
Apple กับการศึกษา 
ภาพรวมของ Apple ID ที่ได้รับการจัดการ 

เมือ่แจกจา่ยผลติภณัฑข์อง Apple ในสถานศกึษา คณุควรทําความเขา้ใจวา่ Apple ID ที่ได้รับการจัดการนั้นรองรับ
บริการที่นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของคุณต้องการอย่างไร Apple ID ที่ได้รับการจัดการเป็นบัญชีที่ออกแบบมา  
โดยเฉพาะสําหรับสถานศึกษา ซึ่งช่วยให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ปรับแต่งอุปกรณ์ของตนให้ตรงความต้องการ  
และเข้าถึงบริการหลักๆ จาก Apple ได้ 

รัฐและภูมิภาคต่างๆ มากมายล้วนมีกฎหมายที่กําหนดให้สถานศึกษาต้องปกป้องข้อมูลของนักเรียน และจํากัดแนว
ทางการใชง้านขอ้มลูดงักลา่ว Apple ID ทีไ่ดร้บัการจดัการออกแบบมาเพือ่ชว่ยใหส้ถานศกึษาทีม่กีารเรยีน 
การสอนในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา (หรอืเทยีบเทา่) สามารถปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นความเปน็สว่นตวั
ของขอ้มลูนกัเรยีนได ้บญัชเีหลา่นีส้รา้งมาเพือ่นกัเรยีนทกุวยั และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้สถานศึกษาสามารถสร้าง
และจัดการบัญชีตามขนาดได้อย่างง่ายดาย 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Apple ID ที่ได้รับการจัดการคืออะไร 

Apple ID ที่ได้รับการจัดการคือบัญชีแบบพิเศษที่สถานศึกษา
สร้างขึ้นและเป็นเจ้าของในการให้สิทธิ์เข้าถึงบริการต่างๆ ของ 
Apple Apple School Manager สามารถเชื่อมต่อกับ 
Microsoft Azure Active Directory เพื่อช่วยลดความซับซ้อน
ของการผนวกรวม และให้สิทธิ์เข้าถึงโดยใช้ข้อมูลประจําตัวที่มี 
อยู่แล้ว Apple ID ที่ได้รับการจัดการออกแบบมาเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย 
ของสถานศึกษา รวมถึงข้อจํากัดในการซื้อและการสื่อสาร  
และการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที ่ 

ไม่มีข้อกําหนดด้านเทคนิคในการแจกจ่ายอุปกรณ์พร้อมกับ 
Apple ID ถึงแม้จะไม่มี Apple ID ในอุปกรณ์ คุณก็ทําทั้งหมดนี้
ได้ ไม่ว่าจะเป็นจัดการอุปกรณ์ Apple แจกจ่ายแอพ และปรับใช้ 
แอพห้องเรียนสําหรับ iPad ตรวจสอบบริการต่างๆ ของ Apple  
ที่สถานศึกษาของคุณวางแผนจะนํามาใช ้และประเมินแนวทาง  
ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการเปลี่ยนไปใช้ Apple ID ที่ได้รับการ 
จัดการ โปรดทราบว่า Apple ID มาตรฐานจะไม่สามารถแปลง  
เป็น Apple ID ที่ได้รับการจัดการได ้

มีความแตกต่างหลักๆ ระหว่าง Apple ID ที่ได้รับการจัดการและ 
Apple ID มาตรฐาน ถ้าสถานศึกษาเลือกที่จะอนุญาตให้ใช้ 
Apple ID มาตรฐานในสภาพแวดล้อมของตัวเอง  
ก็ตอ้งเขา้ใจวา่ขอ้กําหนดและเงือ่นไขของบญัชจีะแตกต่างจาก 
Apple ID ที่ได้รับการจัดการ ซึ่งออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาโดยเฉพาะ การใช้ Apple ID มาตรฐานจะอยู่ 
ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการสําหรับผู้บริโภค รวมถึงนโยบาย  
ความเปน็สว่นตวั สถานศกึษาควรทบทวนนโยบายทีกํ่ากบัดแูล 
การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลเหล่านั้น 

คุณสมบัติสําหรับผู้สอนและนักเรียน 

Apple ID ที่ได้รับการจัดการออกแบบมาเพื่อเข้าถึงบริการ 
iCloud หลักๆ ที่มักจะใช้ในสถานศึกษา รวมถึงคุณสมบัติอีก 2-3 
อย่างที่สร้างขึ้นสําหรับโรงเรียนโดยเฉพาะ 

• พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud แบบอัพเกรด Apple ID ที่ได้รับ
การจัดการได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ฟร ี200GB 

• การเข้าถึงบริการ iCloud บริการ iCloud ได้แก่ iPad ที่แชร์, 
iCloud Drive, รูปภาพ, Safari, โน้ต, News, ปฏิทิน,  
เตือนความจํา และการสํารองข้อมูล 

• แอพงานชั้นเรียน บัญชีรายชื่อของชั้นเรียนที่สร้างขึ้นใน 
Apple School Manager จะปรากฏอยู่ในแอพงานชั้นเรียน
โดยอัตโนมัติ คุณจะเลือกเปิดใช้การรายงานความคืบหน้าของ
นักเรียนได้ใน Apple School Manager 

• รีเซ็ตรหัสผ่านสําหรับสถาบัน ผู้สอนสามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน 
Apple ID ที่ได้รับการจัดการของนักเรียน โดยไม่ต้องพึ่งพา
แผนก IT 

• การทํางานร่วมกันด้วย iWork ผู้สอนและนักเรียนใน 
องค์กรเดียวกันจะทํางานร่วมกันได้ด้วย iWork และโน้ต 

• แอพหนังสือ (ใช้งานได้ในบางภูมิภาค) แอพหนังสือ รวมถึง
หนังสือที่ซื้อเป็นจํานวนมากจะกําหนดให้กับ Apple ID ที่ได้รับ
การจัดการได้ 

• หลักสูตร iTunes U ที่ได้รับการจัดการ สามารถนําบัญชี 
รายชื่อเข้าสู่หลักสูตรที่ได้รับการจัดการใน Apple School 
Manager ได้โดยไม่ต้องส่งคําเชิญให้นักเรียนเข้าร่วม
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แหล่งข้อมูล 

บทความการสนับสนุน 
• เกี่ยวกับ Apple ID ที่ได้รับการจัดการเพื่อการศึกษา 
• เตรียมอัพเกรดเป็น Apple School Manager 
• ใช้ SFTP เพื่ออัพโหลดข้อมูลนักเรียน เจ้าหน้าที่ และชั้นเรียน
ลงใน Apple School Manager 

• เชื่อมต่อ Student Information System ของคุณกับ 
Apple School Manager 

• เชื่อมต่อ Apple School Manager กับ Microsoft Azure 
Active Directory 

แหล่งข้อมูลความเป็นส่วนตัว 
• ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑ์ Apple 
เพื่อการศึกษา 

• ภาพรวมข้อมูลและความเป็นส่วนตัวสําหรับสถานศึกษา 
• ภาพรวมความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้ปกครอง 
• ความเป็นส่วนตัวของ Apple

ปรับแต่งเพื่อการศึกษา 

เนื่องจาก Apple ID ที่ได้รับการจัดการมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการ
ศึกษาเท่านั้น ดังนั้น บางคุณสมบัติจึงถูกปิดใช้งานเพื่อปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคลของนักเรียนและผู้สอน 

• การซื้อ คุณสมบัติ "การพาณิชย์" ถูกปิดใช้งานสําหรับ Apple ID 
ทีไ่ดร้บัการจดัการ จงึไมร่องรบัการซือ้ใน App Store, Apple 
Books, iTunes และ Apple Music อย่างไรก็ตาม ผู้สอนอาจได้รับ
สิทธิ์เข้าถึงเพื่อซื้อแอพและหนังสือใน Apple School Manager 
สําหรับองค์กรของตน ถ้าสถานศึกษาอนุญาต 

• อีเมล Apple School Manager ไม่มีอีเมลให้ใช้งาน 

• ค้นหา iPhone ของฉัน  คุณสมบัตินี้ถูกปิดสําหรับ Apple ID ทีไ่ด้
รบัการจดัการ สําหรบัอปุกรณท์ีส่ถาบนัเปน็เจา้ของ สถานศกึษา 
ของคณุจะใชโ้หมดสูญหายของ MDM เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่สูญหาย
และเล่นเสียงแจ้งเตือนได้ 

• Apple Pay, Wallet บริการต่างๆ เช่น Apple Pay และ Wallet  
จะเข้าถึงด้วย Apple ID ที่ได้รับการจัดการไม่ได้  

• FaceTime และแอพข้อความ FaceTime และแอพข้อความถูกปิด
ใช้งานตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาของคุณอาจเปิดใช้
งานคุณสมบัติเหล่านี้ได้ผ่าน Apple School Manager 

• Apple Teacher Program Apple ID ที่ได้รับการจัดการไม่มีสิทธิ์
เข้าถึงพอร์ทัล Apple Teacher Program 

คุณสมบัติสําหรับผู้ดูแลระบบ 

ในการช่วยสถานศึกษาสร้างและจัดการดูแลบัญชีสําหรับนักเรียน  
ผูส้อน และเจา้หนา้ทีท่กุคนนัน้ เราไดส้รา้งคณุสมบตัขิอง Apple ID ทีไ่ด้
การจัดการโดยเฉพาะขึ้นมา ซึ่งจัดการได้ด้วย Apple School 
Manager 

• การสร้างบัญชีจํานวนมาก เมื่อใช ้Apple School Manager 
สถานศึกษาจะสร้างบัญชีที่สถานศึกษาเป็นเจ้าของให้แก่นักเรียนและ
เจ้าหน้าที่ได้อย่างง่ายดาย ผูด้แูลระบบจะซงิคข์อ้มลูบญัชรีายชือ่ด้วย 
Student Information System ที่รองรับ หรือด้วยการอัพโหลด 
CSV อัตโนมัติ 

• การยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์ ผู้ดูแลระบบสามารถเชื่อมต่อ Apple 
School Manager กับ Microsoft Azure Active Directory 
ของสถานศึกษา และตั้งค่าให้นักเรียนและผู้สอนโดยอัตโนมัติด้วย 
ข้อมูลประจําตัวของพวกเขาที่มีอยู่แล้ว 

• บทบาทและสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างและกําหนดบทบาทและ
สิทธิ์ให้แก่ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ได ้เช่น ผู้ดูแลระบบจะอนุญาตให้ผู้สอน
ซื้อแอพและหนังสือใน Apple School Manager หรือเพิ่มผู้ดูแล
ระบบเพิ่มเติมได้ 

• คุณสมบัติความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ด้วยคุณสมบัติ 
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จึงมีการบังคับใช้การเข้ารหัส
ข้อมูลตลอดเวลา และการโฆษณาที่กําหนดเป้าหมายจะถูกบล็อค  
ภายในบริการต่างๆ ของ Apple 

• คุณสมบัติด้านการจัดการต่างๆ การตั้งค่าบัญชีเฉพาะสําหรับ
การจดัการ Apple ID ทีไ่ดร้บัการจดัการ ซึง่รวมถงึการตรวจ
ตดิตาม การรเีซต็รหสัผา่น และความสามารถในการจัดการตาม
สถานที่ตั้ง 

ถ้าต้องการเริ่มต้นใช้งาน Apple ID ที่ได้รับการจัดการ ให้เข้าสู่ระบบที่ 
school.apple.com
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