
រេបៀបេរបរបសក់មមវិធី MPTCC (MPTCC
Chat) េនកនងុរបព័នធរបតិបតតិ iOS



មតិក
ក.េសចកតីេផតម 

ខ. រេបៀបទញយក និង តំេឡងកមមវធីិ

គ. រេបៀបកំណតក់រជូនដំណឹង

ឃ. រេបៀបបេងកតគណនី (ចុះេឈម ះ) េរបរបស់េនកមមវធីិ MPTCC េនកនុងរបពន័ធរបតិបតតិករ iOS 

ង. រេបៀបេរបរបស់កមមវធីី MPTCC េនកនុងរបពន័ធរបតិបតតិករ iOS 

ង.១. រេបៀបបេងកតគណនីទំនកទំ់នង  (Add Contact)
ង.២. រេបៀបេរបរបស់ករជែជកជរកុម  (Group)

ង.៣. រេបៀបករបេងកតឆែនល (Channel)
ង.៤. រេបៀបេផញសរ (Chat)

ង.៥. រេបៀបេរបរបស់ Archive និង Unarchive Chat
ង.៦. ករេរបរបស់ មុនុីយ (Menu)
ង.៧. រេបៀបលុបេលខទំនកទំ់នងេចញពីបញជ ី (Remove Contact)

ង.៨. រេបៀបលុបករជែជកជរកុមេចញពីបញជ ី (Remove Group)



េសចកតីេផតម

កមមវធីិ MPTCC គឺជកមមវធីិមយួេរបរបស់សរមបេ់ផញសរេអឡិចរតូនិច របូភព សេមលង និង វេីដអូ ជេដម
របកបេដយភពរហ័សទនចិ់តត និង សុវតិតភពងយរសួលកនងករេរបរបស់ ។ េលកអនកអចេរបរបស់កមមវធីិ
េនះបន េនេល ម៉សីុនកំុពយទូរ័(PC, Mac and Linux) ទូរស័ពទៃដ(Android, ios) និងឧបករណ៍ឆល តៃវេផសងៗ
(iPad ជេដម)។

លកខណៈពិេសសរបស់ កមមវធីិ MPTCC គឺជអចេផញឯកសរបនរគបរ់បេភទ (ឯកសរករយិល័យ រគបរ់បេភទ
- Word, Excel, PowerPoint, PDF ឯកសរកមសនតេផសង - វេីដអូ ចេរមៀង និងឯកសរេផសងេទៀត )



ខ. រេបៀបទញយក និង តំេឡងកមមវិធី
របូភពទី១ របូភពទី២

2

1

សូមេលកអនក ចុចចូលនូវកមមវធីិ App 

Store េហយែសវងរកកមមវធីិេដមបទីញ
យកកមមវធីិមកតំេឡង។



5

របូភពទី៥

4

របូភពទី៤

ចុចេលេឈម ះ

កមមវធីិ MPTCC   

របូភពទី៣

3
ចុចរបអបែ់សវងរក

រចួសរេសរពកយ
MPTCC



6

របូភពទី៦

រងច់កំរទញយក និង
ករតំេឡងកមមវធិី 7

របូភពទី៧

ចុចប៊ូតុង Open េដមប ី
ដំេណ រករកមមវធីិ



បនទបពី់តំេឡងកមមវធីិរចួរល់

េលកអនកអចេរបរបស់បន

របូភពទី៨

8

របូភពទី៩

9

សូមចុចប៊ូតុង Allow េដមប ី
េអយកមមវធិីអចដំេណ រករ
ជូនដំណឹងបន



គ. រេបៀបកំណត់ករជូនដំណឹង (ករណីមិនទទួលបនករជូនដំណឹង)
របូភពទី១ របូភពទី២

ករែណន៖ំ របសិនេបទូរស័ពទរបស់េលក

អនកមនិបនទទួលករជូនដំណឹងេទ។ សូមេធវ
តមករែណនដូំចរបូភពខងេរកម

1

2



របូភពទី៣ របូភពទី៤

ករែណន៖ំ សូមេផទៀងផទ តក់រកំណត់

ករជូនដំណឹង តមរបូខងេឆវងេនះ

3



ឃ. រេបៀបបេងកតគណនី (ចុះេឈម ះ) េរបរបសេ់នកមមវិធី MTPCC េនកនងុ
របព័នធរបតិបតតិ iOS

ជំហនទី១៖ ចុចរបូសញញ Logo របស់កមមវធីិ
MPTCC ដូចរបូខងេរកម

ជំហនទី២៖ ចុចេលពកយ REGISTER

◌ុ
របូភពទី១ របូភពទី២

1 22



ជំហនទី៣៖

ទី១៖ បញចូ លនមរបស់អនក

ទី២៖ បញចូ លនមរតកូលរបស់អនក

ទី៤៖ បញចូ លេលខទូរស័ពទៃដរបស់េលកអនកែដលចងេ់របរបស់

ទី៥៖ បញចូ លពកយសំងត់

ទី៦៖ បញចូ លពកយសំងតម់តងេទៀតេដមបេីផទៀងផទ ត់

ទី៧៖ ចុចេលប៊ូតុង REGISTER

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6



ជំហនទី៤៖
ទី១៖ ចុចេលេលខកូដែដលទទួលបនពីសរកនុងទូរស័ពទ
ទី២៖ បនទ បពី់េលកអនកចុច របអបវ់យបញចូ លេលខកូដេនះ

នឹងបងហ ញេលខកូដ េនះកនុងរបអប។់ រចួមកវនឹងេទជំហនបនទ ប់

2

1

ចំណ៖ំ ចំេពះចំណុចេនះផងែដលេលកអនករតូវរបកដថេលកអនកេបកជំេរ ស

ពកយសមង តបំ់េពញសវ័យរបវតតិ(AutoFill Passwords)កនុងករកំណត់
(Setting) ។ េហយរបសិនេបេលកអនកមនិទនប់នេបកសូមអនុវតតតមករ

ែណនដូំចខងេរកមេនះ



បនទ បម់កេលកអនកនឹងេឃញផទ ងំមយួរបូេនះ ែដលបនបងហ ញថ េលកអនក

អចេរបរបស់កមមវធីី MPTCC បនេហយ



ពកយសមង ត់បំេពញសវយ័របវតតិ(AutoFill Passwords)

2

ជំហនទី១៖ ចុចេលរបូ

ជំហនទី២៖ អូសចុះេរកមរហូតដល់េឃញពកយ
ដូចរបូែដលបនបងហ ញ

1



3

ពកយសមង ត់បំេពញសវយ័របវតតិ(AutoFill Passwords)

ជំហនទី៣៖ សូមចុចេបកដូចរបូែដលបនបងហ ញ។

ដូេចនះមននយ័ថ េលកអនកបនេបកជំេរ ស បំេពញពកយ
សំងតេ់ដយសវ័យរបវតតិរចួរល់



របសិនេប េលកអនកជេរបរបស់េលកដំបូងេនេលកមមវធីិ MPTCC េនះេលក
អនកមនិទនម់នទំនកទំ់នងករេផញសរជមយួនរណេនេឡយេទ។ ករបេងកត
គណនីទំនកទំ់នងមនពីររេបៀប៖

ទី១ករបេងកតេដយចុចបេងកតតមជំហននីមយួៗ (Add Contact by 
manual) 

ទី២ករបេងកតេដយករេសលនកូដ(Scan QR Code)។ េលកអនកចុចេល
ប៊ូតុង (ដូចរបូភពខងេរកម)។

ជំហនទី១៖ ចុចរបូសញញ របស់កមមវធីិ MPTCC ដូចរបូភព

1

ង. រេបៀបេរបរបសក់មមវីធី MPTCC េនកនងុរបព័នធរបតិបតតិ iOS
ង.១. រេបៀបបេងកតគណនីទំនក់ទំនង  (Add Contact) 



ជំហនទី៣៖ ចុចេលពកយ Add Contact

ទី១.១៖ បញចូ លទូរស័ពទៃដ
ទី២.២៖ កំណតេ់ឈម ះេហេរក

សរមបេ់លខទូរស័ពទេនះ (មនិបញចូ លកប៏ន)
ទី៣.៣៖ ចុចេលពកយ

េដមបបីេងកតេលខទំនកទំ់នង

ជំហនទី៤៖ ចុចេលពកយ Add Contact via 

QR Code េដមបេីបកកេមរ៉នឹងេធវករេសកន េលខ
ទំនកទំ់នង េហយបនទ បម់កករេសកនបន

េជគជយ័នឹង បងហ ញដូចរបូភពទី២

របូភពទី១ របូភពទី២

3.3

3.2

3.1

3

4



ង.២. រេបៀបេរបរបសក់រជែជកជរកុម (Group)

ជំហនទី១៖ ចុចេលរបូ េដមបបីេងកតរកុមសរមបជ់ែជក

ង.២.១.  រេបៀបបេងកតរកុមជែជក (New Group)

េយងអចបេងកតជរកុម ែដលអចេមលនឹងសត បស់រែដលបនេផញកនុងេនះបនទងំ អ

ស់។ ចបេ់ផតមពីករចុចេលរបូ េលកអនកនឹងអចបេងកតរកុមបនតមរបូភពខង
េរកមេនះ

1



ជំហនទី២៖ ចុចេលពកយ New Group 

ជំហនទី៣៖ បញជ ីេឈម ះែដលបនេរជសេរ ស

ជំហនទី៤៖ បញជ ីេឈម ះទំនកទំ់នង

ែដលសំរបេ់រជសេរ សកនុងករបេងកតរកុម

របូភពទី១ របូភពទី២

2

4

3



ជំហនទី៥៖ បញចូ លេឈម ះរកុម របស់េលកអនក

ែដលចងប់េងកត

ជំហនទី៦៖ ចុចេលប៊ូតុង Create េដមបបីេងកតរកុម

របូភពទី១ របូភពទី២

ជំហនទី៧៖ េឈម ះរកុមែដលបនបេងកត

េហយ

7

5

6



ង.២.២.  រេបៀបែកែរបព័តមនរកុមជែជក (Edit Group)

ជំហនទី១៖ ចុចេលេឈម ះរកុមេដមបចូីលេទកន់ ពត័មន

រកុម

ជំហនទី២៖ ចុចេលពកយ Edit  សរមបែ់កែរបេឈម ះ

រកុមែដលេលកអនកបនកំណតពី់មុនមក

ជំហនទី៣៖ ចុចេលពកយ Set Group Photo េដមបចូីល

េទេរជសេរ សរបូភពមកេធវជរបូតំណងថមី

របូភពទី១ របូភពទី២

11

3

2



ង.២.៣.  រេបៀបបែនថមសមជិកថមីេនកនងុរកុម (Add Member)

ជំហនទី១៖ ចុចេលពកយ

េដមបចូីលេទកនក់របែនថមសមជិកថមី

ជំហនទី២៖ បញជ ីេឈម ះេលខទំនកទំ់នង

របូភពទី១ របូភពទី២

2
1



2.1

ជំហនទី២៖

ទី១៖ ចុចេលពកយ របសិនេបេលកអនកចងេ់បះបងវ់ញិ

ទី២៖ ចុចេលពកយ របសិនជេលកអនកយល់រពមបែនថមសមជិក
2.2



ង.៣. រេបៀបបេងកតឆែនល (Channel)

ចបពី់ផទ ងំខងេរកមេនះ ជផល ងំេផញសរ។ រគនែ់តេលកអនកចុច

េលេលខទំនកទំ់នង ឬ រកុម េដមបេីធវករេផញសរ

ជំហនទី១៖ ចុចេលពកយ        

1



2

ជំហនទី២៖ ចុចេលពកយ        េដមប ី
ចូលេទកនប់េងកតឆែនល

4

3
ជំហនទី៣៖ ចុចេលរបូ សំរបក់រេរជសេរ ស

សមជិករបស់ឆែនល

ជំហនទី៤៖ ចុចេលរបូពកយ េដមបបីនត

េទៀត



ជំហនទី៥៖ ចុចកនុងរបអបេ់ដមបសីរេសរេឈម ះឆែនល
5

6

ជំហនទី៦៖ ចុចេលពកយ េដមបបីេងកតឆែនល



ជំហនទី៧៖ ចុចេលរបូ េដមបេីមលពត័មនរបស់ឆែនល

10

7

9

8

ជំហនទី៨៖ ចុចេលរបូ េដមបបីែនថមសមជិកថមីៗេនកនុង

ឆែនល

ជំហនទី៩៖ ចុចេលរបូ េដមបបិីទឬេបកសំេលងជូនដំណឹង

េនកនុងឆែនល

ជំហនទី១០៖ ចុចេលរបូ េដមបតំីណអេញជ ញសមជិកថមី
របស់ឆែនល

ព័តមនលអំិតរបសឆ់ែនល



2
1

2.22.1

ជំហនទី១៖ ចុចេលេឈម ះសមជិកណមយួែដល

េលកអនកចងដ់កេចញ បនទ បម់កអូសមកេឆវង

ករែណនពំីករដកសមជិក
េនកនងុឆែនល

ជំហនទី២៖ ចុចប៊ូតុង Delete េដមបដីកសមជិក

េចញ េហយនឹងេលតរបអបសួ់របញជ ក់

ជំហនទី២.១៖ ចុចប៊ូតុង Cancel េដមបេីបះបង់

ករដកសមជិក

ជំហនទី២.២៖ ចុចប៊ូតុង Remove េដមបយីល់

រពមករដកសមជិកេចញពីឆែនល



1

ករែណនពំីករបែនថមមច សឆ់ែនល

ជំហនទី១៖ ចុចេលពកយ Assign as channel owner េដមប ី
បែនថមសមជិកេទជមច ស់របស់ឆែនលែដរ



ករែណនពំីករដកសទិធជមច សឆ់ែនល

ជំហនទី១៖ ចុចេលពកយ Remove from channel owner េដមបដីក

សិទធជមច ស់ឆែនលេអយេទជសមជិករបស់ឆែនលវញិ

1



ង.៤. រេបៀបេផញសរ (Chat)

ចបពី់ផទ ងំខងេរកមេនះ ជផល ងំេផញសរ។ រគនែ់ត

េលកអនកចុចេលេលខទំនកទំ់នង ឬ រកុម េដមបេីធវ
ករេផញសរ

របូភពទី១ របូភពទី២



ជំហនទី១៖ េលកអនកអចេផញសរឯកសររបូភព ឯកសរវេីដអូ ឯកសរPDF ឬ

ឯកសរេផសងៗ តមរយៈចុចេលរបូ (ដូចរបូខងេរកម)

ជំហនទី២៖ វយបញចូ លសរជអកសរែដលេលកអនកចងេ់ផញរចួេហយចុច ប៊ូតុង

េលពកយ Send េដមបេីផញ

ជំហនទី៣៖ េលកអនកេផញសរជសេមលង េដយរគនែ់តចុចេលរបូ រចួ

និយយពកយេពចនែ៏ដលលេលកអនកចងេ់ផញ បនទ បម់កចុចប៊ូតុងេផញ

1

3

2



6

ជំហនទី៤៖ េលកអនកអចេរបរបស់ Camera ឬ Video ថតយកភល មៗ េដមបេីផញ
េចញបន

ជំហនទី៥៖ េលកអនកអចេរជសេរ សរបូភព, វេីដអូ, ចំេរៀងែដលមនរសបេ់ន កនុង

ទូរស័ពទ ឬ Tablet របស់េលកអនកកំពុងេរបរបស់េដមបេីផញេចញ

ជំហនទី៦៖ េលកអនកអចេរជសេរ សឯកសរ(File) ែដលេផសងៗ (Word, 

Excel, PDF, Powerpoint, ជេដម)

ជំហនទី៧៖ េលកអនកអចេផញទីតងំេនេលែផនទីែដលេយងកំពុងសថិតេន
7

4

5



ង.៥. រេបៀបេរបរបស ់Archive និង Unarchive Chat

ជំហនទី១៖ ចុចេលេឈម ះរកុម េលខទំនកទំ់នង

ឬ ឆែនល វនឹងេលតផទ ងំេដមបេីរជសេរ ស
Archive

1

1 3
2

ជំហនទី២៖ ចុចេលេឈម ះរកុម េលខទំនក់

ទំនង ឬ ឆែនល បនទ បម់កអូសមកេឆវង េលកអនក
នឹងេឃញដូចចំណុចទី៣

ជំហនទី៣៖ ចុចប៊ូតុង Archive េដមប ីArchive 

េលរកុម េលខទំនកទំ់នង ឬ ឆែនល



4

5

ជំហនទី៤៖ ចុចប៊ូតុង Archive េដមប ីArchive 

េលរកុម េលខទំនកទំ់នង ឬ ឆែនល

ជំហនទី៥៖ ចុចប៊ូតុង Archive េដមប ីArchive 

េលរកុម េលខទំនកទំ់នង ឬ ឆែនល



8

7

8.1 8.2

6

ជំហនទី៦៖ ចុចេលេឈម ះរកុម េលខទំនកទំ់នង ឬ

ឆែនល បនទ បម់កអូសមកេឆវង េលកអនកនឹងេឃញ
ដូចចំណុចទី៧

ជំហនទី៧៖ ចុចប៊ូតុង Unarchive េដមប ីUnarchive មតងមយួៗ

ជំហនទី៨៖ ចុចេលរបូ េដមបេីរជសេរ ស Unarchive all

ជំហនទី៨.១៖ ចុចប៊ូតុង CANCEL េដមបេីបះបង់ Unarchive all

ជំហនទី៨.២៖ ចុចប៊ូតុង OK េដមបយីល់រពម Unarchive all chats



ង.៦. ករេរបរបសម់ុីនុយ (Menu)

ជំហនទី១៖ ចុចេលប៊ូតុង េដមបេីបកផទ ងំមុនុីយ

ជំហនទី២៖ េយងនឹងេធវករនិយយអំពីមុខងរនីមយួៗ េន

កនុងមុនុីយេនះ

2

1



ជំហនទី១៖

ទី១៖ ចុចេលរបវតតិរបូ (Profile) ឬ Edit េដមប ី ចូលែកែរបពត័

មនេដយខលួនឯងបន

ទី១.១៖ ចុចេលពកយ Done របសិនេបេលក អនកបនែកែរប

រចួរល់
ទី១.២៖ ចុចេលរបូ េដមបផីល ស់បតូរេឈម ះ របវតតិរបូ
ទី១.៣៖ ចុចេលរបូ េដមបផីល ស់របូភព

ង.៦.១. ករកំណត់ពត័មនរបវតតិ (Profile)

1.1

1.3

1.2

ជំហនទី២៖ ចុចេលរបូ េដមបេីបកផទ ងំ QR Code 

របស់របវតតិរបូ

របូភពទី១ របូភពទី២

1

2



ជំហនទី១៖

ទី១៖ ចុចេលពកយ Clear សរមបក់រសមអ ត

ករេហេចញ ករេហចូល

ទី២៖ ចុចេលរបូ េដមបចូីលេមលពតម័ន

ករេហេចញ ចូលតមេលខទំនកទំ់នងនីមយួៗ

ទី៣៖ ចុចេលរបូទូរស័ពទ េដមបចូីលេទ

េរជសេរ សេលខទំនកទំ់នងែដលេលកអនកចងេ់ហ

ង.៦.២. ករេហេចញករេហចូល (Call)

1

របូភពទី១ របូភពទី២

2

4

3



ជំហនទី១៖ ចុចេលរបូ សរមបេ់ធវសមកលកមម

ទំនកទំ់នង (Sync Contact) ពីេលខទំនកទំ់នង (េលខទំនកទំ់នងណ ែដល
បនចុះេឈម ះជមយួកមមវធីីេហយែតប៉ុេណណ ះ) េនកនុងទូរស័ពទៃដរបស់េលកអនកមក

បងហ ញេនកនុងកមមវធីី។

ង.៦.៣. ករេធវសមកលកមមទំនក់ទំនង (Sync 
Contact)

1



ជំហនទី១៖ ចុចេលពកយ Privacy and Security 

េដមបេីធវករកំណតព់ត័មនមយួចំនួនេនកនុងកមមវធីិ

៥.១.  ករកំណត់Static OTP  (Static OTP)

ង.៦.៥.  ករកំណត់Setting (Setting)

1



របូភពទី១ របូភពទី២

2.2

2.42.3

ជំហនទី២៖

ទី១៖ ចុចេលពកយ

ទី២៖ វយបញចូ លេលខ៦ ខទង់

ទី៣៖ បនទបពី់ចុចេលពកយ Set Static OTP វយបញចូ ល

េលខ េហយេលកអនក

ទី៤៖ របសិនេបេលកអនកចងលុ់បនូវStatic OTP េលក

អនករគនែ់តចុចេលពកយ Clear Statis OTP

2.1



ជំហនទី១៖ ចុចេលពកយ េដមបរីតួតពិនិតយ

ទិនននយ័ និង ករផទុកសរមបក់រេរបរបស់េនកនុងកមមវធីិ។ េហយ
េលកអនកកអ៏ចេធវករសមអ តបនផងែដរ រគនែ់តចុចេលពកយ

េដមបចូីលសមអ តតមរបេភទនីមយួៗ (Photo, 
Video, File, Voice ជេដម)

៥.២ ទិននន័យនិងករផទុក (Data and Storage) របូភពទី១ របូភពទី២

1.1

1



៥.៣.  ករកំណត់ Appearance

ជំហនទី១៖

ទី១៖ ចុចេលពកយ Chat background េដមប ី
ផល ស់បតូរ ផទ ងំរបូភពឆត

ទី២៖ ចុចេលពកយ Manual របសិនេបេលកអនក
ចងកំ់ណតេ់ដយខលួនឯង និង Scheduled េលកអនកអច
េធវករកំណត់ Theme  េដយសវ័យរបវតតិ

ទី៣៖ ចុចេលពកយ Theme ផទ ងំDay និង ផទ ងំ
Night

ទី៤៖ ចុចេលសញញ ចុចៗ េដមបផីល ស់បតូរទំហំ អកសរ
ែដលបនឆតេនកនុងកមមវធីិ

របូភពទី១ របូភពទី២

1.1

1.2

1.3

1.4

1



ង.៧. រេបៀបលបុេលខទំនក់ទំនងេចញពីបញជ ី (Remove Contact)

េផតមេចញពីបញជ ីទំនកទំ់នងនិង (Contact List) 

េលកអនកចុចេរជសយកេឈម ះទំនក់ ទំនងណ
មយួែដលេលកអនកចងលុ់ប ផទ ងំ មយួនឹងបងហ ញ

ដូចរបូខងេរកម។

ជំហនទី១៖ េលកអនកចុចេលេឈម ះទំនក់ ទំនង

បនទ បម់កអូសមកខងេឆវង េឈម ះទំន
កទំនងេនះនឹងបងហ ញប៊ូតុង សំរបឲ់យ

េលកអនកលុប

របូភពទី១ របូភពទី២

1



ង.៨. រេបៀបលបុករជែជកជរកុមេចញពីបញជ ី (Remove Group)

កមមវធីិ MPTCC បនផតល់នូវភពងយរសួល

សរមបក់រែសវង រកដូចជេឈម ះទំនកទំ់នងនិងខលឺម
សរៃនសរ ែដលធល បប់នេផញេឆលយឆលងកនលងមក។

របូភពទី១ របូភពទី២

2

ជំហនទី១៖ េលកអនកចុចចូលបញជ ីរកុម (Chat list)

ជំហនទី២៖ បនទ បម់កេលកអនកចូលេទកន់ ពត័

មនរកុមេដមបលុីប

1



ជំហនទី៣៖ បនទ បពី់េលកអនកបនចូលេទកនព់ត័មនរកុម

េហយេលកអនកបនេឃញប៊ូតុង សរមបលុ់ប រកុម
េចញពីកមមវធីី

3



សមូអរគុណ!


