
• ស ឿន   ី៊ថន
•  ៊៊ន ឌីណា
• ម៊តខ្វា ន់  ំអាតវា នា
• ស៊ ៊ន រដ្ឋ
•  ឹ៊ម  ិ៊នតាល់

E-mail: cambodia.sithon@gmail.com



I.និយមន័យ Twitter
II.របបៀបបប ក្ើត Account បៅក្នុ្ Twitter
III.របបៀប Follow នរណាម្នាក់្ក្នុ្ Twitter

តាម រយៈ BrowseSuggestion
តាម រយៈ Find Friend
តាម រយៈ Invite By Email
តាម រយៈ Find On Twitter

IV.របបៀប បប ក្ើត List និ្លុប List
V.របបៀបលុប Account Twitter

មាតិកា

ទំព័រ ១



Twitter គឺជារបបភទ Social Network and Service Online Free ដែល
អនុញ្ញាតបោយបយើ្បធវើការបផញើសារខ្លីៗបាន (Short Message) បៅកាន់
រក្ុមរគួសារ មិតតភ័ក្ត ក្នុ្បពលដតមួយ។

និយមន័យ Twitter?

ទំព័រ ២



បេតុអវីបានជាបយើ់្បរបើរបាស់ Twitter? ពីបរោះ Twitter គឺជារបបភទ
Information Network ដែលរតូវបានរគប់រគ្ និ្បរបើរបាស់បោយ មនុសសជា
បររើនបៅជុំវិញពិភពបោក្។

និយមន័យ Twitter?

ទំព័រ ៣



បយើ្រតូវរូលបៅកាន់ បវបសាយ www.twitter.com

របបៀបបប្កើត Account បៅក្នុ្ Twitter.

ទំព័រ ៤

បន្ទាប់មក្សូមរុរបលើោក្យ Sign Up



ប ន្ទាប់មក្បយើ្នឹ្ប ើញម្ននផ្ទាំ្សរម្នប់ឲបំបពញដបបបទ

របបៀបបប្កើត Account បៅក្នុ្ Twitter.     (cont.)

ទំព័រ ៥

 Full name : បំបពញបមោះអនក្បរបើរបាស់

 User name : បមោះបរបើក្នុ្ Twitter

 Password : បំបពញនូវោក្យសម្នាត់

 Email : បំបពញអសយោាន អុីដម៉ល

បន្ទាប់មក្រុរបូ៊តុ្
Create my account 



ជំហ៊ានបន្ទាប់មក្បទៀតបយើ្រតូវបំបពញនូវោក្យពិបាក្ ជាតួអក្សរ ឬបលខ្
រូលបៅក្នុ្របអប់់ Type the words above រួររុរប៊ូតុ្ Finish។

របបៀបបប្កើត Account បៅក្នុ្ Twitter. (cont.)

ទំព័រ ៦



ជាបន្ទាប់មក្ែល់ផ្ទាំ្ Find sources that interest you

របបៀបបប្កើត Account បៅក្នុ្ Twitter. (cont.)

ទំព័រ ៧
ជំហ៊ានទី១ រុរបូ៊តុ្ Next step: friends >>



ជាបន្ទាប់មក្ែល់ផ្ទាំ្ Find sources that interest you

របបៀបបប្កើត Account បៅក្នុ្ Twitter. (cont.)

ទំព័រ ៨

ជំហ៊ានទី២ រុរបូ៊តុ្ Next step: search >>



ជាបន្ទាប់មក្ែល់ផ្ទាំ្ Find sources that interest you

របបៀបបប្កើត Account បៅក្នុ្ Twitter. (cont.)

ទំព័រ ៩

ជំហ៊ានទី៣ រុរបូ៊តុ្ Next step: You’re donel >>



ការបប ក្ើត Account រតូវបានបញ្ចប់រួររាល់។ បែើមបីឲ Account របស់ អនក្ Complete
អនក្រតូវរូលបៅកាន់ អីុដម៉លរបស់អនក្ បែើមបីបធវើការ Confirm Account Twitter។

របបៀបបប្កើត Account បៅក្នុ្ Twitter. (cont.)

ទំព័រ ១០



វិធីសាស្រសតក្នុ្ការ Find Peopleម្ននបួនរបបៀបគឺ៖

របបៀប Follow នរណាមានាក្់ក្នុ្ Twitter

ទំព័រ ១១



វិធី Follow Friend បោយបរបើ Browse Suggestions ៖

របបៀប Follow នរណាមានាក្់ក្នុ្ Twitter       (cont.)

ទំព័រ ១២

 ជាែំបូ្រតូវរុរបលើប៊ូតុ្ Find People



វិធី Follow Friend បោយបរបើ Browse Suggestions ៖

របបៀប Follow នរណាមានាក្់ក្នុ្ Twitter       (cont.)

ទំព័រ ១៣

 បន្ទាប់មក្បរជើសបរើសយក្ Brows Suggestions



បន្ទាប់មក្វានឹ្បរញផ្ទាំ្ែូរខា្បរកាម ៖

របបៀប Follow នរណាមានាក្់ក្នុ្ Twitter       (cont.)

ទំព័រ ១៤

 ចាប់បផតើមបធវើការបរជើសបរើសរបធានបទ

 ឧទាេរណ៍៖ បរជើសបរើសយក្ របធានបទសតីអពំី
 Music (តស្រនត)ី



បន្ទាប់មក្បទៀតវានឹ្បរញផ្ទាំ្ែូរខា្បរកាម ៖

របបៀប Follow នរណាមានាក្់ក្នុ្ Twitter       (cont.)

ទំព័រ ១៥

 បធវើការបរើសយក្នរណាម្នាក្់ ដែល
បោក្អនក្បពញរតិត រួរបធវើការ
Following ។

 ឧទាេរណ៍៖ Justin Bieber



បយើ្នឹ្ប ើញម្ននអនក្ដែលបោក្អនក្បាន  បធវើការ Follow រូលបៅក្នុ្ Twitter Account របស់
បោក្អនក្ជាមិនខាន។ ឧទាេរណ៍ justinbieber

របបៀប Follow នរណាមានាក្់ក្នុ្ Twitter       (cont.)

ទំព័រ ១៦



របបៀប Follow នរណាមានាក្់ក្នុ្ Twitter       (cont.)

ទំព័រ ១៧

 Twitter ោរដសវ្រក្ ោសយោានអីុដម៉ល  អនក្ែ៏ទទ បៅក្នុ្ អីុដម៉លរបស់បោក្អនក្
របសិនបបើនរណាម្នាក់្សថិតក្នុ្ របអប់ោសយោានអីុដម៉ល របស់បោក្អនក្បានបរបើរបាស់
នូវ Account Twitter។

វិធី Follow Friend បោយបរបើ Find Friend៖

 សូមបរជើសបរើសយក្បូ៊តុ្ោក្យ Find Friends



របបៀប Follow នរណាមានាក្់ក្នុ្ Twitter       (cont.)

ទំព័រ ១៨

 សូមបធវើការវាយបញ្ចូលនូវោសយោានអីុដម៉លរបស់អនក្រូល
ក្នុ្របអប់ Your email Your password

 បន្ទាប់មក្រុរបូ៊តុ្ Find friends



របបៀប Follow នរណាមានាក្់ក្នុ្ Twitter       (cont.)

ទំព័រ ១៩

 សូមរុរបលើបូ៊តុ្ Follow all របសិនបបើអនក្រ្់ Follow ោសយោានអីុដម៉ល ទាំ្អស់ដែលបាន
ដសវ្រក្ប ើញ។ ដតបបើសិនជាអនក្រ្់ Follow បៅបលើបុគគលម្នាក់្ៗវិញ សូមរុរបលើ បូ៊តុ្ Send
Request វិញជាការបរសរ។



របបៀប Follow នរណាមានាក្់ក្នុ្ Twitter       (cont.)

ទំព័រ ២០

 សូមរុរបលើោក្យ Invite By Email

វិធី Follow Friend បោយបរបើ Invite By Email៖



របបៀប Follow នរណាមានាក្់ក្នុ្ Twitter       (cont.)

ទំព័រ ២១

 សូមបធវើការវាយបញ្ចូលនូវ ោសយោាន អីុដម៉ល រូលបៅក្នុ្ Enter some email addresses:
 បន្ទាប់មក្រុរបូ៊តុ្ Invite ជាការបរសរ។



របបៀប Follow នរណាមានាក្់ក្នុ្ Twitter       (cont.)

ទំព័រ ២២

វិធី Follow Friend បោយបរបើ Find On Twitter៖

 សូមរុរបលើោក្យ Find On Twitter



របបៀប Follow នរណាមានាក្់ក្នុ្ Twitter       (cont.)

ទំព័រ ២៣

 បធវើការបញ្ចូលបមោះដែលបោក្អនក្រ្់ដសវ្រក្ បៅក្នុ្របអប់ Who are you looking for?

បន្ទាប់មក្រុរបូ៊តុ្ Search បែើមបីបធវើការដសវ្រក្



របបៀប Follow នរណាមានាក្់ក្នុ្ Twitter       (cont.)

ទំព័រ ២៤

 ជាលទធផល បានបង្ហាញជូនបោក្អនក្បៅក្នុ្របអប់ search

 បន្ទាប់មក្រុរបលើ បែើមបីបធវើការ Follow



របបៀប Follow នរណាមានាក្់ក្នុ្ Twitter       (cont.)

ទំព័រ ២៥

 ខ្ណៈបន្ទះរាល់សារខ្លីៗ (Short Message) ដែលបគបានបធវើការ Tweet មក្ រតូវបានបង្ហាញ
បៅបលើ Home របស់បោក្អនក្ ។ បេើយរាល់ Tweet របស់បោក្អនក្ ក៏្រតូវបានបង្ហាញបៅបលើ
Home របស់អនក្ដែលបាន Follow បោក្អនក្ែូរគ្នាដែរ ឧទាេរណ៍៖ ែូររូបខា្បរកាម

រាល់ការបផញើជាសារខ្លីៗ (Short Message) បោក្អនក្រតូវសរបសរក្នុ្ របអប់ What’s happening? ក្នុ្ការ
សរបសរសារបនះបានរតឹមតួអក្សររំនួន 140តួអក្សរដតបុ៉បណាណោះ បន្ទាប់មក្សូមបោក្អនក្រុរបលើបូ៊តុ្ Tweet

ក្ដនល្សរបសរសារ



របបៀបបប្កើត List និ ្លុប List 

ទំព័រ ២៦

 របបៀបបប្កើត List ៖
ក្នុ្ការបប ក្ើត List គឺបែើមបីបរៀបរំអនក្ដែលបាន Followed មក្កាន់បោក្អនក្បេើយបោក្អនក្ោរបធវើការោក់្ជា
រកុ្មបែើមបីភាពង្ហយរសួលក្នុ្ការ ដសវ្រក្។

សូមរុរបលើបូ៊តុ្
New list



របបៀបបប្កើត List                                     (cont.)

ទំព័រ ២៧

ជំហ៊ានខា្បរកាមបនះ សូមបោក្អនក្ោក់្នូវ បមោះរបស់ List (បៅក្នុ្របអប់ List name) និ្  Description

បន្ទាប់មក្រុរបលើបូ៊តុ្
Create List



របបៀបបប្កើត List                                     (cont.)

ទំព័រ ២៨

រត្់បនះគឹបង្ហាញអំពីបមោះ List ដែលបោក្អនក្បានបប ក្ើត

របសិនបបើបោក្អនក្រ្់ដសវ្រក្បមោះនរណាម្នាក់្ មក្ោក់្ក្នុ្ List របស់អនក្ (Add list) សូមបធវើការវាយបមោះ
ដែលបោក្អនក្រ្់ោក់្បញ្ចូល បៅក្នុ្របអប់ Find people to add to your list: បន្ទាប់រុរបលើបូ៊តុ្ search



របបៀបបប្កើត List                                     (cont.)

ទំព័រ ២៩

បនះជាលទធផលបរកាយពីការ search:

បន្ទាប់មក្ សូមរុរបលើបូ៊តុ្ Next:



របបៀបបប្កើត List                                     (cont.)

ទំព័រ ៣០

ផ្ទាំ្បនះគឺរ្់បង្ហាញអំពីអនក្ដែលបោក្អនក្បានបធវើការបញ្ចូលបៅក្នុ្ List ដែលបោក្អនក្បា នបប ក្ើត។

រាស់ Tweet ដែលបគបានបផញើរតូវបាន
បង្ហាញមក្ទាំ្អស់។



ទំព័រ ៣១

 របបៀបលុប List ៖
បោក្អនក្បធវើការរុរបៅបលើ Listណាដែលបោក្អនក្រ្់បធវើការលុប ដែលសថិតបៅខា្បរកាមសាាំទែ ែូររូបខា្បរកាម៖

ឧទាេរណ៍៖ បធវើការលុប List បមោះ music

របបៀបលុប List



របបៀប លុប List (cont.) 

ទំព័រ ៣២

រុរបលើោក្យ View list page



របបៀប លុប List (cont.) 

ទំព័រ ៣៣

បន្ទាប់មក្ រុរបលើោក្យ Delete 



របបៀប លុប List (cont.) 

ទំព័រ ៣៤

បនះគឺជា Message មួយដែលរ្់សួរបោក្អនក្ថា បតើ អនក្រ្់លុបបនះរើក៏្អត់?

របសិនបបើបោក្អនក្រ្់លុប សូមរុរបលើបូ៊តុ្ OK  ដតបបើមិនរ្់រគ្នន់ដតរុរបលើបូ៊តុ្ Cancel ជាការបរសរ។



របបៀប លុប Account Twitter                      

ទំព័រ ៣៥

ការលុប Account Twitter បនះម្ននន័យថា គឺជាការ Remove Profile របស់អនក្បរញពី Twitter។ ការបធវើ
Deactivate របដេលជារតូវរំណាយបពល មួយទថៃ បែើមបីលុបបរញពី Internal System។ បន្ទាប់មក្
Deactivate Completed បេើយ User Name and Email ដែលបរបើពីមុនមិនោរយក្មក្បរបើរបាស់បៅ
ក្នុ្ Account Twitter ថមីបានប ើយ។ របសិនបបើបោក្អនក្រ្់បរបើរបាស់ User Name and Email ចាស់ 
បន្ទះបោក្អនក្គួរ បធវើការផ្ទាស់បតូរ User Name and Email Address បៅក្នុ្ Settings ជាមុនសិន បទើប
បធវើការ Deactivating ។

សូមបរជើសបរើសយក្ោក្យ  Settings



របបៀប លុប Account Twitter                       (cont.) 

ទំព័រ ៣៦

បន្ទាប់មក្រុរបលើោក្យ Deactivate my account 



របបៀប លុប Account Twitter                       (cont.) 

ទំព័រ ៣៧

បន្ទាប់មក្បទៀតរុរបលើបូ៊តុ្ Okay, fine, deactivate my account  



របបៀប លុប Account Twitter                       (cont.) 

ទំព័រ ៣៨

ជារុ្បរកាយ ផ្ទាំ្បនះគឺបង្ហាញអំពី បជាគជ័យក្នុ្ការ Deactivate Account Twitter ។



ឯក្សារបោ្

ទំព័រ ៣៩

 តាមរយៈបគេទំព័រ

 តាមរយៈបគេទំព័រ វើបែអូ

 តាមរយៈបគេទំព័ររសាវរជាវ



សូមអរគុណ !


