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រមបៀបមព្បើព្ាស់រេមវិធី

សព្ាប់េហាសៃនិាតម ើរទី២៦

របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា



ាតិកា

១. ត ើអ្វើជាកម្មវធិើ Zoom?
២. ម្ហាសន្និបា គណៈតម្ធាវ ើ
៣. ការត្រើ្បាស់កម្មវ ើធើ ZOOM តាម្កំព្យូទ័រ (PC)
៤. ការត្រើ្បាស់កម្មវ ើធើ ZOOM តាម្ទូរស័ព្ទSmart Phone



១. មតើអ្វីមៅជារេមវិធី

❑ Zoom គឺជាតវទិកាជំន្ួយដល់ទំនាក់ទំន្ងវ ើតដអូ្
សម័្យទំតន្ើរ មាន្លកខណៈងាយ្សួល ន្ិងគួរ
ឱ្យទុកចិ តស្មារ់ការតធវើសន្និសើទ វ ើតដអូ្ ន្ិង
សំតេងជជជក តាម្រយៈកំុព្យូទ័រ និ្ងទូរស័ព្ទ។

❑ Zoom គឺជាដំត ោះ្ាយស្មារ់ការតធវើកិចច
្រជុំឬសន្និសើទតសេងៗជដលអាចត្រើ្បាស់
បាន្ទូទំងំព្ិភព្តោក ទងំតៅកនុងនាកន ក់តរ ន្
និ្ងការយិាល័យតធវើការ។

ការ្រជំុ
សន្នសិើទអ្ន្ឡាញ
រ ត ញទូរសព័្ទ

ការ្រជំុតោយត្រើ្ បាស់វ ើតដអូ្
ការសន្ទនាតលើជំន្ញួតសេងៗ
ជចករជំលកឯការ



❑ ម្ហាសន្និបា ាម្ញ្ញនន្គណៈតម្ធាវ ើ ្រ្ពឹ្ តតៅមួ្យ
ឆ្ន មំ្តង ជដលតសតើម្តេើងតោយ្រធាន្គណៈតម្ធាវ ើ តាម្
រតរ រវារៈជដល្ ូវបាន្សត្ម្ចតោយ្កុម្្រឹកាគណៈ
តម្ធាវ ើ(មា្តា១៨ នន្ចារល់កខន្តិកៈតម្ធាវ ើ)។

❑ ម្ហាសន្និបា ្រមូ្លសតុ ំតម្ធាវ ើទងំអ្ស់ជដលបាន្ចុោះ
ត ម្ ោះកនុងរញ្ជ ើតម្ធាវ ើតព្ញសិទធិ និ្ងចុោះត ម្ ោះកនុងរញ្ជ ើ
តម្ធាវ ើកម្មសិកា ត ើយម្ហាសន្និបា ្ ូវតធវើតេើងតៅ
នងៃទើ១៦ ជែ ុោ តរ ងរាល់ឆ្ន ំ (្រការ ៦ នន្រទរញ្ជជ
នសទកនុងគណៈតម្ធាវ ើ)។

❑ ម្ហាសន្និបា តលើកទើ២៦ររស់គណៈតម្ធាវ ើ ្ ូវតរ រចំ
តេើងចំនួ្ន្០៣នងៃ គឺចារព់្ើនងៃទើ១៦ ដល់នងៃទើ១៨ ជែ
 ុោ ឆ្ន ២ំ០២១។ ម្ហាសន្និបា តន្ោះ្បារព្ធតៅទើាន ក់
ការគណៈតម្ធាវ ើនន្្ព្ោះរាជា ច្កកម្ពុជា (្រការ ៣
នន្តសចកតើសត្ម្ចតលែ ៤៩៤/សសគម្/២១ ចុោះនងៃទើ
២២ ជែកកកោ ឆ្ន ២ំ០២១)។

❑ ម្ហាសន្និបា តលើកទើ២៦តន្ោះ ្ ូវតធវើការ្រជំុតាម្្រព័្ន្ធ Zoom Meeting។ សមាជិក-
សមាជិកាគណៈតម្ធាវ ើ ្ ូវចូលរមួ្្រជុំតាម្្រព័្ន្ធ Zoom Meeting តាម្រយៈ ំណភ្ជជ រ់ជដល
សតល់ជូន្តោយគណៈតម្ធាវ ើ (្រការ៤ នន្តសចកតើសត្ម្ចតលែ ៤៩៤/សសគម្/២១ ចុោះនងៃទើ
២២ ជែកកកោ ឆ្ន ២ំ០២១) ។

២ េហាសៃនិាតគណៈមេធាវី



៣.ការមព្បើព្ាស់រេមវិធី ZOOM តាេរំរយូទ័រ (PC)

៣.១ រតរ រទញយកនិ្ង តម្លើងកម្មវធិើ Zoom ម្កត្រើ្បាស់កនុងកំព្យូទ័រ

៣.២ ការ្រជំុនិ្ងចូលរមួ្្រជំុកនុងកម្មវធិើ Zoom តាម្កំុព្យូទ័រ

៣.៣ ការចូលរមួ្កនុងម្ហាសន្និបា តលើកទើ២៦ ររស់គណៈតម្ធាវ ើ

៣.៤ រតរ រដូរត ម្ ោះ (Rename) កនុងគណន្ើ Zoom

៣.៥ ការត្រើ្បាស់ឧរករណ៍ (Tools) កនុងកម្មវ ើធើ Zoom



៤. របបៀបទាញយកកម្មវិធី តាម្ទូរស័ព្ទ

1. សូម្ចូលតៅកាន់្www.google.com រចួវាយពាកយhttps://zoom.us/download
2. ចុចតលើពាកយ Download តដើម្បើទញយកកម្មវធិើ ZOOM ម្កោក់តលើកុំព្យូទ័រររស់អ្នក
3. សូម្ចូលជសវងរក File Zoom ជដលបាន្ Download ស្មារ់កុំព្យូទ័រត្រើ Window: ចូល 

My Computer ចុចតលើ Download រកត ម្ ោះ Zoominstaller រចួចុចតលើវាព្ើរដងតដើម្បើ ម្ ្
តលើង (Install)

4. សូម្ចូលជសវងរក File Zoom ជដលបាន្ Download ស្មារ់កុំព្យូទ័រត្រើ Mac: ចូល 
Finder ចុចតលើ Download រកត ម្ ោះ Zoom.pkg រចួចុចតលើវាព្ើរដងតដើម្បើ តម្លើង(Install)

៣.១. រមបៀបទាញយរៃិងតមេលើងរេមវិធី តាេរ ំរយូទ័រ
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1

2

3 4ស្មារ់កុំព្យូទ័រ Window រកត ម្ ោះ
Zoominstaller

ស្មារ់កុំព្យូទ័រ Mac រកត ម្ ោះ
Zoom.pkg

http://www.google.com/
https://zoom.us/download


៤. របបៀបទាញយកកម្មវិធី តាម្ទូរស័ព្ទ៣.១. រមបៀបតមេលើង               តាេរ ំរយូទ័រ (ត)

៨. ្កុម្  ុន្នឹ្ងតសញើរ Email ម្ួយតៅ Email
ររស់អ្នក។ សូម្ចូលតៅកនុង Email ររស់
អ្នក រចួចុចពាកយ Activate Account

អ្នកអាចប្រើ្ាស់កម្មវិធី ZOOM ានហបយើ 

១. សូម្ចុចពាកយ Continue ២. សូម្ចុចពាកយ Install ៣. រនាទ រ់ព្ើ តម្លើងរចួ អ្នកនឹ្ងត ើញរូរ
សញ្ជញ ររស់Zoon តៅតលើតអ្្កង់ សូម្ចុច

តរើកកម្មវធិើ Zoom តន្ោះ
៤. សូម្ចុចពាកយ Sign In

៥. សូម្ចុចពាកយ Sign Up ៦. សូម្រញ្ចូ លនងៃ ជែ ឆ្ន កំំតណើ  ររស់អ្នក 
រចួចុចពាកយ Continue

៧. សូម្វាយអាស័យោា ន្ Email 
ររស់អ្នក រចួចុចពាកយ Sign Up



៤. រតរ រទញយកកម្មវធិើ តាម្ទូរស័ព្ទ

រនាទ រ់ព្ើបាន្ចុោះត ម្ ោះន្ិង តម្លើងកម្មវធិើ ZOOM កនុងកុំព្យូទ័ររចួត្សចត ើយ អ្នកអាចចុចតរើកកម្មវធិើZoom
ជដលមាន្រូរ តៅតលើតអ្្កង់កំព្យូទ័រររស់អ្នក។ សូម្ចុចព្ើរដងតលើរូរតនាោះ ផ្ទ ងំតន្ោះន្ឹងតលចតចញម្ក។ 

៣.២ ការព្បជ ំ ៃិងចូ រួេព្បជ ំរនុងរេមវិធី តាេរ ំរយូទ័រ

រតងកើ ការ្រជុំ

ចូលរមួ្្រជុំជាម្ួយអ្នកដនទ

កំណ ់កាលវភិ្ជគ្រជុំកនុងតព្ល ម្ួយ

ជចករជំលកតអ្្កង់កំព្យូទ័រររស់អ្នកតៅអ្នកដនទ



https://us02web.zoom.us/j/9140740584?pwd
=ZXZVMjJtTzdvQ3NRVUc4RzhoTXZrQT09

តៅនងៃទើ១៥ ជែ ុោ ឆ្ន ២ំ០២១ ស ភ្ជតាន្ើម្ួយៗន្ឹងទទួលបាន្
 ំណភ្ជជ រ់ (Link) ដូចខាងត្កាម្តន្ោះ តាម្ត តេ្កាម្ផ្ទ ល់ែលួន្

ព្ើ្កុម្ការងារ ្សង់វ តមាន្ររស់គណៈតម្ធាវ ើ 

សូម្តោរព្អ្តញ្ជ ើញស ភ្ជតា  
ចុច Link តៅតលើលិែិ អ្តញ្ជ ើញតដើម្បើចូលរមួ្
កនុងម្ហាសន្និបា គណៈតម្ធាវ ើតលើកទើ ២៦

https://us02web.zoom.us/j/9140740584?p
wd=ZXZVMjJtTzdvQ3NRVUc4RzhoTXZrQT09

្ានហ់តែចុចប ើ Link ខាងជាការប្សច

៣.៣. ការចូ រួេេហាសៃនិាតម ើរទី២៦ របស់គណៈមេធាវី



- សូម្ចុចតលើពាកយ Allow - សូម្ចុចតលើរ ូ ុងតរើក Camera

៣.៣. ការចូ រួេេហាសៃនិាតម ើរទី២៦ របស់គណៈមេធាវី (ត)

១. តៅនងៃទើ១៦ ជែ ុោ ឆ្ន ២ំ០២១ ចារ់តមា៉ោ ង ៧:០០្ព្ឹកតៅ ស ភ្ជតា អាចចូលរមួ្ម្ហាសន្និបា  តោយ្ោន់្ជ ចុចតលើ ំណភ្ជជ រ់ (Link) តនាោះ។

២. ារខាងត្កាម្ន្ឹងតលចតចញម្ក។

- សូម្ចុចតលើរ ូ ុង Join with Computer Audio



៣.៤. រមបៀបដូរម ្មះ (Rename) រនុងគណៃី Zoom

1. សូម្ចុចតលើពាកយ Participants

2. រចួរកត ម្ ោះររស់អ្នកកនុងតារាងតៅខាងាត នំដ។ ោក់ Mouse 
តលើត ម្ ោះររស់អ្នក និ្ងចុចតលើពាកយ More រចួចុចពាកយ 
Rename

3. សូម្វាយអ្ តតលែន្ិងត ម្ ោះជាភ្ជាជែមរ៖ ឧទ រណ៍ (1993
ស ុន្ តល ងត ង) រចួចុចតលើពាកយ Rename 
ជាការត្សច។

1

2

1993 ស ុនហ ប ៀងបយង

1993ស ុន្ តល ងត ង

1

2

3

2

1

3



៣.៥. ការមព្បើព្ាស់ឧបររណ៍ (Tools) រនុងរេមវីធី Zoom

រ ូ ុងស្មារ់រិទតរើក Camera

រ ូ ុងស្មារ់រិទតរើកសតម្លង

រ ូ ុងតដើម្បើរកាសិទធិឯកជន្ភ្ជព្

រ ូ ុងស្មារ់រងាា ញអ្នកចូលរមួ្

រ ូ ុងស្មារ់ រារ

រ ូ ុងស្មារ់ជចករជំលក Screen

រ ូ ុងស្មារ់ង ការ្រជុំ

រ ូ ុងស្មារ់រងាា ញការចារ់អារម្មណ៍

រ ូ ុងស្មារ់រងាា ញទ្ម្ង់ទិដាភ្ជព្្រជំុ



៤. ការមព្បើព្ាស់រេមវិធី ZOOM តាេទូរស័រទ Smart Phone

៤.១ រតរ រទញយកកម្មវធិើ Zoom ម្កត្រើ្បាស់កនុងទូរស័ព្ទ

៤.២ រតរ រចុោះត ម្ ោះនិ្ង តម្លើងកម្មវធិើ Zoom តាម្ទូរស័ព្ទ

៤.៣ ការចូលរមួ្កនុងម្ហាសន្និបា តលើកទើ២៦ររសគ់ណៈតម្ធាវ ើ

៤.៤ រតរ រដូរត ម្ ោះ (Rename) កនុងគណន្ើ Zoom តាម្ទូរស័ព្ទ

៤.៥ ការត្រើ្បាស់ឧរករណ៍ (Tools) កនុងកម្មវ ើធើ Zoom



៤.១ រមបៀបទាញយររេមវិធី តាេទូរស័រទ

សំរារ់អ្នកត្រើទូរស័ព្ទ Android សរំារ់អ្នកត្រើទូរស័ព្ទ IOS

សូម្ចូលកនុង Google play
តដើម្បើ Download កម្មវធិើ កនុង Search វាយពាកយ ZOOM Cloud 

Meeting
សូម្ចុចសញ្ជញ Install

1. ចូលកនុង App Store
តដើម្បើ Download កម្មវធិើ

កនុងSearch វាយពាកយ ZOOM 
Cloud Meeting

សូម្ចុចសញ្ជញ តដើម្បើ Download

2

3 3

2

2

3

1

1

1

1 2

3



៤.២. រមបៀបច ះម ្មះៃិងតមេលើងរេមវិធី តាេទូរស័រទ

តរើកកម្មវធិើ ZOOM តោយ
ចុចតលើពាកយ Open

1 ចុចពាកយ Sign Up ោក់នងៃ ជែ ឆ្ន កំំតណើ  ររស់
អ្នក រចួ ចុចពាកយ Confirm

សូម្ោក់អាស័យោា ន្ Email និ្ង
រំតព្ញត ម្ ោះអ្នក។ 
ចុចពាកយ Sign Up

្កុម្  ុន្នឹ្ងតសញើរ Email មួ្យ
តៅកាន់្Email ររស់អ្នក2 3 4 5

1

2

3

4



ចូលតៅតរើក Email ររស់អ្នក។ 
រកត ម្ ោះអ្នកតសញើរ ត ម្ ោះ Zoom 
ត ើយចុចតលើវា

1 សូម្ចុចពាកយ 
Activate Account

1

2

2

សូម្រំតព្ញត ម្ ោះនាម្ែលួន្និ្ង្ កូល 
ចុច្ ង់ពាកយ Strong Password
រចួចុច Continue

3

3

4

4

5

5

សូម្ោក់ Password មាន្ ួ
អ្កេរនិ្ងតលែចំនួ្ន្ ៨ែទង់ 
រចួ ចុច Continue

6

៤.២ រមបៀបតមេលើងរេមវិធី តាេទូរស័រទ (ត)

6

7

7



សូម្ចុច Skip this step1 សូម្ចុច Start Meeting Now សូម្ចុច Allow2 3
អ្នកន្ឹងត ើញសញ្ជញ ....... តៅតលើ
តអ្្កង់ទូរស័ព្ទររស់អ្នក។ អ្នកអាច
ត្រើ្បាស់ Zoom បាន្ត ើយ

4

៤.២. រមបៀបតមេលើងរេមវិធី តាេទូរស័រទ (ត)



៤.២ រមបៀបតមេលើងរេមវិធី តាេទូរស័រទ (ត)

រនាទ រ់ព្ើបាន្ចុោះត ម្ ោះន្ិង តម្លើងកម្មវធិើ ZOOM កនុងទូរស័ព្ទរចួត្សចត ើយ អ្នកអាចចុចតរើកកម្មវធិើZoom
ជដលមាន្រូរ តៅតលើតអ្្កង់ទូរស័ព្ទររស់អ្នក។ សូម្ចុចតលើរូរតនាោះ ផ្ទ ងំតន្ោះន្ឹងតលចតចញម្ក។ 

រតងកើ ការ្រជុំ

ចូលរមួ្្រជុំជាម្ួយអ្នកដនទ

កំណ ់កាលវភិ្ជគ្រជុំកនុងតព្ល ម្ួយ

ជចករជំលកតអ្្កង់កំព្យូទ័រររស់អ្នកតៅអ្នកដនទ



https://us02web.zoom.us/j/9140740584?pwd
=ZXZVMjJtTzdvQ3NRVUc4RzhoTXZrQT09

តៅនងៃទើ១៥ ជែ ុោ ឆ្ន ២ំ០២១ ស ភ្ជតាន្ើម្ួយៗន្ឹងទទួលបាន្
 ំណភ្ជជ រ់ (Link) ដូចខាងត្កាម្តន្ោះ តាម្ត តេ្កាម្ផ្ទ ល់ែលួន្ 

ព្ើ្កុម្ការងារ ្សង់វ តមាន្ររស់គណៈតម្ធាវ ើ 

សូម្តោរព្អ្តញ្ជ ើញស ភ្ជតា  
ចុច Link តៅតលើលិែិ អ្តញ្ជ ើញតដើម្បើចូលរមួ្
កនុងម្ហាសន្និបា គណៈតម្ធាវ ើតលើកទើ ២៦

https://us02web.zoom.us/j/9140740584?p
wd=ZXZVMjJtTzdvQ3NRVUc4RzhoTXZrQT09

្ោន់្ជ ចុចតលើ Link ខាងជាការត្សច

៤.៣. ការចូ រួេេហាសៃនិាតម ើរទី២៦ របស់គណៈមេធាវី



ចុចតលើ
“Wifi or Cellular Data” 

ជាការត្សច
ចុចតលើរ ូ ុងរូរកាតម្៉ោរា៉ោ
តដើម្បើតរើករូរភ្ជព្វ ើតដអូ្

៤.៣. ការចូ រួេេហាសៃនិាតម ើរទី២៦ របស់គណៈមេធាវី (ត)

១. តៅនងៃទើ១៦ ជែ ុោ ឆ្ន ២ំ០២១ ចារ់តមា៉ោ ង ៧:០០្ព្ឹកតៅ ស ភ្ជតា អាចចូលរមួ្ម្ហាសន្និបា  តោយ្ោន់្ជ ចុចតលើ ំណភ្ជជ រ់ (Link) តនាោះ។
២. ារខាងត្កាម្ន្ឹងតលចតចញម្ក។



សូម្ចុចតលើពាកយ Participants
តដើម្បើរដូរត ម្ ោះ

៤.៤ រមបៀបដូរម ្មះ (Rename) រនុងគណៃី Zoom តាេទូរស័រទ

សូម្ជសវងរកត ម្ ោះររស់អ្នក
រចួចុចតលើត ម្ ោះររស់អ្នក

យកពាកយ Rename
សូម្វាយអ្ តតលែន្ិងត ម្ ោះជាភ្ជាជែមរ៖ 
ឧទ រណ៍ (1993ស ុន្ តល ងត ង) រចួចុចតលើ
ពាកយ Done ជាការសត្ម្ច។

1993 ស ុនហ ប ៀងបយង



៤.៥ ការមព្បើព្ាស់ឧបររណ៍ (Tools) រនុងរេមវីធី Zoom

រ ូ ុងស្មារ់ រារ

រ ូ ុងស្មារ់ការកំណ ់តសេងៗ

រ ូ ុងស្មារ់រងាា ញឲ្យតព្ញតអ្្កង់

រ ូ ុងស្មារ់រដូររូរខាងត្កាយ 

រ ូ ុងស្មារ់កំណ ់កាស់្ តច ក

រ ូ ុងស្មារ់តលើកនដសុំន្ិយាយ

2

3

5

4

6

1

2 3 54

6

1

8

9

7

10

11
12

8

9

7

10

12

11

រ ូ ុងស្មារ់រិទតរើកសតម្លងន្ិយាយ

រ ូ ុងស្មារ់រិទតរើកកាតម្៉ោរា៉ោ

រ ូ ុងស្មារ់ជចករជំលក Screen

រ ូ ុងស្មារ់រងាា ញអ្នកចូលរមួ្

រ ូ ុងស្មារ់រងាា ញការកំណ ់តសេងៗ

រ ូ ុងស្មារ់តរើកសតម្លងតចញម្កត្ៅ



គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា
The Bar Association of The Kingdom of Cambodia

តរើមាន្ចម្ៃល់តសេងៗ សូម្ទនំាក់ទនំ្ងតាម្ម្តធោបាយ មួ្យដូចខាងត្កាម្៖

https://web.facebook.com/BAKCCambodia

https://www.bakc.org.kh

https://t.me/barassociationofcambodia

012 699 555 /070 369 699

https://web.facebook.com/BAKCCambodia
https://www.bakc.org.kh/
https://t.me/barassociationofcambodia

