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េសច*តេផតីម 

អងគករខណ(KHANA) បនសហករជមួយអងគករបណត ញអប់កសូ (APCASO) កនុងករ

អនុវតតយនតករពរងឹងសមតថភពរយៈេពលែវងដល់បណត ញសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់េដយសរ

ជំងឺរេបង តមរយៈករគរំទធនធនបេចចកេទស និងហរិញញវតថុពីមូលនិធិសកល េរកមយនតករៃនគំនិត

ផតួចេផតីមជយុទធសរសត សរមប់េលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់សហគមន៍ សិទធិ និងែយនឌ័រ។ យនកករ

ជំនួយេនះ មនេគលបំណងសំខន់ េដីមបពីរងឹងសេមលងរបស់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់េដយសរ

ជំងឺេអដស៍ រេបង និងរគុនចញ់ តមរយៈករចូលរមួយ៉ងេពញេលញ និងរបកបេដយអតថន័យរបស់ពួក

េគ េនករមិតេគលនេយបយ និងករេធវីេសចកតីសេរមចចិតតនន េផត តេលីអភិបលកិចច និងភពជអនក

ដឹកនៃំនករេឆលីយតបនឹងជំងឺេអដស៍ រេបង និងរគុនចញ់។ បែនថមពីេនះ យនតករជំនួយេនះ ក៏នឹងឆលុះ

បញច ងំនូវករងរសហគមន៍ េលីបទអនតរគមន៍កនុងករេឆលីយតបេទនឹងជំងឺេអដស៍ រេបង និងរគុនចញ់ 

េហយីជពិេសសគឺែផនករយុទធសរសតជតិ ែដលេផត តេលីករចូលរមួរបស់សហគមន៍ងយរងេរគះ ឬរង

ផលប៉ះពល់ កនុងកររមួចំែណកេឆលីយតបេលីបញហ ជំងឺទងំបីេនះ។ 

ជមួយនឹងកររមួចំែណកេឆលីយតបេទនឹងករអនុវតតែផនទីចងអុលផលូវ ែដលេផត តេលីករេលីក

កមពស់ករចូលរមួរបស់សហគមន៍ កនុងករអនុវតតគេរមងគរំទេដយមូលនិធិសកលចំេពះជំងឺទងំបី រមួ

មនេអដស៍ រេបង និងរគុនចញ់ អងគករខណ បនេរៀបចំចងរកងេសៀវេភែណនសំរមប់តំណងៃន

អនករងផលប៉ះពល់េដយសរជំងឺេអដស៍ រេបង រគុនចញ់ និងកូវដី-១៩ សតីពីកមមវធីិរបជំុតមរយៈរបព័នធ

អនឡញ  េដីមបពីរងឹងសមតថភពរបស់ពួកេគែផនកបេចចកវទិយទំនក់ទំនងព័ត៌មន (ICT) កនុងករធន

បននូវរបសិទធភព និងរបសិទធផលៃនករចូលរមួរបស់សហគមន៍។ 

េសៀវេភែណនេំនះ នឹងរតូវយកេទបណតុ ះបណត លដល់តំណងបណត ញសហគមន៍ ៃនអនករង

ផលប៉ះពល់េដយសរជំងឺេអដស៍ រេបង រគុនចញ់ និងកូវដី-១៩ ក៏ដូចជអនកសម័រគចិតតសុខភពសហ

គមន៍ េដីមបពីរងឹងសមតថភពរបស់ពួកេគែផនកបេចចកវទិយទំនក់ទំនងព័ត៌មន ែដលជវធីិសរសតមួយ កនុង

ករករបំែបករបងំនន ែដលររងំសហគមន៍កនុងករចូលរមួកនុងរពឹតតករណ៍ ឬេវទិកននតមរយៈអន

ឡញ េដីមបពីរងឹង និងេរបីរបស់សេមលងរបស់ពួកេគកនុងករេឆលីយតបេទនឹងជំងឺទងំបី និងជំងឺកូវដី១៩។ 
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ជំពកូ ១: និយមនយ័ 

ក. ែផនកបេចចកវទិយទំនក់ទំនងព័ត៌មន (ICT) 

បេចចកវទិយទំនក់ទំនក់ទំនងព័ត៌មន (ICT) គឺជពកយទូលំទូលយសរមប់បេចចកវទិយព័ត៌មន 

(IT) ែដលសំេដេលីបេចចកវទិយទំនក់ទំនងទងំអស់  រមួមនអិុនធឺណិត ទូរស័ពទៃដ កំុពយូទ័រ សូហវែវរ

(software) ឧបករណ៍ពក់កណត លវេីដអូ(middleware) សននិសីទវេីដអូ បណត ញសងគម និងអវីៗេផសង

េទៀត កមមវធីិ និងេសវកមមរបព័នធព័ត៌មន ែដលអនុញញ តឱយអនកេរបីរបស់អចចូលដំេណីរករទញយក

រកសទុក បញជូ ន និងេរៀបចំព័ត៌មនតមទរមង់ឌីជីថល។ 

បេចចកវទិយទំនក់ទំនក់ទំនងព័ត៌មន(ICT) អចរតូវបនកំណត់កនុងទរមង់សមញញបំផុត គឺបេចចក

វទិយែដលេរបីសរមប់ជមេធយបយេអឡចិរតូនិកសរមប់បេងកីត រកសទុក េរៀបចំចត់ែចង ទទួល និង

បញជូ នព័ត៌មនពីកែនលងមួយេទកែនលងមួយេទៀត េដយវេធវីឱយករបញជូ នសរេលឿនរហ័ស ងយរសួល

ងយយល់ និងងយបករសយ។  

 

ខ. សរៈសំខន់ៃនែផនកបេចចកវទិយទំនក់ទំនងព័ត៌មន (ICT)  

បេចចកវទិយទំនក់ទំនក់ទំនងព័ត៌មន (ICT) រតូវបនេគេរបីផងែដរ េដីមបសំីេដេទេលីកររមួបញចូ ល

គន ៃនបេចចកវទិយរបព័នធផសពវផសយដូចជបណត ញ េសតទសសន៍ និងទូរស័ពទ ជមួយបណត ញកំុពយូទ័រ

េដយរបព័នធបរងួបបរងួម (រមួទងំករែចកចយ និងកររគប់រគងសញញ ) ឬរបព័នធភជ ប់។ ធនធនទងំ

េនះរតូវបនេរបី េដីមបបីេងកីតរកសទុកទំនក់ទំនងបញជូ ន និងរគប់រគងព័ត៌មន។ េទះករសិកសមិនទន់

មននិយមន័យែដលអចទទួលយកបនជសកលៃន បេចចកវទិយទំនក់ទំនក់ទំនងព័ត៌មន (ICT) ក៏

េដយ ករពិចរណអំពីគំនិតវធីិសរសត និងឧបករណ៍ពក់ព័នធនឹង បេចចកវទិយទំនក់ទំនក់ទំនងព័ត៌មន

(ICT) កំពុងវវិតតឥតឈប់ឈរេសទីរែតរល់ៃថង។ 

េនកនុងបរបិទសុខភពសធរណៈ របសិនេបី បេចចកវទិយទំនក់ទំនក់ទំនងព័ត៌មន (ICT) មនករ

រចន និងអនុវតតបនរតឹមរតូវអចបេងកីតលទធផលវជិជមនជេរចីន។ ឧបករណ៍ បេចចកវទិយទំនក់ទំនក់

ទំនងព័ត៌មន (ICT) ក៏ជឧបករណ៍ែដលមិនអចខវះបន សរមប់អនកជំនញែថទសុំខភព និងអនក

រសវរជវ ែដលអចផដល់ភពងយរសួលដល់ករទំនក់ទំនងជមួយសហគមន៍ ឬតំបន់ដច់រសយល

ននផងែដរ។ តួនទីសំខន់បែនថមេទៀតេនះ គឺវអចគរំទអនកជំនញែថទសុំខភព កររតួតពិនិតយជំងឺ

តមេពលេវលជក់ែសតង ករែចករែំលកទិននន័យ និងករចប់យកទិននន័យ ករបករសយ និងករ

រគប់រគងទិននន័យផងែដរ។ 
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បេចចកវទិយទំនក់ទំនក់ទំនងព័ត៌មន (ICT) អចរតូវបនបេងកីតេឡងីកនុងករកររមួចំែណកដ៏

សំខន់ដល់សុខភពសធរណៈ ចប់ពីករអប់រ ំ រហូតដល់ករអេងកត និងកររសវរជវ។េនកនុងវស័ិ

យអប់រ ំ និងករសិកសករមិតខពស់ បេចចកវទិយទំនក់ទំនក់ទំនងព័ត៌មន (ICT) អចជួយឱយអនកជំនញ

ែផនកែថទសុំខភព កនុងករេធវីបចចុបបននភព និងបណតុ ះបណត លអំពីចំេណះដឹងឈនមុខេគេនរគប់ទី    

កែនលង។ដូេចនះឧបករណ៍រគប់រគងព័ត៌មន គឺជករចបំច់សរមប់អនកជំនញទងំេនះ េដីមបរីសវរជវ 

និងែសវងរកតមរយៈទិននន័យ និងព័ត៌មនេផសងៗែដលមន។ 

គ. េតីអវខីលះ ែដលអនករតូវមនសរមប់ករចូលរមួរបជំុតមអនឡញ 

1. រតូវរបកដថ ទូរស័ពទរបស់អនករតូវបនភជ ប់នឹងរបព័នធអីុនធឺនណិត ដូចជភជ ប់ជមួយវយហវ យ 

(Wifi) ឬទិននន័យអីុនធឺណិតតមរយៈទូរស័ពទៃដ (Mobile Data) 

2. រតូវមនតំណភជ ប់ ឬលីងរបស់េគហទំព័រ (Link) ៃនកិចចរបជំុ ឬេលខកូដរបជំុ (Meeting ID) 

3. េបីអចគួរេរបីរបស់ឧបករណ៍កសសដ ប់រតេចៀក េដីមបទីទួលសេមលងបនចបស់លអ ក៏ដូចជ

និយយសេមលងបនចបស់។ 

4. រតូវមនកមមវធីិរបជំុតមអនឡញ ដូចជហសូម(Zoom) ធីម(Team) និង ហគូរហគលមីត

(Google Meet) េដយទញយកកមមវធីិទងំេនះ ចូលេទកនុងទូរស័ពទៃដរបស់អនក។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



េសៀវេភែណន៖ំ ករេរបីរបស់កមមវធិីរបជុំតមរយៈអនឡញ  

4 
 

 

ជំពកូ ២: រេបៀបចលូរមួ<ចចរបជុំតមកមមCធីហសមូ (Zoom) 

េនេពលអនកចូលរមួកររបជំុតមកមមវធីិហសូម (Zoom) ែដលេរៀបចំេដយអនកេរបីរបស់េផសង

េទៀត អនករតូវបនចត់ទុកថជអនកចូលរមួ។ អនកែដលបនកំណត់េពលរបជំុ ឬរតូវបនេរជីសេរសីជអនក

េរៀបចំជំនួស (របសិនេបីអនកេរៀបចំផទ ល់មិនអចចូលរមួបន) នឹងអចមនតួនទីរគប់រគងកិចចរបជំុបន

(Host Control) ទងំករផល ស់បតូរសេមលង ករេរបីវេីដអូ ករែចករែំលកេអរកង់របស់អនក និងអវីៗជេរចីន

េទៀត។ 

ក. រេបៀបទញយកកមមវធីិហសូម (Zoom) េទកនុងទូរស័ពទៃដ ឬអយេផត 

1. ដំបូងអនករតូវចូលេទកន់ េអពសតរ (App store) សរមប់ទូរស័ពទ និងអយេផតរបតិបតតិករ

េដយរបព័នធ IOS ឬ ចូលេទកន់េផលយសតរ (Play Store) សរមប់ទូរស័ពទ និងអយេផតរបតិបតតិ

ករេដយរបព័នធ Android។ សូមពិនិតយរូបខងេរកម៖  

 

  

2. វយអកសរថ “Zoom Cloud Meeting” (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 
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3. រចួចុចពកយថតេមលីង ឬទញយក “Install” ឬ “Download” (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 

 

 

4. បនទ ប់ពីករតេមលីងរបស់អនកបនបញច ប់ អនកនឹងមនកមមវធីិេនះកនុងទូរស័ពទៃដ ឬអយេផត របស់

អនកេហយី (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 

 

 

ខ. រេបៀបចូលកិចចរបជំុទី១: តមតមតំណភជ ប់ ឬលីងរបស់េគហទំព័រ (link)  

េនេពលែដលមច ស់ឬអនកេរៀបចំកមមវធីិកិចចរបជំុ េផញីសរជមួយតំណភជ ប់ ឬលីងេគហទំព័រ មក

អេញជ ីញអនកេដីមបចូីលរមួកនុងកិចចរបជំុ ែដលជធមមត រតូវបនសរេសរថ “សូមចូលរមួកិចចរបជំុហសូម” 

(Please join Zoom meeting)។ អនកអចចុចេលីតំណភជ ប់ ឬលីងេគហទំព័រ ែដលមនអកសរពណ៌េខៀវ 

េដីមបចូីលរមួកររបជំុ។ (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 
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គ. រេបៀបចូលកិចចរបជំុទី២: តមករេរបីរបស់េលខសមគ ល់កិចចរបជំុ  

1. ចុចេលីកមមវធីិហសូមែដលអនកបនតេមលីង មនរូបតំណងពណ៌េខៀវ និងមនរូបភព រសេដៀងនឹង

កេមរ៉វេីដអូ។ (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 

 

 

2. ចុចបូ៊តុង + ចូលរមួ (Join Meeting)។ បូ៊តុងចូលរមួ គឺជបូ៊តុងទីពីរេនែផនកខងេលីៃនេអរកង់។ 

វមនរូបតំណងពណ៌េខៀវែដលមនសញញ បូក (+) េនចំកណត ល។ (សូមពិនិតយរូបខង

េរកម) 
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3. វយេលខសមគ ល់របស់កិចចរបជំុ េរបីរបអប់ខងេលីេដីមបវីយបញចូ លេលខកូដ ៩ ខទង់។ អនកអច

ទទួលបនេលខេនះ ពីមច ស់ឬអនកេរៀបចំកិចចរបជំុ។ (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 

 

 

4. ចុចចូលរមួរបជំុ (Join Meeting)។ វគឺជបូ៊តុងខងេរកមរបអប់េលខកូដ។ បូ៊តុងែរបពណ៌េខៀវ

េនេពលអនកបនបញចូ លេលខសមគ ល់កិចចរបជំុរតឹមរតូវ។ បនទ ប់មកអនកនឹងចូលរមួកិចចរបជំុបន

េហយី។ (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 

 

 

5. ខងេរកមេនះេដីមបរីគប់រគងបិទ/េបីក េមរកូ និងវេីដអូរបស់អនក។ (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 
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ឃ. កែនលងរគប់រគងកមមវធីិ 

េនេពលអនកកំពុងរបជំុ អនកអចចុចេលីបូ៊តុងចប់េផតីមវេីដអូ (Start video) េដីមបចីប់េផតីមវេីដអូ។ 

អនកអចចុចេលីបូ៊តុងែដលមនរូបេមរកូ(Mute) េដីមបបិីទ/េបីកសេមលងេមរកូរបស់អនក។ មច ស់អនកេរៀបចំ

កិចចរបជំុក៏មនសមតថភពបិទសំេឡងអនកែដរ។ (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 

 

1. កររគប់រគងសេមលង (Mute):  ចុចេលី Mute េដីមបបិីទ ឬេបីកសេមលងេមរកូរបស់អនកអំឡុងេពល

កិចចរបជំុ។ 

2. ចប់េផតីមវេីដអូ (Start Video): ចុចេលីរូបវេីដអូ េដីមបបិីទ ឬេបីកកេមរ៉ បងហ ញមុខរបស់អនក។ 

3. ែចករែំលកេអរកង់ (Share screen): ចុងេលី Share េដីមបែីចករែំលកមតិកពីកំុពយូទ័រ ឬ 

ទូរស័ពទរបស់អនក។ 

4. អនកចូលរមួ (Participants): ចុចេលី Participants េដីមបេីមីលចំនួន ឬេឈម ះ ឬអតតសញញ ណ

របស់អនកចូលរមួដៃទេទៀត ែដលកំពុងចូលរមួេនកនុងកិចចរបជំុ។ 

5. បែនថម (More): ចុចេលី More េដីមបេីលីកៃដ ឬេផញីសរ។ េនេពលែដលអនកចូល កែនលងផទ ងំ

ចំណុចចុចៗចំនួន៣ េនះអនកនឹងេឃញីែបបេនះ។ (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 
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6. េផញីសរ ឬមតិ (Chat): ចុចេលី Chat េដីមបេីមីលករជែជកជសរ ឬមតិ េហយីអនកក៏អចចូល

រមួជែជក ឬបេញចញមតិផងែដរ។ 

7. ករេលីកៃដ (Raise hand): ចុចេលីរូបេលីកៃដ េដីមបរីបប់ដំណឹងេទអនកេរៀបចំកិចចរបជំុ និង

អនកចូលរមួដៃទេទៀត េដីមបសំុីចូលរមួបេញចញមតិរបស់អនក។ 

8. ករចកេចញពីកិចចរបជំុ (Leave meeting): ចុចេលី Leave meeting េដីមបចីកេចញពីកិចចរប

ជំុ។ 
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ជំពកូ ៣: រេបៀបចលូរមួ<ចចរបជុំតមកមមCធីធីម (Team) 

ក. រេបៀបទញយកកមមវធីិធីម (Team) េទកនុងទូរស័ពទៃដ ឬអយេផត 

1. ដំបូងអនករតូវចូលេទកន់ េអពសតរ (App store) សរមប់ទូរស័ពទ និងអយេផតរបតិបតតិករ

េដយរបព័នធ IOS ឬ ចូលេទកន់េផលយសតរ (Play Store) សរមប់ទូរស័ពទ និងអយេផតរបតិបតតិ
ករេដយរបព័នធ Android។ សូមពិនិតយរូបខងេរកម៖  

 

 

2. បនទ ប់មកវយអកសរថ “Microsoft Team” (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 

 

3. រចួចុចពកយថតេមលីងឬទញយក “Install” ឬ “Download” េដីមបទីញកមមវធីិេទកនុងទូរស័ពទៃដ 

ឬអយេផត(សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 



េសៀវេភែណន៖ំ ករេរបីរបស់កមមវធិីរបជុំតមរយៈអនឡញ  

11 
 

 

 

ខ. រេបៀបចុះេឈន ះ ចូលកមមវធីិ 

របសិន េបីអនកមនគណនីអីុេម៉លជសមជិករបស់ ធីម(Team) អនកអចចូលេដយបំេពញ

គណនីរបស់អនកេនកនុងរបអប់ខងេរកម៖ (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 

 

អនកអចចូលរមួកិចចរបជំុបនតមតំណភជ ប់ ឬលីងរបស់េគហទំព័រ (link) ែដលមច ស់ ឬអនក

ែដលេរៀបចំកមមវធីិកិចចរបជំុ (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 



េសៀវេភែណន៖ំ ករេរបីរបស់កមមវធិីរបជុំតមរយៈអនឡញ  

12 
 

 

ចុចេលីពកយថ “ចូលរមួជេភញៀវ” (Join as guest) (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 

 

សូមបំេពញេឈម ះរបស់អនក េនកនុងរបអប់ រចួចុចេលីពកយថ “ចូលរមួកិចចរបជំុ” (Join 

Meeting) (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 
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គ.  រេបៀបេរបីរបស់ ធីម(Team) 

1. កមមវធីិធីម(Team) េនះតរមូវឱយមច ស់ ឬអនកេរៀបចំកមមវធីិរបជំុ បញចូ លេឈម ះសមជិកែដលរតូវ

ចូលរមួកនុងរបអប់អេញជ ីញ េដីមបអីនុញញ តឱយទងំេនះចូលរមួកនុងកិចចរបជំុបន។ 

o ចំណ៖ំ េដីមបអីេញជ ីញនរណមន ក់េនខងេរកសថ ប័នរបស់មច ស់ ឬអនកេរៀបចំកមមវធីិរបជំុ 

តរមូវឱយមច ស់កមមវធីិវយបញចូ ល អីុែម៉លរបស់អនកចូលរមួ និង េដីមបឱីយអនកចូលរមួទទួលបន

ករអេញជ ីញឱយចូលរមួជេភញៀវ េទះបីជពួកេគមិនមនគណនីរបស់កមមវធីិ ធីម(Team) ក៏

េដយ។ 

o ដូេចនះ របសិនេបីមនករណីណមួយ ែដលអនកមិនអចចូលកិចចរបជំុបន សូមទក់ទងេទ

កន់ មច ស់ ឬអនកេរៀបចំកមមវធីិរបជំុ េដីមបឱីយពួកេគេបីកអនុញញ តឱយអនកចូលកិចចរបជំុ។ 

2. ជធមមតេគនឹងសួរអនកថ េតីអនកអនុញញ តឱយថតសំេឡងឬេទ? (Allow Teams to record 

audio?) 

o េរពះមច ស់ ឬអនកេរៀបចំកមមវធីិរបជំុ កំពុងថតចមលង និងកត់រតទុក នូវកិចចរបជំុ េដីមបេីរបី

របស់ សរមប់េធវីរបយករណ៍ ឬេរបីរបស់ជឯកសរៃផទកនុងជេដីម។ របសិនេបី អនកចុចេលី

ពកយថ អនុញញ ត (Allow) មនន័យថអនកអនុញញ តឱយថតកិចចរបជំុេនេពលែដលអនកកំពុង

របជំុ។ េហយីរបសិនេបីអនកចុចពកយថ បដិេសធ(Deny) អនកនឹងមិនអនុញញ តឱយចូលករ

របជំុេទ ពីេរពះកិចចរបជំុេនះកំពុងែតរតូវបនថតទុក។ 
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ឃ. កែនលងរគប់រគងកមមវធីិ 

 
 

1. វេីដអូ (Video): ចុចេលីរូបកេមរ៉ េដីមបចីប់េផតីមបិទ ឬេបីកកេមរ៉ បងហ ញមុខរបស់អនក។ 

2. បិទសំេឡង (Mute):  ចុចេលីរូបេមរកូ េដីមបបិីទ ឬេបីកសេមលងេមរកូរបស់អនក។ 

3. សេមលង (Speaker): ចុចេលីរូបរូបសេមលង េដយអនកអចេរជីសេរសីតេមលីង ឬបនថយសេមលង

កនុងេពលរបជំុ។  

o ទី១៖ សេមលងសត ប់ផទ ល់នឹងរតេជៀក 

o ទី២៖ េបីកឱយសេមលងៃនកិចចរបជំុេចញមកេរក 

o ទី៣៖ បិទសេមលងកិចចរបជំុ 
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4. បែនថម (More): េនេពលែដលអនកចូល េទកន់កែនលងផទ ងំចំណុចចុចៗចំនួន៣ េនះអនក

នឹងេឃញីដូចខងេរកមេនះ៖ 

o ទី១: ចប់េផតីមថតកិចចរបជំុ (Start Recording)  

o ទី២: ដក់កររបជំុរបស់ខញុ ំឱយផអ ក(Put me on hold) ភគេរចីន គឺេនេពលែដលអនក

ទទួលបនករេហចូលតមទូរស័ពទ កំឡុងេពលរបជំុ អនកអចផអ កកររបជំុរបស់អនកប

ន។ 

o ទី៣: ែចករែំលកេអរកង់ (Share screen): េដីមបែីចករែំលកមតិកពីកំុពយូទ័រ ឬ ទូរស័ពទ

ៃដ ឬអយេផតរបស់អនក។ 

o ទី៤: បនទះចុច (Dialpad) ជកែនលងវយេលខទូរស័ពទ 

o ទី៥: បិទវេីដអូែផនកខងេរក (Turn off incoming video) អនកនឹងមិនេឃញីវេីដអូរបស់

អនកចូលកិចចរបជំុេទ។ 

 

5. រូបទូរស័ពទពណ៌រកហម ជកែនលងចកេចញពីកិចចរបជំុ (Leave meeting)។ 

6. អនកអចចូលរមួបេញចញមតិបនតមរូបសរ ឬករបេញចញមតិ(Chat) េនែផនកខងេលី និង

ខងសដ ៃំនេអរកង់ េដីមបេីមីលករជែជកសរ និងអនកក៏អចេបីក ជែជកបេញចញមតិបនែដ

រ។ 

 

 

 



េសៀវេភែណន៖ំ ករេរបីរបស់កមមវធិីរបជុំតមរយៈអនឡញ  

16 
 

 

ជំពកូ៤ : រេបៀបចលូរមួ<ចចរបជុំតម ហគរូហគលមីត (Google Meet) 

េតីេធវីដូចេមតច េដីមបេីរបីរបស់កមមវធីិ Google Meet? 

េដីមបេីរបីរបស់កមមវធីិ Google Meet បន អនករតូវែតមនគណនី Google មនន័យថ អនករតូវ

មនគណនីជីែម៉ល (Gmail) ផសភជ ប់េទកន់កមមវធីិ Google Meet ។ អនកអចេរបីរបស់ Google 

Meet េនេលីកំុពយូទ័រ អយេផត និងទូរស័ពទៃដ ែដលរបតិបតតិករេដយរបព័នធ Android ឬ IOS ។ 

របសិនេបីអនក ជអនកេរបីរបស់ G Suite អវីែដលអនករតូវេធវី គឺចូល។ មនមុខងរជេរចីនរបស់អនកេរបី

របស់ G Suite ។ 

ក. រេបៀបទញយកកមមវធីិ Google Meet េទកនុងទូរស័ពទៃដ ឬអយេផត 

1. ដំបូងអនករតូវចូលេទកន់ េអពសតរ (App store) សរមប់ទូរស័ពទ និងអយេផតរបតិបតតិករ

េដយរបព័នធ IOS ឬ ចូលេទកន់េផលយសតរ (Play Store) សរមប់ទូរស័ពទ និងអយេផតរបតិបតតិ
ករេដយរបព័នធ Android។ សូមពិនិតយរូបខងេរកម៖  

 

 

2. វយអកសរថ “Google Meet” (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 
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3. រចួចុចពកយថតេមលីងឬទញយក “Install” ឬ “Download” ែដលមនពណ៌ៃបតង េដីមបទីញ

កមមវធីិេទកនុងទូរស័ពទៃដ ឬអយេផត (សូមពិនិតយរូបខងេរកម) 

 

 

ខ. រេបៀបចុះេឈម ះចូលកមមវធីិ  

1. បនទ ប់ពីតេមលីង រចួអនកនឹងមនកមមវធីិេនះេទកនុងទូរស័ពទៃដ ឬអយេផត េហយីអនកចូលមកនឹង

េឃញីែបបេនះ។ ចុចេលីពកយពណ៌េខៀវ (sign in) មនន័យថ “ចុះេឈម ះចូល” 

 
2. បនទ ប់មកអនកនឹងមនជេរមីសកនុងករចូលេទេរបីរបស់៖ 

o របសិនេបីអនកមនគណនីអីុេម៉លរចួ (gmail) អនកអចចូលតមអីុែម៉លរបស់អនក េដយ

រគន់ែតេបីកអីុេម៉លេនះ។ 

o របសិនេបី អនកមិនទន់មនគណនីអីុេម៉លេទ អនកអចុចេលី ជេរមីសបែនថមគណនី(Add 

account)េដីមបបីេងកីតគណនីថមីមួយ សរមប់េរបីរបស់។ 
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3.  បនទ ប់ពីបនបញចូ លគណនីរបស់អនករចួ អនកនឹងអចចូលកិចចរបជំុបនេហយី 

 

 

គ. រេបៀបចូលរមួរបជំុេនកនុងកមមវធីិ Google Meet  

េដីមបចូីលកិចចរបជំុតមកមមវធីិ Google Meet អនកនឹងទទួលបនជេរមីស២៖ 
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១. ជេរមីសទី១៖ តមតំណភជ ប់ ឬលីងៃនកិចចរបជំុែដលមច ស់កមមវធីិផតល់ឱយ:  េដយចុចេទេលី

តំណភជ ប់ ឬលីងេនះ អនកនឹងអចចូលកិចចរបជំុបនេហយី។ 

២. ជេរមីសទី២៖ ចូលរមួតមេលខកូដែដលមច ស់កមមវធីិផតល់ឱយ:   េនកនុងេនះែដរ អនកអចចូល

រមួកិចចរបជំុ េដយដក់េលខកូដែដលមន រចួអនកនឹងអចចូលរមួកិចចរបជំុបនេហយី។ 
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របភពឯកសរេយង 

https://www.wikihow.tech/Join-a-Zoom-Meeting-on-Android 

https://web.newriver.edu/pdf/zoom-manual.pdf 

https://justhelpline.com/how-to-use-google-meet/ 

https://www.researchgate.net/profile/Maxine-

Whittaker/publication/233928893_Understanding_the_role_of_technology_in_health_in

formation_systems/links/02e7e53c3ced69d9af000000/Understanding-the-role-of-

technology-in-health-information-systems.pdf#page=144 
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