយ
ខ្ែួនឯង
o

រសបៀបចាប់ស្តើម

Telegram

App
Yes (Android and iOS)

វាយបញ្ូច ល pin code ចំនួន ៥ ខ្ទង់
ចុ ច Next

Telegram អាចចាប់ យកដឈាាឹះនិងដលខ្ទូរស័ពព
ទ ី
Facebook
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Desktop software
Yes

រដបៀបកំ ណត់ សុវតាិភាពដៅដលើ Telegram

ចុ ចដលើ Settings បនទប់ ដយើងអាចកំ ណត់ កុង
ន

Privacy and Security

Enable 2 steps verification
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អនកអាចចាប់ដ្តើម្ Telegram ដពល
ម្របពនឋ័ៃំដណើរការ។

សូម្បីថ្តអនកដម្របើឧបករណ៍ចល័តក៏

ដោយ ក៍ Telegram អាចចាប់ ដ្តើម្
ដោយសវ័យម្របវតតិដៅដពលម្របព័ នធ

ចាប់ ដ្តើម្ដោយម្ិ នានបញ្
ា ណ
ម្ួ យ (ភាពដជាគជ័ យ)

ដតើ 2 step verification ដ្វើការយ៉ា ង
ៃូចដម្ាច?

o ទីម្ួយ អនកម្រតូវបញ្ូច ល PIN

code ថ្ៃល Telegram បាន
បញ្ូច នស្ថរដៅកនុងទូ រស័ពទដៃ
និ ងបញ្ូច ល password ថ្ៃល
បានបដងកើតរួច

3.6.

Instagram

គឺ ជាបណ
ា ញសងគម្ម្ួ យសម្រាប់ ថ្ចករ ំថ្លករូបភាពដៅដលើ Internet តាម្រយឹះទូ រស័ពដទ ៃ។ Users
អាចថ្ចករ ំថ្លក រូបភាព ឬ វ ីដៃអូ ជាលកខណឹះតទល់ខ្ួន
ែ ឬជាស្ថធារណឹះ។ វាម្រតូវបានបដងកើតដ

ើងដោយ

ដោក Kevin Systrom និង Mike Krieger ដោយដចញដអាយដម្របើ ម្របាស់ដៅថ្ខ្តុ ោ ឆ្នំ២០១០ និងាន
លកខណឹះពិដសសោច់ ដោយថ្

កសម្រាប់ អក
ន ដម្របើ ម្របាស់ម្របព័នធ iOS។
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o ពព
ិ ណ៌នា

Instagram

ជាបណ
ា ញសងគម្ម្ួ យសម្រាប់ថ្ចក

រ ំថ្លករូបភាព និង វ ីដៃអូ ដៅដលើ smartphone។
ស្សដៃៀងដៅនលង Facebook ឬ Twitter, អនកថ្ៃល
បដងកើតគណនី Instagram

គឺ ាន profile និង

news feed.
អនកថ្ៃល follow ដយើងនលងដ

ើញនូវអវីថ្ៃលដយើង

បដងាាឹះៃូចជារូបភាព និង វ ីដៃអូ ដៅដលើ feed របស់
ដគ។ ដយើងក៏ អាចដម្ើ លរូបភាព និ ងវ ីដៃអូអនកថ្ៃល

 ការបសងកើត គណនី Instagram ពក្
ំ យទ័
ី ព
ូ រ

o វាយ URL http://www.instagram.com បញ្ូច ល
email address, បនទប់ បញ្ូច លអនកដម្របើ និង
ដលខ្សាៃត់, អាចដ្វើការLogin ជាម្ួ យ

ដយើង follow ដៅដលើ feed របស់ដយើងថ្ៃរ។

Facebook account។

o លក្ខណៈពសិ េេនង
ិ ការតសមលង
ើ

o អនកអាចចុ ឹះដឈាាឹះតាម្រយឹះស្ថរដអ

ឬក៏ចុឹះដឈាាឹះតាម្រយឹះ គណនី Facebook



ថ្កថ្ម្របរូបភាព (Image editing)



កំ ណត់ទីតាំង (Location tagging)



ស្ថរលកខណឹះឯកជន (Private messaging)



ម្តិដយបល់ (comment)



ការសំដៅនរណានក់ (@mentions)



សំដលងរ ំលលក (Push notifications)



ការដ្្ើរស្ថរជាម្រកុម្ (Group messaging)



ោសថ្្ក (Hashtags)



ការដម្រចាឹះ (Filters)



កាត់ តវ ីដៃអូ (Video editing tools)



គូ ររូបភាពនិងអតាបទ (Text & drawing tools)



ការ្ាយតទល់ (Live video streaming)



ៃំ ដណើរដរឿង (Stories feature)



ការោក់ រប
ូ ភាព និងវ ីដៃអូ (Disappearing
photos & videos)



ម្ុ ខ្ងារថ្សវងរក (Search functionality)



Tag ឲ្យអនកដម្របើ ម្របាស់ (User tagging)



Profile អនកដម្របើ ម្របាស់ (User profiles)



Profile តទល់ខ្ួន
ែ និងស្ថធារណៈ (Public &
private profiles)

ិចម្រតូនិច

ក៏ បាន។
o ម្របសិនដបើអក
ន ចុ ឹះដឈាាឹះជាម្ួ យស្ថរដអ

ិចម្រតូ

និ ច ម្រតូវម្របាកៃថា អនកោក់ បញ្ូច លអាស័យោឋន
ស្ថរដអ

ិចម្រតូនិចដអាយបានម្រតលម្ម្រតូវ និងាន

សុពលភាព។ ម្របសិនអនកដភែចដលខ្សាៃត់ កុង
ន
គណនី instagram ដនឹះអនកអាច យកដលខ្
សាៃត់ ដនឹះបានតាម្រយឹះស្ថរដអ

ិចម្រតូនិច

ថ្ៃលដយើងបានចុ ឹះដឈាាឹះ។
o ទាញយកInstagram app ពី App Store
សម្រាប់ អក
ន ដម្របើម្របាស់ឧបករណ៍ iOSនិង
Google Play Store សម្រាប់ អក
ន ដម្របើ ម្របាស់
ឧបករណ៍Android និងWindows Phone Store
សម្រាប់ អក
ន ដម្របើម្របាស់ Windows phone.
o ដៅដពលតដម្ែើង App រួចរាល់ ចុ ច

ដៃើ ម្បីដបើក

o ចុ ចដលើ Sign Up ជាម្ួ យស្ថរដអ

ិចម្រតូនិច ឬ

ដលខ្ទូរស័ពទ

និងសូម្បំ ដពញដលខ្កូតថ្ៃល

បានដ្្ើចូលដៅកនុងទូ រស័ពរទ បស់អក
ន រួចចុ ច

Next។ អនកក៏ ានជដម្រម្ើ សកនុងការ Sign Up ជា
ម្ួ យ គណនី Facebookក៏បាន។

o ម្របសិនដបើអក
ន ចុ ឹះដឈាាឹះជាម្ួ យស្ថរដអ

ិចម្រតូ

និ ច ឬដលខ្ទូរស័ព,ទ សូម្បដងកើតដឈាាឹះអនកដម្របើ
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ម្របាស់ និ ងដលខ្សាៃត់ បំ ដពញព័ត៌ានម្របូោវ
ល់ បនទប់ចុច Done។ម្របសិនដបើអក
ន ចុ ឹះដឈាាឹះ
ជាម្ួ យ Facebook អនកនិ ងម្រតូវបានដសនើ ឲ្យ login
គណនី Facebookជាម្ុនសិន។

o សតចា
ើ ប់ស្តើមៃូចសមតច?

ទាញយក app Instagram ានភាពខ្ុ សោនពីបណ
ត ញសងគម្ដ្សងដទៀត ដោយវាដតាតថ្តដលើ

ទម្រម្ង់ សម្រាប់ទូរស័ពដទ ៃ ដេើយដៅដលើកំពយូទ័រ អនកអាចបានម្រតលម្ថ្តដម្ើ លប៉ាុ ដណណឹះ ខ្ណៈថ្ៃលបដងាាឹះ
រូបភាពនិងវ ីដៃអូ ម្រតូវបានដ្វើដ

ើងកនុងទូរស័ពទដៃ(mobile app)។ ចុចតំ ណភាាប់ ដនឹះ

https://www.instagram.com/ ដៃើ ម្បីទាញយក Instagram app

o សម្ជើេសរេ
ើ Username ចៃលងាយម្េួលចំណ្ត ំ

 អនកអាច sign up Instagram ជាម្ួ យស្ថរដអ

ិចម្រតូនិច ឬ គណនី Facebook

 ដៅដពលអនកបដងកើតគណនីម្តង អនកនលងម្រតូវបានសួរឲ្យដម្រជើ សដឈាាឹះ
 ដៅដពលបដងកើតគណនី រច
ួ រាល់ កម្ាវ ិ្ី ដនឹះតម្រម្ូវឲ្យដយើងវាយដឈាាឹះ និ ង ដលខ្សាៃត់
 ដឈាាឹះរបស់អក
ន នល ងបងាាញជាស្ថធារណៈថ្ៃលអនុញ្ាតឲ្យអនកៃ៏ ដទថ្សវងរកអនកដោយងាយ
ស្សួល។ ម្រតូវម្របាកៃថា ដឈាាឹះថ្ៃលអនកដម្រជើ សដរ ើសគឺ ងាយស្សួលចំណំ និងៃូចដៅនលងដឈាាឹះ
ជំ នួញ ឬអងគភាពរបស់អក
ន ។

o សធវើបចចរបនន
ុ ភាព Profile របេ់អនក្

Instagram អនុញ្ាតឲ្យអនកបំ ដពញរេូតៃល់ 150 តួ អកសរអំ ពីអាជី វកម្ារបស់អក
ន ។ ដោយស្ថរចំនួន

អកសរានកំ ណត់ ដេើយអនកចង់ ឲ្យានភាពចាស់ោស់ និងខ្ែីអំពីថាអនកជានរណ ដេើយអវីថ្ៃលអនក
្តល់ជូន។

ម្របសិនដបើ អក
ន ដ្វើការដៅទី តាំងណម្ួយជាក់ ោក់

អនកក៍នលងអាចបថ្នាម្ម្ុខ្ងារទី តាំង

(location)ដនឹះ។
ទំ នក់ទំនង Constant Contact ដម្របើជីវម្របវតតិដៃើ ម្បីថ្ចករ ំថ្លកដបសកកម្ារបស់ដយើងដេើយអនុ ញ្ាត
ឱ្យម្នុ សសៃលងពីម្របដភទរូបលតថ្ៃលដយើងថ្ចករ ំថ្លកពី គណនី

Instagram

របស់ដយើង។

បថ្នាម្ដគេទំ ព័ររបស់អក
ន ថ្ៃលអនកដម្របើ អាចចុចដៃើ ម្បីទសសនពីទូរស័ពទដៃរបស់ពួកដគ។
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អនកក៏ អាច

o បញ្ចូ លរូបភាព Profile

ទំ េំរប
ូ ភាព profile សម្រាប់ Instagram ថ្ៃលលអបំ្ុតគឺ 400×400 pixels។ ប៉ាុថ្នាអី ថ្វ ៃលសំខាន់

បំ ្ុតរូបភាពថ្ៃលអនកដម្របើគួរជារូបភាពថ្ៃលដគងាយចំ ណំ និងស្ថគល់អំពីអាជីវកម្ារបស់អក
ន ។ ដយើងដម្របើ
ម្របាស់បណ
ា ញសងគម្ដៃើម្បីម្របដយជន៏ម្ុខ្ជំ នួញរបស់ដយើង ៃូ ដចនឹះគួ របញ្ូច លរូបភាព Logo ដៅកនុង Profile

Picture ជាការម្របដសើរបំ្ុត។ Instagram ក៏ ានម្ុខ្ងារដអាយដយើងយករូបភាពពី Facebook ឬ Twitter
កនុងករណីពុំ ានរូបភាពកនុង Smart phone។ អនកក៏អាចលតរូបតទល់ដៅដលើ Instagramក៏ បាន។

o ម្ុខ្ងារ ថ្សវងរក (Search)
វានលងម្ិនថ្ម្នជាដរឿងស្សួលដទ

ម្របសិនដបើអនកម្ិ នានការយល់ៃលងឲ្យលអនូវម្របដភទរូបភាពបដងាាឹះ

ដ្សងៗ ដនឹះអនកនល ងម្ិនអាចៃលងនូវទំដនរដនាតិ ការថ្ៃលម្រតូវដ្វើឲ្យលអ។ ជាសំណងលអសម្រាប់ អក
ន ម្ុ ខ្ងារ
Instagram research គឺ ជួយសម្រម្ួលៃល់ការថ្សវងរកបណំុា រូបភាពស្ថអតៗ។

ចាប់ ដ្តើម្ដោយការថ្សវងរកជំនួញម្ួ យដៅកនុងឧសាេកម្ារបស់អនកថ្ៃលដម្របើ Instagram ទូ លំទូ

ោយ និ ងានការចូ លរួម្កនុងកម្រម្ិ តខ្ពស់។ ដតើ ពួកដគាននិ ននការបញ្ូា នអវី និ ងដតើ ដៅដពលណពួ កដគាន
ទំ ដនរដ្្ើវាដៅម្ក។ ម្របសិនដបើ អក
ន ចង់ ដ្វើឲ្យានភាពខ្ុ សោនអំពីខ្ួនអន
ែ
ក និង ការម្របកួ តម្របថ្ជង វាានភាព
ចាំបាច់ ថ្ៃលអនកម្រតូវៃលងថាដតើពួកដគកំ ពុងដ្វើអីខ្
វ ែឹះ។

o បសងាហោះរូបភាពៃំបង
ូ របេ់អក្
ន (Post your first photo)
អនកបានតដម្ែើងProfile បស់អនកដោយដជាគជ័ យ ៃូ ដចនឹះអនកអាចចាប់ដ្ាើម្បដងាាឹះរូបភាពថ្ៃលបងាាញ
ៃូ ចខាងដម្រកាម្ៈ
 ជាៃំ បូងចុចដលើ icon កាដម្រា៉ា ដៅខាងដលើដ្វងដៃដនដអម្រកង់ ទូរស័ពទ
 អនកអាចចុចរងវង់ម្ូលដៃើម្បីលតរូប ឬចុច

Library ដៅខាងដម្រកាម្ដ្វងដៃដៃើម្បីបញ្ូច នរូបភាពដៅ

Instagram។ អនកអាចលតវ ីដៃអូ បានរេូតៃល់១ នទី

 ម្របសិនដបើអក
ន កំពុងupload រូបលត អនកនលងានជដម្រម្ើសដៃើ ម្បីតម្រម្លម្វាសិន។ បនទប់ ពីដនឹះអនកនលង
ានជដម្រម្ើ សសម្រាប់ ការថ្កលម្អដ្សងោន
 អនកអាចដម្រជើ សដរ ើសដចញពីការដម្រចាឹះម្ួ យចំនួនថ្ៃលរ ំកិ លដៅថ្្នកខាងដម្រកាម្ដនកម្ាវ ិ្ី។

(ចុចពី រ

ៃងការដម្រចាឹះដៃើម្បីបថ្នាម្សុម្ឬតែស់បូរកា
ត
ែ ំងរបស់ចដម្រាឹះ)

 អនកក៏ អាចចុច "ថ្កសម្រម្ួល (edit)" ដៃើម្បីចូលដម្របើ ម្ុខ្ងារពិ ដសសដៃើម្បីថ្កសម្រម្ួលរូបលតដ្សងដទៀត
 ដៅដពលថ្ៃលអនកដពញចិតតនលងរូបលតរបស់អក
ន
សូម្ចុចដលើថ្្នកខាងដលើថ្្នកខាងស្ថតំដនដអម្រកង់។
ដៅទី ដនឹះអនកនល ងអាចបថ្នាម្ចំ ណងដជើង (caption) បថ្នាម្ Icon ថ្បែកៗ និងកម្ានត
ឲ្យរូបភាពកាន់ ថ្តានភាពទាក់ ទាញ។
 អនកក៏ អាច tag ម្ិតតភ័ក្រកតរបស់អនកឬក៏កំណត់ ទីតាំងថ្ៃលអនកកំ ពុងលតរូបបាន្ងថ្ៃរ។
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ដ្សងៗដៃើម្បី

3.7.

Twitter

Twitter ម្រតូវបានបដងកើតដ

ើងកនុងថ្ខ្ ម្ិ ន ឆ្នំ ២០០៦ ដោយ Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone,

និ ង Evan Williams។ បណ
ា ញសងគម្ដនឹះម្រតូវបានោក់ ឲ្យដម្របើ ម្របាស់កុងថ្ខ្កកក
ន
ោកនុងឆ្នំៃថ្ៃល។ ដសវាកម្ា
ដនឹះបានលបីរនទឺពាសដពញពិ ភពដោក។
៣១៩ោននក់។


កនុងឆ្នំ២០១៦

Twitter

ានអនកដម្របើ ម្របាស់ពិតម្របាកៃៃល់ដៅ

ពពណ
ិ ៌ នា

Twitter គឺ ជាបណ
ា ញសងគម្ online ថ្ៃលអនកដម្របើម្របាស់អាចបដងាាឹះ
និ ង បញ្ូច នស្ថរដៅៃល់អក
ន ថ្ៃល follow ដយើង និងបដងកើតចំ ណប់ អារ

ម្ាណ៏ដៅវ ិញដៅម្ក ដៅៃល់អក
ន ថ្ៃល follow ដយើង ដនឹះដៅថា
Tweets។ ដៃើម្ដ

ើយ Twitter អនុញ្ាតឲ្យថ្ត១៤០តួ អកសរដទ ប៉ាុ ថ្នា

ដៅដលៃទី៧ ថ្ខ្កញ្ា ឆ្នំ២០១៧ ម្រកុម្ការងារ Twitter បានតដម្ែើងរេូត
ៃល់ ២៨០ តួអកសរ ដលើកថ្លង ជប៉ាុន កូដរ ៉ា និ ងចិន។
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លក្ខណៈពសិ េេ នង
ិ ការតសមលង
ើ

ពាកយដស្ថែកម្ួ យកនុងចំដណម្ពាកយដស្ថែកជាដម្រចើនរបស់

ព័ ត៌ានដោយដបើ កចំ េរ អាច

Twitter

គឺ ដយើងដជឿជាក់ ថាការដោឹះៃូ រ

ជឹះឥទធិពលវ ិជាានជាលកខណឹះសកល។ ម្នុ សសជាដម្រចើនដៅជុំវ ិញពិភព

ដោកទទួ លគំនិតដនឹះដោយម្រោន់ ថ្តដម្របើ ១៤០ តួអកសរ ដៃើម្បីទាញចំ ណប់ អារម្ាណ៏ ឬដោឹះស្ស្ថយបញ្
ា
ទាំងឡាយ។

ដតើវាានអតាន័យយ៉ា ងដម្៉ាចចំដពាឹះ Twitter? ដនឹះគឺជាការដ្ែើយតបជាស្ថធារណឹះដៅដលើTwitter។
ចាប់ តាំងពី ពាក់កណ
ា ល ឆ្នំ២០០៩ “@reply” ម្រតូវបានដម្ើ លដ

ើញចំ ដពាឹះអនកដម្របើម្របាស់ណថ្ៃល follow

អនកបញ្ូច ន និ ងអនកទទួ លប៉ាុដណណឹះ។ ដៃើម្បីបញ្ឍប់ ឧបសគគដនឹះ និ ងដៃើម្បីឱ្យការដ្ែើយតបរបស់អក
ន អាចដម្ើល
ដ

ើញចំ ដពាឹះ followers របស់អក
ន ទាំងអស់ ៃូដចនឹះអនកម្រតូវការោក់ សញ្ាឬអវីម្ួយដៅពី ម្ុខ្ Tweet ៃូដចនឹះវា

ម្ិ នចាប់ ដ្ាើម្ដោយសញ្ា “@” ដទ។
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បសងកើតគណនី Twitter

 ដបើក browser, បនទប់វាយ www.twitter.com .
 ចុ ច "Sign up for Twitter."
 ្ាល់ព័ត៌ានអំពីខ្ួនអន
ែ
ក

 វាយបញ្ូច លដឈាាឹះអនកដម្របើម្របាស់
 សដម្រម្ចចិតច
ត ាស់ថាដតើអក
ន ដម្របើ ថ្តកុំពយូទ័ រថ្ត1 ថ្ៃលអនកកំ ពុង
ថ្តដម្របើ ឬ ដម្របើកុំពយួទ័រដម្រចើន

 ចុ ចបដងកើតគណនី "Create my account."

 ដោកអនកក៏ អាចបថ្នាម្ព័ត៌ានពិ ស្ថារដ្សងដទៀត


រសបៀបចាប់ស្តើម
Twitter

ម្រតូវបានដម្របើ ដៃើម្បីទំនក់ទំនងម្នុ សសដៅវ ិញដៅម្ក។

ៃំបូងដ

ើយ Twitter ម្រតូវបានដម្របើ

ដៃើម្បីឲ្យម្នុ សសានទំ នក់ទំនងោនជាម្ួ យចំ ណប់ អារម្ាណ៏ៃូ ចោន (Hashtags) ថ្ៃលាននិម្ិតតសញ្ា “#”
ជាសាគល់និងោក់ដៅពីម្ុខ្ពាកយនី ម្ួយៗ ៃូ ដចនឹះអនកដម្របើ ម្របាស់អាចថ្ចករ ំថ្លក ឬថ្សវងរកដោយងាយ
ស្សួល។ អនកដម្របើក៏អាចដម្របើម្របាស់ Website ៃូចជា hashtag.org ថ្ៃលពួកដគចង់បាន។

ៃំ ណក់ កាលៃំបូង Twitter និងបងាាញតារាងបុ គគលលបីៗដៃើ ម្បីឲ្យដយើង follow។ ដយើងអាច follow

បាន ៥ នក់។ បនទប់ចុច next អនកម្រតូវបានដអាយដម្រជើ សដរ ើសចំ នួន ៥ បថ្នាម្។

អនកានជដម្រម្ើ សកនុងការ follow ម្នុ សសថ្ៃលអនកស្ថគល់។ ដបើ សិនអនកអនុ ញ្ាតឲ្យ Twitter អាច

ៃំ ដណើរ ដៅកាន់ ទំនក់ ទំនងស្ថរដអ

ិចម្រតូនិចរបស់អនកដនឹះ Twitter និងបងាាញអនកថ្ៃលបានដម្របើ Twitter

ថ្ៃលអាចឲ្យដយើង follow ពួ កដគថ្តម្ួ យ ឬទាំងអស់ក៏បាន។
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ដ្វើការបដងាាឹះ profile picture

ចុ ចដលើម្របអប់ រប
ូ ភាព (Add a profile picture)

3.8.


LinkedIn

ពព
ិ ណ៌នា

ដយើងបានឭជាដរឿយៗអំពីអនកតំ ណងថ្្នកលក់

ឬទី ្ារ

អំ ពីភាពទំ នក់ទំនង ការស្សោញ់ ឬសអប់របស់ពួកដគដលើ

បណ
ា ញសងគម្ LinkedIn។ ដតើអក
ន កំពុងរកដម្ើ លបណ
ា ញ

សងគម្ថ្ៃលនិ យយអំពីម្ុខ្ជំនួញអាជីពឬ? ម្របសិនដបើអនក
ម្រោន់ ថ្តចង់ ថ្្កដម្ើ លអតតសញ្ាណរបស់បុគគលណានក់
ឬដៃើ ម្បីដសនើសុំស្ថរដអ

ិចម្រតូនិក

អនកម្របាកៃជាបាត់បង់ឱ្

កាសានតដម្ែ, ការរ ីកចដម្រម្ើ ន, ឱ្កាសៃលកនំ ការលក់ និង
ចុ ងដម្រកាយ គឺ បាត់ បង់ឱ្កាស ដនការរ ីកចដម្រម្ើ នអាជី វកម្ាថ្ត

ម្ាង។ ការដម្របើ ម្របាស់LinkedIn គឺ ជាឧបករណ៏ដលើកកម្ពស់
អាជី វកម្ាដោកអនកេួសពីកី រា ំពល ងទុ ក។

ខ្ណៈថ្ៃលអនកកំ ពុងដម្របើ Facebook ដៃើ ម្បីទំនក់ ទំនងជា
ម្ួ យម្ិតតភ័ក្រកត ម្រគួស្ថរ និ ងសេការ ី ប៉ាុ ថ្នា LinkedIn បដងកើត
ដ

ើងដៃើ ម្បីទំនក់ ទំនងការងារអាជី ព។
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លក្ខណៈពសិ េេ នង
ិ ការតសមលង
ើ

ដៃើម្បីតដម្ែើង LinkedIn, អនកម្រតូវការនម្(First Name) ដោតត
នម្( Last Name) ស្ថរដអ
បនទប់ចុចដលើ Join Now.


App

ិចម្រតូនិច និងដលខ្សាៃត់

រសបៀបចាប់ស្តើម LinkedIn នង
ិ សរៀនពី LinkedIn
ដគេទំព័រ (Website)

បាទ (Android and iOS)

បាទ

បាទ (Android and iOS)

បាទ

អនកចង់ដម្របើ LinkedIn តាម្រយឹះទូ រស័ពទដៃ ឬតាម្ដគេទំ ព័រ
https://www.linkedin.com/
គំ និត, រូបភាព និ ងវ ិដៃអូ

អនកអាចថ្ចករ ំថ្លកអតាបទ,

អវីថ្ៃលជាលកខណឹះពិ ដសសរបស់ LinkedIn គឺ LinkedIn
Learning

ថ្ៃលអនកអាចដរៀនបានដម្រចើនម្ុខ្ដៅដលើទូរស័ពទ

ដៃ ម្របសិនដបើម្ិនានកុំ ពយួទ័ រដៅថ្កបរខ្ែួនដនឹះដទ។

My Network: បណ
ា ញទំនក់ ទំនងរបស់អនក
Jobs: បញ្ាីតារាងការងារថ្ៃលអនកចាប់ អារម្ាណ៏ម្រតូវនិ ង
ជំ នញ

Messaging: សម្រាប់ បញ្ូា នស្ថរដៅកាន់ម្ិតភ
ត ័ ក្រកតនិង
សាជិ កបណ
ា ញ

Notifications: ការរ ំលលកអំពីបដងាាឹះដរឿង
Me: ដម្ើ ល profile របស់អក
ន
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Pinterest

3.9.

ពព
ិ ណ៌នា



Pinterest គឺ ជាដគេទំ ព័រឥតគិតដលែម្ួយថ្ៃលអាចឲ្យអនក
ដម្របើម្របាស់ដ្វើការថ្សវងរកក៏ៃូចជាថ្ចករ ំថ្លករូបភាព ឬវ ីដៃ
អូ ថ្ៃលការម្របម្ូ ល្ាំុដនឹះដៅថា pinboards។ Pins គឺ ជា
គំ និតម្ួ យថ្ៃលជួ យអនកកនុងការរកដ

ើញនូ វគំនិតដចនម្របឌ្ិត

លាីៗ ឧទាេរណ៏ថាអនកានគដម្រាងៃំ ដណើរកម្ានតដបាឹះជំ រុ ំ
ឬថ្កដចនលំដៅោឋន Pins និ ងរកាទុកគំ និតទាំងអស់ដនឹះ
ដេើយដយើងអាចថ្សវងរកបានដោយងាយស្សួល។

លក្ខណោះពសិ េេ នង
ិ ការតសមលង
ើ



 អនកានជដម្រម្ើ សកនុងការ Log in ជាម្ួ យ

o

រដបៀបបដងកើតគណដនយយដៅដលើ Pinterest?

o

តាម្រយឹះទូរស័ពដទ ៃ

Facebook ឬ Google ម្របសិនដបើអនក
ានគណនី ទាំងពី រដនឹះដេើយ

ដបើកកម្ាវ ិ្ី Pinterest. ថ្ៃលានអកសរ Pពណ៌ស



និ ង background ពណ៌ម្រកេម្
Sign up ជាម្ួ យស្ថរដអ



ិចម្រតូនិច (ស្ថរដអ

ិច

ម្រតូនិចថ្ៃលានសុវតាិភាព)

o

ដបើក browser វាយhttps://www.pinterest.com

វាយបញ្ូច លអាសយោឋនស្ថរដអ
ដលខ្សាៃត់

ដម្រជើ សដរ ើសដភទ

"ម្របុស",

ដនឹះ

តាម្រយឹះកុំពយូទ័រ



 Gender -

ដភទដ្សងដទៀតសូម្បំដពញដឈាាឹះដភទ

ចុ ច Next រួចវាយដឈាាឹះ ចុច Next.



 Age - បំដពញអាយុ
"ស្សី", ឬ "ដ្សងៗ". ម្របសិនដបើ អក
ន ដរ ើស

ចុ ច Next. ...វាយបញ្ូច លដលខ្សាៃត់



 បញ្ូច លព័ត៌ាន profile
 Full name - បំ ដពញដឈាាឹះ

ិចម្រតូនិច

និង

 ចុ ច Sign Up
 សូម្ដម្រជើ សដរ ើសម្របធានបទចំ នួន ៥។ វា
និ ងដលចដ

ើងដៅដលើ feed របស់អនក។

រសបៀបចាប់ស្តើម


o

ម្របសិនអនកជាសាជិកលាីចំដពាឹះ Pinterest, ម្រតូវម្របាកៃថា profile អនកានព័ ត៌ានម្រគប់ ម្រោន់


បំ ដពញProfile របស់អក
ន



ដម្រជើ សដរ ើស Pinterest ណម្ួ យ



បំ ដពញម្ុខ្ជំនួញអនក និ ងបញ្
ា ក់ពីដគេទំ ព័រ
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3.10. Tumblr


ការពិពណ៌នា

Tumblr គឺ ជា micro blogging និ ងបណ
ត ញសងគម្ថ្ៃលបដងកើតដ

ើង

ដោយដោក David Karp កនុងឆ្នំ២០០៧ និ ងជាកម្ាសិទិ រធ បស់ Oath
Inc.

ដសវាកម្ាដនឹះអនុញ្ាតឱ្យអនកដម្របើម្របាស់ោក់ពេុដម្ឌានិង

ាតិ កាៃដទដទៀតដៅកនុងបែុក (Blog)ខ្ែីៗ។ អនកដម្របើអាចដ្វើតាម្អនក

ដម្របើដ្សងដទៀត។ អនកសរដសរ Blog ក៏ អាចដ្វើ Blog របស់ពួកដគជា
លកខណៈឯកជន។ សម្រាប់ អក
ន សរដសរបែក់ (Blog)ានលកខណៈ
ពិ ដសសរបស់ដគេទំព័រជាដម្រចើនថ្ៃលទាញយកពី តទំងម្រគប់ ម្រគងដៅ
ថ្្នកខាងម្ុ ខ្។


លក្ខណៈពិសេេ និងការតសមលង
ើ

ការម្រគប់ម្រគង Blog

តទំងម្រគប់ ម្រគង (Dashboard) : គឺ ជាឧបករណ៍ចម្បងសម្រាប់ អក
ន ដម្របើម្របាស់ Tumblr

ជាលកខណៈ្ម្ាតា។ វាជាការ្តល់បនតដនអតាបទលាីៗពី blog ថ្ៃលពួកដគយកលំនំ

តាម្។ តាម្រយៈ dashboard អនកដម្របើ អាចបដញ្ចញម្តិ កំណត់ ដេតុបណ
ា ញ និ ង
បងាាញការចូ លចិ តរត បស់អក
ន ដលើការបដងាាឹះពី បុកដ្សងដទៀតថ្ៃលបងា
ែ
ា ញដៅដលើ

តទំងព័ត៌ានរបស់ពួកដគ។ ដ្ទ dashboard អនុ ញ្ាតឱ្យអនកដម្របើបដងាាឹះអតាបទរូប
ភាពវ ីដៃអូ

ីប
ែ

ឬតំ ណដៅកាន់ បក
ែ ់ របស់ពួកដគដោយចុ ចដលើបូតុងថ្ៃលបងាាញ

ដៅថ្្នកខាងដលើ dashboard ។ អនកដម្របើ ម្របាស់ក៏អាចភាាប់ blog របស់ពួកដគដៅ
គណនី Twitter និង Facebook ្ងថ្ៃរ។ ៃូ ដចនឹះដៅដពលណថ្ៃលពួ កដគដ្វើការ
បដងាាឹះ វាក៏នលងម្រតូវបានដ្្ើជា twitt និងដ្វើបចចុបបននភាពស្ថានភាព។

Queue: អនកដម្របើ អាចបដងកើតកាលវ ិភាគដៃើម្បីពនារការបដងាាឹះ ថ្ៃលពួកដគបដងកើត។
ពួ កដគអាច្សពវ្ាយការបដងាាឹះរបស់ពួកដគ កនុងរយៈដពលដម្រចើនដា៉ា ងឬដម្រចើនដលៃ។
Tags:

អនកដម្របើ អាចជួ យអនកអានរបស់ខ្ួនថ្សវ
ែ
ងរកការបដងាាឹះអំ ពីម្របធានបទជាក់

ោក់ ដោយបថ្នាម្ Tags: ។ ម្របសិនដបើ ាននរណានក់ ោក់បញ្ូច លរូបលតរបស់
ពួ កដគដៅកនុង blog របស់ពួកដគដេើយចង់ ឱ្យអនកដម្ើលរបស់ពួកដគថ្សវងរករូបលត

ពួ កដគនល ងបថ្នាម្ Tags # រូបភាព ដនឹះអនកដម្ើ លរបស់ពួកដគអាចដម្របើ ពាកយដនឹះ
ដៃើម្បីថ្សវងរកអតាបទថ្ៃលាន Tags # រូបភាព។
ការថ្កសម្រម្ួល HTML: Tumblr អនុ ញ្ាតឱ្យអនកដម្របើ ម្របាស់ថ្កសម្រម្ួល blog's theme
HTML របស់ពួកដគដៃើ ម្បីម្រគប់ម្រគងដលើការបងាាញដន blog របស់ពួកដគ។ អនកដម្របើ ក៏
អាចដម្របើ ដឈាាឹះ custom domain សម្រាប់ blog របស់ពួកដគ្ងថ្ៃរ។
ទូរសពទ័(Mobile)

ជាម្ួ យនលងការទិ ញយកម្រកុម្េុន

Tumblrកនុង
ឆ្នំ២០០៩របស់ម្រកុម្េុន
Tumblerette ថ្ៃលជាកម្ាវ ិ្ី iOS ថ្ៃលបដងកើតដ ើងដោយ Jeff Rock និង Garrett
Ross ដសវាដនឹះបានដបើកៃំដណើរការកម្ាវ ិ្ីទូរស័ពទ iPhone ្ែូវការរបស់ខ្ួន។
ែ
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ដគេទំព័រដនឹះបានរកដ

ើញដៅដលើស្ថាតេវន
ូ BlackBerry ដៅដលៃទី១៧ ថ្ខ្ដម្ស្ថ

ឆ្នំ ២០១០ តាម្រយៈកម្ាវ ិ្ី Mobelux ដៅកនុង BlackBerry World ។ ដៅកនុងថ្ខ្

ម្ិ លុន ឆ្នំ២០១២ ម្រកុម្េុន Tumblr បានដចញនូ វកម្ាវ ិ្ី iOS ជំ នន់លី រា បស់ខ្ួន
ែ

ថ្ៃលានដឈាាឹះថា Tumblr 3.0 ថ្ៃលអនុ ញ្ាតឱ្យ Spotify ានៃំ ដណើរការ, រូប
ភាពថ្ៃលានគុ ណភាពខ្ពស់ និ ងៃំ ដណើរការដោយោានអុិនដ្ើ ថ្ណត។

កម្ាវ ិ្ី

សម្រាប់ Android ក៏ អាចដម្របើ បាន្ងថ្ៃរ។ កម្ាវ ិ្ី Windows Phone ម្រតូវបានដចញ

្ាយដៅដលៃទី២៣ ថ្ខ្ដម្ស្ថឆ្នំ២០១៣។ កម្ាវ ិ្ី សម្រាប់ Google Glass ម្រតូវបាន
ដចញ្ាយកាលពីដលៃទី១៦ ថ្ខ្ឧសភា ឆ្នំ២០១៣។
ម្របអប់ស្ថរ និង

ស្ថរ(Inbox and
messaging)

blogs របស់ម្រកុម្េុន Tumblr អាចអនុ ញ្ាតឱ្យអនកដម្របើ ម្របាស់ោក់ដសនើសំណួរដោយ

ខ្ែួនឯងឬដោយអនម្ិកដៅ blog សម្រាប់ ការដ្ែើយតប។ ម្រកុម្េុន Tumblr ក៏បាន
្តល់ម្ុខ្ងារ " fan mail" ថ្ៃលអនុ ញ្ាតឱ្យអនកដម្របើ ម្របាស់ដ្្ើរស្ថរដៅ blogs ថ្ៃល
ពួ កដគដ្វើតាម្។

ការថ្កសម្រម្ួល
ាតិកា(Editorial
content)

ដៅថ្ខ្ឧសភាឆ្នំ២០១២ ម្រកុម្ Tumblr បានបដងកើតៃំដណើរការ Storyboard ថ្ៃលជា

ការម្រគប់ ម្រគង blog ដោយម្រកុម្អនកថ្កសម្រម្ួលជាម្ួ យលកខណៈពិដសសដនដរឿង និ ងវ ី
ដៃអូ អំពីស្ថរៈសំខាន់ blogs និ ងអនកដម្របើ ដៅដលើ Tumblr កាលពី ថ្ខ្ដម្ស្ថ ឆ្នំ
២០១៣ Storyboard បានបិ ទ។



សធវើៃូចសមតចសៃើមបប
ើ គណនី Tumblr
ី សងកត

អនកទទួ លបនទុកម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយសងគម្សម្រាប់ សិលបករ ដេើយអនកម្រតូវការបដងកើតគណនី Tumblr

ដៃើម្បីរកាអនកោំម្រទអំពីការសំថ្ៃង ៃំដណើរកម្ានត រូបលត និងតក្រនតីលី។
ា Firefox, Safari, ឬ Chrome គឺ លក
អ ុង
ន
ការដម្របើ។

ជំោនទី១៖ បដងកើតគណនីដៅដលើ Tumblr.com
ចូ លដៅកាន់កម្ាវ ិ្ី សម្រាប់ ៃំដណើរការអុិនដ្ើថ្ណត

ណ

ម្ួ យ ដេើយវាយដៅ www.tumblr.com ។ ទំ ព័រគួរថ្តដបើ ក
ៃូ ចរូបភាពខាងស្ថតដំ នឹះ

ដេើយនល ង្តល់ឱ្យអនកនូ វជដម្រម្ើ ស

ដៃើម្បីចុឹះដឈាាឹះឬចូ លដៅកាន់ ។ ម្របសិនដបើ អក
ន ានគណនី

Tumblr រួចដេើយអនកអាចចូ លដៅកាន់គណនី ដនឹះ ដេើយ
ានជដម្រម្ើ សកនុងការបដងកើត blogs ោច់ ដោយថ្
ព័ ត៌ានចូ លៃូចោនដៅនលងព័ ត៌ានចាស់។
គណនីម្ួយអនកម្រតូវ្តល់ស្ថរដអ

ក ប៉ាុ ថ្នតដម្របើ

ដៃើ ម្បីបដងកើត

ិចម្រតូនិច, ដលខ្សាៃត់ និ

ងដឈាាឹះអនកដម្របើ។
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ជំោនទី២៖ បនទប់ពីអក
ន បានចូ លកនុងរូបភាពដនឹះដេើយ វា
គួ រថ្តដលចដ

ើងថ្ៃលានរូបរាងៃូ ចរូបភាពខាងស្ថតំដនឹះ។

សូម្កុំ បារម្ភ ចុ ចវាចុ ឹះដម្រកាម្ដេើយចុចបូ តុង make it ។

ជំោនទី៣៖ ការចាប់ដ្តើម្ដោយដម្រជើសដរ ើស 3 Blogs៖
បនទប់ម្កដអម្រកង់ នលងដលចដ
ស្ថតំដៃ ដេើយអនកនលងដ

ើងដេើយដៅម្រជុងខាងដលើ

ើញ search bar សម្រាប់ការសរ

ដសររបស់អក
ន ឬកំ ណត់ ម្រតាម្រកុម្េុន ថ្ៃលអនកដ្វើការដេើយ
ដម្រជើ សដរ ើស 3 blog ថ្ៃលអនកចាប់ អារម្ាណ៍។ ដៅដពលអនក
ាន 3 blog ដៅថ្្នកខាងដលើដនដអម្រកង់បូ តុងម្ួយថ្ៃល
និ យយថាជំោនបនទប់វានល ងដលចដ

ើងដេើយចុ ចដលើវា។

Search bar ក៏ ជាកថ្នែងថ្ៃលអនកអាចរកដម្ើ លម្របធានបទ ដនឹះគឺ ជាម្របធានបទម្ួ យចំនួនថ្ៃលអនកអាចថ្សវង
ណម្ួ យ និង blog ឬការបដងាាឹះថ្ៃល tags ស្សដៃៀងោននល ង រកបានៃូចជា៖ Coldplay, Lily Allen, Miley Cyrus,
បងាាញ ដេើយដៅទីដនឹះអនកអាចអនុវតតន៍តាម្ ឬដគេទំ ព័រ Justin Bieber, Red Hot Chili Peppers, Beatles,
Beyonce, Nicki Minaj, Green Day, 2ne1 ។
blog។

ជំោនទី៤៖

ការដរៀនឧបករណ៍ម្ួ យចំ នួន

ដៅដលើ

Dashboard៖

ដៅកនុងរូបភាពដនឹះ គឺ ជាកថ្នែងថ្ៃលតទំង
បញ្
ា របស់អក
ន គឺវាាន home button, mail, help, settings,

and the logoff button ។ Bar ទី ពីរគឺ ជាកថ្នែងថ្ៃលអនក
បដងកើតការបដងាាឹះដរឿងអវី១របស់អក
ន ។
ដ

ៃូចថ្ៃលអនកអាច

ើញអនកានជដម្រម្ើ សជាដម្រចើនសម្រាប់ម្រទង់ ម្រទាយណ

ថ្ៃលអនកចង់ដម្របើ ។ អនកអាចដ្វើបានសម្រាប់ ការបដងាាឹះ

អតាបទ រូបលត សម្រម្ង់ ដ្សងៗ តំណភាាប់ដៅនលងការបដងាាឹះ
ជាសដម្ែង ឬវ ីដៃអូ។

ជំោនទី ៥៖ ភាែម្ៗដៃើម្បីចូលដៅកាន់ទំព័រថ្ៃលអាច
តែស់បូរតាម្បំ
ត
ណង៖
ឥ

ូវដនឹះវាៃល់ដពលអនកថ្កដចនបដងកើត blog ។ ដៅខាងស្ថាំ
នល ងានបូតុងម្ួ យថ្ៃលដម្ើលដៅៃូ ចជាថ្ភនកដៅថា "
customize " ដេើយដៅដពលអនកចុ ចដលើវា វាានរូបរាង
ថ្ៃលអនកដម្ើ លដៅៃូ ចដអម្រកង់ រប
ូ ខាងស្ថតំដនឹះ។
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ជំោនទី ៦៖ រដបៀបបាូរទំព័របែុករបស់អនកតាម្តម្រម្ូវការ៖
ដៅថ្្នកខាងដ្វងដនដអម្រកង់ អក
ន នលងដ

ើញថ្្នក

customize

ថ្ៃលអនកអាចតែស់បូរត blog របស់អក
ន តាម្អវីថ្ៃលចង់បាន។
អវីថ្ៃលរ លតថ្តអស្ថចរយដទៀត
តែស់បូរត

គឺ ថាដៅដពលថ្ៃលអនកដ្វើការ

ភាែម្ៗដនឹះអនកនល ងដ

ម្រកង់ ថ្្នកខាងស្ថតំ។

ើញវាដកើតដ

ើងដៅដលើដអ

ដេើយអនកថ្តងថ្តអាចតែស់បូរវាបាន
ត

ម្របសិនដបើអក
ន ម្រតូវ ការ។

ជំោនទី ៧៖ សរដសរការពិពណ៌ន៖
អវីជាដោលបំណងៃ៏ សំខាន់ ម្ួយដនការៃំ ដណើរការ blog ដនឹះ
គឺ ដៃើ ម្បីជូនៃំណលងៃល់ដម្ើល blog របស់អក
ន ។ ដៅដលើដអ
ម្រកង់ ថ្ត១ៃូ ចោននិ ង សូម្ សរដសរពិពណ៌នអំ ពីអី ថ្វ ៃលអនក
សរដសរនិងម្របាប់ ពួកដគអំពីអីថ្វ ៃលពួ កដគអាចរ ំពល ងដលើ

blog។ ដៅដពលថ្ៃលអនកបានបញ្ចប់ វារួចសូម្ចុច save ដៅ
ថ្្នកខាងស្ថតំខាងដលើដនជួ រឈរដេើយបនទប់ ម្កចុ ច exit ។

ជំោនទី៨៖ Reblog រូបភាពថ្ៃលអនកចូលចិតត៖

ូវអនកាន blog តាម្វ ិ្ី ថ្ៃលអនកចង់ បាន ដេើយវាៃល់
ដពលចាប់ដ្តើម្ blogging ។ ៃូ ចអវីថ្ៃលខ្្ំុបានដរៀបរាប់ ខាង
ឥ

ដលើអនកអាចបដងកើតការបដងាាឹះតទល់ខ្ួនរបស់
ែ
អក
ន ឬោក់

បញ្ូច លរូបលតរបស់អក
ន តទល់ ប៉ាុ ថ្នតអី ដវ ្សងដទៀតថ្ៃលរ លតថ្ត
អស្ថចរយគួ រឱ្យចាប់ អារម្ាណ៍អំ ពី Tumblr គឺ អក
ន អាច reblog ពី
គណនីដ្សង។ blog ថ្ៃលអនកដ្វើតាម្គណនីនលងបងាាញអនក
ពី អីថ្វ ៃលពួ កដគបានបដងាាឹះដៅដលើតទំងព័ ត៌ានរបស់អនក
ថ្ៃលជាថ្្នកម្ួ យថ្ៃលរូបភាពទាំងអស់ាន។

ជំោនទី ៩៖ ដ្វើយ៉ាងណដៃើម្បីបដងាាឹះដៅកនុង blog ម្តង
ដទៀត៖

ម្របសិនដបើអក
ន ដ
ម្តងដទៀតបាន

ើញអវីម្ួយថ្ៃលអនកចូ លចិតតអក
ន អាចបដងាាឹះ

ឬចូ លចិតវា
ត ដោយចូ លដៅថ្្នកខាងដម្រកាម្

ដនអតាបទ ដេើយចុចបូ តុងដបឹះៃូ ងដៃើម្បី like វាឬចុចសញ្ា
ស្សបពីរដៃើ ម្បីកំណត់វាដ
ដ

ើងវ ិញ

វានលងដកើតដ

ើងវ ិញ។

ើងៃូចដនឹះ។

តទល់ខ្ួនរបស់
ែ
អនកម្របសិនដបើ អក
ន ចង់

ម្របសិនដបើ អក
ន ចង់ ដ្វើវា
អនកអាចបថ្នាម្ស្ថរ

ឬអនកម្រោន់ ថ្តចុ ចបូ

តុ ង reblog ដេើយវានល ងបងាាញដៅដលើទំព័រ blog របស់អនក
និ ងដៅដលើតទំងព័ ត៌ាន (dashboard ) របស់អក
ន ។
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ជំោនទី 10៖ ដតើ Tumblr របស់អក
ន ានរាងៃូចដម្តចដៅទី
បញ្ចប់ ៖ ដៃើម្បីដម្ើ លថាដតើ blog របស់អនកានរូបរាងៃូចអវី
ថ្ៃលអនកបានដ្វើបចចុបបននភាពលាីបំ្ុត

សូម្ចូ លដៅកាន់

តទំងព័ត៌ានរបស់អនកដេើយចុ ចដលើដឈាាឹះ blog របស់អនក
ដៅម្រជុងខាងស្ថតំដនដអម្រកង់ដេើយវានលងនំអនកដៅកាន់ blog
របស់អក
ន ដេើយ

ម្រត

ស្ថតំម្រជុងខាងដលើ ដន

ប់ម្កវ ិញអនកម្រោន់ ថ្តដៅថ្្នកខាង

ដអម្រកង់ ដេើយវានល ងានតទំងម្ួ យ

dashboard ដេើយចុចសញ្ាដនឹះ

អនកនលងម្រតលប់ដៅតទំង

ព័ ត៌ានវ ិញ។ ដេើយដនឹះជារដបៀបថ្ៃល Tumblr របស់អក
ន
ានរូបរាងដៅទី ចុងបញ្ចប់។



ចាប់ស្តើមៃូចសមតច

រដបៀបបថ្នាម្ម្តិដយបល់ជាម្ួយជាម្ួយនលងការពិភាកា៖

Tumblr លាីៗដនឹះបានអនុ វតតន៍ម្របព័នធ្ាល់ម្តិដយបល់

ដៃើម្ដៅដលើ blogs របស់ខ្ួន
ែ ប៉ាុ ថ្នតការដ្ែើយតបានកំណត់ ចំដពាឹះអនកដម្របើ ម្របាស់ដគេទំព័រប៉ាុ ដណណឹះ ដេើយបងាាញ
ថ្តដៅដលើតទំងម្រគប់ម្រគងថ្តប៉ាុ ដណណឹះ ម្រពម្ទាំងដ្វើការសម្រាប់ primary blogs ថ្តប៉ាុដណណឹះ។ ជាសំណងលអាន
ម្ដ្ាបាយងាយស្សួលកនុងការបថ្នាម្ម្តិដយបល់ថ្ៃលអនកណានក់ អាចដម្របើតាម្រយៈអនក្តល់ភាគីទីបីគឺ
Discus ។

បនទប់ពីចុឹះដឈាាឹះគណនីឥតគិ តដលែដៅ disqus.com សូម្ចូ លដៅកាន់ Disqus Dashboard ដេើយចុ ច + បថ្នាម្

ដៅជាប់ នលងដគេទំព័ររបស់អនក។ បញ្ូច លដឈាាឹះ URL របស់ Tumblr, ដឈាាឹះ blog របស់អក
ន និងបដងកើតដឈាាឹះដគ
េទំ ព័រខ្ែី ។ អនកអាចរ ំលងដសចកាីថ្ណនំតដម្ែើង Disqus ។ ចូ លដៅកាន់ tumblr.com/customize ដេើយសូម្ចុច
រូបរាងនិ ងបញ្ូច លដឈាាឹះខ្ែីថ្ៃលអនកដទើ បថ្តបានបដងកើតកនុងទី តាំងដឈាាឹះខ្ែីរបស់ Disqust ។ ចុច Save ឬ Save +
Close ដៅខាងដលើថ្្នកស្ថត។
ំ

ដបៀបោក់កាលវ ិភាគសវយ
័ ម្របវតតិដៅចដនែឹះរយៈ១ដពលដទៀង
ទាត់ និងម្ិនដទៀងទាត់ (Tumblr Queue)៖
o

ដោយស្ថរថ្តម្រកុម្េុន Tumblr ដ្វើឱ្យានការភាាប់ ឬការ
បដងកើតតំ ណភាាប់ ដ

ើងវ ិញនូ វរូបភាពនិងអវីៗជាដម្រចើនដទៀត

ដលឿន និ ងងាយស្សួល វាពិតងាយស្សួលកនុងការដ្វើឲ្យ
ានការម្រតួតោនអនកថ្ៃលចូលចិ តត
ពាយម្នូ វ

គាែតការបដងាាឹះ

Tumblr

របស់អក
ន ។

ដោយានលកខណៈ

ពិ ដសស queue ថ្ៃលអនុញ្ាតឱ្យអនកដម្របើរារាំងការបដងាាឹះ
ដម្រចើនដា៉ា ងឬដម្រចើ នដលៃ។

o

ដៅម្រជុងខាងស្ថតំថ្្នកដលើដនទំព័រសម្រាប់បដងកើតការបដងាាឹះ
សូម្ចុចដលើម្ុឺនុយថ្ៃលធាែក់ ចុឹះ

o

ដេើយដម្រជើ សដរ ើសយក

ម្ួ យដលៃ

Add to Queue ជំនួសឱ្យ Publish Now ។
o

កំ ណត់ដពលដវោបដងាាឹះ

និ ងបា៉ា រា៉ា ថ្ម្៉ា ម្រតដៅដលើទំព័រ

Queue។ ការថ្សវងរកដនឹះគឺ ានភាពម្រចបូកម្រចបល់។ ចូ ល
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ដៅទី ដនឹះអនកអាចកំ ណត់ចំនួនបដងាាឹះកនុង

និងដា៉ា ងថ្ៃលការបដងាាឹះអាច

្ាយបនតតទល់បាន។
o

អនកក៏ អាចពិនិតយដម្ើ លអវី ថ្ៃលម្ិនទាន់ បាន
្ាយបនតតទល់ដៅដ

ើយដទ ដេើយតែស់

ដៅកាន់

Dashboard

(តទំងម្រគប់ ម្រគង)របស់អនកចុចដលើ

ដឈាាឹះរបស់Tumblr blogរបស់អក
ន ដៅថ្្នកខាងដលើ បនទប់

បតូរអវីដនឹះតាម្លំោប់ បនតតទល់ ដោយដ្វើ
ម្តង១នូវការបដងាាឹះជាបុគល
គ ដៅទី តាំងលាី

ម្កចុ ច Queueដៅដលើរបារចំ ដេៀងខាងស្ថតំ។ ឬអនកអាច

ដៅដលើទំព័រ។

ដៅកាន់ ដគេទំព័រwww.tumblr.com/tumblelog/[your
blog handle here]/queue.
រដបៀបបដងកើតទំព័រសាត
ិ ិ៖
o

ទំ ព័រសាិតិអាច្តល់ឱ្យអនកអាននូ វព័ត៌ានសុីជដម្រៅអំពីខ្ួន
ែ
ឯងនិ ង blog របស់អនកជាងអវីថ្ៃលអនកអាចោក់ ដៅដលើ
របារចំ ដេៀង (ម្របសិនដបើអក
ន ាន) ។

o

ទំ ព័រទាំងដនឹះអាចានម្របដយជន៍ដទាឹះបី ជាអនកដម្របើ

Tumblr សម្រាប់ ការសរដសរ blog ថ្ៃលោំម្រទ ឬម្រោន់ ថ្ត
ថ្ចករ ំថ្លកតំណភាាប់ ថ្ៃលអនកចូ លចិតត ឬរូបភាពជាម្ួយ
ម្ិ តភ
ត កតិក៏ដោយ។

បដងកើតបាូរទិស URLs ដោយដម្របើ Tumblr អាសយោឋន
របស់អក
ន ៖
o

ដោយដម្របើជំោនៃូចោនសម្រាប់ បដងកើតទំ ព័រឋិតិវនតអក
ន ដម្របើ
ក៏ អាចបដងកើតការបញ្ូា នបនតថ្ៃលនលងបងាាញដៅដលើរបារ

ចំ ដេៀងរបស់អក
ន ៃូចតំ ណៗ។ អនកអាចចងអុលអនកដម្របើដៅ
កាន់ បុកឬដគេទំ
ែ
ព័រដ្សងដទៀត
o

ឬទំព័រណម្ួ យដៅដលើ

បណ
ា ញដោយដម្របើ URL តទល់ខ្ួនរបស់
ែ
អនក។

កនុងការបថ្នាម្ Page window,កំ ណត់ URLរបស់ទំព័រ។ o
ឧទាេរណ៍ yourname.tumblr.com/myfirstbook Under
Page Type សូម្ដម្រជើ ស Redirect ពី dropdown menu ។

o

Under Redirect to, បញ្ូច ល URL ថ្ៃលអនក
ចង់ឱ្យអនកដម្របើ បញ្ចប់ ។
ពិ និតយម្របអប់ដៅថ្កបរកថ្នែងបងាាញតំ ណ
ភាាប់ ដៅកាន់ទំព័រដនឹះម្របសិនដបើ អក
ន ចង់
ភាាប់ របារចំ ដេៀងរបស់អក
ន ។

o
រដបៀបបដងាាឹះពីទូរស័ពរទ បស់អក
ន ៖
o

ដៅដលើទំព័រ Tumblr Goodies អនកដម្របើ អាចរកវ ិ្ី ជាដម្រចើន
ដៃើម្បីបដងាាឹះដៅកាន់ Tumblr ដៅដពលយកពី ស្ថរដអ
ម្រតូនិចដៅកម្ាវ ិ្ី សម្រាប់ iPhone,Android និង
BlackBerry ។

o

ដទាឹះជាយ៉ា ងណ ដទាឹះបីជាអនកម្ិ នានទូ រសពទ័ដវ ៉ាឆ្ែត
(ស្ថាតេវន)ក៏
ដោយក៏ អក
ន ដៅថ្តអាចបដងាាឹះបានកនុង
ូ
ទូ រស័ព្
ទ ម្ាតា។
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ិច

ចុ ច Create Page ។

o

E-mail Your Posts Under the Post តាម្រយៈស្ថរដអ

ិចម្រតូ o

និ ចថ្ៃលោក់ ដៅដលើទំព័រ Goodies, កំ ណត់ ទីតាំងស្ថរដអ o
ិចម្រតូនិចថ្តម្ួ យគត់ដៅគណនី Tumblr របស់អក
ន ។

o

ដ្្ើស្ថរដអ

ទាក់ ទងនលង
o

នល ងរកដ

ិចម្រតូនិចដៅអាសយោឋនដនឹះពី គណនីថ្ៃល
blog

របស់អនកជាម្ួ យចំ ណងដជើងថ្ៃល o

ម្របកាសកនុងម្របធានបទ។
Tumblr នលងរកដ ើញដោយសវ័យម្របវតតិនូវអវីថ្ៃលដៅកនុងតួ
របស់ស្ថរដអ

ិចម្រតូនិចពីអតាបទស្ថម្ញ្ាដៅជារូបលត

ដៅកនុងការបដងាាឹះរបស់អក
ន
ដម្រកាម្ការដៅជាសំដលងថ្្នកខាងដលើ អនក
ើញដលខ្ឥតគិតដលែសម្រាប់ ការ

បដងាាឹះជាសំដលង។

ចុ ច Configure ដៃើម្បីភាាប់ដលខ្ទូ រស័ពម្
ទ ួយ
ដៅនល ង Tumblr blog របស់អនក។ បថ្នាម្កូ ៃ
PIN 4 ខ្ទង់សម្រាប់ ដ្វើឲ្យានសុវតាិភាព។

o

ដៅជាសដម្ែង ដេើយថ្លម្ទាំងបញ្ូច ល tags ។

ដម្រជើ សដរ ើស blogណម្ួ យថ្ៃលការបដងាាឹះ
ជាសំដលងគួរថ្តដៅទីដនឹះ បនទប់ម្ក ចុច
Save ។

o

ដៃើម្បីដ្វើការបដងាាឹះ សូម្ដៅដលខ្ បញ្ូច ល
ដលខ្កូៃសាៃត់ របស់អក
ន (ម្របសិនដបើអនក
បានបដងកើត) ដ្វើតាម្ការថ្ណនំ និងទុក

ស្ថរជាសំដលង។ ស្ថរជាសំដលងរបស់អក
ន
នល ងបងាាញដៅដលើ blog Tumblr របស់អនក
ដៅប៉ាុ នាននទី ខាងម្ុខ្។
រដបៀបនំចូលាតិកាពីដសវាកម្ាដ្សងៗ៖
o

ជាអកុ សលដៅកនុងការដរៀបចំដ

ើងវ ិញលាីៗ Tumblr បាន

បិ ទៃំ ដណើរការលកខណៈពិដសសថ្ៃលដពញនិ យម្ពីម្ុន

ថ្ៃលអនុ ញ្ាតឱ្យអនកដម្របើនំចូលាតិ កាពី ដសវាកម្ាដ្សងៗ
ៃូ ចជា Delicious, Twitter, blogs និ ង RSS feeds ។
o

បដងាាឹះសវ័យម្របវតតិពី Tumblr ដៅ Twitter និ ង Facebook

o

ចូ លកនុងគណនី Twitter និង / ឬ Facebook ថ្ៃលអនកចង់
ភាាប់ ដៅ Tumblr ។

o

ចុ ចដលើដឈាាឹះ Tumblr Blog របស់អនកដៅថ្្នកខាងដលើដន
Dashboard បនទប់ ម្កតំណការកំ ណត់ ដៅដលើរបារ
ចំ ដេៀងខាងស្ថតំ។

o បញ្ូច ល Tumblr URL របស់អក
ន បនទប់ម្ក
ចុ ចដលើចាប់ ដ្តើម្ការនំចូល blog
o ចុ ច Allow

ដៃើម្បីឱ្យកម្ាវ ិ្ីៃំដណើរការដៅ

ព័ ត៌ានបឋម្

o ការបដងាាឹះរបស់អនកនល ងដលចដ

ើងដោយ

សវ័យម្របវតតិដៅដលើដ្ទនិងដៅកនុងព័ ត៌ាន

របស់ម្ិតភ
ត កតិអក
ន ដលចកនុងទម្រម្ង់ខ្ី ជា
ែ ម្ួ យ

o សម្រាប់ដេវសបុក៖

o ចុ ចដលើបូតុង Setup ថ្ៃលនល ងចាប់ ដ្តើម្ៃំ ដណើរការកម្ាវ ិ្ី
Tumblr ។

o ចុ ច Allow ដៅដពលថ្ៃលកម្ាវ ិ្ី ដសនើសុំការអនុ ញ្ាតដៃើ ម្បី
បដងាាឹះដលើដ្ទរបស់អក
ន

តំ ណភាាប់ម្រត

ប់ ដៅកាន់ blog របស់អនក

សម្រាប់ Twitter៖
o ចុ ចចុ ឹះដឈាាឹះចូ លជាម្ួ យ Twitter

o ចុ ចដលើ Allow ដៃើ ម្បី្តល់សិទិ ធឲ្យ Tumblr
បដងាាឹះ

o រាល់ការបដងាាឹះទាំងអស់នលងម្រតូវបានដ្្ើដៅ
កនុង Twitter កនុងទម្រម្ង់ខ្ី ែ ដបើ អក
ន ម្ិនដម្រជើ ស
ម្របអប់ Post ដៅម្របអប់ Twitter ដៅកនុងការ
បដងកើតទំ ព័រដនការបដងាាឹះ។
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ដតើដ្វើៃូចដម្តចដៃើម្បី្សពវ្ាយ Blog របស់អក
ន ដៅដលើ Tumblr៖
o

លាីៗដនឹះ Tumblr បានយកដចញនូវលតឯកស្ថរ(Directory)
និ ងបានជំនួសវាជាម្ួ យលកខណៈពិដសសលាីពីរ៖

Explore

និ ងSpotlight។
o

Spotlightគឺស្សដៃៀងដៅនលងលតឯកស្ថរចាស់ (old
Directory) ថ្ៃលវាជាកថ្នែងថ្ៃលបុគគលិក Tumblr រ ំដលច

o

នូ វ blogs លអបំ្ុតដៅកនុងលកខណៈពិដសស។

ដទាឹះជាយ៉ា ងណ, ម្ិនៃូច Directory ចាស់, អនកដម្របើម្ិន
អាចបញ្ូា ននូវblogs ថ្ៃលដគចូ លចិ តដត ម្រចើ នដទៀតបានដទ ។
ដៃើម្បីទទួ លបានបញ្ាី អនកនល ងម្រតូវយកចិ តទ
ត ុ កោក់ ការចូ ល

រួម្ពី បុគគលិក ម្រពម្ទាំងអដញ្ាើញ។ ានវ ិ្ី ជាដម្រចើ នថ្ៃលអនក
អាចដ្វើឱ្យ blog របស់អក
ន កត់ សាគល់ដ
ដៅដលើទំព័រ Spotlight ។

o ទំព័ររុករក

ើញ ដោយម្ិនាន

គឺ ជាបញ្ាីថ្ៃលតែស់បូរលា
ត ីដនអវីថ្ៃលលាីនិងទាន់

ដេតុ ការណ៍ដៅដលើ

Tumblr

ដោយថ្្អកដលើ tags

។

ម្របសិនដបើអក
ន បថ្នាម្ tags ថ្ៃលដពញនិ យម្ដៅកាន់ ការ
បដងាាឹះរបស់អក
ន វាអាចបងាាញដៅដលើទំព័ររុករក។

o ខ្ណៈថ្ៃលអនកដម្របើ Tumblr អាចរកដម្ើលតាម្ tag និងតាម្
ោនtag ថ្ៃលពួកដគចូ លចិ តប
ត ំ ្ុតដនឹះ។

អនកណានក់

អាចម្ិនដពញចិតតដៅដលើ blog លាីថ្ៃលពួកដគស្សឡាញ់។
ដៃើម្បីោក់ tag កនុងការបដងាាឹះ៖
o

ដៅកនុងការបដងកើតការបដងាាឹះ ឬ ទំព័រ Reblog ថ្សវងរក
ម្របអប់ tags ដៅដលើរបារចំដេៀងខាងស្ថតំ។

o

វាយបញ្ូច លពាកយណម្ួ យ ឬម្រកុម្ដនពាកយបនទប់ ម្កវាយ
សញ្ាដកបៀសដៃើ ម្បីបិទ tag ។ ដៅដពលថ្ៃលអនកចាប់ដ្តើម្
វាយបញ្ូច ល tag suggestions នល ងដលចដ ើងដៅខាងដម្រកាម្
ម្របអប់ប៉ាុថ្នតម្ិនកំ ណត់ដលើអតាបទtag ដទ។

o

ដៅដពលអនកោក់ ដសនើ tags បងាាញដៅថ្្នកខាងដម្រកាម្ដន

អតាបទថ្ៃលបដងាាឹះ។ tags ថ្ៃលដពញនិ យម្ដៅដលើទំព័រ
រុករក អាចទទួ លបានការរ ំដលចជាពិដសស។

រដបៀបដម្របើដឈាាឹះតទល់ខ្នសម្រាប៉ា
អាសយោខនដៅដលើ
ួែ
Tumblr blog របស់អក
ន
o

កំ ពុងរកដម្ើ លដៃើ ម្បីដ្វើឱ្យបែុក Tumblr blog របស់អក
ន ាន
ជំ នញវ ិជាាជីវៈតាម្ថ្ៃលអាចដ្វើដៅបាន?

ពាយម្ដម្របើ

ដឈាាឹះអាសយោឋនតទល់ខ្ួនជំ
ែ នួសឱ្យអាសយោឋនរបស់
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ថ្ៃល្តល់ជូនដោយសវ័យម្របវតតិដោយ
yourname.tumblr.com ។
o

ទិ ញអាសយោឋន សម្រាប់ដឈាាឹះថ្ៃលអនកដពញចិតព
ត ី ម្រកុម្
េុនៃូចជា NameCheap.com និង GoDaddy.com លក់

កនុងតដម្ែ្ូរដលែ ៃូ ចជា $ 9.99 កនុងម្ួ យឆ្នំដេើយអនកនលងម្ិន
ម្រតូវការោក់ឲ្យៃំ ដណើរការងបថ្នាម្។
o

ដៅដពលការទិ ញរបស់អក
ន បានបញ្ចប់

អាសយោឋនគណនី ម្រកុម្េុនរបស់អក
ន

/

សូម្ចូលកនុង

ថ្្នកម្រគប់ ម្រគង

អាសយោឋន ដៃើ ម្បីតែស់បូរត A (អាសយោឋន) ព័ត៌ាន។
ៃំ ដណើរការដនឹះគឺខ្ុសោនសម្រាប់ ការោក់ ដអាយៃំដណើរ

ការៃូ ដចនឹះពិនិតយទំ ព័រជំនួយរបស់ពួកដគដៃើម្បីរកវ ិ្ី ដោឹះ
ស្ស្ថយ។
o

ដៅចំ នុច A Record to Tumblr’s IP: 72.32.231.8។ ទុ កឱ្យ
អាសយោឋនា៉ា សីនដម្ជាអនកកំ ណត់ អីថ្វ ៃលានស្ស្ថប់ ។

o

ការតែស់បូរដនឹះអាចចំ
ត
ណយដពលរេូតៃល់ 72 ដា៉ា ង។
ដៅដពលថ្ៃលវាបានបញ្ចប់ អនកនលងដ

ើញ Tumblr blog

របស់អក
ន ដៅដពលអនកវាយបញ្ូច លអាសយោឋន
របារអាសយោឋន។
o

ដៅកនុង

ដៅដលើ Dashboard សូម្ចុចដឈាាឹះ Blog របស់ Tumblr
ដៅខាងដលើបនទប់ម្កចុចការកំ ណត់ ដៅដលើរបារចំដេៀង
ខាងស្ថតំ។

o

សាិតដៅដម្រកាម្ URL Tumblr របស់អក
ន សូម្ចុចដៅថ្្នក
ខាងដម្រកាម្ពិនិតយដម្ើ លដម្របើដឈាាឹះអាសយោឋនថ្ៃលអនក
បានបដងកើត ដេើយបញ្ូច ល URL របស់អនក (ម្ិនបាច់ ោក់

http: //) ដេើយបនទប់ ម្កចុច Save Preferences ដៅថ្្នក
ខាងដម្រកាម្ដនទំព័រ។
o

ដពលថ្ៃលការតដម្ែើងម្រតូវបានបញ្ចប់

សូម្បីថ្តអនកដម្របើ

បញ្ូច ល ពាកសអាសយោឋនណម្ួ យរបស់ Tumblr របស់
អនកក៏ ដោយវានលងបញ្ូា នដៅ URL តទល់ខ្ួនដោយសវ
ែ
័យ
ម្របវតតិ។
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4.

ក្រមសីល្ម៌
4.1.

ការចណនាំេម្ាប់អនក្ម្គប់ម្គងបណ្ត
ត ញេងគម
ការបដងកើត ការថ្លរកា និងការសម្រម្បសម្រម្ួលវតតាន
បណ
ត ញសងគម្
ដ

គឺ ជាសកម្ាភាពម្ួ យថ្ៃលអាចដម្ើល

ើញ និ ងជាស្ថធារណៈបំ ្ុតរបស់អងគភាពរបស់អក
ន

ៃូ ដចនឹះវាសំខាន់ ណស់

ថ្ៃលការម្រគប់ ម្រគងបណ
ត ញ

សងគម្របស់អនកគួ រថ្តម្រតូវបានដ្វើដ

ើងដោយ អងគភាព

ថ្្នកទំ នក់ ទំនងរបស់អងគការរបស់អនក។
ម្របសិនដបើអងគការ/

វ ិទាស្ថានរបស់អក
ន ម្ិ នាន

ភាពថ្្នកទំ នក់ទំនង

ម្រកុម្ការងាររៃឋបាល

អងគ
ម្រកុម្

ការងារ្នធានម្នុ សស ម្ក្រនតីអាយ្ី (IT) ឬ នយក
ម្របតិ បតតិម្រតូវថ្តដៃើ រតួ ជាអនកម្រគប់ ម្រគងបណ
ត ញសងគម្។
ឧបករណ៍បណ
ត ញសងគម្ខ្ុ សោន នលងានកម្រម្ិតការអនុ ញ្ាតខ្ុ សោន ឧ. ដេវសបុ កអនុញ្ាតឱ្យ
ានអនកម្រគប់ម្រគងជាដម្រចើនដៅដលើទំព័រ។ ដទាឹះបីយ៉ាងណ អនកម្រគប់ ម្រគងានក់ ៗ ម្រតូវថ្តានគណនី ដេវស
បុ ក តទល់ខ្ួន។
ែ
អនកម្រគប់ម្រគងទំ ព័រ ានម្ុខ្តំថ្ណងដ្សងោនៃូចជា: អនកម្រគប់ម្រគង អនកបដងកើតាតិ កា អនក
សម្រម្បសម្រម្ួល អនក្សពវ្ាយ និងអនកវ ិភាគទសសនវ ិស័យ។
គណនីស្ថរដអ

ិចម្រតូនិចដៃើ ម្បីបដងកើតទំព័រ បណ
ត ញ និ ងម្រកុម្ គួរថ្តជាស្ថរដអ

របស់ស្ថាប័ នជាជាងស្ថរដអ

ិចម្រតូនិចអចិ ដក្រនតយ៍

ិចម្រតូនិចតទល់ខ្ួរបស់
ែ
បុគគលិកបចចុបបនន។ កត់ ម្រតាពាកយសាៃត់អក
ន ម្រគប់ ម្រគង និ ង

រកាទុកដៅកថ្នែងានសុវតាិភាពរបស់អងគការ

ឬបដងកើតគណនី ម្រគប់ ម្រគងបថ្នាម្សម្រាប់អនកម្រគប់ ម្រគងជាន់

ខ្ពស់ សម្រាប់ ដពលថ្ៃលអនកដៅឆ្ៃយពីអងគការ ថានក់ ៃលកនំជាន់ ខ្ពស់ ៃដទដទៀត ដៅថ្តអាចម្រគប់ម្រគងវាបាន។
ម្របសិនដបើអក
ន ោឈប់ ការងារពី អងគការ សូម្ដ្ទរគណនី ម្រគប់ម្រគងដៅឱ្យអនកម្រគប់ម្រគងជាន់ខ្ពស់ឬ
ម្ក្រនតីជំនួស។
ឯកស្ថរអំពីរដបៀបម្រគប់ ម្រគងទំព័រ ម្រកុម្ ឆ្ថ្នល។ ល។ ថ្ៃលអនកម្រគប់ ម្រគងដ្សងដទៀតអាចបនត
ការងារដៅដពលថ្ៃលអនកម្ិ នដៅជាម្ួ យអងគការ។
ឯកស្ថរអំពីរដបៀបម្រគប់ ម្រគង ទំព័រ ម្រកុម្បណ
ត ញ ។ ល។ ដៃើម្បីអក
ន ដម្របើ រៃឋបាលដ្សងដទៀតអាច
បនតការងារដៅដពលថ្ៃលអនកម្ិ នដៅកនុងអងគការ។
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4.2.

ការចណនាំេម្ាប់អងគការសាាប័ន
ខ្ណៈបណ
ត ញសងគម្

្តល់ឱ្យអងគការម្ួ យនូ វអំណចពិ ដសស

កនុងការចូ លដៅៃល់ដវទិ កាទំ នក់ទំនងដម្រៅម្របព័នធម្ួយ
អនកខ្ែឹះ
អាចនលងដភែចអំពីដបសកកម្ារបស់ពួកដគ ដេើយលុកលុយដវទិ កា
ជាម្ួ យអាជី វកម្ានិងបញ្
ា តទល់ខ្ួន។
ែ
ដៅកនុងជំពូកដនឹះ ដយើងនល ង
ពិ ភាកាពីស្ថរៈសំខាន់ដនការានម្រកម្សីល្ម្៌ ថ្ៃលនល ងថ្ណនំ
អនកកនុងការម្រគប់ម្រគងការដម្របើ ម្របាស់

បណ
ត ញសងគម្របស់អនក។

អងគការនីម្ួយៗគួ រថ្តានម្រកម្សីល្ម្៌ ថ្ៃលនលងជួយពួ កដគកនុង
ការម្រគប់ ម្រគងបណ
ត ញសងគម្របស់ពួកដគឱ្យកាន់ ថ្តានម្របសិទធភាព ដៃើ ម្បីសដម្រម្ចដោលដៅ។
ម្រកម្សីល្ម្៌ សម្រាប់ បណ
ត ញសងគម្របស់អងគការអនកគួ រថ្តម្រតូវបានបដងកើតដ


ដោលនដយបាយថ្ៃលអាចដម្របើ បានរបស់អងគការអនក
ម្របដទស

ឧទាេរណ៍ដោលនដយបាយទំ នក់ទំនង

បទបញ្ាតិ ត

ើងដៅកនុងបទោឋនដន៖

បទបញ្
ា

និ ង ចាប់ របស់

ដោលនដយបាយទំ នក់ ទំនងស្ថធារណៈ

ដោលនដយបាយទី ្ារ ចាប់ អុិ នដ្ើថ្ណត ជាដៃើម្។ អងគការម្ួ យចំនួនក៏ អាចពាយម្បញ្ូច ល
ដោលនដយបាយដ្សងៗដទៀតៃូចជាដោលនដយបាយដយនឌ្័រ ដោលនដយបាយបរ ិស្ថាន


ម្រកម្សីល្ម្៌ ទសសនៈវ ិស័យ ដបសកកម្ា និងគុ ណតដម្ែសលរបស់
អងគការអនក៖ ដោលនដយបាយ
ូន
ភាគី ទីបី បណ
ត ញព័ត៌ានសងគម្ ថ្ៃលអងគការរបស់អនកកំ ពុងដម្របើ ឬនលងដម្របើ (ៃូចជាដេវសបុក យូ
្យូប ្វីតលឺ បែុក ... )

4.3.

ការអនុវតតលអប្
ំ ុតេម្ាប់ការចៃលម្តូវសធវើ នង
ិ មន
ិ ម្តូវសធវើ

ខាងដម្រកាម្គឺ ជា ការថ្ៃលម្រតូវដ្វើ និ ង ម្ិនម្រតូវដ្វើ ម្ួ យចំ នួន ថ្ៃលអនកម្រគប់ ម្រគងគួរថ្តៃល ងអំពីន
ដពលៃំដណើរការបណ
ត ញសងគម្កនុងនម្ NGO អនក៖

ដ្វើតាម្គុ ណតដម្ែរបស់អងគការ៖

ទាក់ ទងដៅកាន់

សេគម្ន៍ អនឡាញ ដោយដម្របើ ការវ ិនិច័ យ
ឆ លអ និងាន
សុភវ ិនិច័ យ
ឆ ។ ម្របកាន់ ខាាប់នូវតដម្ែរបស់អងគការក៏ៃូចជា
ដោលនដយបាយទាក់ ទងដ្សងដទៀត។



ានភាពសសាមោះម្តង់ តាលភាព និងានគណសនយយភាព

ម្រតូវម្របាកៃថាម្របវតតិរប
ូ និងាតិ កាថ្ៃលទាក់ ទង នល ង្ែុឹះបញ្
ច ង
ំ ពី វ ិជាា
ជី វៈរបស់អងគការអនក។ អនកអាចបញ្
ា ក់កថាខ្ណឌ ម្របសិនដបើទំព័រ

ម្រតូវបានអនុ ញ្ាតឱ្យដម្របើតំណងឱ្យអងគការ - ម្រតូវម្របាកៃថាវាជាទំព័រ
្ែូវការដនអងគការអនក ម្ិនថ្ម្នជាទំ ព័រតទល់ខ្ួនដទ។ម្របសិ
ែ
នដបើ ាន
កំ េុសណម្ួ យ ចូរស្ថរភាពនិងថ្កតម្រម្ូវវាឱ្យទាន់ ដពលដវោនិង
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ជាក់ ថ្សតង។ អនកនលងទទួ លបានការដោរពពី អក
ន ដម្របើបណ
ត ញសងគម្
ដ្សងដទៀតដបើ ដ្វើៃូដចនឹះ។



សគ្នរពេទ
ធិ ក្ជន
ិ ឯ

ម្របុងម្របយ័តនដៅដពលថ្ចកចាយដរឿងរា៉ា វ រូបលត រ ឺ វ ិដៃអូ របស់អក
ន
ទទួ ល្លនិងភាគីថ្ៃលពាក់ ព័នធ។ម្រតូវសុំការអនុ ញ្ាតជាម្ុនសិន!
ម្រតូវដ្វើតាម្ការថ្ណនំ/ដោលនដយបាយ

លតរូបនិងទំ នក់ ទំនង

របស់អងគការអនកដៅដពលបដងាាឹះសាភរៈម្រកាេវិក និងជីវចលទាំង
ដនឹះ!



គត
់ ុនសពលបសងាហោះ
ិ ឲ្យបានលអត
ិ លអនម
គិ តពី គុណភាពជាជាងបរ ិាណ!

នំយកទសសនិក

ជនរបស់អនកដៅឲ្យចំចំណុចបានដេើយ។ សូម្ចងចាំ
ថាអនកដម្របើម្របាស់បណ
ត ញសងគម្ អាចតែស់បូរពី
ត ទំព័រ

របស់អក
ន ដៅកាន់ ទំព័ររបស់អនកៃដទ បានយ៉ា ងងាយ
ស្សួលម្រតលម្រយៈដពលថ្តម្ួយវ ិនទី ។
រាល់ពាកយនីម្ួយៗថ្ៃលបានបដងាាឹះដៅដលើទំព័រ
បណ
ត ញសងគម្របស់អនក ្ែុឹះបញ្
ច ង
ំ ពី អងគការរបស់
អនក។ សូម្គិតឲ្យបានលអិតលអន់ និងម្របុងម្របយ័តនដលើការសនទនរបស់អក
ន ។ ៃូដចនឹះសូម្ម្រតួតពិនិតយម្តងដទៀត
ដៃើម្បីដជៀសវាងការបកស្ស្ថយម្ិ នម្រតលម្ម្រតូវណម្ួយ។

ដជៀសវាងបដងាាឹះ

ម្របធានបទនដយបាយនិ ង

ម្របធានបទ្ុ យស្សួយ ថ្ៃលអាចបណ
ត លឲ្យទំព័ររបស់អនក កាែយដៅជាទីោនជដាែឹះ ។ ម្រតូវចាំថា អនក
ជាអងគការម្ិនថ្ម្នរោឋភិ បាល

ដេើយជានិ ចចកាល

បដងាាឹះ!
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ម្រតូវថ្តពិ និតយអកខរាវ ិរុទធ

និងដវយាករណ៍ម្ុ នដពល



្តល់សម្ក្ឌត
ន
ី ៃល់ម្រភពរបេ់អក្

ម្របសិនដបើអក
ន បដងាាឹះព័ត៌ានៃកស្សង់ ឬឯកស្ថរដ្សងដទៀត ថ្ៃលម្ិនថ្ម្នជាកម្ាសិទិ រធ បស់អងគការ
អនក ចូ រឲ្យដម្រកឌ្ីតឱ្យពួកដគ។ ដោរពសិទិ ក
ធ ម្ាសិទិប
ធ ញ្ា។ ខ្ណៈដពលថ្ៃលបណ
ត ញសងគម្ ្តល់ឱ្យអងគការ
ម្ួ យនូ វអំណចពិ ដសសដៃើម្បីឲ្យអនកម្ិ នថ្ម្នជាសាជិ ក ថ្ៃលដោលបំ ណងរបស់អនក គឺដៃើម្បីទំនក់ទំនង
ជាម្ួ យទសសនិកជនរបស់អនក

ៃូដចនឹះដ្វើឱ្យពួ កដគានអារម្ាណ៍ថាវាថ្បបដនឹះ។ ដទាឹះជាយ៉ា ងណក៏ ដោយ

សូម្ពិ ភាកាជាម្ួ យអនកម្រគប់ ម្រគង / នយករបស់អក
ន ម្របសិនដបើអនកម្ិនម្របាកៃអំ ពីភាពម្រតល ម្ម្រតូវដនការ្តល់
ម្តិ ជាក់ ោក់ ណម្ួ យឬម្របសិនដបើអនកគួ រថ្តដ្ែើយតបដៅនលងម្តិដយបល់ជាក់ោក់ ណម្ួ យ។
រការទុកម្តិដយបល់ទសសនិកជនដៅដលើទំព័រអនក។ ម្តិដយបល់របស់ពួកដគថ្សតងឲ្យដ
ការចូ លរួម្និងចំ ណប់ អារម្ាណ៍របស់ពួកដគដៅដលើអងគការអនក។
កំ ណត់ដគេទំព័របស់អក
ន
ៃូ ដចនឹះអនកអាចពិ និតយដ
ដ

ើ ង។

ដទាឹះជាយ៉ា ងណក៏ ដោយ

ើញ ពី
អនកអាច

ើងវ ិញ និងអនុម្័តម្តិ ដយបល់ម្ុនដពលថ្ៃលវាដលច

វាអនុ ញ្ាតឱ្យអនកដ្ែើយតបដៅទសសនិកជនរបស់អក
ន ទាន់ដពលដវោ។

ៃូចោនដនឹះ្ងថ្ៃរ

វា

អនុ ញ្ាតឱ្យអនកលប់ ម្តិ ដយបល់ ស្ថរឥតបានការ ឬរារាំងបុ គគល ថ្ៃលសរដសរអតាា្ិ បាយម្របាល ឬ
ពាកយដជរម្របាលម្តងដេើយម្តងដទៀត។
អនកដម្របើម្របាស់បណ
ត ញសងគម្រ ំពលងថានលងានការដ្ែើយតបភាែម្ៗ កនុងនទីឬដា៉ា ង ប៉ាុ ថ្នតម្ិនថ្ម្ន
ជាដម្រចើនដលៃដទ។ អនកគួរដជៀសវាងការបដងាាឹះភាែម្ៗ
ម្ុ នដពលចុងសបាាេ៍ ឬដលៃឈប់ សំរាកដោយោាន
គដម្រាងតាម្ោន និ ងដ្ែើយតបដៅដពលអនកឈប់សម្រាក។


សធវសើ េចក្តប
ំ ច់
ី ៃិសេធចំស ោះឯក្សារ នង
ិ ាតកា
ិ ចៃលមន
ិ េមរមយម្រេន
ិ សបចា
ើ បា
ដៅដលើម្របព័នធ្សពវ្ាយសងគម្ៃូ ចជា ដេវសបុក ្វីត
ដ្ើ

េគេក
ូ ល+ ឬបែក់ ដៅដពលថ្ៃលអនកោក់ឯកស្ថរ
អតាបទ រូបលត ឬ វ ីដៃអូ វានលងកាែយជារបស់
ស្ថធារណៈថ្ៃលអាចដម្របើដោយអនកដម្របើបណ
ត ញ
សងគម្ដ្សងៗដទៀតដេើយវានលងដៅទី ដនឹះជាដរៀង
រេូត។ ៃូដចនឹះដៃើម្បីដជៀសវាងការដម្របើ ម្របាស់របស់ ថ្ៃលម្ិ នម្រតលម្ម្រតូវនល ងដោលបំណងរបស់អងគការអនក ឬ
អនកពាក់ ព័នធដ្សងដទៀត អនកអាចបញ្
ា ក់ ដសចកតីៃិដស្ដលើការដម្របើម្របាស់ម្ិនម្រតលម្ម្រតូវដនឹះ។
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ដភែចថាវតតានរបស់បណ
ត ញសងគម្ គឺ ជាថ្្នកម្ួ យដនម្រតកា៉ា កយីដោរបស់អក
ន



បដញ្ចញព័ត៌ានឬព័ ត៌ានសាៃត់ របស់អងគការថ្ៃលនល ងដ្វើឲ្យខ្ូ ចខាតៃល់ម្ុខ្ាត់ និងដករ ិ៍ ត
ដឈាាឹះ។ សួរដយបល់អក
ន ម្រគប់ ម្រគងឬអនកៃលកនំរបស់អនក ឬដ្វើការស្ស្ថវម្រជាវ ម្របសិនដបើអនកម្ិ ន
ចាស់អំពីព័ត៌ានថ្ៃលអនកចង់ បដងាាឹះ។ ម្រតូវម្របាកៃថា ព័ត៌ានរបស់អនកានម្របភពចាស់ោស់
និ ងម្ិ នានការគំ រាម្កំ ថ្េងៃល់សនតិសុខ្របស់បុគល
គ ឬ ស្ថាប័ នដ



បងាាញទិននន័យតទល់ខ្ួនរបស់
ែ
អក
ន ណានក់ ។

ដោរពម្រកម្សីល្ម្៌

ើយ
និងវ ិជាាជី វៈរបស់អងគការអនក

ថ្ៃលានទំ នក់ ទំនងដៅភាគី ពាក់ព័នរធ បស់អនក។


ដ្វើឱ្យទំព័ររបស់អនកជាដវទិកាតទល់ខ្ួន
ែ ទី ោនជដាែឹះ ឬទីោនដរ ើសដអើ ង។ ចងចាំថាទំ ព័រ

បណ
ត ញសងគម្របស់អនកតំណងឱ្យអងគការរបស់អក
ន ។ ដោរពតាម្ចកខុវ ិស័យ ដបសកកម្ា ដោល
ការណ៍ថ្ណនំ និ ងដោលនដយបាយរបស់អងគការអនក។


ដម្របើទំព័ររបស់អក
ន ជាម្ដ្ាបាយ្សពវ្ាយ្លិត្ល (ម្រតូវចាំថាអនកគឺ ម្ិនសំដៅម្របាក់ ចំដណញ)

4.4.
o

ម្ក្មេល
ី ធម៌គម្មូ

សូម្ចុចដលើតំណភាាប់ដនឹះដៃើ ម្បីទាញយកដសៀវដៅដពញម្រកម្ដនម្រកម្សីល្ម្៌អុិន្ឺ ថ្ណតជា
ភាស្ថថ្ខ្ារ: https://goo.gl/JGRD2w ថ្ៃលបានដបាឹះពុ ម្្
ព ាយដោយបណ
ត ញយុវជនកម្ពុជា (CYN)

o

អងគការគួ រថ្តបដងកើតម្រកម្វ ិជាាជី វៈបណ
ត ញសងគម្តទល់ខ្ួន
ែ ៃូ ចកនុងគម្រម្ូដនម្រកម្សីល្ម្៌ សងគម្ និង

ឌ្ី ជីលលគម្រម្ូដនឹះ Social and Digital Media Code of Conduct ថ្ៃលម្រតូវបានអនុ ម្័តដោយ
RELORG (ឧបសម្ព័នទ
ធ ី 1) ។

5.

ច្តើ្សពវ្ាយយ៉ាងដ្ូចច្មតច ច្ដ្ើមប ីឲ្យមានការចូលរ ួម
ការចូ លរួម្គឺ ានស្ថរៈសំខាន់ ណស់សម្រាប់ អងគការម្ិនថ្ម្នរោឋភិ បាលថ្ៃលពល ងថ្្អក ដលើម្ូល

និ ្ិ ការចូ លរួម្របស់បុគល
គ
អនកសា័ម្រគចិតន
ត ិ ងសុចឆនៈទ វានំឱ្យានការរ ីករាលោលចំ ដណឹះៃល ងនិងការយល់
ៃល ងពី អងគការរបស់អនកឬបុពវដេតុរបស់អក
ន ដៅដពល

ថ្ៃលម្នុ សសថ្ចករ ំថ្លកនិ ង្តល់ដយបល់ដលើអតាបទ

របស់អក
ន ។
ការបដងាាឹះដៅដលើបណ
ត ញ សងគម្គួរានលកខណៈជាការកំ ស្ថនតសបាយ, ជូ នៃំណលង, ដ្វើអនតរកម្ា
និ ងបថ្ម្ែងជាម្ួ យអនកដម្ើ ល។ ជាពិ ដសស វាគួ របដងកើតអារម្ាណ៍ជាម្ួ យអនកដម្ើលដៃើ ម្បីដ្វើឱ្យពួកដគចូ លរួម្។

ដោយ្តល់ឱ្យពួកដគនូវការពិ តនិ ងតួ ដលខ្ ពួកដគានអវីជាក់ ថ្សតងនិងសាិតិ ដៃើម្បីបដងាាឹះ ឬថ្ចករ ំថ្លក។
ដោយការសួរសំណួរដោយដបើ កចំ េ ពី គំនិតនិងម្តិ ដយបល់របស់ពួកដគ វាដបើកចំ េសម្រាប់ ការពិ ភាកា
និ ងអនតរកម្ាដ្វើឱ្យអនកដម្ើ លានអារម្ាណ៍ថាបានចូ លរួម្។
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ការចូ លរួម្គឺ ជាអវីថ្ៃលរកាបណ
ត ញ សងគម្របស់អក
ន ដៅរស់។ ដោយោានការចូ លរួម្ពិតម្របាកៃពី

អនកដម្ើ លរបស់អនកដទ ដនឹះអនកម្ិ នៃលងថាានអវី ប៉ា ឹះពាល់ៃល់ការបដងាាឹះរបស់អនកដទ។ ដនឹះគឺ ជាចំ ណុច
សំខាន់ ៗម្ួ យចំនួន

ថ្ៃលអនកម្រតូវគិ តដៅដពលអនកម្រគប់ ម្រគងទំ នក់ ទំនងបណ
ត ញសងគម្របស់អក
ន ៃូចជា

ទសសនិកជន ាតិ កា និងយុទធស្ថស្រសត។

5.1.

ចេវងយល់ពម្ី ក្ុមសគ្នលសៅរបេ់អនក្
ដៃើម្បីកំណត់ ថាដតើ ម្របដភទាតិ កាណថ្ៃលអនកគួ រ បដងកើត

អនកម្រតូវស្ថគល់អក
ន ថ្ៃលអនកបដងកើតវាសំរាប់ អក
ន ដនឹះដោយ
ស្ថរសាជិកសេគម្ន៍

ម្ិ នរកម្របាក់ ចំដណញម្ិនថ្ម្ន

ជាអនកដម្របើម្របាស់ តាម្ថ្បបម្របដពណី ដនឹះវាជាការសំខាន់
ណស់ ថ្ៃលម្រតូវកំណត់ ដោលដៅ ដៃើម្បីចាត់ ថានក់
សេគម្ន៍ របស់អក
ន ឱ្យកាន់ ថ្តម្របដសើរដ

ើង។

ជាឧទាេរណ៍ានថ្តអនកតាម្ទទួ លព័ ត៌ានរបស់អក
ន

ដទថ្ៃលអាចចូ លរួម្កនុងការបរ ិចាចគ ខ្ណៈថ្ៃលម្រកុម្ម្ួ យដទៀតអាចពម្រងីកស្ថររបស់អនកដៅកនុង

បណ
ត ញសងគម្របស់ពួកដគ។ កាន់ ថ្តម្របដសើរអនកអាចោក់ ជាម្រកុម្ និងកំ ណត់អតតសញ្ាណ អនកតាម្
ោនរបស់អក
ន បានកាន់ ថ្តលអអនកអាច្តល់នូវស្ថរដោលដៅ ថ្ៃលនលងដ្វើឱ្យានភាពលអម្របដសើរជាម្ួ យ
ម្រកុម្ជាក់ ោក់។

5.2.

ាតិកា

ដៅដពលបដងកើត្ុ សទាក់ទងចូ លរួម្

អនកចង់

តម្រម្ូវាតិ ការបស់អនកដៅតាម្ដោលដៅ ដនអងគ
ការអនកនិងអនកទសសន ឧទាេរណ៍ដៃគូ

សកាតនុ ពល ាចស់ជំនួយ ឬ អនកសា័ម្រគចិតត។ គិត
អំ ពី: ដតើ ដោលដៅរបស់អក
ន គឺ ជាអវី? ដតើវាដៃើ ម្បីដ្វើ
ឱ្យការភាាប់ ទំនក់ ទំនង អនតរកម្ានិង / ឬកស្ថង
ទំ នក់ទំនង?
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5.3.

ក្ំណត់សគ្នលសៅ

យុទធនការម្ិនរកម្របាក់ ចំដណញ ម្រតូវកំ ណត់ ដោលដៅ និ ងដោល
ការណ៍ដនភាពដជាគជ័ យៃូចជាយុទធនការបណ
ត ញសងគម្។ ខ្ុ សពី
អងគភាពថ្ៃលដតតតដលើការលក់ ្លិត្លរបស់ពួកដគ

រកម្របាក់ ចំដណញានដោលដៅដលើសពី ដម្រកាម្បនទត់ ។

អងគការម្ិ ន
ចំ ដពាឹះអងគ

ការម្ិ នរកម្របាក់ចំដណញ បណ
ត ញសងគម្ គឺ ជាឧបករណ៍ៃ៏ ាន
ឥទធិពលម្ួ យសម្រាប់ ការសដម្រម្ចបាននូ វការដរអងាគសម្របាក់

និង

ដោលដៅដនការយល់ៃលង។

ដយងតាម្របាយការណ៍សតីពីបដចចកវ ិទាអនឡាញពិ ភពដោក ដៅ
ឆ្នំ២០១៧ របស់អងគការេគបលបានឱ្យៃល
ងថាអងគការម្ិ នថ្ម្ន
ូ

រោឋភិ បាលទូ ទាំងពិភពដោកចំនួន ៩៥% យល់ស្សបថាបណ
ត ញ
សងគម្ានម្របសិទធភាពកនុងការបដងកើនការយល់ៃលងពីដម្របន

ដេើយ

៧១% ដជឿថាបណ
ត ញសងគម្ានម្របសិទធភាពសម្រាប់ ការដរអងាគស
ម្របាក់ ។ការដរអងាគសម្របាក់គឺានស្ថរៈសំខាន់ចំដពាឹះការរស់រាន
របស់អងគការម្ិនរកកដម្រម្ជាដម្រចើន និ ងដោលដៅសងគម្ទូ ដៅ។
បណ
ត ញសងគម្

្តល់នូវដវទិ កាម្ួ យ

ដៃើ ម្បីថ្សវងរកការរួម្ចំ ថ្ណកពី ាចស់ជំនួយសកាតនុ ពលៃ៏ ្ំ។

អងគការម្ិនរកម្របាក់ចំដណញអាចដម្របើ ម្របាស់បណ
ត ញសងគម្ដៃើម្បីដលើកកម្ពស់ការយល់ៃលងសម្រាប់
អងគការ និងបុពវដេតុ ឬម្រពលតិ កា
ត រណ៍ជាក់ ោក់។

5.4.

យុទឋសាស្រេតាតិកា

ដៅដពលអនកបានកំណត់ដោលដៅដេើយ
ដោលដៅរបស់អនក

អនកអាចបដងកើតយុទស្ថ
ធ
ស្រសតាតិកា។

ឧទាេរណ៍ម្របសិនដបើ

គឺ ដៃើ ម្បីទាក់ ទាញអនកតាម្ព័ត៌ានដៅកនុងវ ិស័យអងគការម្ិ នថ្ម្នរោឋភិ បាលថ្ៃលដ្វើ

ការជាម្ួ យការកាត់បនាយភាពម្រកីម្រក ាតិ ការបស់អក
ន អាចានរូបរាងៃូចដនឹះ៖
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ម្របដភទ

ការពិពណ៌ន
ភាាប់ ដៅនលងអតាបទ និងដគេទំ ព័រោក់ ម្របកាសសាិតិពាក់ ព័នធ
និ ងការរាយការណ៍អំពីនិននការដនព័ ត៌ាននិងឧសាេកម្ា។

% ដនការ្ារភាាប់

ព័ ត៌ាន

២០%

ការកំ ស្ថនត

២០%

អនតរអំ ដពើ រ

៤0%

វាអាចជាការពិ បាកកនុងការកំ ស្ថនតដៅដពលដោឹះស្ស្ថយបញ្
ា
អភិវឌ្ឍន៍ប៉ាុថ្នតវ ិ្ី ៃ៏លម្
អ ួ យដៃើ ម្បីដ្វើឱ្យម្នុ សសចូ លរួម្គឺម្រតូវដ្វើ

ឲ្យពួ កដគចាប់ អារម្ាណ៍។ ដម្របើរប
ូ លតដរឿងរា៉ា វនិងសកខីភាពថ្ៃល
អនកាន

ដេើយថ្ចករ ំថ្លកវាដៃើម្បីបដងកើតទំ នក់ទំនងកាន់ ថ្ត

ដម្រៅជាម្ួ យអងគការអនក។
វាានស្ថរៈសំខាន់ ដសាើោនកនុងការដ្ែើយតបដៅនលងអនក

ថ្ៃល

ម្របាប់ អក
ន , ដ្ែើយតបដៅនលងាតិ ការបស់អនក ឬសួរអនក។ ដនឹះគឺ
ជាអវីថ្ៃលកំ ណត់ បណ
ត ញសងគម្ោច់ ដោយថ្

កពីម្របព័នធ

្សពវ្ាយៃដទដទៀត និ ងថ្ៃលដ្វើឱ្យវាានម្របសិទិ ភា
ធ ព។ ចូ ល
រួម្ការសនទន។
បំថ្លងដៅជាដោលដៅរបស់អក
ន ៖
ឥ

ូវដនឹះអនកបានបដងកើតទំនក់ ទំនង និងភាពដជឿជាក់ ជាម្ួ យ

ការបំ ថ្លង

២០%

អនកតាម្ព័ត៌ានអនក អនកម្រតូវសួរអវីថ្ៃលអនកចង់ បាន ឬម្រតូវការ។



ចុោះម្រេិនសបើអក្
ន សមើលមន
ិ ស្លើយតប?
ជាការពិ តណស់វាដកើតដ

ើង ថ្ៃលអនកម្ិនទទួ លបានការ

ចូ លរួម្ថ្ៃលអនកបានសងឃលម្ដៅដពល

អនកចាប់ដ្តើម្ដម្របើ

បណ
ត ញទំ នក់ទំនងសងគម្។ ជាពិដសស អងគការម្ិនថ្ម្ន
រោឋភិ បាលតូចតាចឬកនុងស្សុកអាចានការលំបាកកនុងការ
ដោឹះស្ស្ថយបញ្
ា ដនឹះ។ ការពិ តគឺ ថាការបដងកើត “អនកោំម្រទ
ម្ូ លោឋន” ជាម្របចាំតាម្ទំព័រអងគការអនក ម្រតូវការដពល
ដវោ។

ម្នុ សសៃំបូងដគថ្ៃលទំនងជាដ្វើតាម្អនកគឺ ជា

បុ គគលិក ឬម្ិ តភ
ត កតិបុគគលិក។ ដេើយដនឹះគឺ ជាការលអដម្រពាឹះ
ការភាាប់ បណ
ត ញម្រតូវចាប់ ដ្តើម្ដៅកថ្នែងម្ួ យដេើយជា
្ម្ាតាវាចាប់ដ្តើម្ជាម្ួ យម្នុ សសថ្ៃលដៅជិ តអនកបំ្ុត។
ម្របាប់ ពួកដគឱ្យថ្ចករ ំថ្លកការបដងាាឹះរបស់អនក
ម្នុ សសកាន់ ថ្តដម្រចើន
របស់អក
ន ។

នលងរក្ែូវរបស់ពួកដគដៅកាន់ ទំព័រ

ដេើយម្របសិនដបើ អក
ន ានអវីលដអ ៃើ ម្បីនិយយ

ពួ កដគនល ងតាម្អនក។
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ដេើយ

សួរខ្ែួនឯងម្របសិនដបើអនកម្ិនទទួ លបានការចូ លរួម្ថ្ៃល
អនកចង់ បាន។

ដតើអនកសរដសរអវីដេើយសម្រាប់ នរណ?
ដេតុ អីអ
វ ក
ន គិតថាអនកម្ិ នទទួ លបានម្តិដយបល់និងការ
ដ្ែើយតបថ្ៃលអនកចង់ បាន?
ដតើអនកអាចដ្វើវាបានយ៉ា ងៃូ ចដម្តច? ដតើអី ដវ ៅថ្ៃល
ទសសនិកជនចង់ ស្ថតប់ ?
ជាលាីម្ង
ត ដទៀតសួរសំណួរដៅទសសនិកជន

សួរពួ កដគ

សម្រាប់ បទពិ ដស្ថ្ន៍របស់ពួកដគជាម្ួ យនលងបញ្
ា ។
ដភែចសួរសំណួរដបើកចំ េ

កុំ

ានន័ យថាអនកម្ិនគួ រសួរ

សំណួរ "បាទ/ចាសដទ" ពីដម្រពាឹះអនកអានម្ិនានអារម្ាណ៍
ជម្រម្ុញឱ្យដ្ែើយដទលុឹះម្រតាថ្តវាម្រតូវបានបងាាញជាការសទង់
ម្តិ។
ម្របព័ នជ
ធ ំ នួយៃល់ការថ្សវងរក (SEO) នលងជួ យាចស់ជំនួយ
និ ងដៃគូ របស់អក
ន ថ្សវងរកដគេទំព័រឬដគេទំព័របណ
ត ញ
សងគម្របស់អនក។ SEO គឺជាៃំ ដណើរការដនការថ្កលម្អភាព
ដម្ើ លដ

ើញដនដគេទំព័រឬទំ ព័របណ
ា ញម្ួ យដៅកនុង

បណ
ត ញថ្សវងរកម្ួ យ។ SEO គឺ ជារដបៀបថ្សវងរក អវីថ្ៃល
ម្នុ សសថ្សវងរក ពាកយថ្សវងរកពិតម្របាកៃ ឬពាកយគនែលឹះថ្ៃល
បានវាយបញ្ូច លដៅកនុងម្របព័ នថ្ធ សវងរក និ ង ថ្ៃលម្រតូវបាន
ដគចូ លចិតតដោយទសសនិកជនដោលដៅរបស់ពួកដគ។
ដៃើម្បីបដងកើនម្របសិទធភាពដវបស្ថយ ថ្ៃលវាពាក់ព័នន
ធ ល ងការ
ថ្កសម្រម្ួល ាតិ កា បឋម្កថា និងដម្របើ ពាកយគនែលឹះម្រតលម្ម្រតូវ។
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6.

ភាពជាឯរជន និងសុវតថិភាព
ការម្រពួយបារម្ភននដលើសិទិ ឯ
ធ កជនជាម្ួ យដសវាកម្ា
បណ
ត ញម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយសងគម្ គឺ ជាសំណុំទិនន
ន ័យ
ដនភាពឯកជន ថ្ៃលពាក់ព័នន
ធ ល ងសិទិក
ធ ុងការកំ
ន
ណត់

នល ងការរកាទុ កសិទិ ឯ
ធ កជនតទល់ខ្ួន
ែ
ការសដម្រម្ចចិ តត
ការ្តល់ដៅឱ្យភាគីទីបីនិងការបងាាញព័ត៌ានទាក់ទង

នល ងខ្ែួនឯងតាម្រយៈអុីនដ្ើថ្ណត។ សនតិសុខ្បណ
ត ញ
ម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយសងគម្

គឺ ជាៃំដណើរការដនការវ ិភាគ

ទិ នន
ន ័ យបណ
ត ញសងគម្ថ្ៃលានលកខណៈសកម្ា ដៃើ ម្បីការពារម្របឆ្ំងនលងការគំ រាម្កំថ្េងថ្្នក សនតិ
សុខ្ និងអាជី វកម្ា។ ម្រគប់ឧសាេកម្ាទាំងអស់ម្របឈម្នលងោនិភ័យថ្តម្ួ យគត់កុងសងគ
ន
ម្ ថ្ៃលភាគ
ដម្រចើនបានចុ ឹះ្ាយព័ ត៌ានរបស់អងគការដៅកនុងស្ថរព័ ត៌ាន ឬដៅចំកណ
ត លដនភាពចម្រម្ូងចម្រាស។



ខាងដម្រកាម្ដនឹះគឺជាការថ្ណនំអំពីសុវតាិភាពនិងភាពឯកជនចំនួន ១២ ថ្ៃលបានដសនស
ើ ម្រាប់
បណ
ត ញម្របព័ន្
ធ សពវ្ាយសងគម្
រាល់កុំពយូទ័ រនិ ងឧបករណ៍ទាំងអស់ថ្ៃលចូ លដម្របើ ម្របាស់

បណ
ត ញម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយសងគម្គួ រម្រតូវបានដ្វើបចចុបបនន
ភាពយ៉ា ងដពញដលញសម្រាប់ :

ម្របព័ នធម្របតិ បតតិការ (Windows, Mac OS, Android, iOS)។
កម្ាវ ិ្ី ននៃូ ចជា Twitter, Facebook, Hootsuite,

Microsoft Office, Adobe Acrobat និងកម្ាវ ិ្ីជំនួយៃូចជា Java, Adobe Flash និងកម្ាវ ិ្ីសនតិសុខ្គួរ
ម្រតូវបានដ្វើបចចុបបននភាពឲ្យៃល់ជំនន់ ចុងដម្រកាយបងអស់។
កុំ ពយូទ័ រ

និ ងឧបករណ៍ទាំងដនឹះគួ រថ្តម្រតូវបានៃំ ដណើរការ

កម្ាវ ិ្ី សនតិសុខ្ម្ួ យឈុតដពញដលញថ្ៃលការពារ
ម្របឆ្ំងនលងដម្ដរាគ (malware), ស្ថរឥតបានការ, ការបនែំ
និ ងការគំរាម្កំ ថ្េងៃដទដទៀត។

(វាជាការម្ួ យថ្ៃលលអ

បំ ្ុតកនុងការដម្រជើ សដរ ើសកញ្ចប់ ម្ួយសម្រាប់ ម្រកុម្េុនម្ួ យ
និ ងកំ ណត់ អាណតតិកុងការដម្របើ
ន
។

ម្រតូវចងចាំថាកញ្ចប់ សនតិសុខ្ថ្ៃលម្ិនគិតដលែម្រោន់ ថ្ត្តល់នូវការការពារជាម្ូ លោឋនប៉ាុ ដណណឹះដទ ដេើយម្ិន
គួ រចាត់ទុកថាម្រគប់ ម្រោន់ សម្រាប់ សនតិសុខ្ម្របព័នធរបស់ដយើងបានដនឹះដទ) ។

66

កុំ ពយូទ័ រ

និ ងឧបករណ៍ទាំងដនឹះ

គួ រថ្តម្រតូវបានការពារ

ដោយពាកយសាៃត់ដៃើម្បីការពារការចូ លដម្របើម្របាស់ដោយ
ោានការអនុ ញ្ាត។

ឧបករណ៍ថ្ៃលអាចម្រតូវបានបាត់បង់ឬម្រតូវបានដគលួច
(ៃូចជាទូរស័ពទ ដលដបែត

និ ងកុំ ពយូទ័រយួរដៃ)

គួ រថ្តាន

កម្ាវ ិ្ី តាម្ោនពី ចាៃយនិងលុបទិ នន
ន ័ យរបស់ស្ថាប័ន
ថ្ៃលានតាម្ថ្ៃលអាចដ្វើបាន។
ម្៉ា ាងដទៀតការអុិ នម្រគីប គួរថ្តម្រតូវបានពិ ចារណសម្រាប់
ព័ ត៌ានរដសើប។

ការដសកនដពញដលញដោយកម្ាវ ិ្ី សនតិសុខ្ម្រតូវថ្តដ្វើ
យ៉ា ងដោចណស់ម្ង
ត កនុងម្ួ យសបាតេ៍។

ការចម្ែងទុ កទិននន័យម្របចាំសបាាេ៍ដនកុំពយូទ័ រ ឬឧបករណ៍
សំខាន់ ៗ

គួរម្រតូវបានបដងកើតដ

ើងនិ ងរកាទុកកនុងទីតាំង

ានសនតិសុខ្ដៃើ ម្បីការពារការលួច។
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កុំ ពយូទ័ រនិងឧបករណ៍នន ថ្ៃលថ្តងថ្តដម្របើ ដៃើ ម្បីចូលដម្របើ
ម្របាស់បណ
ត ញម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយសងគម្ម្ិនគួ រម្រតូវបានដម្របើ
សម្រាប់ គណនី តទល់ខ្ួន
ែ

ឬការដម្របើម្របាស់ណម្ួយដនឹះ

ដទ។ ានថ្តកម្ាវ ិ្ី ថ្ៃលបានអនុ ម្័តថ្តប៉ាុ ដណណឹះថ្ៃលម្រតូវ
តដម្ែើង។

(ការកំ ណត់ ជាក់ ោក់

សម្រាប់ ការម្រគប់ ម្រគង

គណនីម្របព័នធ្សពវ្ាយសងគម្គឺ ជាគំនិតលអម្ួយដៅទី
ដនឹះ) ។

រាល់គណនី ស្ថរដអ

ិចម្រតូនិចទាំងអស់ថ្ៃលជាប់ ទាក់ ទង

ជាម្ួ យបណ
ត ញម្របព័នធ្សពវ្ាយសងគម្
គណនីស្ថរដអ

ិចម្រតូនិច

ម្រតូវថ្តកំ ណត់

ម្រគប់ម្រគងដោយម្រកុម្ព័ត៌ាន

វ ិទា (IT) ឬម្របសិនដបើ ពួកដគជាគណនី ស្ថរដអ

ិចម្រតូនិច

អុី នដ្ើ ថ្ណត (ៃូ ចជា Gmail) ពួ កដគម្រតូវដម្របើ ការដ្ទៀងតទត់
ការដម្របើម្របាស់ពីរជាោច់ ខាត។

រាល់គណនីបណ
ត ញម្របព័នធ្សពវ្ាយសងគម្គួ រថ្តម្រតូវដម្របើ
ការដ្ទៀងតទត់ ការដម្របើ ម្របាស់ពីរតាម្ថ្តអាចដ្វើដៅបាន។

កម្ាវ ិ្ី ម្រគប់ ម្រគងពាកយសាៃត់ ម្រតូវថ្តដម្របើ

និ ងានថ្តម្ួ យ

គត់ ពាកយសាៃត់ សម្រគស្ថ
ា ញ ថ្ៃលបដងកើតសម្រាប់គណនី
ុា

បណ
ត ញម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយសងគម្នី ម្ួយៗ (និ ងការដម្របើ ស្ថរ
ដអ

ិចម្រតូនិចម្របសិនដបើ ចាំបាច់ ) ។ ពាកយសាៃត់ម្ិនគួ រម្រតូវ

បានសរដសរដទ វាគួ រថ្តម្រតូវម្រគប់ ម្រគងដោយដម្របើ កម្ាវ ិ្ី
ម្រគប់ ម្រគងពាកយសាៃត់។
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បណ
ត ញម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយសងគម្ម្ិ នគួ រម្រតូវបានចូ លដម្របើ
ដៅតាម្ "kiosks" ឬឧបករណ៍ថ្ចករ ំថ្លកថ្ៃលម្ិ នទុកចិតត
ដនឹះដទ។ VPN គួ រថ្តម្រតូវបានដម្របើ ដៅដពលណថ្ៃលអាច
ដ្វើដៅបាន។

បណ
ត ញម្របព័នធ្សពវ្ាយសងគម្ម្ិនគួ រម្រតូវ

បានដម្របើ ដៅដលើម្របព័ នវា
ធ ៉ា យោវយថ្ៃលម្ិ នបានអុីនម្រគិប
ដោយោាន VPN ។

ម្រគប់ កុំពយូទ័ រ ឧបករណ៍ម្របព័ នទ
ធ ំ នក់ទំនងសងគម្របស់ម្រកុម្
េុន

និងអុី ថ្ម្៉ា លម្រកុម្េុន

ម្រតូវបានចាត់ទុកថាជាម្រទពយ

សម្បតតិរបស់ម្រកុម្េុនដេើយម្រតូវថ្តម្របគល់ឬទទួ លបាន
ភាែម្ៗតាម្តម្រម្ូវការ។
ដោលការណ៍ថ្ណនំទាំងដនឹះម្រគបៃណតប់ សំខាន់ៗថ្ៃល
អាចជួ យការពារបណ
ត ញ្សពវ្ាយសងគម្របស់អក
ន ពី ការ
គំ រាម្កំថ្េងដ្សងៗក៏ៃូចជា្តល់ភាពចាស់ោស់និងការ
ថ្ណនំៃល់បុគគលិក។
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7.

ការក្តួតពិនត
ិ យ និងវាយតនមែ
ការតាម្ោនសកម្ាភាពម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយបណ
ត ញសងគម្របស់អងគការ របស់អក
ន និ ងការវាយតដម្ែ

ភាពដជាគជ័ យរបស់វា គឺជាធាតុ ្សំសំខាន់ ដនយុទស្ថ
ធ
ស្រសតម្របព័នធ្សពវ្ាយបណ
ត ញសងគម្។ កិ ចខ្
ច ិតខ្ំ ម្របល ង
ថ្ម្របងថ្្នកទំ នក់ ទំនងនិងទី ្ារថ្តងថ្តម្រតូវបានអម្ដោយការដ្វើរបាយការណ៍និ ងរងាវស់ម្រតលម្ម្រតូវថ្ៃល
វាយតដម្ែម្របសិទធភាពនិ ងជួយអនកអនុវតតន៏ដរៀន
នគត។

ដៃើម្បីដ្វើឱ្យម្របដសើរដ

ដទាឹះបី ជាកាលពី ម្ុនអាចានការលំបាកក៏ ដោយ ឥ

ើងនូ វកិចចខ្ិតខ្ំម្របលងថ្ម្របងនដពលអ

ូវដនឹះានឧបករណ៍ជាដម្រចើនថ្ៃលអាចរក
បាន ដៃើម្បីតាម្ោននិងវាយតដម្ែម្របព័នធ្សពវ្ាយបណ
ត ញសងគម្ ដេើយម្រកុម្េុនននម្រតូវបានដម្របើម្របាស់
វាយ៉ា ងទូ លំទូោយ។

7.1.

ការក្ំណត់ភាពសជាគជ័ យ

អងគការម្រតូវថ្តកំ ណត់ ថាដតើអី ជា
វ ភាពដជាគជ័ យចំ ដពាឹះពួ កដគ ដោយថ្្អកដលើដោលដៅ

សម្រាប់ ការដម្របើម្របាស់ម្របព័នធ្សពវ្ាយបណ
ត ញសងគម្

របស់ពួកដគ

ដេើយបនទប់ម្កកំណត់ វ ិ្ី ជាក់ោក់ ដៃើម្បីវាស់

កម្រម្ិ តដនភាពដជាគជ័ យ ថ្ៃលពួកដគបានឈានៃល់។ ឧទាេរណ៍អងគការថ្ៃលដតតតដលើ ការបដងកើត
បណ
ត ញ អាចដ្វើការវាយតដម្ែពីភាពដជាគជ័ យថ្្នកខ្ែឹះដោយការរាប់ចំនួនបុ គល
គ លាីថ្ៃលចូ លរួម្កនុង
បណ
ត ញ របស់ពួកដគ ឬការដកើនដ

7.2.

ើងដោលដនចំនួនសាជិកបណ
ត ញថ្ៃលបានម្របាស្ស័យទាក់ទងោន។

ឧបក្រណ៍វាេ់េង
ទ ់

គនែលឹះកនុងការបដងកើតបណ
ត ញម្របព័ន្
ធ សពវ្ាយសងគម្ភាគដម្រចើ ន គឺ ស្ថតប់នូវអវីថ្ៃលអនកដម្ើ លនិ យយ

អំ ពីអនក ដៃគូ ម្របកួ តម្របថ្ជងរបស់អក
ន និ ងទី្ារទូដៅ។

ដៅដពលថ្ៃលអនកានទិននន័យ អនកអាចដ្វើការ

វ ិភាគ ដេើយទី បំ្ុតឈានៃល់ការយល់ៃលងថ្្នកអាជីវកម្ាសងគម្

ដោយដម្របើ ការយល់ៃលងទាំងអស់ដនឹះ

ដៃើម្បីៃលងបានលអពីអនកដម្របើ ម្របាស់ និ ងថ្កលម្អយុទធស្ថស្រសតទី្ាររបស់អនក។

ម្របសិនដបើអក
ន ជាបុគគលិកលាី

ថ្ៃលម្រគប់ ម្រគងម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយបណ
ត ញសងគម្របស់អងគការអនក។

ម្របព័ នធម្រតួតពិនិតយម្របព័ន្
ធ សពវ្ាយបណ
ត ញសងគម្

កំ ពូលដនឹះអាចនលងានភាពចាំបាច់

បញ្ាីដន

និងងាយស្សួល

ចំ ដពាឹះអនក។ ដៅដពលរកដម្ើ លឧបករណ៍ណម្ួ យ វាជាគំ និតលអកុងការស្ថកលបងឧបករណ
ន
៍ ពី រឬបី ដេើយ
ដម្រជើ សដរ ើសយកម្ួ យ

ថ្ៃលស្ថកសម្នលងតម្រម្ូវការរបស់អក
ន ។

ដទាឹះជាយ៉ា ងណក៏ ដោយម្រតូវចងចាំថា

ឧបករណ៍ទាំងដនឹះម្ិនថ្ម្នជាជដម្រម្ើ សដៅជំ នួសឧបករណ៍កម្រម្ិតសេម្រោសៃូចជា Brandwatch ថ្ៃលនំ
ឱ្យានការតាម្ោនម្របព័ន្
ធ សពវ្ាយបណ
ត ញសងគម្កនុងកម្រម្ិ តលាី ថ្ៃល្តល់ជូននូ វដសវាកម្ាជាដម្រចើន
ម្ុ ខ្ ៃំ ដណើរការនិ ងការវ ិភាគយ៉ា ងសុីជដម្រៅ។ វាអាស្ស័យដលើតម្រម្ូវការរបស់អក
ន ។
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Hootsuite គឺ ជាឧបករណ៍ម្របព័នធ្សពវ្ាយបណ
ត ញសងគម្
ឥតគិ តដលែថ្ៃលលអថ្ៃលអាចរកបាននិ ងម្រគបៃណតប់ ដលើ
បណ
ត ញសងគម្ជាដម្រចើនៃូចជា

Twitter,

Facebook,

LinkedIn, WordPress, Foursquare និង Google+ ។ វាម្រតូវ
បានដគស្ថគល់្ងថ្ៃរថាវាានម្ុខ្ងារម្រគប់ ម្រគងម្របព័នធ

្សពវ្ាយបណ
ត ញសងគម្ ។ របាយការណ៍ម្របចាំសបាាេ៍

និ ងកថ្នែងម្រគប់ ម្រគងម្រកុម្ការងារៃ៏ លអ (ការដ្ទរភារកិ ចច ការដ្្ើ
ស្ថរឯកជន)

អាចានម្របដយជន៍ ដៅដពលានម្នុ សស

ដលើសពី ានក់ថ្ៃលម្រគប់ ម្រគងគណនី ម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយ
បណ
ត ញសងគម្។
TweetReach

គឺ ជាឧបករណ៍ម្រតួតពិនិតយៃ៏អស្ថចរយម្ួ យ

សម្រាប់ អាជីវកម្ារបស់អក
ន ម្របសិនដបើអក
ន ចាប់ អារម្ាណ៍កនុង
ការពិ និតយដម្ើ លថាដតើ

Tweets

របស់អក
ន ដ្វើៃំដណើរឆ្ៃយ

ប៉ាុ ណណ។ TweetReach វាស់ឥទធិពលពិតម្របាកៃនិង្លប៉ា ឹះ
ពាល់ដនការពិ ភាកាម្របព័ន្
ធ សពវ្ាយបណ
ត ញសងគម្។

វាគឺ ជាម្ដ្ាបាយៃ៏ លម្
អ ួយកនុងការថ្សវងរកអនកថ្ៃលដៃើ រ
តាម្ថ្ៃលានឥទធិពលបំ្ុតរបស់អក
ន
ស្សុងដឆ្ពឹះដៅរកម្នុ សស

ថ្ណនំអក
ន ទាំង

ថ្ៃលម្រតលម្ម្រតូវ ថ្ៃលអនកគួ រថ្ត

កំ ណត់ដោលដៅដៅដពលានបំ ណងថ្ចករ ំថ្លកនិងដលើក
កម្ពស់ការ្សពវ្ាយាតិកាដលើអុីនដ្ើ ថ្ណត។

Klout ម្របថ្េលជាឧបករណ៍តាម្ោនម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយ

បណ
ត ញសងគម្ៃ៏ ចម្រម្ូងចម្រាសម្ួ យ។ ានអនកថ្ៃលសអប់
វាដេើយអឹះអាងថាម្របព័នព
ធ ិនុរបស់
ទ
វាគឺ ម្ិនម្រតល ម្ម្រតូវទាំង
ស្សុងដេើយការពាយម្ទាក់ ទងជាម្ួ យពួ កដគគឺ ជា

ដបសកកម្ាម្ួយម្ិ នអាចដៅរួចដទ (ជាដរឿងចង់ៃលងចង់
ដ

ើញនូ វអវី ថ្ៃលពួកដគ្តល់ជូនដសវាកម្ារងាវស់រងាវល់ការ

ម្របាស្ស័យទាក់ទងោន) ។

ម្ា៉ា ងវ ិញដទៀតអនកខ្ែឹះយល់ថាវាានម្របដយជន៍ ដម្រពាឹះវា

វាស់ថ្វងឥទធិពលតាម្រយៈការចូ លរួម្ដៅដលើTwitter។ វាជា
ម្ដ្ាបាយៃ៏ លក
អ ុងការសដងក
ន
តដលើអីថ្វ ៃលម្នុ សសគិតអំ ពី
យីដោរបស់អក
ន និងដៃើ ម្បីដម្ើ លថាដតើ អីថ្វ ៃលពួ កដគាន
ឥទធិពលបំ្ុត។

ដោយដម្របើពិនុទ Klout អនកអាចថ្កសម្រម្ួលប៉ាុ សិ៍រត បស់អនកបាន
តាម្ចំណប់ អារម្ាណ៍អនកដម្ើ ល
បដងកើនអម្រតាការចូ លរួម្។

ដោលដៅរបស់អក
ន និង
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Twazzup

គឺអស្ថចរយណស់សម្រាប់អនកចាប់ ដ្តើម្ៃំបូងដន

ម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយបណ
ត ញសងគម្ថ្ៃលកំ ពុងថ្សវងរក
ឧបករណ៍តាម្ោនរបស់

Twitter

។

អនកម្រោន់ថ្តបញ្ូច ល

ភាពទាន់ សម្័ យភាែម្ៗ

ានន័ យថាអនកអាចៃលងថាដតើអក
ន

ដឈាាឹះថ្ៃលអនកចង់ តាម្ោនដេើយអនកទទួ លបានបចចុបបនន
ណានឥទធិពលកំពូលនិងសកម្ាបំ្ុត រូបភាពនិ ងតំ ណ
ថ្ៃលបានរកាទុ កដម្រចើនបំ្ុត ដេើយសំខាន់ ជាងដនឹះដៅ

ដទៀតពាកយគនែលឹះទាំង១០ថ្ៃលទាក់ ទងនលងការថ្សវងរករបស់
អនក។

Boardreader: ជួនកាលដយើងដភែចថាបណ
ត ញម្របពនឋ័្សពវ
្ាយ សងគម្ម្ិនម្រោន់ ថ្តរួម្បញ្ូច លអនកដលង្ំ ៗដនឹះដទ។

ដវទិ កា និងដវទិ កាដ្្ើស្ថរក៍រាប់បញ្ូច ល្ងថ្ៃរ។ Boardreader
អនុ ញ្ាតឲ្យអនកថ្សវងរកពាកយជាក់ោក់ដៅដលើដវទិ កាដ្សងៗ
ដៃើម្បីដម្ើ លពីអី ថ្វ ៃលម្នុ សសនិ យយអំ ពីអក
ន ។
ការថ្សវងរកពាកយម្ួ យនលងម្រត

ប់ ម្កវ ិញនូវបញ្ាីដនការបុ សិ៍ ត

ទាំងអស់ រេូតៃល់រយៈដពលពី រឆ្នំម្ុន អនកអាចបដងកើត
តារាងដៃើម្បីថ្សវងរកនិ ននការ និងដម្របៀបដ្ៀបលកខខ្ណឌដៅ
វ ិញដៅម្កវាជាវ ិ្ីៃ៍លដអ ៃើម្បីរកការសនទនអំពីា៉ាករបស់អក
ន
HowSociable

គឺ ជាឧបករណ៍ងាយស្សួលម្ួ យសម្រាប់ វាស់

ថ្វងពី វតតានម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយបណ
ត ញសងគម្របស់អនកនិ ង
ដៃគូ ម្របកួតម្របថ្ជងរបស់អក
ន ។

គណនីឥតគិតដលែអនុ ញ្ាតឱ្យអនកតាម្ោនម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយ

បណ
ត ញសងគម្ចំ នួន១២រួម្ាន Tumblr និ ង WordPress ។
ដទាឹះជាយ៉ា ងណក៏ ដោយម្របសិនដបើអនកចាប់ អារម្ាណ៍ដលើ

ម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយបណ
ត ញសងគម្ចំ នួន២៤បថ្នាម្ដទៀតដនឹះ

ៃូ ចជា Facebook, Pinterest, Twitter ។ល។ អនកម្រតូវការ
គណនីជំនញ (Pro account)។

វ ិ្ី ស្ថស្រសតរបស់ HowSociable កនុងការម្រតួតពិនិតយសងគម្គឺ
ានភាពខ្ុ សថ្បែកោនតិ ចតួច ដម្រពាឹះវាបានបំ ថ្បកពិ នុដៅតាម្
ទ
ដវទិ កាម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយបណ
ត ញសងគម្ដ្សងៗោនថ្ៃល

អនុ ញ្ាតឱ្យអនកដម្ើ លថាដវទិ កាម្របព័នធ្សពវ្ាយបណ
ត ញ
សងគម្ណម្ួ យថ្ៃលានម្របសិទធភាពបំ្ុតសម្រាប់អក
ន

ដេើយដតើបណ
ត ញម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយសងគម្ណម្ួ យម្រតូវការ
អភិវឌ្ឍ បថ្នាម្។
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Likealyzer: ឧបករណ៍ឥតគិ តដលែដនឹះអនុញ្ាតឱ្យអនកវ ិភាគ

ទំ ព័រដេវសបុករបស់អក
ន ។ វា្តល់ឱ្យអនកនូ វការម្របម្ូ លតួ ដលខ្
លអៗ

ខ្ណៈដពលថ្ៃលានជដម្រម្ើ សសាង់ោរម្ួ យចំ នួននិង

ជដម្រម្ើ សរបស់គូម្របថ្ជងដៅកនុងបំ ពង់បងាូរ។

ឧបករណ៍ពី Meltwater ្តល់ឱ្យអនកនូ វឋានៈទំព័រដនការបដងកើត
របស់ពួកដគតទល់ថ្ៃលដៅថា 'Likerank' ។ អនកក៏អាច

ទទួ លបានព័ត៌ានអំពីការចូ លរួម្ ការចូ លចិតតតាម្ដពល
ដវោ និ ង ចំណត់ ថានក់ ទំព័រស្សដៃៀងៗោន។
TweetDeck

ម្រគបៃណតប់ តម្រម្ូវការម្ូ លោឋនរបស់អនកដម្របើ

Twitter ៃូ ដចនឹះវាជាជដម្រម្ើសៃ៏ លស
អ ម្រាប់អនកចាប់ ដ្តើម្ៃំ បូង។
វាជាឧបករណ៍ៃ៏ អស្ថចរយម្ួយសម្រាប់ កំណត់ ដពលបងាាញ្វីត

និ ងតាម្ោនការម្របាស្ស័យទាក់ ទងោនដៅវ ិញដៅម្កនិ ងស្ថរ

របស់អក
ន ក៏ ៃូចជាតាម្ោននូវ hashtag និងម្រគប់ ម្រគងគណនី

ដម្រចើន។ ានកម្ាវ ិ្ី តាម្វ ិបៃូចជា កម្ាវ ិ្ី Chrome ឬកម្ាវ ិ្ី
Mac ។

Google Alerts : ជាម្ួ យនលងការឱ្យៃំណលងរបស់ Google អនក
អាចតាម្ោនដគេទំព័រសម្រាប់ ាតិ កាលាីគួរឱ្យចាប់អារម្ា
ណ៍ការដលើកដ

ើងពី ា៉ាករបស់អក
ន ឬសូម្បីថ្តខ្ែួនអនក គូ ម្របកួត

ម្របថ្ជងរបស់អក
ន អនកនំម្ុខ្ឧសាេកម្ានិងអវីៗជាដម្រចើ ន
ដទៀត។ ដោយស្ថរពួកដគានភាពងាយស្សួលកនុងការ

បដងកើត វាគឺ ជាការតាម្ោនបណ
ត ញម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយសងគម្សម្រាប់អនកដទើបថ្តចាប់ ដ្តើម្ៃំ បូង។ តាម្រយៈ
ការបដងកើត Google Alert អនកនលងទទួ លបានការជូនៃំណលងតាម្រយៈស្ថរដអ
Google រកដ

ិចម្រតូនិចរាល់ដពលថ្ៃល

ើញលទធ្លលាីដលើម្របធានបទថ្ៃលអនកចាប់ អារម្ាណ៍ដលើបុក
ែ ដវទិកានិ ងដគេទំ ព័រព័ត៌ាន។

Google Analytics Solutions ្តល់ជូននូ វឧបករណ៍វ ិភាគដោយ
ឥតគិ តដលែនិងដោយគិតដលែតាម្ថ្បបសេម្រោស ដៃើម្បីវាស់
សទង់ដវបស្ថយ កម្ាវ ិ្ីទិនន
ន ័ យឌ្ីជីលលនិងទិននន័យដម្រៅ

បណ
ា ញដៃើម្បីទទួ លបានការយល់ៃលងសុីជដម្រៅរបស់អនកដម្របើ
ម្របាស់។ កម្ាវ ិ្ី Google Analytics ចល័ត្ែូវការជួ យអនកកនុង

ការតាម្ោនអាជី វកម្ារបស់អនក។ជាម្ួ យកម្ាវ ិ្ីដនឹះអនកអាច៖

1) ពិនិតយដម្ើ ល metrics គនែលឹះកនុងរបាយការណ៍ថ្ៃលានស្ស្ថប់
2) ដម្របៀបដ្ៀបជួរកាលបរ ិដចឆទនិ ងការអនុ វតតជាថ្្នកៗ
3) តាម្ោនទិនន
ន ័ យតាម្ដពលដវោជាក់ ថ្សតង

4) ថ្សវងរកដៃើម្បីបដងកើតរបាយការណ៍តទល់ខ្ួនរបស់
ែ
អក
ន ជាម្ួ យ

ការរួម្បញ្ូច លោនដន metrics វ ិាម្រត និងថ្្នកថ្ៃលអនកយកចិតតទុកោក់

5) រកាទុករបាយការណ៍ណម្ួ យដៅតទំងព័ត៌ានរបស់អក
ន ដៃើ ម្បីឱ្យអនកអាចម្រត
ស្សួល។
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ប់ម្កវ ិញបានយ៉ា ងងាយ

ឧរសមព័នធ

1. ការពារឆ្ថ្ណលបណ
ត ញម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយសងគម្ https://www.protectmyid.com/identity-theftprotection-resources/prevention-tips/safe-online-networking.aspx
2. ដសៀវដៅដៃម្រកម្សីល្ម្៌អុិន្ឺ ថ្ណត
https://drive.google.com/drive/folders/1LuoQ5_tRd1EqyqCiMfCSQAU9w80UMiZ3
3. ដសៀវដៅដៃបណ
ត ញម្របព័នធ្សពវ្ាយសងគម្ (ដេវសបុ ក ) http://www.ccccambodia.org/en/resources/ccc-publications-and-reports/reports/social-media-handbookenglish-khmer
4. ម្រកម្សីល្ម្៌ បណ
ត ញម្របព័ ន្
ធ សពវ្ាយសងគម្ http://nidlcms.org/wpcontent/uploads/2017/02/Social-Media-sample-guidelines-and-issues.pdf
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ទសសនវិស័យ
ការអភិ វឌ្ឍម្របកបដោយនិ រនតរភាពសម្រាប់ម្របដទសកម្ពុជា

បេសែែរម
កនុងនម្អងគការសាជិ កភាព គណៈកាា្ិ ការសេម្របតិបតតិការដៃើម្បីកម្ពុជា ដ្វើការកនុងភាពជាដៃគូ ដៃើ ម្បី
អភិបាលកិ ចចលអ បរ ិយកាសអំដណយ្ល និងនិ រនតរភាព ដនអងគការសងគម្សុីវ ិលដៅកម្ពុជា។

បោលប

ៅៈ

សងគម្សុីវ ិលម្ួយថ្ៃលានកិ ចចសេការៃ៏រ លងាំនិងានសម្តាភាពដ្ែើយតបដៅនល ងបញ្
ា ដនការអភិ វឌ្ឍដៅកម្ពុជា

គុណតម្រៃ
សុចរ ិតភាព
ភាពដ្ែើយតប
កិចចសេម្របតិបតិតការ
គុណភាព
បរ ិយបនន

House: #9-11, Street 476, Toul Topoung I, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia
Tel:+855(0)23 214 152, Fax: +855(0)23 216 009
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