
 

 

 

สถานศกึษา: การตรวจสอบความมสีว่นรว่ม [EDD]  

บทนาํ 

ขอแสดงความยนิดกัีบกา้วแรกในการนาํการศกึษามาสู่โลกออนไลนส์าํหรับโรงเรยีนของคณุ! 
แบบสอบถามนี้จะชว่ยใหค้ณุประเมนิความพรอ้มดา้นเทคนคิสาํหรับโรงเรยีนของคณุในการใชโ้ซลชัูนของ Google for Education  
สาํหรับการเรยีนรู้ผา่นเวบ็   http://www.google.com/edu 

เราขอแนะนาํใหค้ณุกรอกขอ้มลูในทกุสว่นของเอกสารนี้ แตส่ว่น C 
นัน้มคีวามสาํคัญเปน็พเิศษสาํหรับการดาํเนนิการที่ตอ้งอาศัยการใหค้าํปรกึษาดา้นเทคนคิหรอืการปรับปรงุดา้นแบนดว์ดิท/์โครงสรา้งพื้นฐาน   

สว่น A: ขอ้มลูพื้นฐาน 

สว่น B: การผสานรวม 

สว่น C: โครงสรา้งพื้นฐานปัจจบัุน 

สว่น D: ขดีความสามารถและความตอ้งการของทมี ICT 

 

สว่น A:  ขอ้มลูพื้นฐาน 

1. ชื่อเตม็ขององคก์ร 

2. ประเภทขององคก์ร: อดุมศกึษา/อนุบาล-มัธยมศกึษาปีที่ 6/อื่นๆ: ... 

3. ที่อยู่ 

4. บคุคลที่ตดิตอ่ได  ้

 บทบาท ชื่อ อเีมล โทรศัพท ์

บคุคลที่กรอกขอ้มลูในแบบ
ฟอรม์นี้ 

    

เชน่ หัวหนา้ฝ่าย ICT ผู้อาํนวยการฝ่าย ICT    

     

     

 

5. โปรดใหข้อ้มลูสถติดิา้นจาํนวนบคุคลโดยประมาณในตารางดา้นลา่งนี้  

 

 

http://www.google.com/edu
http://www.google.com/edu


 

วทิยาเขต  จาํนวนนักเรยีน  จาํนวนเจา้หนา้ที่   

 ในวทิยาเขต  นอกวทิยาเขต เจา้หนา้ที่ทางวชิาการ เจา้หนา้ที่ธรุการ 

     

     

     

รวม     

 

 

6. วัสดคุอมพวิเตอรแ์ละการเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็  

a. โปรดกรอกขอ้มลูดา้นลา่งตามจาํนวนคอมพวิเตอรท์ี่สถาบันจัดใหใ้นหอ้งปฏบัิตกิาร และพื้นที่สว่นกลางอื่นๆ เชน่ หอ้งสมดุ เปน็ตน้  

หอ้ง/สถานที่ จาํนวนคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล/แล็
ปทอ็ป 

ใครสามารถเขา้ถงึ 
[เจา้หนา้ที่/นักเรยีน] 

คอมพวิเตอรส์ามารถใชอ้นิเทอรเ์น็
ตไดห้รอืไม  ่

    

    

    

    

 

b. โปรดกรอกขอ้มลูในตารางดา้นลา่ง 
โดยใชค้า่ประมาณที่ใกลเ้คยีงที่สดุวา่มนัีกเรยีนและคณาจารย/์เจา้หนา้ที่ใชอ้ปุกรณป์ระเภทตอ่ไปนี้กี่เปอรเ์ซน็ต  ์

นักเรยีน   คณาจารย/์เจา้หนา้ที่   

แทบ็เลต็/แลป็ทอ็ป  เดสกท์อ็ป สมารท์โฟน แทบ็เลต็/แลป็ทอ็ป  เดสกท์อ็ป  สมารท์โฟน 

      

 

  



 

 

c. สาํหรับขดีความสามารถในการเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็ โปรดกรอกขอ้มลูในตารางดา้นลา่งและรวมกราฟการใชง้านในกรณทีี่เปน็ไปได  ้

วทิยาเขต/คณะ ผู้ใหบ้รกิาร 
(ISP, REN...) 

ความเรว็ใน
การอัปโหล
ด 

% 
การใชง้านอั
ปโหลด 

ความเรว็ในการ
ดาวนโ์หลด 

% 
การใชง้านดา
วนโ์หลด 

โหมดการเชื่อมตอ่ (ไฟเบอร,์ 
ไมโครเวฟ, DSL, ...) 

คา่ใชจ้า่ยตอ่เดอื
น 

        

        

        

 

d. ถา้ม ีWi-Fi ในสถานศกึษา โปรดใหข้อ้มลูตอ่ไปนี้  

i. พื้นที่ครอบคลมุ (% ของพื้นที่ทางวชิาการที่ครอบคลมุ และ % ของพื้นที่ทัว่ไปที่ครอบคลมุ)  

ii. ใครสามารถเขา้ถงึ Wi-Fi ในสถานศกึษา  เฉพาะเจา้หนา้ที่, เจา้หนา้ที่และนักเรยีน หรอืทกุคน 

e. โครงสรา้งพื้นฐานตามแผน  

i. โปรด อธบิายถงึแผนที่มอียู่แลว้ในการเริ่มใช ้ทดแทน หรอืปรับปรงุโครงสรา้งพื้นฐานปัจจบัุน   

ii. แผนนี้ผา่นการอนุมัตแิลว้หรอืไม  ่

iii. โครงการมคีา่ใชจ้า่ยเทา่ใด และจะมกีารจัดสรรเงนิทนุอยา่งไร  

 

7. อเีมลและการทาํงานรว่มกัน  

a. มอีเีมลใหกั้บคณาจารย/์เจา้หนา้ที่หรอืไม ่ถา้ม ีโซลชัูนอเีมลที่ใชค้อือะไร   
b. มอีเีมลใหกั้บนักเรยีนหรอืไม ่ถา้ม ีโซลชัูนอเีมลที่ใชค้อือะไร  
c. คณุจัดการการตัง้คา่ DNS อยา่งไร - โดยตรง ผา่น ISP หรอืผา่นผู้ใหบ้รกิารอื่น 

 

 

  



 

 

สว่น B: การผสานรวมS 

 

Google Apps มกีารใชง้านโดยโรงเรยีนและมหาวทิยาลัยชัน้นาํเพื่อกาํหนดและรักษามาตรฐานระดับโลก ลดตน้ทนุ  
และใหบ้รกิารสื่อสารและการทาํงานรว่มกันที่มปีระสทิธภิาพ ถา้ตอ้งการดตัูวอยา่งวา่สถานศกึษานับพันแหง่ใชโ้ซลชัูนเหลา่นี้อยา่งไร โปรดไปที่ 
http://www.google.com/enterprise/apps/education/customers.html 

1. โปรดระบซุอฟตแ์วรห์รอืระบบไอททีี่มกีารใชง้านมากที่สดุในโรงเรยีนของคณุ ทัง้สาํหรับการบรหิารจัดการสว่นกลางและระหวา่งนักเรยีน คณาจารย  ์
และเจา้หนา้ที่ ขอ้ใดตอ่ไปนี้มคีวามสาํคัญสงูสดุ และขอ้ใดใชท้รัพยากรมากที่สดุ (รวมถงึคา่ใบอนุญาต ฮารด์แวร ์และเวลาที่ใชกั้บการดแูลระบบ)  

2. บัญชขีองแตล่ะบคุคล 

a. คณุมวีธิกีารที่รวมศนูย ์เพื่อใหส้มาชกิของชมุชนในโรงเรยีน/มหาวทิยาลัยสามารถตรวจสอบสทิธิ์กับบรกิารออนไลนห์ลายๆ  
อยา่งที่คณุมใีหใ้นปัจจบัุนหรอืไม ่(อเีมล อนิเทอรเ์นต็ ฯลฯ) ถา้ม ีคณุใชเ้ทคโนโลยใีด (เชน่ SAML/SSO, RADIUS)  

b. มไีดเรกทอรขีองนักเรยีน เจา้หนา้ที่ และคณาจารยอ์ยู่แลว้หรอืไม ่ไดเรกทอรนี้ีจัดเกบ็และเขา้ถงึอยา่งไร (เชน่ LDAP,  
ActiveDirectory) 

3. การลงทะเบยีนหลักสตูร: ขณะนี้คณุมรีะเบยีนอเิลก็ทรอนกิสห์รอืระบบจัดการการเรยีนรู้หรอืไม ่ ถา้ม ีโปรดระบวุา่ใชร้ะบบใดจากรายการดา้นลา่งนี้  

a. Moodle  

b. Blackboard  

c. Sakai  

d. Desire2Learn  

e. Pearson learning studio  

f. อื่นๆ  

4. บรกิารวดิโีอ: ถา้ม ีคณุใชโ้ซลชัูนใดในปัจจบัุนสาํหรับการเรยีนรู้ทางไกล บันทกึการบรรยาย การประชมุวดิโีอ ฯลฯ  

5. เวบ็ไซตส์ว่นบคุคล: นักเรยีน คณาจารย ์ภาควชิา หรอืกลุ่มอื่นๆ สรา้งเวบ็ไซตส์าํหรับคอรส์เวริก์หรอืกจิกรรมนอกหลักสตูร และตดิตอ่กับสมาชกิคนอื่นๆ  
ในชมุชนอยา่งไร 

6. นอกเหนือจากสิ่งที่กลา่วไปแลว้ขา้งตน้ มกีระบวนการหรอืฟังกชั์นสาํคัญใดบา้งของมหาวทิยาลัยที่คณุตอ้งการทาํใหเ้ปน็ระบบออนไลน  ์
หรอืเปน็ระบบออนไลนอ์ยู่แลว้และสามารถผสานรวมหรอืนาํมาใชกั้บ Google Apps ได ้(รวมถงึเรื่องตา่งๆ เชน่ งานธรุการ การรับนักเรยีน  
การลงทะเบยีนหลักสตูร การวางกาํหนดการกจิกรรม ศษิยเ์กา่สัมพันธ ์การเตอืน/แจง้เตอืนทางอเีมล เปน็ตน้)  

 

  



 

 

สว่น C:  โครงสรา้งพื้นฐานปัจจบัุน 

สว่นตอ่ไปนี้มขีึ้นเพื่อชว่ยใหเ้ราเขา้ใจถงึจดุแขง็และจดุออ่นในโครงสรา้งพื้นฐาน ปัจจบัุน ของมหาวทิยาลัย 

1. พลังงาน 

a. คณุใชแ้หลง่พลังงานไฟฟ้าที่นอกเหนือจากการจา่ยไฟฟ้าสาธารณปูโภคหรอืไม  ่  

b. ถา้ม ีคณุใชพ้ลังงานแบบใดบา้ง และมรีะยะเวลาใชง้านโดยเฉลี่ยตอ่วันเปน็อยา่งไรสาํหรับแตล่ะแบบ  

c. หอ้งเซริฟ์เวอร,์ ตู้ IDF (เครอืขา่ย) ของคณุมกีารสาํรองพลังงานดว้ยเครื่องกาํเนดิไฟฟ้าหรอื UPS ตลอด 24 ชัว่โมงไมม่วัีนหยดุหรอืไม  ่
 

2. แบนดว์ดิท  ์  

a. โปรดใชก้ารทดสอบ traceroute และ ping ไปที่  www.google.com และวางผลลัพธท์ี่นี่  

b. ซึ่งควรดาํเนนิการจากภายในเครอืขา่ยของมหาวทิยาลัย [ในพรอมทค์าํสัง่ของ Windows ใหพ้มิพ ์"tracert www.google.com" 
และ "ping www.google.com" ในพรอมทค์าํสัง่ของ Linux ใหพ้มิพ ์"traceroute www.google.com" และ "ping 
www.google.com"] 

c. ถา้ม ีบลอ็กที่อยู่ IP สาธารณะและซับเนต็มาสกข์องมหาวทิยาลัยคอือะไร  
 

d. มหาวทิยาลัยของคณุมรีะบบ Autonomous (AS) ของตนเองหรอืไม ่ถา้ม ีคณุสามารถแจง้หมายเลข ASN ไดห้รอืไม  ่
 

3.  การแจกแจงเครอืขา่ย  

a. โปรดแนบแผนภมูกิารแจกแจงเครอืขา่ย (กายภาพ, ลอจคัิล) ที่ระบถุงึเราเตอร ์สวติช ์ฮับ และอปุกรณเ์ชื่อมตอ่สัญญาณไรส้าย 

b. โปรดระบจุาํนวน แบรนด ์หมายเลขรุ่น และอายโุดยประมาณของอปุกรณเ์ชื่อมตอ่สัญญาณไรส้าย  

c. โปรดอธบิายวธิกีารตรวจสอบสทิธิ์เพื่อเขา้ถงึเครอืขา่ย Wi-Fi (รหัสการเขา้ถงึ/การลงชื่อเขา้ใช,้ รหัสผา่นเริ่มตน้สาํหรับทกุคน, ID อเีมล...) 

d. คณุใชไ้ฟรว์อลล ์เราเตอร ์และสวติชป์ระเภทใดอยู่  โปรดระบรุายละเอยีดของแบรนด ์(เชน่ HP, Cisco, D-Link, Smoothwall)  
และหมายเลขรุ่น 

e. คณุมกีารแบง่สว่นเครอืขา่ยหรอืไม ่(L2/L3) 

f. คณุใช ้NAT หรอืไม  ่

g. คณุใช ้DHCP หรอืไม  ่

h. มรีะเบยีบขอ้บังคับสาํหรับระบบไรส้ายภายในอาคาร/กลางแจง้หรอืไม  ่
(กฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับอาจจาํกัดการใชอ้ปุกรณไ์รส้ายบางอยา่ง) ในบางประเทศไมอ่นุญาตใหม้ ีWi-Fi กลางแจง้  
และกฎหมายกาํกับดแูลบางอยา่งอนุญาตใหใ้ช ้EIRP ที่มากกวา่ 100mw (20dB) ใน 2.4 GHz) 

 

 

  

http://www.google.com/


 

 

4. วัสดคุอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลัย  

a. มหาวทิยาลัยมหีอ้งเซริฟ์เวอรก์ี่หอ้ง  

b. ในหอ้งเซริฟ์เวอรม์อีปุกรณใ์ดอยู่ โปรดระบจุาํนวนและขอ้มลูจาํเพาะของฮารด์แวร/์ระบบปฏบัิตกิารสาํหรับอปุกรณแ์ตล่ะประเภท  

c. มบีรกิารอะไรบา้งที่โฮสตใ์นเซริฟ์เวอรเ์หลา่นี้  

d. มอีนิทราเนต็ที่โฮสตภ์ายในองคก์รหรอืไม  ่

e. ถา้ม ีมกีารใหแ้ละใชบ้รกิารอนิทราเนต็อะไรบา้ง  

f. คณุใชว้ธิกีารตรวจสอบสทิธิ์อยา่งไรสาํหรับบรกิารภายใน (เชน่ SAML/SSO, LDAP, RADIUS, Active Directory, 
รหัสผา่นที่แฮชในฐานขอ้มลู ฯลฯ)  

g. มหาวทิยาลัยของคณุมกีารบลอ็กหรอืกรองการรับสง่ขอ้มลูอนิเทอรเ์นต็หรอืเนื้อหาหรอืไม ่(เชน่ P2P, YouTube, ภาพอนาจาร, ฯลฯ)  

h. มหาวทิยาลัยของคณุมกีารจัดการแบนดว์ดิทห์รอืการควบคมุการเชื่อมตอ่หรอืไม ่(เชน่ ไคลเอน็ตแ์ตล่ะรายการจาํกัดไวไ้มเ่กนิ  
500Kbit/s) 

  



 

 

สว่น D:  ขดีความสามารถและความตอ้งการของทมี ICT 

1. ทมี ICT ตอ้งการความชว่ยเหลอืในการทาํให ้Google Apps ใชง้านได/้การยา้ยขอ้มลูขัน้ตน้หรอืไม ่หรอืตอ้งการทาํใหใ้ชง้านไดด้ว้ยตนเอง  

2. เจา้หนา้ที่ของมหาวทิยาลัยจัดการ/ดแูลระบบโครงสรา้งพื้นฐานของเครอืขา่ยและเซริฟ์เวอรด์ว้ยตนเอง  
หรอืมบีรษัิท/ที่ปรกึษาภายนอกใหบ้รกิารเหลา่นี้  

a. ถา้บรษัิทหรอืที่ปรกึษาภายนอกเปน็ผู้ใหบ้รกิาร ปกตแิลว้มกีารใหบ้รกิารสนับสนุนประเภทใดสาํหรับมหาวทิยาลัย  

3. บคุคลที่อยู่ในมหาวทิยาลัยโดยทัว่ไป (และเจา้หนา้ที่ ICT โดยเฉพาะ) ตอ้งการการฝึกอบรมดา้นใดมากที่สดุ สามารถเลอืกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
และโปรดระบวุา่การฝึกอบรมนัน้ตอ้งการสาํหรับเจา้หนา้ที่ ICT, ฝ่ายบรหิาร, เจา้หนา้ที่ฝ่ายวชิาการ หรอืนักเรยีน  

a. Google Apps  

b. การดแูลระบบ Linux  

c. การออกแบบและการปฏบัิตงิานเครอืขา่ยทางกายภาพ  

d. การออกแบบและการปฏบัิตงิานเครอืขา่ยไรส้าย  

e. การตรวจสอบ การจัดการและการรักษาความปลอดภัยเครอืขา่ย  

f. บรกิารเครอืขา่ย (เชน่ WWW, DNS, พรอ็กซ,ี ระบบอนิทราเนต็, TCP/IP)  

g. เราติ้ง, โปรโตคอลเราติ้ง, สวติชงิ  

h. การจัดการและการปฏบัิตงิานของหอ้งเซริฟ์เวอร  ์ 

i. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ:  

4. เจา้หนา้ที่ ICT มสีว่นรว่มในกลุ่มผู้ใชท้ี่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยใีนพื้นที่ องคก์รแบง่ปันความรู้ หรอืฟอรัมใดบา้งหรอืไม ่ ถา้ม ีโปรดใหร้ายละเอยีด  

5. บรกิารและการสนับสนุน 

a. ทมี ICT มสีมาชกิจาํนวนกี่คน ทมีมโีครงสรา้งอยา่งไร  

b. คณุมแีผนกชว่ยเหลอืหรอืไม  ่

c. นักเรยีน/คณาจารย/์เจา้หนา้ที่จะขอรับการสนับสนุนดา้น ICT ไดจ้ากที่ใด 

d. คณุใชก้ระบวนการมาตรฐานหรอืไม ่(เชน่ ITIL) 

 


