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ខ្លឹមសារម ៉ូឌ   មែិត្ 

កមមវិធី/វគ្គសិកា ៖ លសវាកមមកុុំពយូទ័រ 

ផ្អែកសមត្ថភាព ៖ លរៀបចុំបង្កា រទុកជាមុននូវការផ្ែទុំកុុំពយូទ័រផ្ទទ ល់ខ្លួន 

ម ៉ូឌ   ៖ ការលរៀបចុំបង្កា រទុកជាមុននូវការផ្ែទុំកុុំពយូទ័រផ្ទទ ល់ខ្លួន   

ការពិព ៌នា ៖ ម ូឌុលលនោះររបដណត ប់លលើលទធផលសិកាផ្ដលជាត្រមូវការកនុងការផ្ែទុំកុុំពយូ
ទ័រនិងបរកិាា ររបស់កុុំពយួទ័រកនុងល ោះក៏មានបញ្ចូ លអុំពើការលរៀបចុំល វ្ើរលរមាងសរមាប់ដុំលណើ រការការបង្កា រ  ការ
ផ្ែទុំកុុំពយូទ័រផ្ទទ ល់ខ្លួនរតួ្ត្ពិនិត្យផ្ផនករងឹនិងផ្ផនកទន់  ការផតល់របឹកាដល់អតិ្ែិជនឬអុំពើការលរបើរាស់
មា សុើនកុុំពយូទ័រលោយលោងតាមនើតិ្វ ិ្ ើនិងសតង់ោនលោាយ។ 
 ទធអ សិកា( .ស)៖ 

លរកាយពើានបញ្ច ប់នូវម ូឌុលលនោះ សិសសឬសិកាា កាមមានសមត្ថភាពដូចខាងលរកាម៖ 
  .ស១៖ លរៀបចុំសរមាប់ដុំលណើ រការការបង្កា និងការផ្ែទុំ 
  .ស២៖ សមាែ ត្កុុំពយូទ័រនិងបរកិាា ររបស់កុុំពយួទ័រ 
  .ស៣៖ ដុំលណើ រការកមមវ ិ្ ើវភិារការខូ្ច 

   .ស៤៖ ផតល់របឹកាដល់អតិ្ែិជនអុំពើការលរបើរាស់មា សុើនកុុំពយូទ័រ 
 
 
  



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមមកុុំពយូទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 2 

ៃិយមៃ័យវាកយសពាបលចចកលទស 

ផ្ខ្សថាមពល ផ្ខ្សមយួផ្ដលជាបល ត្ ោះអាសននានភាា ប់ឧបករណ៍មួយលៅរបភពផគត់្
ផគង់អរគសនើដ៏សុំខាន់តាមរយៈរនធជញ្ា ុំងឬផ្ខ្សឌុយបផ្នថម។  កយលនោះរត្ូវ
ានលរបើជាទូលៅសរមាប់ផ្ខ្សលោយលរបើថាមពលលដើមបើត្ភាា ប់លៅមយួ
ដុំ្ក់កាលលៅរបភពថាមពលលៅទើកផ្នលងមយួ 

សមាសធាតុ្កុុំពយូទ័រ ឧបករណ៍ផ្ដលអាចរកាទុកនិងដុំលណើ រការទិននន័យ។ សពវថ្ែៃលនោះវាជា្មម
តាសុំលៅលៅលលើឧបករណ៍លអឡចិរតូ្និចមានលសៀរវើផ្ដលអនុញ្ា ត្ឱ្យ
ទិននន័យផ្ដលរតូ្វានលរផ្កថ្ឆនលៅកនុងទរមង់របព័នធលោលពើរ។ លុំោប់
មយួថ្នសមាសភារសរមាប់មនុសសលដើមបើល វ្ើអនតរកមមជាមយួទិននន័យលអ
ឡចិរតូ្និច “មា សុើន”។ 

ត្ណឺួវ ើស ឧបករណ៍លោយថ្ដលរបើសរមាបម់លួវ ើស 

ឧបករណ៍ផលុ ុំខ្យល់ ឧបករណ៍ផ្ដលានបផ្មលងពើថាមពល (ជា្មមតាពើម ូទ័រអរគើសនើមយួ
ផ្ដលជាមា សុើនមា ស ូត្ឬមា សុើនសុំងមយួ) លៅជាថាមពលចល លោយ
បរងួមនិងសុំ ្ខ្យល់ផ្ដល អាចរត្ូវានបលញ្ាញោ ងហ័ស។ 

ឧបករណ៍ផលុ ុំខ្យល់លតត  ឧបករណ៍ផ្ដលានលរបើលដើមបើបលញ្ចញស្ទសទើមថ្នខ្យល់លតត មយួ។ ឧបករណ៍
ផលុ ុំខ្យល់លតត ជា្មមតាមានទរមង់ផ្បបបទលៅកនុងអវើផ្ដលចង់កុំលៅ។ 

ឧបករណ៍លររឿងកុុំពយូទ័រ រឺជាសមាសភារសុំខាន់របស់កុុំពយួទ័រផ្ដលរតូ្វានត្ភាា ប់លៅផ្ផនកខាង
លរតកុុំពយូទ័ររបស់អនក មានដូចជា មា សុើនលាោះពុមពមា សុើនលសាន, កាា រចុច
កណាុ រ ។ 



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមមកុុំពយូទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 3 

 

 

 .ស១៖ សមាែ ត្កុុំពយូទ័រនិងបរកិាា ររបស់កុុំពយទ័ួរ 
លរកាយពើានបញ្ច ប់នូវលទធផលសកិាលនោះ សសិសឬសកិាា កាមមានសមត្ថភាពដូចខាងលរកាម៖  

១. ដកផ្ខ្សថាមពល លបើករុំរប ផ្ទត ច់លររឿងឧបករណ៍លផសងៗ សមាែ ត្សមាសធាតុ្លផសងៗ លោយលរបើ
រាស់ឧបករណ៍សមាែ ត្។ 

២. បិទររមបផ្ផនករបព័នធ ភាា ប់លររឿងឧបករណ៍លផសងៗ ភាា ប់ផ្ខ្សថាមពលវញិនិងពិនិត្យលមើលកុុំពយូទ័រ 
ដុំលណើ ការានរតឹ្មរតូ្វវញិអត់្។ 

 
 

 

 
 
  

      វត្ថុបុំ ងទី១ 
 



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមមកុុំពយូទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 4 

 
 

សៃលឹកព័ត៌្ម្អៃ ១ 

ដកផ្ខ្សថាមពល លបើករុំរប ផ្ទត ច់លររឿងឧបករណ៍លផសងៗ សមាែ ត្សមាសធាតុ្លផសងៗ លោយលរបើរាស់ឧបករណ៍
សមាែ ត្ 
វត្ថុបុំ ងលមលរៀៃ៖ 

លរកាយពើានបញ្ច ប់នូវលមលរៀនលនោះ សិសសឬសិកាា កាមនឹងមានសមត្ថភាពដកផ្ខ្សថាមពល លបើករុំរប 
ផ្ទត ច់លររឿងឧបករណ៍លផសងៗ សមាែ ត្សមាសធាតុ្លផសងៗ លោយលរបើរាស់ឧបករណ៍សមាែ ត្លោយ
អនុលោម តាមសតង់ោបលចចកលទស ។ 
ការពិព ៌នាលមលរៀៃ៖ 
 មានកុំហុសកុំពយូទ័រជាលរចើនផ្ដលប ត្ លមកពើការលឡើងកុំលៅថ្នសមាសភារលោយសរផ្ត្លុំហូរ
ខ្យល់មិនលែលៅកនុង្ុងកុុំពយូទ័រ ម ាងលទៀត្មកពើភាពកខ្វក់និង្ូលើោ ងលរចើននិងទុកយូរមិនានសមាែ ត្។ 
ការសុំអាត្កុុំពយូទ័រនិងសមាសភារកុុំពយូទ័ររបស់អនកនិងលររឿងកុុំពយូទ័ររបស់អនកអាចជយួរកាសមាសភារ
និងកុុំពយូទ័រលៅកនុងលកាខ្ណឌ ដុំលណើ រការានលែនិងអាចជយួរកាកុុំពយូទ័រពើការរ ើករាលោលថ្នភាពកខ្វក់។ 
លោយអារស័យលលើបរសិថ នផ្ដលកុុំពយូទ័ររបស់អនកកុំពុងរបតិ្បត្តិកនុងការកុំណត់្ពើរលបៀបផ្ដលជាញឹកញាប់ត្
អនកររួផ្ត្សមាែ ត្កុុំពយួទ័ររបស់អនក។ 
 

 
រូបភាព១ 

លដើមបើសមាែ ត្ានោ ងរតឹ្មរតូ្វល ោះ វាសុំខាន់្ស់ផ្ដលរតូ្វល វ្ើតាមនើតិ្វ ិ្ ើលៅលពលផ្ដលោងសុំអាត្
សមាសភារកុុំពយូទ័រលដើមបើលជៀសវាងការខូ្ចខាត្ឬដុំលណើ រការមិនរតឹ្មរតូ្វ។ 
 

       ធាត្ ច៉ូ /លមលរៀៃទ១ី 
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និតិ្វ ិ្ ើដកផ្ខ្សថាមពល លបើករុំរប ផ្ទត ច់លររឿងឧបករណ៍លផសងៗ សមាែ ត្សមាសធាតុ្លផសងៗ លោយលរបើរាស់
ឧបករណ៍សមាែ ត្ 
កិចចការជាត្ុំបូងយកសមាសភារនិងសមាែ ត្លោយលរបើភាន ក់ង្ករសមាែ ត្ជាប់ ក់ព័នធនឹងជុំហានលមែិត្លោយ
ជុំហានលៅកនុងនើតិ្វ ិ្ ើអនុលោមតាមនើតិ្វ ិ្ ើនិងលោលនលោាយរបស់រកុមហ ុន, ពត៌្មានលុំអិត្ថ្ននើតិ្វ ិ្ ើ
ទុំងលនោះរត្ូវានបង្កា ញដូចខាងលរកាម: 
 
១.ដកផ្ខ្សថាមពល 
លនោះមានន័យថាបិទកុុំពយូទ័រនិងបិទកុងតាក់ការ រចរនតនិងដកផ្ខ្សចរនតលៅផ្ផនកខាងលរកាយថ្នផ្ផនករបព័នធ 
(របអប់កុុំពយូទ័រ) 

 
 
 
 
 
 

២.លបើកររមបផ្ផនករបព័នធកុុំពយូទ័រ 
លដើមបើលបើកកុុំពយូទ័រលលើតុ្ សូមរកលមើលរនលឺោះលៅតាមខាងចុំលហៀងថ្ន្ុងលនោះ។ ទុំងលនោះអាចមលួជាវ ើស្មមតា 
ឬលរបើវ ិ្ ើភាា ប់លផសងលទៀត្។ កុុំពយូទ័រមយួចុំននួមានរនលឹោះសថិត្លៅបនទោះចុំលហៀងលដើមបើង្កយរសួលរ ុំកិលនិងលបើក
ររមប។ 

 
 
 
 
 
 
៣.សមាែ ត្សមាសធាតុ្ 
សមាែ ត្ផ្ផនកខាងកនុងថ្នផ្ផនករបព័នធ 
ក.លរបើរាស់ខ្យល់ាញ់លដើមបើសមាែ ត្ខាងកនុងមា សុើនរបស់អនក។ វារឺជា្មមតានិងជារុំនិត្ដ៏លែមយួលដើមបើ
ចាប់លផតើមលៅលលើផ្ផនកខាងលលើថ្នកុុំពយូទ័ររបស់អនកលហើយប ទ ប់មកចុោះលរកាម។ កនុងល ោះផ្ដរអនកអាចលាស
សមាែ ត្លចញទុំងអស់នូវ្ូលើផ្ដលជាប់លលើសមាសភារលោយលរបើរាស់ជក់សមាែ ត្។ កុុំារមភរបសិនលបើអនក
ានល វ្ើឱ្យសល បកង្កា រាក់លវៀច ។ លនោះវាជាការសុំខាន់លដើមបើរកាសមាសភារទុំងលនោះសែ ត្។ ប ុផ្នតមិនរតូ្វ



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមមកុុំពយូទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 6 

ប ោះ ល់ឬសងាត់្ខាល ុំងៗលលើសមាសភារល ោះលទ។ ចុំល ោះការាញ់ខ្យល់រត្ូវរកាចមាៃ យម្យមពើសមាស
ភារផ្ដលអនកកុំពុងល វ្ើការលលើ។ 
ចុំ្ុំ: រតូ្វកាន់ឧបករណ៍ាញ់ខ្យល់លឡើងលលើ។ របសិនលបើមិនដូលចាន ោះវាអាចប ត្ លឱ្យមានការខូ្ចខាត្
ៃ្ន់ ៃ្រដល់កុុំពយូទ័ររបស់អនក។្ូលើជាលរចើនហុយលឡើងលពញទើកផ្នលងរតូ្វមានមា សមុខ្ការ រ។ របសិនលបើកុុំ
ពយូទ័រមាន្ូលើលរចើនលពក សូមលលើកវាលចញពើកនុងបនទប់មុននឹងចាប់លផតើមាញ់ខ្យល់សមាែ ត្។ 
 
ខ្.រាកដថាកង្កា ចមលងកុំលៅរឺសែ ត្ជានិចច។ កង្កា បញ្ចូ នកុំលៅសថិត្លៅលលើខ្រួកាលកុុំពយូទ័រលហើយវារឺជាការ
កផ្នលងរបមូលផាុ ុំថ្នកុំលៅផ្ដលសថិត្លៅកនុងបនទោះលមទុំងមូលផងផ្ដរ។ របសិនលបើកង្កា រលនោះមិនដុំលណើ រការ
ានរតឹ្មរតូ្វខ្រួកាលកុុំពយូទ័រនឹងលកើនកុំលៅោ ងឆាប់រហ័ស ជាលទធផលល វ្ើលអាយដុំលណើ ការែយចុោះឬខូ្ច
ខាត្ទុំងរសុងផ្ត្មតង។ 
 
រ.លមើលជុុំវញិទុំងខាងកនុងនិងខាងលរត្ុងកុុំពយូទ័រផ្រកងអនកមិនានសមាែ ត្្ូលើអស់។ លៅលពលផ្ដលអនក
រាកដថាវារត្ូវានសមាែ ត្ោ ងហមត់្ចត់្លហើយសូមោក់ររមបចូលវញិ។ កុុំពាោមរុញររមបខាល ុំងៗវា
អាចប ត្ លលអាយលវៀច 

 
 
-សមាែ ត្កាត រចុច (Keyboard) 
លោយចាប់លផតើមរត្ឡប់កាត រចុចរបស់អនកោក់លលើរកោសកាផ្សត្ឬកផ្នសង និងលាសលចញកុំលទចកុំទើទុំង
អស់តាមផ្ត្អាចល វ្ើលៅាន។ ជាចុងលរកាយលរបើរក្ត់្រជលក់ជាតិ្អាល់កុលរត្ដុសលៅលលើកាលរោប់
ចុច 
 
 
 
 
 
-សមាែ ត្កណាុ រចុច (Mouse) 
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ចុំល ោះកណាុ រអុបទិកមយួរោន់ផ្ត្ជូត្សមាែ ត្កញ្ច ក់លៅលលើផ្ផនកខាងលរកាមថ្នកណតុ រផ្ដលមានឡាផ្ស ររឺជា
ររប់រោន់សរមាប់ដុំលណើ រការសមាែ ត្លហើយ 
 
 
 
 
 
 
 
-សមាែ ត្ម ូនើទ័រ (Mouse) 
សរមាប់របលភទលអរកង់ LCD ដូចផ្ដលអនកានល ើញលៅលលើកុុំពយូទ័រយរួថ្ដភារលរចើនលរបើទឹក្មមតាជាមយួ
រក្ត់្ទន់ដូចជារក្ត់្សច់អុំលាោះ។ ោក់ទឹកលៅលលើរក្ត់្និងប ទ ប់មកជូត្ែនមៗលៅលលើលអរកង់
រហូត្ដល់វាសែ ត្។ សរមាប់ម ូនើទ័ររបលភទ CRT វញិ(របលភទផ្ដលលរល ើញជាញឹកញាប់លៅកនុងកុំពយូទ័រ
របលភទចាស់ៗ) ផ្ដលររួលរបើទឹកសមាែ ត្កញ្ច ក់ជុំនសួវញិ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
-សមាែ ត្្ុងរបព័នធ(System Unit) 
ចុំល ោះ្ុងរបព័នធមានរបលភទាល សទិចនិងលោហធាតុ្វញិររួសមាែ ត្ជាមយួរក្ត់្អុំលាោះរជលក់ទឹក     
លផសើមៗជាការរបលសើរ។ 
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សុំ ួរម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ១ 

សុំ ួរពហ លម្រើសលរើស៖ 
១. លត្ើសមាភ រៈមយួ្លែជាងលរកនុងការសមាែ ត្កុុំពយូទ័រ? 
 ក. រក្ត់្និងទឹក 
 ខ្. រក្ត់្និងសា យាញ់កញ្ច ក់ 
 រ. ជក់ 
  .រក្ត់្និងឧបករណ៍ាញ់ខ្យល់ 
២. លត្ើឧបករណ៍អវើលរបើកនុងការសមាែ ត្្ូលើ?  
 ក. ឧបករណ៍ផលុ ុំខ្យល់លតត  
 ខ្. រក្ត់្ 
 រ. ឧបករណ៍ាញ់ខ្យល់ 
  . ជក់ 
៣. លត្ើអាចសមាែ ត្ខ្រួកាលកុុំពយូទ័រ(CPU)លោយសមាភ រៈអវើលែជាងលរ? 
 ក. ទឹកសមាែ ត្ 
 ខ្. រក្ត់្ 
 រ. ជក់ 
  . ឧបករណ៍ាញ់ខ្យល់ 
 

         ុំហាត់្/កិចចការអៃ វត្តជាក់ផ្សតង 
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ចលមលើយគ្ៃលឹឹះ ១ 

សូមពិនតិ្យលមើលចលមលើយរបស់អនកជាមួយនឹងចលមលើយរនលឹោះខាងលរកាម។ របសិនលបើអនកល្វើមនិានរត្ឹមរត្ូវលទល ោះ 
លដើមបើទទលួាននូវចលមលើយផ្ដលរត្ឹមរត្ូវ ចូររត្ឡប់លៅកាន់ព័ត៌្មានផ្ដល ក់ព័នធឬធាតុ្ចូលវញិរហូត្ដល់អនកល្វើវា 
ឲ្យានរត្ឹមរត្ូវ៖  

១. រ 
២. ក, រ 
៣.   

 

       ម្បតិ្សកមមចុំលពាឹះ ុំហាត់្/កិចចការអៃ វត្តជាក់ផ្សតង 

រត្លប់លៅធាតុ្ចូលឬកនុងលមលរៀនវញិ របសិនលបើពិនទុរឺមិនលែឥត្លខាច ោះ។ 
សូមពិនិត្យនូវធាតុ្ចូលឬលមលរៀនទើ១លឡើងវញិ មុនបនតលៅទុំព័រប ទ ប់។ 
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សៃលឹកព័ត៌្ម្អៃ ២ 

បិទរុំរបផ្ផនករបព័នធ ភាា ប់លររឿងឧបករណ៍លផសងៗ  លោត្ផ្ខ្សថាមពល សមាែ ត្សមាសធាតុ្លផសងៗ រត្តួ្ពិនិត្យ 
កុុំពយូទ័រលអាយដុំលណើ រការរបរកត្ើ 
វត្ថុបុំ ងលមលរៀៃ៖ 
លរកាយពើានបញ្ច ប់នូវលមលរៀនលនោះ សិសសឬសិកាា កាមនឹងមានសមត្ថភាព បិទរុំរបផ្ផនករបព័នធ  ភាា ប់លររឿង
ឧបករណ៍លផសងៗ  លោត្ផ្ខ្សថាមពល សមាែ ត្សមាសធាតុ្លផសងៗ រតួ្ត្ពិនិត្យកុុំពយូទ័រលអាយដុំលណើ រការ
របរកត្ើ។ 
ការពិព ៌នាលមលរៀៃ៖ 
ប ទ ប់ពើការជូត្សុំអាត្កុុំពយូទ័ររចួអនករត្ូវផ្ត្ោក់សមាសភារផ្ដលានយកលចញមុនលពលជូត្សុំអាត្ដូច
ជាបិទររមប ត្ភាា ប់លររឿងកុុំពយូទ័រផ្ដលានជយួដល់កុុំពយូទ័រលដើមបើដុំលណើ រការ។ របសិនលបើអនកមិនអាចល វ្ើ
ដូចលនោះអនកមិនអាចពិនិត្យលមើលរបតិ្បត្តិការរបស់កុុំពយូទ័រានលទ។ 
 

ៃីត្ិវិធីកែុងការសម្អែ ត្សម្អសធាត្ ក ុំពយូទ័រៃិងលម្គ្ឿងបនាា ប់បៃសុំ៖ 
កិចចការថ្នការបិទររមបរបស់ផ្ផនករបព័នធ, ភាា ប់លររឿងកុុំពយូទ័រ, លោត្ផ្ខ្សចរនតលឡើងវញិរមួទុំងរតួ្ត្ពិនិត្យ
និងជាប់ ក់ព័នធនឹងការពិនិត្យជុំហានលមែិត្លោយជុំហានលៅកនុងនើតិ្វ ិ្ ើអនុលោមតាមការបញ្ា ក់ព័ត៌្មាន
លមែិត្ថ្នការនើតិ្វ ិ្ ើទុំងលនោះរតូ្វានបង្កា ញដូចខាងលរកាម: 
 
បិទររមបផ្ផនករបព័នធ រចួោក់ផ្ផនកលផសងៗ ផ្ដលអនកានលបើកឬក៏យកលចញមកោក់កនុងកផ្នលងលដើមវញិ   
លអាយានរតឹ្មរតូ្វនិងបិទររមបផ្ផនករបព័នធវញិ។ 
 

 

 

 

 

 
ភាា ប់លររឿងកុុំពយូទ័រប ទ ប់ពើការជូត្សុំអាត្លររឿងកុុំពយូទ័រមយួចុំននួររួផ្ត្ត្ភាា ប់លៅផ្ផនករបព័នធវញិមានដូចជា
កាត រចុច កណតុ រនិងម ូនើទ័រ។ លដើមបើត្ភាា ប់កណាុ រវាអាចរតូ្វានត្ភាា ប់លៅរចកកណតុ រលនោះលបើលោងតាមវាយ
របស់កណតុ រ, កាត រចុចរតូ្វានត្ភាា ប់លៅរចកលៅកនុងកាត រចុចលនោះលៅតាមរបលភទកាត រចុចនិងម ូនើទ័ររតូ្វានត្
ភាា ប់លៅរចក VGA  

      ធាត្ ច៉ូ /លមលរៀៃទី២ 



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមមកុុំពយូទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 11 

 
 
 
 
 
 
 
លោត្ផ្ខ្សចរនតអនុញ្ា ត្ឱ្យផ្ផនកនើមួយៗសៃួត្ទុំងរសុងសិនប ទ ប់មកលរៀបចុំផគុ ុំលឡើងវញិនិងលោត្ផ្ខ្សចរនតកុុំ
ពយូទ័ររបស់អនកលៅផ្ផនកខាងលរកាយ។ 

 
 

 

 

 
 
 
 
លបើកចរនតនិងពិនិត្យលមើលកុុំពយួទ័រសរមាបដ់ុំលណើ ការសមរមយ 
កនុងលោលបុំណងលដើមបើពិនិត្យលមើលថា សមាសភារផ្ផនករងឹរបស់កុុំពយូទ័រផ្ដលល វ្ើការាន ឬមិនាន? 

លយើងអាចចូលកនុង CMOS លដើមបើពិនិត្យលមើលថាលត្ើសមាសភាររត្ូវានរកល ើញឬលៅ។ របសិនលបើវារក
ល ើញសមាសភារមានន័យថាវាអាចដុំលណើ រការានលហើយ។ លបើមិនដូលចាន ោះលទ ឧបករណ៍របស់របព័នធ
របតិ្បត្តិការ(កមមវ ិ្ ើររប់ររងឧបករណ៍)រតូ្វានលរបើលដើមបើពិនិត្យលមើលថាលត្ើផ្ផនករងឹនិងកមមវ ិ្ ើបញ្ា     ផ្ផនក
រងឹ។ 

 

 

 



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមមកុុំពយូទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 12 

 

  



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមមកុុំពយូទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 13 

 
 

 

សុំ ួរម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ២ 

ចូររូសជារងវង់មូលលលើត្រួអកសរថ្នចលមលើយផ្ដលរតឹ្មរតូ្វ៖ 
១. លត្ើរនលឹោះ(Key)មយួ្រតូ្វចុចលដើមបើចូលលៅកនុង CMOS របលភទ BIOS? 
 ក. Del 
 ខ្. Enter 
 រ. F2 
  . Ctrl + Alt + Esc 
២. លត្ើឧបករណ៍្មយួលរបើសរមាប់ពិនិត្យផ្ផនករងឹនិងកមមវ ិ្ ើបញ្ា រ។ 
 ក. CMOS 
 ខ្. Device Manager 
 រ. CMOS and Device Manager 
៣. លត្ើឧបករណ៍្មយួលរបើសរមាប់ពិនិត្យផ្ផនករងឹនិងកមមវ ិ្ ើបញ្ា រ។ 
 ក. CMOS 
 ខ្. Device Manager 
 រ. CMOS and Device Manager 
  

         ុំហាត់្/កិចចការអៃ វត្តជាក់ផ្សតង 



កញ្ច ប់សិកាផ្ផែកលលើសមត្ថភាពលសវាកមមកុុំពយូទ័រ ករមិត្២ ទុំព័រ 14 

 
 

ចលមលើយគ្ៃលឹឹះ ២ 

សូមពិនតិ្យលមើលចលមលើយរបស់អនកជាមួយនឹងចលមលើយរនលឹោះខាងលរកាម។ របសិនលបើអនកល្វើមនិានរត្ឹមរត្ូវលទល ោះ 
លដើមបើទទលួាននូវចលមលើយផ្ដលរត្ឹមរត្ូវ ចូររត្ឡប់លៅកាន់ព័ត៌្មានផ្ដល ក់ព័នធឬធាតុ្ចូលវញិរហូត្ដល់អនកល្វើវា 
ឲ្យានរត្ឹមរត្ូវ៖  

១.   
២. រ 

 
 

 

 

       ម្បតិ្សកមមចុំលពាឹះ ុំហាត់្/កិចចការអៃ វត្តជាក់ផ្សតង 


