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เกี�ยวกับคู่มอืนี�
คูม่อืนี�ควรใชก้บัคูม่อืเริ�มใชง้านฉบบัยอ่ของอปุกรณ์ Chrome ภายใน 5 ขั �นตอน ซึ�งมกีารอธบิายประเด็นตอ่ไปนี� (โดย
ละเอยีด)

● สิ�งสําคญัที�ตอ้งตดัสนิใจในการนําอปุกรณ ์Chrome มาใชก้บัธรุกจิหรอืสถาบนัการศกึษาขนาดใหญ่

● นโยบายที�ใชก้บัระบบคลาวด,์ แอป Chrome และกรณีการใชง้านเฉพาะ หากตอ้งการเอกสารที�เจาะลกึยิ�งขึ�น
โปรดดศูนูยช์ว่ยเหลอื Chrome Enterprise

คูม่อืนี�มุง่เนน้ไปที�หวัขอ้ตอ่ไปนี�เป็นหลกั

● การต ั�งคา่และการลงทะเบยีน - วธิเีชื�อมตอ่อปุกรณแ์ตล่ะเครื�องกบัเครอืขา่ยของคณุ ลงทะเบยีนอปุกรณ์
เหลา่นี�ในโดเมน และอปัเดตอปุกรณใ์หใ้ช ้Chrome OS เวอรช์นัลา่สดุ

● การจดัการ - วธิผีลกัดนันโยบายของโดเมนใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นไอท ีและวธิตีั �งคา่และจัดการอปุกรณ์
ที�ใช ้Chrome OS เวอรช์นัลา่สดุ

หมายเหต:ุ เรารวบรวมคําแนะนําในการนําอปุกรณ ์Chrome มาใชใ้นสภาพแวดลอ้มธรุกจิและโรงเรยีนจากการทํางาน
รว่มกบัลกูคา้และพารท์เนอรท์ี�หลากหลายในวงการนี� เราตอ้งขอขอบคณุลกูคา้และพารท์เนอรเ์หลา่นี�ที�รว่มแบง่ปัน
ประสบการณแ์ละขอ้มลูเชงิลกึกบัเรา หากตอ้งการขอ้มลูเกี�ยวกบัการนําเบราวเ์ซอร ์Chrome ที�จัดการมาใช ้โปรดดู
นํา Chrome มาใช ้

เนื�อหาที�อธบิาย วธิกีาร คําแนะนํา และสิ�งสําคญัที�ตอ้งพจิารณาในการนําอปุกรณ ์Chrome มาใชใ้น
สภาพแวดลอ้มโรงเรยีนหรอืธรุกจิ

กลุม่เป้าหมายหลกั ผูด้แูลระบบไอที

สภาพแวดลอ้มดา้นไอที สภาพแวดลอ้มบนเว็บของ Chrome OS

บทสรปุที�ได้ แนวทางปฏบิตัแินะนําสําหรับสิ�งสําคญัที�ตอ้งพจิารณาและตดัสนิใจสําหรับการนํา
อปุกรณ ์Chrome มาใช ้

อปัเดตคร ั�งลา่สดุ: 30 กนัยายน 2019
ตาํแหนง่ของเอกสาร: https://support.google.com/chrome/a/answer/6149448

©2019 Google LLC สงวนลขิสทิธิ� Google และโลโก ้Google เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Google LLC ชื�อของบรษัิทและผลติภณัฑ์
อื�นๆ อาจเป็นเครื�องหมายการคา้ของบรษัิทที�เกี�ยวขอ้ง [CHROME-en-2.0]
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บทนํา
อปุกรณ ์Chrome คอืคอมพวิเตอรท์ี� Google พัฒนาขึ�นมาและทํางานโดยใช ้Chrome OS สิ�งที�ทําใหค้อมพวิเตอรเ์หลา่
นี�มคีวามพเิศษกค็อื อปุกรณ ์Chrome ทํางานในสภาพแวดลอ้มบนเว็บโดยสมบรูณ ์อปัเดตโดยอตัโนมตั ิคณุไมต่อ้งตดิ
ตั �งแพตชห์รอืสรา้งอมิเมจของเครื�องอยูเ่รื�อยๆ นอกจากนี�ยงัเปิดเครื�องอยา่งรวดเร็วและมฟีีเจอรก์ารรักษาความปลอดภยั
มากมายอยูใ่นตวั

คณุสามารถจัดการอปุกรณ ์Chrome จากศนูยก์ลางไดโ้ดยใชค้อนโซลผูด้แูลระบบของ Google โดยจะกําหนดการตั �ง
คา่กวา่ 200 รายการไดจ้ากคอนโซลบนเว็บนี� เชน่ การตั �งคา่ Wi-Fi, การเลอืกแอปที�จะตดิตั �งลว่งหนา้ และการบงัคบัให ้
อปุกรณอ์ปัเดตไปใช ้Chrome OS เวอรช์นัลา่สดุโดยอตัโนมตัิ

สิ�งที�ตอ้งดําเนนิการกอ่น

1. แมผู้ใ้ชอ้ปุกรณ ์Chrome ที�จัดการจะไมจํ่าเป็นตอ้งม ีGoogle Identity (บญัช ีGoogle Workspace) แตเ่รา
ขอแนะนําใหค้ณุสรา้งบญัช ีGoogle ใหผู้ใ้ชไ้วล้ว่งหนา้ ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ี�หวัขอ้เพิ�มผูใ้ชใ้นโดเมนของคณุ

2. คณุตอ้งมอีปุกรณท์ี�ใช ้Chromebook Enterprise หรอืเวอรช์นัที�เป็นรุน่อปัเกรด เชน่ Chrome Enterprise
Upgrade หรอื Chrome Education Upgrade สําหรับอปุกรณ ์Chrome แตล่ะเครื�องที�คณุจะจัดการ ซื�อรุน่
อปัเกรดสําหรับโรงเรยีนหรอืธรุกจิ นอกจากนี�องคก์รในสหรัฐอเมรกิาหรอืแคนาดายงัซื�อ Chrome Enterprise
Upgrade ทางออนไลนไ์ดด้ว้ย

3. หากคณุวางแผนที�จะนําอปุกรณ ์Chrome มาใชเ้ป็นจํานวนมากหรอืใชร้ว่มกบั Google Workspace เป็นครั �ง
แรก ขอแนะนําใหค้ณุทํางานรว่มกบัพารท์เนอร ์Google Cloud

จัดการอปุกรณ ์Chrome

คณุสามารถกําหนดคา่อปุกรณ ์Chrome ใหทํ้างานในสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนหรอืองคก์รไดเ้กอืบทกุรปูแบบ เมื�อนํา
อปุกรณ ์Chrome มาใช ้คณุซึ�งเป็นผูด้แูลระบบจะควบคมุการเขา้ถงึเครอืขา่ย Wi-Fi, การกรองเว็บ, แอปที�ตดิตั �งลว่งหนา้
และอื�นๆ อกีมากมายไดโ้ดยใชน้โยบายตอ่ไปนี�

● นโยบายดา้นอปุกรณ์ - สามารถบงัคบัใชก้ารตั �งคา่และนโยบายกบัอปุกรณ ์Chrome ที�จัดการในองคก์รของ
คณุ ไมว่า่ใครจะเป็นผูล้งชื�อเขา้ใชก้ต็าม ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถจํากดัไมใ่หผู้ใ้ชบ้างคนลงชื�อเขา้ใช ้บล็อก
โหมดผูม้าเยอืน และกําหนดการตั �งคา่อปัเดตอตัโนมตัิ ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิ

● นโยบายผูใ้ช้ - สามารถบงัคบัใชก้ารตั �งคา่และนโยบายกบัผูใ้ชใ้นองคก์ร ไมว่า่ผูใ้ชเ้หลา่นั�นจะใชอ้ปุกรณ์
Chrome เครื�องใดอยูก่ต็าม ตวัอยา่งเชน่ ผูด้แูลระบบไอทสีามารถตดิตั �งแอปลว่งหนา้ใหก้บัผูใ้ชบ้างคน, บงัคบั
ใช ้Google Safe Browsing, ตั �งคา่การลงชื�อเพยีงครั �งเดยีว (SSO), บล็อกปลั�กอนิบางอยา่ง, ขึ�นบญัชดํีา URL
บางรายการ, จัดการบุก๊มารก์ และใชก้ารตั �งคา่อื�นๆ อกีหลายสบิรายการกบัผูใ้ชท้ั�วทั �งองคก์ร ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิ

● นโยบายเซสชนัผูเ้ย ี�ยมชมที�จดัการ - สามารถกําหนดการตั �งคา่สําหรับอปุกรณท์ี�แชรใ์นโดเมนของคณุ เซส
ชนัผูเ้ยี�ยมชมที�จัดการทําใหผู้ใ้ชห้ลายคนแชรอ์ปุกรณ ์Chrome เครื�องเดยีวกนัไดโ้ดยไมต่อ้งลงชื�อเขา้ใชห้รอื
ตรวจสอบสทิธิ� คณุสามารถบงัคบัใชก้ารตั �งคา่ตา่งๆ เชน่ การนําผูใ้ชอ้อกจากระบบหลงัจากหมดเวลาที�กําหนด
ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิ
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การเชื�อมต่อ
เมื�อคณุตั �งคา่การเชื�อมตอ่ไรส้ายสําหรับหอ้งเรยีนหรอืธรุกจิ อยา่ลมืตรวจสอบวา่การเชื�อมตอ่ดงักลา่วมกีารครอบคลมุ
เพยีงพอทั�วทั �งอาคาร และคณุมแีบนดว์ดิทอ์นิเทอรเ์น็ตพอสําหรับใหอ้ปุกรณท์กุเครื�องทํางานออนไลนไ์ด ้

ฟีเจอรสํ์าคญั

อปุกรณ ์Chrome รองรับโปรโตคอล Wi-Fi ที�ใชอ้ยา่งแพรห่ลายทกุโปรโตคอล ไดแ้ก ่WEP, WPA, WPA2, EAP-TLS,
EAP-TTLS, EAP-PEAP และ LEAP นอกจากนี�อปุกรณ ์Chrome บางเครื�องยงัมฮีารด์แวรสํ์าหรับการเขา้ถงึอนิ
เทอรเ์น็ตบนอปุกรณเ์คลื�อนที�แบบ 3G หรอื 4G ซึ�งจะใชง้านไดห้ากมกีารครอบคลมุของอนิเทอรเ์น็ตมอืถอืและแพ็กเกจ
อนิเทอรเ์น็ตมอืถอื

เคล็ดลบัการประเมนิและการนํามาใชง้าน

การประเมนิและเตรยีมความพรอ้มโครงสรา้งพื�นฐานดา้นเครอืขา่ยขององคอ์ยา่งเหมาะสมเป็นขั �นตอนสําคญัที�จะทําใหผู้ ้
ใชข้องคณุไดรั้บประสบการณท์ี�ดทีี�สดุ ผูด้แูลระบบไอทคีวรตรวจสอบวา่มแีบนดว์ดิทแ์ละการเชื�อมตอ่ที�เพยีงพอ โดย
เฉพาะอยา่งยิ�งในบรเิวณที�มผีูใ้ชห้นาแน่น เชน่ สํานักงานบรษัิทหรอืโรงเรยีนซึ�งมกีารใชอ้ปุกรณ ์Chrome หลายเครื�อง
พรอ้มๆ กนั

● ทดสอบการครอบคลมุ Wi-Fi และความหนาแนน่เพื�อประเมนิวา่จําเป็นตอ้งเพิ�มจดุเขา้ใชง้านหรอืไม ่ซึ�ง
ทําไดโ้ดยใชแ้อป Wifi Analyzer ของบคุคลที�สามในอปุกรณ์ Android

● ทาํการสาํรวจโครงสรา้งพื�นฐานและโทโพโลยไีรส้ายในอาคารทกุหลงักอ่นที�จะนําอปุกรณม์าใชท้ั�วทั �ง
โรงเรยีน/บรษัิท เพื�อใหม้ั�นใจวา่มกีารครอบคลมุไรส้ายที�เพยีงพอ ขอแนะนําใหค้ณุใชบ้รกิารพารท์เนอรท์ี�มคี
วามเชี�ยวชาญเฉพาะทางในดา้นโทโพโลยไีรส้ายเพื�อดําเนนิการตอ่ไปนี�

○ การสาํรวจสถานที� -กอ่นอื�นคณุจะตอ้งวเิคราะหท์ั �งเครอืขา่ย Wi-Fi ที�มอียู ่พรอ้มกบัตรวจสอบ
สญัญาณรบกวนโดยรอบจากอปุกรณห์รอืเครอืขา่ย Wi-Fi อื�นๆ

○ ปรบัใชง้าน -วางจดุเขา้ใชง้านหรอืปรับตําแหน่งใหมโ่ดยที�มกีารรักษาความปลอดภยั การเลอืกชอ่ง
สญัญาณ และกําลงัในการรับ/สง่ (Rx/Tx) ที�เหมาะสม

● ตรวจสอบใหม้ ั�นใจวา่อปุกรณ ์Chrome มสีทิธิ�เขา้ถงึ URL ที�จาํเป็น อปุกรณ ์Chrome ตอ้งมสีทิธิ�เขา้ถงึ
บรกิารของ Google จงึจะทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวมถงึเพื�อรับนโยบายและการอปัเดตความปลอดภยั หาก
สภาพแวดลอ้มของคณุมกีารจํากดัการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณท์ี�ปรับใชย้งัคง
เขา้ถงึ URL เฉพาะเจาะจงของ Google เหลา่นี�ไดโ้ดยไมต่อ้งผา่นพร็อกซทีี�มกีารตรวจสอบสทิธิ�หรอืการตรวจ
สอบ SSL

หากตอ้งการขอ้มลูที�เจาะลกึมากขึ�น โปรดดหูวัขอ้การสรา้งเครอืขา่ยองคก์รสําหรับอปุกรณ ์Chrome

จัดการโปรไฟลเ์ครอืขา่ย

ผูใ้ชส้ามารถเพิ�มเครอืขา่ย Wi-Fi ในอปุกรณ ์Chrome ดว้ยตวัเองไดท้กุเมื�อ แต ่Google ขอแนะนําใหใ้ชค้อนโซลผูด้แูล
ระบบในการพชุโปรไฟล ์Wi-Fi อปุกรณ ์Chrome จะดาวนโ์หลดโปรไฟลเ์หลา่นี�พรอ้มทั �งนําไปใชใ้นระหวา่งกระบวนการ
ลงทะเบยีน นอกจากนี�ระบบจะพชุการอปัเดตโปรไฟลเ์ครอืขา่ย Wi-Fi ในขณะที�อปุกรณ ์Chrome รเีฟรชนโยบาย
อตัโนมตัดิว้ย การใชค้อนโซลผูด้แูลระบบเพื�อพชุการกําหนดคา่เหลา่นี�มขีอ้ดคีอื คยีท์ี�แชรล์ว่งหนา้ (PSK) จะมคีวาม
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
https://support.google.com/chrome/a/answer/6334001
https://support.google.com/chrome/a/answer/3339263
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https://support.google.com/chrome/a/answer/2634553


ซบัซอ้นไดใ้นระดบัที�เพยีงพอและคณุไมจํ่าเป็นตอ้งแชรค์ยีน์ี�กบัผูใ้ชป้ลายทาง

กําหนดคา่ Wi-Fi

ลกูคา้ที�ใชอ้ปุกรณ ์Chrome จํานวนมากใช ้WPA2-PSK เพราะตั �งคา่ไดง้า่ย แตอ่ปุกรณ ์Chrome สามารถทํางานไดใ้น
สภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาและองคก์รไดห้ลายรปูแบบ รวมถงึกรณีการใชง้าน Wi-Fi ที�ซบัซอ้นซึ�งตอ้งใชใ้บรับรอง
ไคลเอ็นต,์ SSO และมกีารใชโ้ซลชูนัการกรองเว็บ ดา้นลา่งนี�มเีคล็ดลบัในการตั �งคา่ Wi-Fi และการตั �งคา่เครอืขา่ย
เพิ�มเตมิที�ไมบ่งัคบั

เพิ�มการกําหนดคา่ Wi-Fi ในระดบัอปุกรณ์

หน่วยขององคก์รยอ่ยจะใชโ้ปรไฟลเ์ครอืขา่ย Wi-Fi เดยีวกบัองคก์รระดบับน ในการสรา้งโปรไฟล ์คณุจะตอ้งระบขุอ้มลู
เครอืขา่ย เชน่ SSID และประเภทการรักษาความปลอดภยั โปรดระมดัระวงัในการใหข้อ้มลู Service Set Identifier
(SSID) และรหสัผา่น เนื�องจากทั �งคูคํ่านงึถงึตวัพมิพเ์ล็กและตวัพมิพใ์หญ ่ขณะกําหนดโปรไฟลเ์ครอืขา่ย Wi-Fi ใหม่
คณุตอ้งทําเครื�องหมายในชอ่งเชื�อมตอ่โดยอตัโนมตัแิละชอ่ง Chromebook ในสว่นจาํกดัการเขา้ถงึเครอืขา่ย
Wi-Fi นี�ตามแพลตฟอรม์ดว้ย ดรูายละเอยีดทางเทคนคิเพิ�มเตมิสําหรับการตั �งคา่เครอืขา่ยไดท้ี�นี�

ตั �งคา่ Wi-Fi

วธิทีี�งา่ยที�สดุคอืการใชเ้ครอืขา่ยเปิดหรอืเครอืขา่ยที�ไมม่กีารกรองเพื�อลงทะเบยีนอปุกรณ ์Chrome และซงิคน์โยบาย
การจัดการเป็นครั �งแรก วธินีี�จะชว่ยใหอ้ปุกรณ ์Chrome รับโปรไฟลเ์ครอืขา่ยที�ผูด้แูลระบบไอทกํีาหนดได ้หลงัจาก
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กําหนดคา่อปุกรณแ์ลว้ ใหล้บเครอืขา่ยชั�วคราวในการลงทะเบยีนนี�ออกจากรายการเครอืขา่ยที�ตอ้งการใช ้ดวูธิี
เลกิจําเครอืขา่ย

การใชง้าน 802.1x

อปุกรณ ์Chrome รองรับการตรวจสอบสทิธิ� 802.1x โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุเพื�อดวูธิตีั �งคา่อปุกรณ์
Chrome กบัใบรับรองไคลเอ็นต์ ตวัอยา่งเชน่ ClearPass Onboard ของ Aruba Networks เป็นสว่นขยายที�จัดการกบั
การเริ�มตน้ใชง้านอปุกรณ ์Chrome และตดิตั �งใบรับรองดว้ยวธิทีี�ปลอดภยั
ผูด้แูลระบบ Google Cloud และพารท์เนอรส์ามารถดเูอกสารเกี�ยวกบัการกําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi ในองคก์รที�ใช ้
802.1x ขั �นสงูไดใ้น Google Cloud Connect

คณุตอ้งเชื�อมตอ่เครอืขา่ยนั�นอยูจ่งึจะดาวนโ์หลดใบรับรอง 802.1x ได ้ดงันั�นจงึควรตั �งคา่เครอืขา่ย WPA/WPA2-PSK
แบบเปิด หรอืจะใชอ้ะแดปเตอรแ์ปลง USB เป็นอเีทอรเ์น็ตเพื�อโหลดใบรับรองลงในอปุกรณก์ไ็ด ้โปรดดหูวัขอ้จัดการ
เครอืขา่ย

หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหวัขอ้นี� โปรดดจัูดการใบรับรองไคลเอ็นตใ์นอปุกรณ ์Chrome

การกรองเว็บ

โดยทั�วไปองคก์รที�ใชอ้ปุกรณก์รองเครอืขา่ยที�ดําเนนิการตรวจสอบ Secure Socket Layer (SSL) กําหนดวา่จะตอ้งเพิ�ม
ใบรับรองรทูที�กําหนดเองในแท็บสทิธิ�ที� chrome://settings/Certificates แมว้า่การใชใ้บรับรองจะใชไ้ดก้บัคําขอเว็บ
สว่นใหญท่ี�ผูใ้ชดํ้าเนนิการ แตคํ่าขอระดบัระบบบางรายการไมใ่ชใ้บรับรองนี�เพื�อป้องกนัผูใ้ชจ้ากความเสี�ยงดา้นความ
ปลอดภยับางอยา่ง โปรดดรูายชื�อโฮสตต์อ่ไปนี�ที�ตอ้งไดรั้บการยกเวน้จากการตรวจสอบ SSL

เพื�อใหอ้ปุกรณ ์Chrome ทํางานไดใ้นเครอืขา่ยที�มกีารตรวจสอบ SSL โปรดดหูวัขอ้ตั �งคา่เครอืขา่ยโดยใชต้วักรอง
เนื�อหา SSL ซึ�งอธบิายวธิตีดิตั �งใบรับรองรทูที�กําหนดเองสําหรับผูใ้ชโ้ดเมนทั �งหมดที�ลงชื�อเขา้ใช ้Chromebook ที�ลง
ทะเบยีนขององคก์ร
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ตั�งค่าบัญชแีละนโยบาย Chrome OS
เมื�อใชค้อนโซลผูด้แูลระบบของ Google คณุจะจัดระเบยีบและจัดการกลุม่อปุกรณ ์Chrome ไดจ้ากศนูยก์ลาง หากคณุ
จัดการผูใ้ชด้ว้ยคอนโซลผูด้แูลระบบ คณุสามารถตั �งคา่นโยบายระดบัอปุกรณแ์ละระดบัผูใ้ชต้ามหน่วยขององคก์รไดจ้าก
สว่นการจัดการ Chrome ของคอนโซลผูด้แูลระบบ

คณุจะดรูายการอปุกรณ ์Chrome, คน้หาอปุกรณ ์และดขูอ้มลูเกี�ยวกบัอปุกรณ ์(หมายเลขซเีรยีล สถานะการลงทะเบยีน
วนัที�ส ิ�นสดุการสนับสนุน ชื�อผูใ้ชท้ี�ลงทะเบยีน และหมายเหตทุี�ป้อนดว้ยตวัเอง เชน่ ตําแหน่ง) ไดจ้ากรายการอปุกรณใ์น
คอนโซลผูด้แูลระบบ หากเจาะลกึเขา้ไปในอปุกรณแ์ตล่ะเครื�องตามหมายเลขซเีรยีล คณุจะดรูายละเอยีดตา่งๆ เชน่
เวอรช์นัระบบปฏบิตักิารที�ตดิตั �ง ที�อยู ่MAC และผูใ้ชท้ี�เขา้สูร่ะบบครั�งลา่สดุของอปุกรณไ์ดด้ว้ย ระบบจะบงัคบัใช ้
นโยบายดา้นอปุกรณเ์หลา่นี� ในอปุกรณ ์Chrome ทกุเครื�องที�ลงทะเบยีนรับการจัดการในโดเมนของคณุ

นโยบายผูใ้ชจ้ะบงัคบัใชท้กุที�ที�ผูใ้ชข้องคณุลงชื�อเขา้ใช ้ซึ�งรวมทั �งอปุกรณ ์Chrome ที�ลงทะเบยีนและไมไ่ดล้งทะเบยีน
การตั �งคา่เหลา่นี�หมายความวา่คณุจะตั �งคา่นโยบายความปลอดภยัและควบคมุแอปที�อนุญาตใหผู้ใ้ชด้าวนโ์หลดและ
เขา้ถงึได ้หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิ โปรดดหูวัขอ้การจัดการอปุกรณ ์Chrome

สิ�งสําคญัที�ควรพจิารณาเกี�ยวกบันโยบาย

วธิกํีาหนดการตั �งคา่ที�เหมาะสมใหก้บัโรงเรยีนหรอืธรุกจิของคณุ

1. จดบนัทกึวา่คณุตอ้งการใหอ้ปุกรณ ์Chrome ตน้แบบมกีารตั �งคา่อยา่งไรในสภาพแวดลอ้มของคณุ

2. กําหนดใหก้ารตั �งคา่เดยีวกนันี�เป็นนโยบายในคอนโซลผูด้แูลระบบโดยใชห้น่วยขององคก์รหน่วยเดยีวเพื�อ
ทดสอบ

3. เมื�อกําหนดการตั �งคา่ (เชน่ หนา้เริ�มตน้ที�จะโหลดเมื�อเริ�มตน้ระบบ เว็บแอปที�จะตดิตั �งลว่งหนา้ หรอื URL ที�จะ
ขึ�นบญัชดํีา) และยนืยนัความถกูตอ้งในอปุกรณ ์Chrome ในหน่วยขององคก์รนั�นเรยีบรอ้ยแลว้ คณุกส็ามารถ
จําลองการตั �งคา่เหลา่นี�ไปทั�วทั �งโดเมนได ้

หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวธิใีชห้น่วยขององคก์รกบัอปุกรณ ์Chrome โปรดดหูวัขอ้ยา้ยอปุกรณ ์Chrome ไปที�
หน่วยขององคก์ร

การตั �งคา่ที�แนะนํา

ในคอนโซลผูด้แูลระบบ คณุสามารถเขา้ถงึการตั �งคา่ตา่งๆ ภายใตก้ารต ั�งคา่ผูใ้ชแ้ละการต ั�งคา่อปุกรณโ์ดยเขา้ไปที�
การจดัการอปุกรณ ์> การจดัการ Chrome แมอ้งคก์รสว่นใหญจ่ะเลอืกใชค้า่เริ�มตน้ที�ตั �งไวอ้ยูแ่ลว้ แตด่า้นลา่งนี�
เป็นการตั �งคา่ยอดนยิมที�บางองคก์รมกีารปรับแตง่

อนญุาตใหผู้ใ้ชท้ ี�ลงชื�อเขา้
ใชอ้ปุกรณเ์ปลี�ยนบญัชใีน
หนา้ตา่งเบราวเ์ซอรไ์ด้

คณุเลอืกไดว้า่จะอนุญาตหรอืบล็อกไมใ่หผู้ใ้ชล้งชื�อเขา้ใชห้รอืออกจากระบบบญัชี
Google ภายในเบราวเ์ซอร ์หรอืจะอนุญาตใหผู้ใ้ชล้งชื�อเขา้ใชเ้ฉพาะบางโดเมนของ
Google Workspace เทา่นั�นกไ็ด ้ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการลงชื�อเขา้ใช ้
ในเบราวเ์ซอร์

การบงัคบัการลงทะเบยีนซํ�า Google แนะนําวา่คณุไมค่วรปิดการตั �งคา่นี� โดยการตั �งคา่นี�บงัคบัใหอ้ปุกรณท์ี�ถกูลา้ง
ขอ้มลูตอ้งลงทะเบยีนเขา้สูร่ว่มโดเมนของคณุอกีครั �ง หากไมต่อ้งการใหอ้ปุกรณ์
Chrome ลงทะเบยีนซํ�าในโดเมน คณุควรยกเลกิการจัดสรรอปุกรณเ์ครื�องดงักลา่ว ดู

คูม่อืการนําอปุกรณ ์Chrome มาใช ้| กนัยายน 2019 8
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ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการบงัคบัการลงทะเบยีนซํ�า

ล็อกหนา้จอ เลอืกล็อกหนา้จอโดยอตัโนมตัเิมื�อไมม่กีารใชง้านเสมอเพื�อเพิ�มการรักษาความ
ปลอดภยัและลดโอกาสที�คนอื�นจะใชค้อมพวิเตอรข์องผูใ้ชข้ณะที�เจา้ตวัไมอ่ยูท่ี�เครื�อง

แอปและสว่นขยายที�ตดิต ั�งไว้
ลว่งหนา้

เลอืกเว็บแอปที�เกี�ยวขอ้งกบัผูใ้ชข้องคณุ เชน่ Gmail ออฟไลนห์รอื Google ไดรฟ์
นอกจากนี�คณุยงัใสแ่อปไวใ้นรายการที�อนุญาตและไมอ่นุญาตไดด้ว้ยหากตอ้งการ
ควบคมุมากขึ�นอกีระดบัวา่ผูใ้ชส้ามารถตดิตั �งแอปใดไดบ้า้งจาก Chrome เว็บสโตร์

แอปที�ปกัหมดุไว้ เลอืกวา่จะซอ่นหรอืแสดงแอปใดในแถบงานระบบ หมายเหต:ุ การตั �งคา่นี�จะอนุญาต
เฉพาะแอปที�ผูด้แูลระบบระบเุทา่นั�น และผูใ้ชจ้ะไมเ่ห็นชดุแอปที�กําหนดเองของตนบน
แถบงานระบบอกีตอ่ไป

หนา้ที�จะโหลดเมื�อเร ิ�มตน้ทาํ
งาน

โดยทั�วไปจะตั �งคา่ใหโ้หลดหนา้แรกหรอืพอรท์ลัอนิทราเน็ต ขอ้เสยีกค็อื เมื�อมกีารตั �งคา่
นี� อปุกรณ ์Chrome จะไมกู่ค้นืแท็บจากเซสชนัเบราวเ์ซอรล์า่สดุหลงัจากรสีตารท์

จาํกดัการลงชื�อเขา้ใชเ้ฉพาะ
ผูใ้ชท้ ี�ระบุ

การจํากดัการลงชื�อเขา้ใช ้*@yourdomain.com จะป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ชล้งชื�อเขา้ใชด้ว้ย
บญัช ีGmail สําหรับผูบ้รโิภคหรอืบญัชอีื�นที�ไมไ่ดอ้ยูใ่นโดเมน คณุจะควบคมุไดว้า่ใคร
สามารถลงชื�อเขา้ใชอ้ปุกรณ ์Chrome ที�จัดการ (ที�ลงทะเบยีน) ได ้

ลบขอ้มลู การต ั�งคา่ และ
สถานะของผูใ้ชท้ ั�งหมด
หลงัจากออกจากระบบทกุ
คร ั�ง

ไมต่อ้งเปิดใชก้ารตั �งคา่นี� เพราะจะทําใหอ้ปุกรณด์าวนโ์หลดนโยบายผูใ้ชใ้หมท่กุครั �งที�
เริ�มเซสชนัการลงชื�อเขา้ใช ้เวน้แตว่า่คณุตอ้งการใหอ้ปุกรณ ์Chrome ลา้งสถานะผูใ้ช ้
ทั �งหมดเมื�อมกีารเปลี�ยนเซสชนัผูใ้ช ้

การต ั�งคา่การอปัเดต
อตัโนมตั ิ

ปลอ่ยการตั �งคา่การอปัเดตอตัโนมตัเิป็นคา่เริ�มตน้ไว ้อปุกรณ ์Chrome จะอปัเดตเอง
ทกุๆ 6-8 สปัดาหเ์พื�อนําฟีเจอรใ์หม ่การแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง และแพตชช์อ่งโหวก่ารรักษา
ความปลอดภยัมาใช ้นอกจากนี�เราขอแนะนําใหก้นั 5% ขององคก์รไวใ้ชเ้วอรช์นัที�กําลงั
พัฒนาหรอืเวอรช์นัเบตา้ เพื�อทดสอบวา่ Chrome OS รุน่อื�นๆ ในอนาคตจะใชง้านไดก้บั
องคก์รของคณุอยา่งไรบา้ง ดรูายการคําแนะนําทั �งหมดไดใ้นตวัเลอืกการอปัเดต
อตัโนมตัใินอปุกรณ ์Chrome
หมายเหต:ุ หากตอ้งการหยดุดาวนโ์หลดการอปัเดตในพื�นหลงักอ่นที�จะลงทะเบยีนและ
รบีตูอปุกรณ ์ใหก้ด Ctrl+alt+E ในหนา้จอขอ้ตกลงการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธสํิาหรับผูใ้ช ้
ปลายทาง ไมเ่ชน่นั�นแลว้ การอปัเดตที�ดาวนโ์หลดซึ�งควรถกูนโยบายบล็อกไวอ้าจมผีล
ใชง้านเมื�อผูใ้ชร้บีตูอปุกรณ์

การลงชื�อเพยีงคร ั�งเดยีว สําหรับองคก์รที�ใชก้ารลงชื�อเพยีงครั �งเดยีว (SSO) ใหท้ดสอบกบัผูใ้ชจํ้านวนนอ้ยกอ่นวา่
สามารถลงชื�อเขา้ใชอ้ปุกรณ ์Chrome ของตนได ้กอ่นที�จะนําไปใชก้บัทั �งองคก์ร หาก
คณุใช ้SSO สําหรับการลงชื�อเขา้ใช ้Google Workspace ในอปุกรณท์ี�มอียู ่คณุอาจ
พจิารณาใช ้Password Sync ของ Google Workspace
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https://support.google.com/chrome/a/answer/6352858
https://chrome.google.com/webstore/category/apps
https://support.google.com/chrome/a/answer/3168106
https://support.google.com/chrome/a/answer/3168106
https://support.google.com/a/answer/2611859


เตร�ยมอปุกรณ์ให้พรอ้มสําหรบัการนํามาใช้
กอ่นที�จะแจกจา่ยอปุกรณ ์Chrome ใหผู้ใ้ชป้ลายทาง อปุกรณจ์ะตอ้งไดรั้บการ "เตรยีมพรอ้ม" เพื�อใหม้ั�นใจวา่ผูใ้ชจ้ะได ้
รับประสบการณก์ารใชง้านที�เหมาะสมที�สดุ อยา่งนอ้ยที�สดุจะตอ้งลงทะเบยีนอปุกรณ ์Chrome ในโดเมนของคณุเพื�อรับ
การจัดการ ดว้ยวธินีี� กลุม่อปุกรณ ์Chrome ของคณุจะปรับใชก้ารอปัเดตนโยบายดา้นอปุกรณใ์นอนาคตโดยอตัโนมตัิ

หากคณุนําอปุกรณม์าใชใ้นจํานวนไมม่าก โปรดดคููม่อืเริ�มใชง้านฉบบัยอ่ซึ�งมวีธิกีารลงทะเบยีนอปุกรณพ์รอ้มนําไปใช ้
งานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ หากคณุนําอปุกรณ ์Chrome มาใชก้บักลุม่ขนาดใหญ ่เชน่ หอ้งเรยีนหรอืโรงเรยีนหลายแหง่
หรอืองคก์รหลายสาขา โปรดดวูธิกีารดา้นลา่ง

อปัเดตอปุกรณ ์Chrome เป็นเวอรช์นัลา่สดุ

อปุกรณท์ี�ใช ้Chrome OS จะตรวจหาและดาวนโ์หลดอปัเดตโดยอตัโนมตัเิมื�อเชื�อมตอ่ Wi-Fi หรอือเีทอรเ์น็ต อปุกรณจ์ะ
อปัเดตเป็นเวอรช์นัลา่สดุ เวน้แตว่า่ผูด้แูลระบบจะตั �งขอ้จํากดัไวใ้นการตั �งคา่การอปัเดตอปุกรณ์ อยา่งไรกต็าม หากคณุ
จําเป็นตอ้งอปัเดตอปุกรณจํ์านวนมากแตต่อ้งการรักษาแบนดว์ดิทข์องเครอืขา่ย คณุสามารถใชอ้ปุกรณ ์USB สําหรับการ
กูค้นืที�ม ีChrome OS เวอรช์นัลา่สดุได ้

การอปัเดตดว้ยไดรฟ์ USB เป็นวธิทีี�มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากที�สดุเมื�อคณุตอ้งทําอมิเมจอปุกรณ ์Chrome
หลายรอ้ยหรอืหลายพันเครื�อง การอปัเดตดว้ย USB เป็นวธิทีี�ดใีนการประหยดัแบนดว์ดิทจ์ากอปุกรณแ์ตล่ะเครื�องที�อาจ
ใชแ้บนดว์ดิทก์วา่ 400 MB ในการดาวนโ์หลดอปัเดตระบบปฏบิตักิารแบบเต็ม

สรา้งอมิเมจ Chrome OS

หากตอ้งการอปัเดตอปุกรณ ์Chrome ใหเ้ป็น Chrome OS เวอรช์นัลา่สดุดว้ยตนเองโดยใชอ้ปุกรณ ์USB คณุจะตอ้งมี
ส ิ�งตอ่ไปนี�

1. ขอ้มลูรุน่และผูผ้ลติอปุกรณ ์Chrome ที�ตอ้งการอปัเดต
2. แฟลชไดรฟ์ USB 2.0 ขึ�นไปที�มพีื�นที� 4 GB หรอืมากกวา่
3. เบราวเ์ซอร ์Chrome ที�ทํางานใน ChromeOS, Microsoft Windows หรอื macOS
4. ตดิตั �งยทูลิติกีารกูค้นื Chromebook แลว้เลอืกยี�หอ้และรุน่ที�ถกูตอ้งของอปุกรณท์ี�จะทําดสิกก์ูค้นื USB

หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการอปัเดตอปุกรณ ์การกูค้นือปุกรณ ์หรอืการลา้งขอ้มลูอปุกรณ ์โปรดดทูี�นี�
หมายเหต:ุ อาจใชเ้วลา 1 สปัดาหเ์พื�อใหรุ้น่ที�เสถยีรพรอ้มใชง้านในเครื�องมอืเบริน์อมิเมจ
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https://support.google.com/chrome/a/answer/4601288
https://support.google.com/chrome/a/answer/1375678?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/chromebook-recovery-utili/jndclpdbaamdhonoechobihbbiimdgai
https://support.google.com/chromebook/answer/1080595?hl=en


เตรยีมอปุกรณใ์หพ้รอ้มสําหรับการลงทะเบยีน

วธิเีตรยีมความพรอ้มและนําอปุกรณไ์ปใช ้

1. สรา้งอปุกรณ ์USB กูค้นืหรอือปัเดตอปุกรณผ์า่นอากาศ (OTA) ขอแนะนําใหใ้ชว้ธิ ีUSB หากมอีปุกรณม์ากกวา่
10 เครื�อง

2. หลงัจากรบีตู ใหเ้ลอืกภาษา ประเภทคยีบ์อรด์ และเครอืขา่ย Wi-Fi

3. กด Ctrl-Alt-E หลงัจากยอมรับขอ้กําหนดในการใหบ้รกิารและกอ่นที�จะลงชื�อเขา้ใชอ้ปุกรณ ์Chrome คณุจะ
เห็น "การลงทะเบยีนองคก์ร" ที�ดา้นซา้ยบน

4. ป้อนชื�อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น (ของผูด้แูลระบบหรอืผูใ้ชท้ี�ลงทะเบยีนในโดเมน) แลว้คลกิลงทะเบยีนอปุกรณ์

เมื�อลงทะเบยีนอปุกรณสํ์าเร็จแลว้ คณุจะไดรั้บขอ้ความ "ลงทะเบยีนอปุกรณข์องคณุสําหรับการจัดการระดบั
องคก์รสําเร็จแลว้"

5. คลกิเสร็จสิ�นเพื�อกลบัไปที�หนา้จอการลงชื�อเขา้ใชเ้ริ�มตน้ คณุน่าจะเห็นขอ้ความ "อปุกรณน์ี�จัดการโดย
yourdomain.com" ที�ดา้นลา่งของหนา้

ทําขั �นตอนเหลา่นี�ซํ�ากบัอปุกรณ ์Chrome ทั �งหมดในองคก์รของคณุ หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการลงทะเบยีน
อปุกรณ ์โปรดดทูี�หวัขอ้ลงทะเบยีนอปุกรณ ์Chrome

บรกิารดแูลพเิศษสําหรับการเตรยีมเครื�องและลงทะเบยีน (ไมบ่งัคบั)

กระบวนการเตรยีมเครื�องดว้ยบรกิารพเิศษออกแบบมาเพื�อใหผู้ใ้ชนํ้าอปุกรณ ์Chrome ไปใชง้านไดโ้ดย "ไมต่อ้งแตะ
งานไอท"ี ขอ้ดขีองการใหต้วัแทนจําหน่ายเตรยีมเครื�องดว้ยบรกิารพเิศษคอื Chromebook ที�ไดรั้บจะพรอ้มใชง้านทนัที
ผูใ้ชส้ามารถแกะกลอ่งอปุกรณ ์Chrome หรอืนําออกจากรถเข็นคอมพวิเตอรแ์ลว้เริ�มทํางานไดท้นัทโีดยไมต่อ้งตั �งคา่
แน่นอนวา่อปุกรณ ์Chrome กเ็หมอืนกบัอปุกรณค์อมพวิเตอรสํ์าหรับผูใ้ชป้ลายทางอื�นๆ ที�จะตอ้งมกีารตั �งคา่เพื�อเชื�อม
โยงอปุกรณ ์Chrome กบันโยบายการจัดการที�เหมาะสมในคอนโซลผูด้แูลระบบ มตีวัแทนจําหน่ายอปุกรณ ์Chrome
ของ Google อยา่งเป็นทางการหลายรายที�ใหบ้รกิารนี�กอ่นการจัดสง่

ตวัแทนจําหน่ายหรอืองคก์รอื�นที�ใหบ้รกิารเตรยีมเครื�อง Chromebook ดว้ยการดแูลพเิศษในสถานที�จัดเตรยีมของตน
สามารถใชบ้ญัชผีูใ้ชท้ี�ไมใ่ชผู่ด้แูลระบบในโดเมน Google Workspace ของคณุได ้อนัที�จรงิ คณุอาจใสบ่ญัชลีง
ทะเบยีนนี�ในหน่วยขององคก์รที�ปิดใชบ้รกิารทั �งหมดกไ็ดเ้ชน่กนั

ดา้นลา่งนี�เป็นขั �นตอนจรงิที�อาจเกดิขึ�นกอ่นบรกิารเตรยีมเครื�องดว้ยการดแูลพเิศษ

● การอปัเดตเวอรช์นั Chrome OS

● การลงทะเบยีนเขา้รับการจัดการ Chrome OS

● การตรวจสอบความถกูตอ้งของนโยบาย ซึ�งรวมถงึเครอืขา่ย Wi-Fi ที�กําหนดคา่ลว่งหนา้

● การตดิแท็กสนิทรัพย์

● การแกะสลกัดว้ยเลเซอร์

● การมดัรวมอปุกรณต์อ่พว่ง

หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายอปุกรณ ์Google Chrome ของคณุ หรอืหากไมม่ี
พารท์เนอร ์คณุสามารถคน้หาพารท์เนอร ์Google Cloud ในพื�นที�ได ้
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https://support.google.com/chromebook/answer/1080595
https://support.google.com/chrome/a/answer/1360534
https://www.google.com/a/partnersearch/


นําแอป Android ไปใช �ในอปุกรณ์ Chrome
หากองคก์รของคณุใชอ้ปุกรณ ์Chrome ที�รองรับแอป Android คณุสามารถบงัคบัตดิตั �งแอป Android หรอืเลอืกวา่ผูใ้ช ้
จะดาวนโ์หลดแอป Android ใดไดบ้า้ง การเผยแพรแ่อปใหผู้ใ้ชทํ้าได ้3 วธิดีงัตอ่ไปนี�

● บงัคบัตดิตั �งแอปในอปุกรณ์
● สรา้งกลุม่แอปที�อนุญาตใหผู้ใ้ชด้าวนโ์หลดได ้
● ใหส้ทิธิ�ผูใ้ชเ้ขา้ถงึเนื�อหาทั �งหมดใน Managed Google Play Store (ไมร่องรับสําหรับลกูคา้ Chrome

Education)

หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการเปิดใชแ้อป Android ใหก้บัอปุกรณ ์Chrome ในโดเมนและอนุมตัแิอปใหผู้ใ้ช ้
โปรดดหูวัขอ้ใชแ้อป Android ในอปุกรณ ์Chrome

กอ่นที�จะเริ�มตน้

● Google ขอแนะนําใหค้ณุทดสอบแอป Android สําหรับอปุกรณ ์Chrome ในหน่วยขององคก์ร (OU) นํารอ่ง
กอ่นที�จะเปิดใหท้กุคนใชไ้ด ้หากคณุตดัสนิใจวา่ไมต่อ้งการใชแ้อปอกีตอ่ไป คณุสามารถปิดใชแ้อปแลว้ใช ้
อปุกรณต์อ่ไปไดเ้หมอืนเดมิ

● ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิที�อาจเกี�ยวขอ้งกบัการนําไปใชง้านของคณุไดใ้นคําถามที�พบบอ่ยเกี�ยวกบัแอป Android ใน
Chrome

การใชแ้อป Android ในโหมดคอีอสก์

คณุสามารถใชค้อนโซลผูด้แูลระบบของ Google ตดิตั �งแอป Android ในอปุกรณ ์Chrome ที�จัดการในโหมดคอีอส
กแ์บบปิดกั �นได ้ใชว้ธินีี�สําหรับการนําแอป Android ไปใชง้านในอปุกรณค์อีอสกแ์ละกําหนดคา่ใหเ้ริ�มทํางานโดย
อตัโนมตัิ
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https://developer.android.com/topic/arc/device-support.html
https://support.google.com/chrome/a/answer/7131624
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การพมิพแ์บบต่อตรงโดยใชอ้ปุกรณ์ Chrome
Chrome OS รองรับการพมิพแ์บบตอ่ตรงซึ�งชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเชื�อมตอ่กบัเครื�องพมิพแ์ละเซริฟ์เวอรก์ารพมิพไ์ดโ้ดย
ตรงและไมจํ่าเป็นตอ้งเขา้ถงึโครงสรา้งพื�นฐานในระบบคลาวด ์Chrome ใช ้Common UNIX Printing System (CUPS)
เพื�อรองรับการพมิพแ์บบตอ่ตรง และใช ้Internet Printing Protocol (IPP) เพื�อรองรับการพมิพไ์ปที�เครื�องพมิพท์ี�เชื�อม
ตอ่โดยตรงและเครื�องพมิพเ์ครอืขา่ย

คณุซึ�งเป็นผูด้แูลระบบสามารถใชค้อนโซลผูด้แูลระบบของ Google ตั �งคา่ CUPS ได ้เมื�อเพิ�มเครื�องพมิพ ์เครื�องพมิพจ์ะ
ปรากฏในรายการเครื�องพมิพ ์Chrome ของผูใ้ชโ้ดยอตัโนมตั ิเพื�อใหเ้ริ�มพมิพไ์ดโ้ดยไมต่อ้งตั �งคา่ใดๆ เพิ�มเตมิ หาก
ตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิ โปรดดจัูดการเครื�องพมิพท์ี�เชื�อมตอ่โดยตรงและเครื�องพมิพเ์ครอืขา่ย

การพมิพด์ว้ย CUPS รองรับเครื�องพมิพจ์ากผูผ้ลติมากมายหลายยี�หอ้ และรองรับการพมิพไ์ปที�เครื�องพมิพต์อ่ตรงและ
เครื�องพมิพเ์ครอืขา่ย
หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัตวัเลอืกการพมิพอ์ื�นๆ ใน Chrome OS โปรดดหูวัขอ้พมิพใ์นอปุกรณ ์Chrome

การเขา้ถึงจากระยะไกลและระบบเสมอืนจร�ง (ไมบ่งัคับ)
คณุสามารถใชอ้ปุกรณ ์Chrome เขา้ถงึแอปพลเิคชนัแบบเกา่ในกรณีที�ผูใ้ชจํ้าเป็นตอ้งเขา้ถงึสิ�งตอ่ไปนี�ได ้

● แอปพลเิคชนัไคลเอ็นตแ์บบเกา่ เชน่ Microsoft® Office®

● หนา้เว็บที�ตอ้งใชเ้ทคโนโลยรีุน่เกา่หรอืเทคโนโลยขีอง Microsoft เทา่นั�น (เชน่ ตอ้งใช ้Internet Explorer)

● ปลั�กอนิที�ไมใ่ช ่Flash (เชน่ ปลั�กอนิ Java® หรอื Silverlight) สําหรับการดหูนา้เว็บ

ฟีเจอรสํ์าคญั

แอประบบเสมอืนจรงิชว่ยใหค้ณุใชแ้อปรุน่เกา่ในอปุกรณ ์Chrome หรอืใชอ้ปุกรณ ์Chrome กบัโครงสรา้งพื�นฐานแอป
พลเิคชนัแบบเสมอืนจรงิที�มอียูไ่ด ้มโีซลชูนัมากมายที�ใชโ้ปรโตคอลการเขา้ถงึจากระยะไกลที�ไดรั้บความนยิม ตวัอยา่ง
เชน่

● Citrix Workspace

● VMware Horizon Client สําหรับ Chrome

● ChromeRDP

นอกจากนี�ยงัมโีซลชูนัที�ทําใหแ้อปอยูใ่นระบบเสมอืนจรงิ เชน่ Chromotif และ Fra.me ซึ�งทํางานไดด้ใีน Chrome OS
อกีดว้ย

ขอ้พจิารณาสําหรับการโฮสตแ์อปพลเิคชนั

หากแอปพลเิคชนัที�คณุตอ้งการเขา้ถงึสามารถอยูน่อกสถานที�ได ้(เชน่ Microsoft® Office 365, แอปพลเิคชนั
Oracle® Cloud หรอืแอปพลเิคชนั SaaS ที�โฮสต)์ คณุอาจใชโ้ซลชูนัแบบโฮสตซ์ึ�งมกัจะนํามาใชง้านไดง้า่ยที�สดุและ
ไมต่อ้งตั �งคา่เซริฟ์เวอร์

แตห่ากแอปพลเิคชนัที�ตอ้งการเขา้ถงึจะตอ้งโฮสตภ์ายในไฟรว์อลลข์องคณุ หรอืคณุตอ้งการใชเ้ซริฟ์เวอรห์รอื
โครงสรา้งพื�นฐานเดสกท็์อปเสมอืน (VDI) ที�มอียู ่โซลชูนัเหลา่นี�อาจเหมาะสมมากกวา่

● VMware Horizon™ DaaS®

● Chrome Remote Desktop
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https://support.google.com/chrome/a/answer/7276100
https://support.google.com/chrome/a/topic/9045842
https://chrome.google.com/webstore/detail/citrix-workspace/haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem
https://chrome.google.com/webstore/detail/vmware-horizon-client-for/ppkfnjlimknmjoaemnpidmdlfchhehel
https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-rdp/cbkkbcmdlboombapidmoeolnmdacpkch
https://www.chromotif.com/
https://fra.me/
http://googleforwork.blogspot.com/2014/02/vmware-to-bring-traditional-windows.html
https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-remote-desktop/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp


สถานการณ์พเิศษในการนําอปุกรณ์ Chrome มาใช้
อปุกรณ ์Chrome สามารถใชไ้ดใ้นหลากหลายสถานการณ ์และดว้ยราคาที�ตํ�า การจัดการไดจ้ากระยะไกล และความ
จําเป็นในการดแูลรักษาเพยีงเล็กนอ้ยหรอืแทบไมต่อ้งเลย อปุกรณน์ี�จงึไดรั้บความนยิมในหมูธ่รุกจิและโรงเรยีนสําหรับ
กรณีการใชง้านเฉพาะ ซึ�งมตีั �งแตก่ารใชเ้พื�อแสดงปฏทินิของโรงเรยีนบนป้ายดจิทิลั การใชเ้ป็นแล็ปท็อปที�แชรข์อง
หอ้งสมดุ ไปจนถงึใชใ้นการจัดการสอบสําหรับนักเรยีน ดา้นลา่งนี�มลีงิกไ์ปยงัแหลง่ขอ้มลูเพิ�มเตมิที�แสดงวธินํีาอปุกรณ์
Chrome ไปใชเ้พื�อตอบสนองความตอ้งการของคณุไดด้ทีี�สดุ

ผูป้ฏบิตังิานบนระบบคลาวด์

อปุกรณ ์Chrome เป็นอปุกรณท์ี�ดสํีาหรับพนักงานในองคก์ร คณุสามารถมอบหมายอปุกรณ ์Chrome ใหแ้กผู่ใ้ชเ้พื�อใช ้
เป็นอปุกรณป์ระจําตวัในการเขา้ถงึเว็บแอปพลเิคชนั เครื�องมอืเพิ�มประสทิธภิาพการทํางาน และการทํางานกบัเพื�อนรว่ม
งาน
หากตอ้งการดขูอ้มลูเพิ�มเตมิวา่คณุจะชว่ยใหผู้ป้ฏบิตังิานบนระบบคลาวดทํ์างานไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพดว้ย Chrome
Enterprise ไดอ้ยา่งไร ลองดวูดิโีอเหลา่นี�ที� Cloud Worker Live

แอปคอีอสกเ์พื�อจดุประสงคอ์ยา่งเดยีว

คณุสามารถสรา้งแอปคอีอสกเ์พื�อจดุประสงคเ์ดยีวได ้เชน่ การใหล้กูคา้กรอกใบสมคัรบตัรเครดติ ตอบแบบสอบถามใน
รา้นคา้ หรอืกรอกขอ้มลูการลงทะเบยีนของนักเรยีน ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิ

คอีอสกแ์บบเซสชนัผูเ้ยี�ยมชมที�มกีารจัดการ

คณุสามารถตั �งคอีอสกแ์บบเซสชนัผูเ้ยี�ยมชมที�มกีารจัดการในจดุตา่งๆ เชน่ หอ้งพักกลางวนัของพนักงาน พื�นที�จัดแสดง
ของรา้นคา้ หรอืใชเ้ป็นอปุกรณท์ี�แชรใ์นหอ้งสมดุ ซึ�งผูใ้ชไ้มจํ่าเป็นตอ้งเขา้สูร่ะบบเพื�อใชอ้ปุกรณ ์Chrome
ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิ

ป้ายดจิทิลั

คณุสามารถใช ้Chromebox ในการแสดงผลบนป้ายดจิทิลั เชน่ ปฏทินิของโรงเรยีน บลิบอรด์ดจิทิลั เมนูของรา้นอาหาร
และเกมแบบอนิเทอรแ์อกทฟี คณุอาจสรา้งแอปที�โฮสตห์รอืแอปแพ็กเกจแลว้เปิดใชแ้บบเต็มหนา้จอในโหมดคอีอส
กแ์อปเดี�ยว ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิ

การประเมนิผลนักเรยีน

Chromebook เป็นแพลตฟอรม์ที�ปลอดภยัสําหรับการจัดประเมนิผลนักเรยีน และเมื�อตั �งคา่อยา่งถกูตอ้ง อปุกรณเ์หลา่
นั�นจะมมีาตรฐานตามเกณฑก์ารทดสอบการศกึษาของชั �นอนุบาลถงึมธัยมศกึษาตอนปลาย (K-12) เมื�อใช ้
Chromebook คณุจะป้องกนัไมใ่หนั้กเรยีนทอ่งเว็บในระหวา่งการสอบ อกีทั �งยงัปิดไมใ่หใ้ชพ้ื�นที�เกบ็ขอ้มลูภายนอก
ไมใ่หจั้บภาพหนา้จอ หรอืไมใ่หพ้มิพไ์ดด้ว้ย

คณุสามารถกําหนดคา่ Chromebook สําหรับการสอบไดห้ลายวธิตีามลกัษณะของการสอบนั�น เชน่ ใชเ้ป็นคอีอสกแ์อป
เดี�ยว ใชใ้นโดเมนของผูจั้ดทําขอ้สอบ หรอืใชผ้า่นคอีอสกแ์บบเซสชนัผูเ้ยี�ยมชมที�มกีารจัดการ หากตอ้งการรายละเอยีด
โปรดดหูวัขอ้ใช ้Chromebook สําหรับการประเมนินักเรยีน
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รายการตรวจสอบความพรอ้มสําหรบัการนํามาใช้

▢ โครงสรา้งพื�นฐานเครอื
ขา่ย

คณุมโีครงสรา้งพื�นฐาน Wi-Fi และแบนดว์ดิทท์ี�พรอ้มใหอ้ปุกรณท์กุเครื�องเชื�อมตอ่
อนิเทอรเ์น็ตพรอ้มกนัหรอืไม่

● ปัจจบุนัคณุมใีชแ้บนดว์ดิทป์รมิาณเทา่ใดกอ่นที�จะเพิ�มอปุกรณ ์Chrome
แบนดว์ดิทข์องคณุจะตอบสนองความตอ้งการที�ประมาณการณไ์ดห้รอืไม่

● มบีรเิวณใดของอาคารที� Wi-Fi ครอบคลมุไมถ่งึหรอืไม่

▢ คลงัเว็บแอปพลเิคชนักบั
แอปพลเิคชนัรุน่เกา่

คณุมผีูใ้ชท้ี�จําเป็นตอ้งใชแ้อปรุน่เกา่เทา่ใดเทยีบกบัเว็บแอป คณุมแีผนที�จะใหผู้ใ้ช ้
เปลี�ยนไปใชเ้ว็บแอปและแหลง่ขอ้มลูออนไลนใ์นวงกวา้งมากขึ�นหรอืไม ่หากมี
โปรดระบไุทมไ์ลน์

▢ การใชป้ล ั�กอนิ คณุรูห้รอืไมว่า่ตอ้งใชป้ลั�กอนิใดบา้งในการเขา้ถงึเว็บไซตท์ี�ผูใ้ชจํ้าเป็นตอ้งใช ้คณุ
จําเป็นตอ้งสรา้งโซลชูนัระยะไกลเพื�อเขา้ถงึเว็บไซตเ์หลา่นี�หรอืไม่ ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิ

▢ เครื�องพมิพ์ คณุไดกํ้าหนดคา่เครื�องพมิพสํ์าหรับการพมิพแ์บบตอ่ตรง (CUPS) หรอืไม ่คณุ
อนุญาตใหผู้ใ้ชท้กุคนหรอืบางสว่นพมิพเ์อกสารไดห้รอืไม่

▢ อปุกรณเ์สรมิ คณุตรวจสอบหรอืยงัวา่อปุกรณต์อ่พว่งที�ผูใ้ชจํ้าเป็นตอ้งใชส้ามารถทํางานกบั
อปุกรณ ์Chrome ได ้เชน่ ทดสอบชดุหฟัูง เครื�องสแกนบารโ์คด้ และอปุกรณเ์สรมิ
อื�นๆ ที�ตอ้งใชก้อ่นที�จะนําออกมาใหผู้ใ้ชเ้หลา่นี�ใชง้าน

▢ แผนการตรวจสอบสทิธิ� ผูใ้ชจ้ะลงชื�อเขา้ใชค้อมพวิเตอรอ์ยา่งไร คณุมวีธิจัีดการรหสัผา่น Wi-Fi และสทิธิ�
เขา้ถงึเครอืขา่ย Wi-Fi อยา่งไร คณุใช ้SSO สําหรับการตรวจสอบสทิธิ�อปุกรณ์
Chrome อยูห่รอืไม ่คณุใช ้Google Workspace Password Sync (GSPS) ดว้ย
หรอืไม ่คณุใช ้Cloud Identity อยูห่รอืไม่

▢ กาํหนดการของโปรเจ็กต์ คณุมไีทมไ์ลนสํ์าหรับการเปิดตวัหรอืไม ่ผูใ้ชม้วีธิแีสดงความคดิเห็นเกี�ยวกบั
ประสบการณก์ารใชอ้ปุกรณ ์Chrome ของตนหรอืไม ่ระยะเวลาประเมนิของคณุยาว
นานเทา่ใด คณุจะใหผู้ใ้ชทํ้าแบบสอบถามประเภทใด และจะรวบรวมขอ้มลูการใช ้
งานและความเห็นจากผูใ้ชบ้อ่ยเพยีงใด

▢ การฝึกอบรมผูใ้ช้ หากคณุเปลี�ยนจากแพลตฟอรม์อื�นมาใช ้Chromebook คณุจะมกีารฝึกอบรมผูใ้ช ้
หรอืไม ่หากมแีผนกฝึกอบรม คณุสามารถจัดการอบรมภายในได ้แตห่ากไมม่ี
Premier Partner ของ Google Cloud บางรายกม็บีรกิารฝึกอบรม Chromebook
เชน่กนั

▢ ความพรอ้มของ
ฝ่ายชว่ยเหลอื

ฝ่ายชว่ยเหลอืของคณุคุน้เคยกบัศนูยช์ว่ยเหลอืของ Chrome Enterprise หรอืไม่
เจา้หนา้ที�ไอทแีละฝ่ายชว่ยเหลอืของคณุสามารถเรยีนรูคํ้าถามเกี�ยวกบั
Chromebook ไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยการอา่นแหลง่ขอ้มลูในหนา้ถดัไปและเขา้รว่ม
การฝึกอบรม
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https://support.google.com/chromebook/answer/4354328
https://cloud.google.com/identity/
https://cloud.withgoogle.com/partners
https://support.google.com/chrome/a#topic=7679105


การสนับสนุนและแหล่งขอ้มลูเพิ�มเติม

ตดิตามวา่มอีะไรใหมใ่นอปุกรณ ์Chrome

● ตดิตามบล็อก Google Chrome และบล็อกการเปิดตวั Chrome

● ตดิตามบนัทกึประจํารุน่ Chrome Enterprise

ลกูคา้ Google Workspace ยงัอาจดแูหลง่ขอ้มลูตอ่ไปนี�ไดด้ว้ย

● เว็บไซตม์อีะไรใหมข่อง Google Workspace

● บล็อก Google Cloud

ดขูอ้มลูจากศนูยช์ว่ยเหลอื

● Chrome Enterprise

● Chromebook (ผูใ้ชป้ลายทาง)

● Chromebox สําหรับการประชมุ

● ดวูธิลีงชื�อเขา้ใชค้อนโซลผูด้แูลระบบ

เคล็ดลบัการแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเอง

● วธิเีกบ็บนัทกึของอปุกรณ ์Chrome

● แกไ้ขปัญหา Chromebook (ผูใ้ชท้ั�วไปของ Chromebook)

● ปัญหาที�ทราบ (Chrome Enterprise)

● เครื�องมอืวเิคราะหบ์นัทกึ (กลอ่งเครื�องมอืของ Google Workspace) - วเิคราะห์ /var/log/messages และ
/var/log/chrome/ เพื�อดขูอ้ผดิพลาด

● จัดการสอบใน Chromebook

รับการสนับสนุน

เรามกีารสนับสนุนทางอเีมลและโทรศพัทสํ์าหรับปัญหาดา้นบรกิารและซอฟตแ์วรข์องอปุกรณ ์Chrome ดตูวัเลอืกการ
สนับสนุนสําหรับอปุกรณ ์Chrome
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http://chrome.blogspot.com/
http://googlechromereleases.blogspot.com/
https://support.google.com/chrome/a/answer/7679408
https://gsuite.google.com/whatsnew/
https://blog.google/topics/google-cloud/
https://support.google.com/chrome/a/
https://support.google.com/chromebook
https://support.google.com/chromeboxformeetings
https://support.google.com/a/answer/182076
https://support.google.com/chrome/a/answer/3293821
https://support.google.com/chromebook/answer/4514391
https://support.google.com/chrome/a/known-issues/
https://toolbox.googleapps.com/apps/loganalyzer/
https://support.google.com/chrome/a/answer/3273084#1
https://support.google.com/chrome/a/answer/6274206
https://support.google.com/chrome/a/answer/6274206

