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ខ្លឹមសារម ៉ូឌ   មែិត្ 

កមមវិ្ី/វគ្គសិកា ៖ លសវាកមមកុុំពយូទ័រ 

ផ្អែកសមត្ថភាព ៖ ការលរៀបចុំបង្កា រទុកជាមុននូវការផ្ែទុំកុុំពយូទ័រផ្ទទ ល់ខ្លួន 

ម ៉ូឌ   ៖ ការលរៀបចុំបង្កា រទុកជាមុននូវការផ្ែទុំកុុំពយូទ័រផ្ទទ ល់ខ្លួន   

ការពិពណ៌នា ៖ ម ូឌុលលនោះររបដណត ប់លលើលទធផលសិកាផ្ដលជាត្រមូវការកនុងការអនុវត្តការ
ការលរៀបចុំបង្កា រទុកជាមុននូវការផ្ែទុំកុុំពយូទ័រផ្ទទ ល់ខ្លួនផ្ដលរមួមាន   ការលរៀបចុំ ការសុំអាត្ ការពិនិត្យ
ផ្ផនកទន់ និងផ្ផនករងឹ ការផតល់លោបល់លអាយអតិ្ែិជនកនុងការបលងាើនរបសិទធភាពការលរបើរាស់កុុំពយូទ័រ និងការ
ផ្ែទុំកផ្នលងល វ្ើការលោយរសបលៅតាមសតង់ោរលោលនលោាយនិងនិតិ្វ ិ្ ើ។ 
 ទធអ សិកា( .ស)៖ 

លរកាយពើានបញ្ច ប់នូវម ូឌុលលនោះ សិសសឬសិកាា កាមមានសមត្ថភាពដូចខាងលរកាម៖ 
  .ស១៖ លរៀបចុំសុំរាប់ការបង្កា រននការផ្ែទុំ 
  .ស២៖ សមាែ ត្សមាសភារកុុំពយូទ័រនិងលររឿងកុុំពយូទ័រ 
  .ស៣៖ ដុំលណើ រការកមមវ ិ្ ើ Diagnostic 

   .ស៤៖ ផតល់រពឹកាដល់អតិ្ែិជនកនុងការលរបើរាស់លអាយរបលសើរចុំល ោះកុុំពយូទ័រ 
  .ស៥៖ សុំអាត្កផ្នលងល វ្ើការ 
  



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមកុុំពយទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 2 

និយមន័យវាកយសពាបលចចកលទស 

កមមវ ិ្ ើបញ្ជា ឧបរណ៏ កម្មវធីិកុុំពយូទ័រផ្ដលរបតិ្បត្តិការឬររួរពិនិរយរបលភទរបស់
ឧបករណ៍ផ្ដលរតូ្វានភាា ប់លៅកុុំពយូទ័រ។ កមមវ ិ្ ើបញ្ជា  ជា្មម
តាទក់ទងជាមយួឧបករណ៍ផ្ដលល វ្ើឱ្យឧបករណ៍ល ោះល វ្ើការ
ជាមយួនឹងកុុំពយូទ័រាន 

កមមវ ិ្ ើDiagnostic កមមវ ិ្ ើផ្ដលរតូ្វានលរសរលសរសុំរាប់កុំនត់្បញ្ជា របស់ ផ្ផនកទន់ 
ផ្ផនករងឹ ឬ ការបញ្ចូ លជារបព័នធមយួ ឬរបព័នធបណ្តត ញមយួ។ 
កមមវ ិ្ ើdiagnosticផតល់នូវដុំលណ្តោះរាយសុំរាប់អនកលរបើរាស់
លោោះរាយបញ្ជា លផសងៗ 

Patch បុំផ្ណកននកមមវ ិ្ ើផ្ដលានបលងាើត្លឡើងលដើមបើលោោះរាយបញ្ជា
ឬល វ្ើឱ្យទន់សម័យកមមវ ិ្ ើកុុំពយូទ័រឬទិននន័យការោុំរទកមមវ ិ្ ើ ។ 
លនោះរមួបញ្ចូ លទុំងការជសួជុលប ោះ ល់សុវត្ថិភាពនិងកុំហុស
លផសងលទៀត្និងការកលមែការលរបើរាស់ ឬដុំលណើ រការ។ 

Defragmentation ការលរៀបចុំមាតិ្ការបស់ឧបករណ៏ផទុកលដើមបើផទុកឯការលៅផ្ត្
ផ្ផនកណ្តមយួជាមយួោន  

OS X ជាលសរ ើចុំណុចរបទក់ននរបព័នធដុំលណើ រការUnix ផ្ដលាន
បលងាើត្លឡើង និងលក់លោយរកុមហ ុនApple។ វារត្ូវានលរ
រច លឡើងលដើមបើដុំលណើ រការលលើកុុំពយូទ័រMac ផ្ដលោក់លអាយ
លរបើរាស់តាុំងពើឆ្ន ុំ២០០២។ 

Malware កមមវ ិ្ ើរ ុំខានដុំលណើ ការកុុំពយូទ័រ របមូលពត៌្មានសុំខាន់ៗ និង
ចូលលៅដុំលណើ រការលៅកនុងរបព័នធកុុំពយូទ័រឯកជន 



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមកុុំពយទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 3 

 

 

 .ស៥៖ សុំអាត្កផ្នលងល វ្ើការ 
លរកាយពើានបញ្ច ប់នូវលទធផលសកិាលនោះ សសិសឬសកិាា កាមមានសមត្ថភាពដូចខាងលរកាម៖  

១. សមាែ ត្កផ្នលងការង្ករឬផ្កនចនលរបើរាស់លឡើងវញិនូវសមាភ រៈផ្ដលលលើស 
២. លឆលើយត្បរពឹត្តិការណ៍ពុុំានលរៀបចុំទុកឬលកាខ្ណឌ លផសងៗ 

 
 
 
 
  

      វត្ថុបុំណងទី១ 
 



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមកុុំពយទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 4 

 
 

សនលឹកព័ត៌្មាន ១ 

សមាែ ត្កផ្នលងការង្ករឬផ្កនចនលរបើរាស់លឡើងវញិនូវសមាភ រៈផ្ដលលរបើរចួ 
វត្ថុបុំណងលមលរៀន៖ 

លរកាយពើានបញ្ច ប់នូវលមលរៀនលនោះ  សិសសឬសិកាា កាមនឹងមានសមត្ថភាពសមាែ ត្កផ្នលងការង្ករឬផ្ក
នចនលរបើរាស់លឡើងវញិនូវសមាភ រៈផ្ដលលរបើរចួ។ 

 
ការពិពណ៌នាលមលរៀន៖ 
ការង្ករសមាែ ត្ រឺជាផ្ផនកមួយដ៏សុំខាន់ននររប់ការង្ករ។ សមាភ រៈ ឧបករណ៍និងកាកសុំណល់ រត្ូវានរកា
ទុកចាស់លាស់លៅកផ្នលងការង្ករ។ សមាភ រៈដូចជាបុំពង់ លឈើ រត្ូវផ្ត្ានរកាទុកលៅកនុងលកាណៈរបកប 
លោយសណ្តា ប់ធាន ប់និងមានសុវត្ថិភាព។ 

ការធាល យលរបងដូចជា ខាល ញ់ ទឹកឬលរបង រតូ្វានសមាែ ត្ានឆ្ប់តាមផ្ដលអាចល វ្ើាន។ ការពនា 
លពលអាចបណ្តត លឱ្យលរោោះថ្នន ក់ដល់អនក ឬអនកដ៍នទ។ 

ឧបករណ៍រត្ូវផ្ត្រកាទុកតាមលុំោប់លុំលោយ។ រត្ូវចាត់្ថ្នន ក់និងានរកាទុកលៅកនុង បនទប់ 
ឧបករណ៍មួយ លនោះលបើលោងតាមការចុំណ្តត់្ថ្នន ក់ ដូចជា ឧបករណ៍ការកាត់្ ឧបករណ៍សរមាប់មលួនិង 
ឧបករណ៍វាស់។ 

ឧបករណ៍នដជាមូលោា ន ចាុំាច់រត្ូវលាបលរបងលដើមបើការ រលរចោះនិងកាត់្បនថយរបសិទធិភាពរបស់ 
ឧបករណ៍លនោះ។ 

លោលលៅចុងលរកាយននការសមាែ ត្រឺលដើមបើកាត់្បនថយ ការបងាលរោោះថ្នន ក់លផសងៗលៅកនុងកផ្នលង
ការង្ករ ។ លរោោះថ្នន ក់រឺ រពឹត្តិការណ៍ផ្ដលមិនានលមើលល ើញទុកជាមុន ឬមិនានរ ុំពឹងទុក ណ្តមយួផ្ដល 
អាចឬមិនអាច បណ្តត លឱ្យ រងរបសួឬ ការខូ្ចខាត្ រទពយសមបត្ត ិឬឧបករណ៍ ។ 
 
 

   
 
និត្ិវិ្ី 

       ធាត្ ច៉ូ /លមលរៀនទ១ី 



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមកុុំពយទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 5 

លោលលៅចុងលរកាយកនុងការបង្កា រលរោោះថ្នន ក់រឺ "លលខ្សូនយ" មានន័យ មិនចង់លអាយមានផលប ោះ ល់ និង
ាត់្បង់លពលលវលាការង្ករ។ លទោះជាោ ងណ្ត មានឧបសរគជាលរចើនលៅកនុងការសលរមចាននូវលោលលៅ
លនោះ។ សុំខាន់បុំផុត្ល ោះរឺអត្តចរកិមនុសស។ មនុសសភារលរចើនមានអារមមណ៍ថ្ន "វានឹងមិនលកើត្លឡើងចុំល ោះ
ខុ្្ុំឬមិនអាចលកើត្លឡើងលៅទើលនោះ "អនកអាចល វ្ើានលរចើន លដើមបើការ រខ្លួនអនកនិងមិត្តរមួការង្កររបស់អនក 
លោយរិត្និងអនុវត្តការបង្កា រលរោោះថ្នន ក់។ ទលនទញចាុំកបួនសុវត្ថិភាព បទបបញ្ញត្តិទុំងអស់ ធាល ប់ានសរលសរ 
ឬបលងាើត្ ។ អនករតូ្វផ្ត្រិត្មុនលពលផ្ដលអនកល វ្ើសកមមភាព។ 
 
១.សមាភ រៈ ការសមាែ ត្ រតូ្វានកុំណត់្អត្តសញ្ជញ ណលោយលោងលៅតាមកមមវ ិ្ ើនិងនើតិ្វ ិ្ ើ ផ្ដលាន
បញ្ជា ក់ 
២.ត្ុំបន់កផ្នលងល វ្ើការង្ករឧបករណ៍ សមាភ រៈ បរកិាា  និងរតូ្វានសមាែ ត្ លោយលរបើសមាភ រៈសុំអាត្រតឹ្មរតូ្វ ។ 
៣. កផ្នលងការង្ករ រឺសថិត្លៅកនុងាថ នភាពមានសុវត្ថិភាព រសបតាមការអនុវត្ត បទបបញ្ញត្តិ សុវត្ថិភាព។
  

        
 

 

  

ឥឡូវលនោះសូមល្វើការអនុវត្តកិចច
ការឬលុំហាត់្លៅទុំព័រប ទ ប់ 



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមកុុំពយទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 6 

 

 

សុំណួរត្ត្ួត្ពិនិត្យ ១ 

សុំណួរពហ លត្រើសលរើស៖ 
១. លហតុ្អវើានជាបុរគលិកទុំងអស់អនុវត្ត 5S លៅកផ្នលងការង្ករ? 
 ក. លរៀបចុំអងគភាពនិងរបសិទធិផលលៅកផ្នលងការង្ករ 
 ខ្. ពរងឹងសកមមភាពការង្ករលអាយមានរបសិទធិផល 
 រ. របតិ្បត្តិការង្ករលអាយមានរបសិទធិផល 
  .បលងាើនអកបបកិរោិបុរគលិកលអាយមានរបសិទធិផល 
 
២. លត្ើ OH&S មានន័យោ ងដូចលមតច? 
 ក. កមមវ ិ្ ើសុខ្ភាពនិងសុវត្ថិភាពការង្ករ 
 ខ្. សុខ្ភាពនិងសុវត្ថិភាពការង្ករ 
 រ. កមមវ ិ្ ើការង្ករនិងសុវត្ថិភាពសុខ្ភាព 
 ខ្. បរាិថ នសុខ្ភាពនិងសុវត្ថិភាពការង្ករ 
 

         ុំហាត់្/កិចចការអន វត្តជាក់ផ្សតង 



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមកុុំពយទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 7 

 
 

 

ចលមលើយគ្នលឹឹះ ១ 

សូមពិនតិ្យលមើលចលមលើយរបស់អនកជាមួយនឹងចលមលើយរនលឹោះខាងលរកាម។ របសិនលបើអនកល្វើមនិានរត្ឹមរត្ូវលទល ោះ 
លដើមបើទទលួាននូវចលមលើយផ្ដលរត្ឹមរត្ូវ ចូររត្ឡប់លៅកាន់ព័ត៌្មានផ្ដល ក់ព័នធឬធាតុ្ចូលវញិរហូត្ដល់អនកល្វើវា 
ឲ្យានរត្ឹមរត្ូវ៖  

១. ក 
២. ខ្ 

       ត្បតិ្សកមមចុំល ឹះ ុំហាត់្/កិចចការអន វត្តជាក់ផ្សតង 

រត្លប់លៅធាតុ្ចូលឬកនុងលមលរៀនវញិ របសិនលបើពិនទុរឺមិនលែឥត្លខាច ោះ។ 
សូមពិនិត្យនូវធាតុ្ចូលឬលមលរៀនទើ១លឡើងវញិ មុនបនតលៅទុំព័រប ទ ប់។ 



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមកុុំពយទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 8 

 
 

សនលឹកព័ត៌្មាន ២ 

លឆលើយត្បរពឹត្តិការណ៍ពុុំានលរៀបចុំទុកឬលកាខ្ណឌ លផសង  ៗ
វត្ថុបុំណងលមលរៀន៖ 
លរកាយពើានបញ្ច ប់នូវលមលរៀនលនោះសិសសឬសិកាា កាមនឹងមានសមត្ថភាពកុំណត់្លោោះរាយត្រមូវការជាក់
លាក់ និងការផាល់លោបល់លៅកាន់អតិ្ែិជន លោយអនុលលាមតាមត្រមូវការការង្ករ។ 
ការពិពណ៌នាលមលរៀន៖ 
ភារកិចចននការកុំណត់្អត្តសញ្ជញ ណ លោោះរាយត្រមូវការជាក់លាក់ និងការផាល់លោបល់ដល់អតិ្ែិជន 
ផ្ដល ក់ព័នធនឹងជុំហានលមែិត្តាមនើតិ្វ ិ្ ើ រសបតាមលោលនលោាយនិងនើតិ្វ ិ្ ើរកុមហ ុន។ 
 
និត្ិវិ្ី 

ព័ត៌្មានលមែិត្នននើតិ្វ ិ្ ើទុំងលនោះ រត្ូវានបករាយដូចខាងលរកាម: 
 

១.កុំណត់្អត្តសញ្ជញ ណនិងការលោោះរាយត្រមូវការជាក់លាក់របស់អតិ្ែិជន 
- ល វ្ើសុំភាសន ៍និងមានទុំ ក់ទុំនងជាមយួអតិ្ែិជន មានសមត្ថភាពអាចទក់ទង កនុងលកាណៈ មួយផ្ដល 
ជុំរុញលអាយមានការចូលរមួពើអតិ្ែិជន លដើមបើង្កយរសួលរបមូលព័ត៌្មានអុំពើត្រមូវការអតិ្ែិជន 
- វភិារព័ត៌្មាន លដើមបើផ្សវងរកបញ្ជា កុុំពយូទ័ររបស់អតិ្ែិជន។ បញ្ជា ទូលៅកនុងកុុំពយូទ័រ លដើមបើផ្ែរការមួមាន: 

១. ការអនុវត្តកុុំពយូទ័រយតឺ្ 
២. កមមវ ិ្ ើរកាហវកិលដើរយតឺ្ 
៣. ទុំហុំថ្នសរងឹទបឬមិនររប់រោន់ 
 

២.ពនយល់បង្កា ញលោបល់លផសងៗលៅអតិ្ែិជន 
 -រាយមុខ្បញ្ជា កុុំពយូទ័រទុំងអស់ 

១. ការអនុវត្តកុុំពយូទ័រយតឺ្ 
២. កមមវ ិ្ ើរកាហវកិលដើរយតឺ្ 

 ៣. ទុំហុំថ្នសរងឹទបឬមិនររប់រោន់ 
- លសនើលៅអតិ្ែិជនអុំពើ អវើផ្ដលររួផ្ត្ល វ្ើ និងមិនល វ្ើចុំល ោះ កុុំពយូទ័ររបស់ពកួលរ? 
១. ពកួលរររួផ្ត្ទិញ កមមវ ិ្ ើសុវត្ថិភាពអិុនល ើ្ផ្ណត្ របឆ្ុំងលមលរារឬឧបករណ៍លផសងលទៀត្ផ្ដលអាចបលងាើន
លលបឿនកុុំពយូទ័រ 
២. លសានឧបករណ៍ផទុកទិននន័យខាងលរៅទុំងអស់ លៅលពលផ្ដលពកួោត់្ លរបើជាមយួកុុំពយូទ័រ 
៣. កុុំដុំលឡើងកមមវ ិ្ ើណ្តមួយ របសិនលបើមិនចាុំាច់ ជាពិលសសពើរបព័នធអុើនល ើ្ផ្ណត្ 
 

      ធាត្ ច៉ូ /លមលរៀនទី២ 



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមកុុំពយទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 9 

 

 

សុំណួរត្ត្ួត្ពិនិត្យ ២ 

ចូររូសជារងវង់មូលលលើត្រួអកសរននចលមលើយផ្ដលរតឹ្មរតូ្វ៖ 
១. អនកបលចចកលទសមាន ក់ ោត់្មានការណ្តត់្ជបួពើរ លរោងនឹងលពលដូចោន ។ លត្ើអនកបលចចកលទស ោត់្ររួល វ្ើ 
លដើមបើលោោះរាយបញ្ជា លនោះ? 
 ក. លៅអតិ្ែិជនមាន ក់កនុងចុំលណ្តមល ោះនិងសុុំអភ័យលទស ប ទ ប់មកលរៀបចុំលពលលវលាជាែមើ 
 ខ្. កុុំលអាយមានការលរៀបចុំលពលលវលាជាលលើកទើពើរ 
 រ. អុើផ្មលលៅកាន់អតិ្ែិជនមាន ក់ៗ សរមាប់ការកុំណត់្លពលលវលា 
  . លៅកាន់ការណ្តត់្ជបួជាលលើកដុំបូង ប ទ ប់មកកុំណត់្លពល សរមាប់អតិ្ែិជនប ទ ប់ 
 
២. អតិ្ែិជនមាន ក់ោត់្ចង់បង្កា ញរូបភាព លៅលលើលអរកង់កុុំពយូទ័រយរួនដនិងលអរកង់ខាងលរៅ។ ដូចខាង
លរកាមលនោះ លត្ើវ ិ្ ើដ៏លែបុំផុត្លដើមបើបិទលបើកឬបង្កា ញរវាងលអរកង់ទុំងពើរកនុងលពលផ្ត្មួយ 
 ក. មុខ្ង្ករលៅលលើកាត រចុច 
 ខ្. កមមវ ិ្ ើររប់ររងភារកិចច (Task Manager) 
 រ. ការកុំណត់្ការបង្កា ញលៅកនុងផ្ទទ ុំងបញ្ជា  (Control Panel) 
 ខ្. បិទនិងលបើកម ូនើទ័រ 
 
៣. អនកបលចចកលទស រតូ្វានបញ្ាូ នលៅកាន់ទើតាុំងមយួ។ ខ្ណៈលពលផ្ដលកុំពុងល វ្ើការ ទូរស័ពទនដរបស់អនក
បលចចកលទសលរាទ៍ ។ លត្ើសកមមភាពមយួណ្តដូចខាងលរកាមលនោះ ផ្ដលអនកបលចចកលទស ររួផ្ត្ល វ្ើ? 
 ក. ទទលួទូរស័ពទ លរ ោះវាអាចជាការង្ករសុំខាន់ 
 ខ្. សួរអតិ្ែិជន របសិនលបើអាចអនុញ្ជញ ត្ទទលួទូរស័ពទាន 
 រ. ចាកលចញពើកផ្នលងការង្ករកនុងលោលបុំណង លដើមបើនិោយទូរស័ពទ 
  . ោក់ទូរស័ពទកនុងលកាណៈសងប់ាង ត់្ (Silent Mode) និងអនុញ្ជញ ត្ឱ្យទទលួារសុំលលង 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ុំហាត់្/កិចចការអន វត្តជាក់ផ្សតង 

       ត្បតិ្សកមមចុំល ឹះ ុំហាត់្/កិចចការអន វត្តជាក់ផ្សតង 



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមកុុំពយទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 10 

ចលមលើយគ្នលឹឹះ ២ 

សូមពិនតិ្យលមើលចលមលើយរបស់អនកជាមួយនឹងចលមលើយរនលឹោះខាងលរកាម។ របសិនលបើអនកល្វើមនិានរត្ឹមរត្ូវលទល ោះ 
លដើមបើទទលួាននូវចលមលើយផ្ដលរត្ឹមរត្ូវ ចូររត្ឡប់លៅកាន់ព័ត៌្មានផ្ដល ក់ព័នធឬធាតុ្ចូលវញិរហូត្ដល់អនកល្វើវា 
ឲ្យានរត្ឹមរត្ូវ៖  

១. ក 
២. ក 
៣.   
 

 
 

 

 


