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ស� គមន ៍មកកន់
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ខ�ឹមសរេមេរៀន

1. ករបេង�តទំពរ័ Facebook (Facebook page creation)

2. ករបេង�ត មាតិក/ខ�ឹមសស្រមាប ់ផ្សព�ផ្សោយពីអជីវកម� (Content 
creation for business)

3. ករ្រគប្់រគងទំពរ័ Facebook (Facebook page management)

4. សុវត�ិភាពេល្របពន័�អីុនធឺែណត (Online safety) 

5. ករកំណតែ់ផនទីអជីវកម�េនេល Google Map ( Setup business 
location on Google Map)

្របធានបទទងំ 5 ស្រមាបក់របេ្រង�ន



កម�វធិីែដល្រត�វទញយក

Inshot - Photo editor 
and video maker

Facebook 
Business Suite



01. ករបេង�តទំពរ័េហ�សប៊ុក
េតទំពរ័េហ�សប៊ុកជាអ�ី?
ទំពរ័េហ�សប៊កុ គឺជាទំពរ័សធារណៈែដល្រត�វបានបេង�តេឡងជាពេិសសស្រមាបអ់ជីវកម� នងិករេ្រប
្របាស់សធារណៈដៃទេទៀត។ មនិដូចគណនីផា� ល់ខ�ួនេទ ទំពរ័អចទទួលបានអ�កគា្ំរទេ្រចនជាងគណនី
ផា� លខ�ួន និងមានមុខងរេដម្បជួីយ េទេលអជីវកម�បានេ្រចន។

េហតុអ�ីទំពរ័េហ�សប៊ុកសំខន?់
• អចទទួលបានអតិថិជនេ្រចនជាង ៥០០០ 

នាក ់(Like)
• អចព្រងីកករផ្សព�ផ្សោយតមករេ្រប្របាស់

ថវកិរ (Boosting)
• អចវភិាគទិន�នយ័ៃនករផ្សព�ផ្សោយរបស់អ�ក
(Facebook Insight)

• អចដកក់លវភិាគក�ុងស្រមាបក់រផ្សព�ផ្សោយ
នីមយួៗបាន (Schedule Post)

• អចែបងែចកតួនាទីៃនករ្រគប្់រគងបាន
(Page Roles)



រេបៀបបេង�តទំពរ័េហ�សប៊ុក

2

1

ចូលេទកន ់Facebook 
របស់អ�ក រចួចុចស��
ទងជ់ាតិដូចមានក�ុងរូប

ចុចពក្យ បេង�ត ែដល
មានស�� បូក

ចុចពក្យ ចបេ់ផ�ម
ទី1 ្រត�វដកេ់ឈ� ះហង

របស់អ�ក ជាែខ�រ ឫអងេ់គ�ស 
ឫលយគា� កប៏ាន។

ទី២ េហយចុចពក្យ បនា� ប់



2 2 2

1

1
1

ទី1 េ្រជស្របេភទហង
របស់អ�ក។
ឧទៈ លកសំ់េលៀកបំពក់
ទី2 េហយចុចពក្យ បនា� ប ់

ទី1 ករដកេ់គហទំពរ័ 
ទី2 េបមនិមាន ចុចធីកក�ុង្របអប ់
ខ�ុមំនិមាន េគហទពំរ័ េហយចុច
ពក្យ បនា� ប់

ទី1 េ្រជសរូបភាព ក�ុង្រកប 
(Cover) និង (Profile) 

ទី2 េហយចុចពក្យ េធ�រចួ 

ឥឡូវអ�កបានបេង�ត 
ទំពរ័Facebookរចួេហ

យ។



េដម្បចូីលេទកនទ់ំពរ័ែដលបេង�តេហយ

ចូលេទកន ់Facebook 
របស់អ�ក រចួចុចស�� ទង់

ជាតិដូចមានក�ុងរូប

ចុចេល ទំពរ័ Facebook
ែដលអ�កេទបែតបេង�ត

ចុចេល Page ស��
ទងជ់ាតិដូចមានក�ុងរូប

េនះគឺជា ទំពរ័
Facebook របស់អ�ក



ធាតុសំខន់ៗ ៃនករថតរូបល�ជាមយួទូរស័ព�

ពន�ឺ

02. ករបេង�តមាតិកឌជីីថល

ពណ៌ ករចបប់�ង់



ប�ងសំ់ខន់ៗ

ច្បាបែ់ចកបី 
Rule of 
Third

ចំកណា� ល 
្រពល
េ្រកយ

ថតពីេល

េបកមុខងរែដលមានបនា� តដូ់ចក�ុងរូប ក�ុងទូរសព�រ័បស់
អ�ក។ បនា� បម់កដកផ់លិតផលែដលអ�កចងថ់តេអយ

េនចំ ចនុំចែកងដូចបានបង� ញក�ុងរូបខងេល។ 

េរៀបផលិតផលែដលអ�កចងថ់តេនេលៃផ�រប ់រចួបែន�ម
ផា�  ឫស�ឹកេឈេដម្បបីែន�មេសភណភាព បនា� បម់កយក

ទូរសព�អ័�កថតេអយចំពីេលេនាះ។

ដកផ់លិតផលែដលអ�កចងថ់តេអយេនចំ
កណា� ល នឹងេរៀបចំផា� ឫស�ឹកេឈេនពីេ្រកយ បនា� ប់

មកដកទូ់រសព័�របស់អ�កេអយេនជិតផលិតផល េដម្បី
បាន្រពលេ្រកយ។ 



Snapseed

Adobe Photoshop Express

Inshot – video edit & photo

PIXLR

កម�វធិីែករបូភាពេលទូរស័ព�



អ�កអចេ្រប្របាស់េលខក�ុងចំណងេជង
ផុសរបស់អ�កដូចជា ្របជាជន៨០%ចូល
ចិត�ផលិតផលេនះ  ផលិតផលេនះបាន
ជយួ មនុស្សជាង១០មុនីនាក់

ករេ្រប្របាស់េលខ

01

អ�កអចេ្រប្របាស់អរម�ណ៏ក�ុងចំណង
េជងផុសរបស់អ�កដូចជា  ផលិតផលែដល
ជយួ េអយអ�កមានអរម�ណ៏្រសស់្រសយ

ករេ្រប្របាស់អរម�ណ៏

03

អ�កអចេ្រប្របាស់សំណួរក�ុងចំណង
េជងផុសរបស់អ�កដូចជា េតអ�ក
េ្រត�មខ�ួនេហយឫេន? េតអ�កេនចំ
អីេទៀត? េតមានអ�ីនឹងេកតមាន?

ករេ្រប្របាស់សំណួរ

02

អ�កអចេ្រប្របាស់្របម៉សិូនក�ុងចំណងេជង
ផុសរបស់អ�កដូចជា ទិញ១ែថម១ ប��ុ ះ
តៃម�្របចែំខ  ករដឹកជ��ូ នឥតគិតៃថ�

្របម៉សិូន

04

ករបេង�តចំណងេជងេហ�សប៊ុក



03. ករ្រគប្់រគងេ់ផក  Facebook
រេបៀបបេង�តផុស(Post) ក�ុង App (Facebook Business Suite) ្រគប្់រគងេផក

1
ផុស រូបថត ឫវេីដអូ

ផុស អរម�ណ៏ និងសកម�ភាព
ផុស បន�ផា� ល់ (Live)
ផុស េដយមានប៊ូតុងឆាត (Chat)

ផុស  ែដលដកជ់ាមយួទីតងំរបស់អ�ក

ចូលេទកន ់Facebook Business 
Suite, ចុចពក្យ Post ែដលមានស��

ទី1 សរេសរចនំងេជងែដលអ�កចងប់ាន។
ទី2 េ្រជសេរ ស្របេភទមុខងរែដរអ�កចងផុ់ស

1



ចុចពក្យ Next បនា� ប់
ពីេ្រជសេរ សមុនងរ
ែដលអ�កចងផុ់ស

ចុចកែន�ងរង�ង់
្រកហម េដម្បី

្របេភទៃនករផុស
របស់អ�ក

េបសិនអ�កចងដ់កក់ល
វភិាគ អ�ក្រត�វកំនតវ់ េដយ
ទី1 ចុចេដម្បេី្រជសៃថ� ែខ 

ទី2 ចុចេដម្បកំីនតេ់ម៉ាងផុស 
េហយចុច Set Date

ទី1 Post now គឺផុសឥឡូវ

ទី2 Schedule កំនតក់ល

វភិាគផុស

ទី3 Save Draft ្រពងទុក

1

2

ចុងេ្រកយអ�ក្រត�វចុច
ពក្យចំនុចរង�ង្់រកហម 

ែដលមានពក្យ 
PUBLISH ឫ 
Schedule



ែស�ងរកកែន�ងែដលដកក់លវភិាគផុស

ចូលេទកន ់Facebook Business 
Suite, ចុចពក្យរូបែដលមានរង�ង្់រកហម

ទី1 ចុចពក្យ Published
ទី2 ចុចពក្យ Scheduled

2

1



រេបៀបដកតួ់នាទីក�ុងេផក (Page Role)

ចូលេទកន ់Facebook Business 
Suite, ចុចពក្យរូបែដលមានរង�ង្់រកហម

ចុចពក្យ Setting ចុចពក្យ Edit Page Roles



* ចុច Add Person to Page
េដម្បដីកអ់�ក្រគប្់រគងប់ែន�ម
** ចុចរូបេខ� ៃដេដម្បែីកតួនាទី

អ�កែដលមាន្រសប់

ចុចរង�ង្់រកហមេដម្បដីកតួ់
នាទី, េគ្រត�វែតជា Friend 
ក�ុង Facebook របស់អ�ក, 
និង Like េផករបស់អ�ករចួ

ចុចេលមុខងរណាមយួ រចួ
ចុច Add.

ចំណំា៖ េគ្រត�វ Accept ក�ុង
Facebook របស់េគែដរ

បំេពញេលខសមា� ត ់
Facebook របស់អ�ក

េដម្បេីទបន�

*

**

1

2



Reach Like Comment Share

ករេមលទិន�នយ័

គឺជាទិន�នយ័អំពីចំនួន
មនុស្សែដលបានេឃញករ

ផុសរបស់អ�ក

គឺជាទិន�នយ័អំពីចំននួមនុស្ស
ែដលបានចូលចិត� ឫបានបេ��ញ

អរម�ណ៏ជាមយួផុសរបស់អ�ក

គឺជាទិន�នយ័អំពីចំននួមនុស្ស
ែដលបានបេ��ញមតិេយាបល់

េលករផុសរបស់អ�ក

គឺជាទិន�នយ័អំពីចំននួៃន
ករែចករែំលកេលផុស

របស់អ�ក



04. សុវត�ិភាពេលអុីនធឺណិត
អ�ីជាសុវត�ិភាពេលអុីនធឺណិត

សុវត�ិភាពអុិនធឺណិត្រត�វបានកំណតជ់ាដំេណ រករបេង�តច្បាបន់ិងសកម�ភាពេដម្បកីរពរ
្របឆាងំនឹងករវយ្របហរតមអុីនធឺណិត។ ឧទហរណ៍ៃនសុវត�ិភាពអុីនធរ័េណតគឺជា
្របពន័�អុីនធរេណតែដលររងំេលខកតឥណទនពីករលួចេនេលេគហទំពរ័ទិញទំនិ
ញ។

េហតុអ�ីបានជាវសំខន?់

• េលខសមា� តផ់�ល់នូវករចូលេ្រប្របាស់គណនីសំខន់ៗ មយួចំននួដូច
ជាអុីែមលគណនីធនាគារ េគហទំពរ័ បណា� ញសង�ម។ ល។

• េលខសមា� តក់ផ៏�ល់នូវករចូលេ្របឧបករណ៍មយួចនំួនេផ្សងេទៀតដូច
ជាករចូលេ្រប្របាស់កុំព្ូយទរ័ ទូរស័ព� និងឯកសរេទៀត។

• គណនី ឬឧបករណ៍ទងំេនះេ្រចនែតផ�ុកពត័ម៌ានផា� ល់ខ�ួនរបស់េយង



• ដកេ់អយកនែ់តែវង កនែ់តល�
(យ៉ាងេយាចណាស់៨ត)ួ

• ដកវ់េអយស�ុគស� ញ
(្រត�វមានេលខ អក្សរធំ អក្សរតូច ស�� ពិេសស)

• មនិ្រត�វេ្របពក្យែដលមាននយ័ក�ុងវចនានុ្រកម
• មនិ្រត�វេ្របពត័ម៌ានែដលទកទ់ងនឹងអ�ក

(េឈ� ះ ៃថ� ែខ ឆា�  ំកំេណ ត...)
• មនិ្រត�វេ្របពក្យសមា� តរ់មួ

រេបៀបបេង�តពក្យសមា� តេ់អយរងឹមាំ



វធីិស�ស�ក�ុងករចកេ់សរពីរជាន់

ចូលេទកន ់Facebook 
របស់អ�ក រចួចុចស��  េ្រតរ

3  ដូចមានក�ុងរូប

បនា� បម់កចុចពក្យ ករ
កំណតន់ិងឯកជនភាព

បនា� បម់កចុចពក្យ ករ
កំណត់

បនា� បម់កចុចពក្យ សុវត�ិ
ភាព និងករចុះេឈ� ះ



វធីិស�ស�ក�ុងករចកេ់សរពីរជាន់

1
1

2 2 2

1

បនា� បម់កចុចពក្យ ករ
េផ��ងផា� តពីរកត�

ទី1 ចុចពក្យ សរជា
អក្សរ (SMS)

ទី2 ចុចពក្យ បន�

ទី1 េ្រជសេរ សេលខ
ទូរស័ព� 

ទី2 ចុចពក្យ បន�

ទី1 យកេលខកូដែដលទទួល
បានពី សរជាអក្សរ (SMS) ដក់

ចូល
  



05. ែផនទី Google
េតអ�ីជាែផនទី Google Map?

Google Maps គឺជាេសវកម�បេង�តែផនទីបណា� ញបេង�តេដយហ�ូេហ� ល។ វផ�ល់នូវរបូភាពផា� យរណបករថតរបូពីេលអកស

ែផនទីតមចិេ�� មផ�ូវ រ ូប៣៦០° ទិដ�ភាពែបបែផនអន�រកម�ៃនផ�ូវស� នភាពចរចរណ៍ជាកែ់ស�ងនិងករេធ�ែផនករស្រមាបក់រេធ�
ដំេណ រេដយ េថ�រេជង រថយន� កង់ និងអកស ឬករដឹកជ��ូ នសធារណៈ។

េហតុអ�ីបានជាវសំខន?់

ែផនទី Google ្រគប្់រគងេស�រែតពីរភាគបីៃនករែស�ងរកតមអុីនធឺណិត - ែដលមានចរចរណ៍េ្រចន។ េនះេធ�
ឱ្យ Google ែផនទីក� យជាឧបករណ៍សំខនប់ំផុតស្រមាប់ ករែស�ងរកតមអុនីធណិឺត។ អ�កទស្សនារប់
លននាកេ់្របវេដម្បែីស�ងរកទិសេដេទកនអ់ជីវកម�ក�ុង្រស�កករទកទ់ញ និងអសយដ� នផា� ល់ខ�ួន។



ករេដែផនទីអជីវកម�េនេលែផនទី Google

1

2

1

2

ដំបងូចូលេទកនេ់គហទំពរ័
Google.com/business បនា� បម់ក

ចុចពក្យ Manage now

ចុចពក្យ Add your 
business to Google 

ទី១ ដកេ់ឈ� ះហងរបស់អ�ក ជាែខ�រ 
ឫអងេ់គ�ស ឫលយគា� កប៏ាន។

ទី២ េហយចុចពក្យ Next

ទី1 េ្រជស្របេភទហងរបស់អ�ក។
ឧទៈ លកសំ់េលៀកបំពក់
ទី2 េហយចុចពក្យ Next



2 2 2 2

1
1

1

1

ទី1 េ្រជសេរ សពក្យ Yes
ទី2 េហយចុចពក្យ Next

ទី1 ដកអ់សយដ� នរបស់អ�ក
ទី2 េហយចុចពក្យ Next

ទី1 ចុចពក្យ None of 
these

ទី2 េហយចុចពក្យ Next

ទី1 េ្រជសេរ សយកទីតងំ
េនេលែផនទី

ទី2 េហយចុចពក្យ Next



32

1

2

ទី1 ចុចពក្យ No
ទី2 េហយចុចពក្យ Next

ទី1 បំេពញេលខទូរស�ព័
ទី2 េ្រជសេរ ស I don’t have

េបអ�កគា� នេគហទំពរ័
ទី3 េហយចុចពក្យ Next

1

េហយចុចពក្យ Next
ទី1 ចុចពក្យ No

ទី2 េហយចុចពក្យ
Next

1



សូមអរគុណ
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