คําถามที่พบบอยเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม
Question หากหนวยงานที่เปนระดับสํานักปลัดกระทรวง จะตองขอมูลตอบแบบสํารวจของหนวยงานภายใต
สังกัดดวยหรือไมอยางไร
Answer ขอใหหนวยงานที่เปนระดับสํานักปลัดกระทรวงเปนผูรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายใตสังกัดเพื่อ
มาตอบลงในแบบสอบถามอยางครบถวน
Question หากหนวยงานมีการใชงาน G-Cloud อยูดวยสามารถกรอกในแบบสอบถามอยางไร
Answer โปรดระบุใน Sheet “แผนและงบประมาณ” ในชอง G- Services ซึ่งสามารถระบุจํานวน กรม หรือ
หนวยงานของทานวามีกี่หนวยงานที่ใชบริการอยูบน G-Cloud
Question ทางหนวยงานมีความพรอมในการดําเนินการเพียงแค 1 ศูนยขอมูลของหนวยงานเองจะตองตอบ
แบบสอบถามอยางไร
Answer ทานสามารถระบุใน Sheet “แผนและงบประมาณ” ในตารางตัวอยางที่ 2 ซึ่งหนวยงานระบุจํานวน
ศูนยขอมูลวามี จํานวน 1 ศูนยขอมูลและตารางประเภท Data Center ที่ทานจะมีในอนาคตวามี จํานวน 1
ศูนยขอมูล
Question ใน Sheet “แผนและงบประมาณ” นั้นหากหนวยงานพิจารณาแลววาการปรับปรุงในบาง
หลักเกณฑยังไมสามารถทําไดเนื่องมาจากการปรับปรุงจําเปนตองปดระบบในศูนยขอมูลเชนการติดตั้งมิเตอร
ไฟฟาที่ตูไฟฟาของศูนยขอมูลดังนั้นควรทําอยางไร
Answer ขอใหหนวยงานทําการเสนองบปรับปรุงในแบบสอบถาม แลวจึงใสหมายเหตุวายังไมสามารถทําได
เนื่องมาจากการปรับปรุงจําเปนตองปดระบบในศูนยขอมูล
Question ทางหนวยงานมีการใชดานศูนยขอมูลจากผูใหบริการรายอื่นๆ จะตองกรอกขอมูลใน Sheet “แผน
และงบประมาณ” อยางไร
Answer สามารถกรอกในชอง 3rd Party Colocation หรือ 3rd Party Cloud ตามแตบริการที่ใช

Question หนวยงานสามารถปรับปรุงศูนยขอมูลไดสูงกวาเกณฑ(Level 1 ถึง Level 5)ที่กําหนดไวใน
แบบสอบถามหรือไม
Answer สามารถพิจาณาจากระบบขอมูลที่อยูในศูนยขอมูลวาหากเปนในระดับขอมูลดานความมั่นคง
หนวยงานสามารถเลือกที่จะปรับปรุงใหสูงกวาหลักเกณฑไดซึ่งทางสามารถกรอกแผนใน Sheet “แผนและ
งบประมาณ”
Question หากหนวยงานมีศูนยขอมูลมากกวาหนึ่งแหงสามารถกรอกแบบสอบถาม sheet “การประเมิน
ศูนยขอมูลตามมาตรฐาน” ไดอยางไร
Answer เมื่อหนวยงานDownload แบบสอบถามแลวเพิ่มเติม Sheet ไดโดย
1/โดยทําการเลือกหนาทั้งหมด(Ctrl +A)
2/Click ขวาที่ sheet ชื่อ “การประเมินศูนยขอมูลตามมาตรฐาน” แลวเลือก move or copy
3/จะมีหนาขึ้นมาวา Move selected sheet ใหเลือกคําวา Create a copy
4/จะเกิด Sheet ใหมขึ้นเมื่อเพื่อที่หนวยงานสามารถกรอกขอมูลสําหรับศูนยขอมูลอื่นๆเพิ่มเติมได
Question หากหนวยงานไมมี Backup site จําเปนจะตองสรางศูนยขอมูลใหมหรือไม
Answer หนวยงานสามารถพิจารณาตามความเหมาะสมโดย ถาไมสรางใหมก็ยังคงสามารถใชบริการ Gcloud ของสรอ. หรือใชบริการภาคเอกชนได โดยสามารถระบุลงใน sheet “แผนและงบประมาณ”
Question ในการตอบแบบสอบถามนั้น sheet “การประเมินศูนยขอมูลตามมาตรฐาน” ทําการกรอกขอมูล
อยางไร
Answer ขอความกรุณาหนวยงานทําการประเมินศูนยขอมูลจากสถานะปจจุบัน เพื่อจะไดรูวาอยูในระดับใด
ระหวาง level 1 – Level 5 ทั้ง 19 เรื่องเพื่อที่จะไดทราบวามี Gap ในเรื่องใดๆ และทานจะไดวางแผนเสนอ
งบประมาณในการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐาน ใน Sheet “แผนและงบประมาณ”
Question ถาหนวยงานไมมีการวัดคา PUE แลวจะตอบแบบสอบถามใน sheet “การประเมินศูนยขอมูลตาม
มาตรฐาน” อยางไร

Answer สามารถพิจารณาแบบสอบถามที่หัวขอประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Power Usage
Effectiveness) ที่ Level 1 คือ ไมมีการวัดคา PUE
Question ในปจจุบันหนวยงานมีการใชเครื่องปรับอากาศในอาคารสํานักงานมาจายลมเย็นใหกับศูนยขอมูล
และมีแผนที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศสําหรับศูนยขอมูลชนิดใชสารความเย็น(DX System) ควรกรอกขอมูล
อยางไร
Answer ทานสามารถ ตอบแบบสอบถามใน sheet “การประเมินศูนยขอมูลตามมาตรฐาน”ในหัวขอเรื่องการ
ทําความเย็น(Cooling) ที่ Level 1 อีกทั้งควรที่จะระบุแผนการซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศสําหรับศูนยขอมูล
ชนิดใชสารความเย็น(DX System)ใน Sheet “แผนและงบประมาณ”
Question หากหนวยงานไมมีเจาหนาที่ Help desk ประจําตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันแตมีเจาหนาที่ในระดับ 8
ชั่วโมง 5 วันทําการนั้นจะถือวาเปนการตกหลักเกณฑในการพิจารณาหรือไม
Answer จากที่มีการระบุ ในหัวขอเรื่องระบบชวยเหลือ (Helpdesk หรือ Network Operation Center
(NOC))นั้นหนวยงาน ควรจะอยูในระดับ 3 คือ มี Helpdesk หรือNOC สาหรับศูนยขอมูลที่ตองรองรับการ
ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง 7วันตอสัปดาห
หากหนวยงานเจาหนาที่ในระดับ 8 ชั่วโมง 5 วันทําการ ก็สามารถดําเนินการไมตกหลักเกณฑ โดยทานจะตอง
มีระบบที่แจงเหตุ Incident ตางๆทาง E-mail และเจาหนาที่ของทานสามารถ Remote เขาไปแกปญหา
ขัดของตางๆได
Question ทางหนวยงานมีการสํารองขอมูลอยูแลวที่ Backup site ควรตอบแบบสอบถามอยางไร
Answer จากหลักเกณฑที่มีการกําหนดสําหรับ Agency DC วา ควรอยูในระดับที่ 2 ซึ่งตองทําการสํารอง
ขอมูลจัดเก็บนอกศูนยขอมูลอยางนอยทุกสัปดาหเปนอยางนอยเพื่อเปนการลดความเสี่ยงหากเกิดภัยพิบัติทาง
กายภาพที่ Main site
Question ปจจุบันหนวยงานมีศูนยขอมูลอยูในอาคารสํานักงานเชารวมกับผูอื่นและมีไฟฟาเพียง 1 แหลงและ
มี Generator รวมกันทั้งอาคารควรตอบแบบสอบถามอยางไร
Answer จากหลักเกณฑที่มีการกําหนดสําหรับ Agency DC วา ควรอยูในระดับที่ 3 ซึ่งถือวาทานผาน
หลักเกณฑโดยจะตองมีกระบวนการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟาที่จายมายังศูนยขอมูลวาสามารถพรอม
ใชตลอดเวลาอีกดวย อีกทั้งทานจะตองมีเครือขายอยางนอย 2เสนทาง

Question หนวยงานมีการใช Backup site รวมกับผูอื่น ถือวาผานเกณฑในระดับ Level 3 หรือไม
Answer จากหลักเกณฑที่มีการกําหนดสําหรับ Agency DC วา ควรอยูในระดับที่ 3 ซึ่งมี DR Site(ซึ่งคือ
ความหมายเดียวกันกับ DR Site) เปนของตนเองหรือใช DR Site รวมกัน
โดยอีกประเด็นที่สําคัญคือจะตองมีการจัดทําแผนกูคืนภัยพิบัติสําหรับใชในองคกรของทานอีกดวย
Question ทางหนวยงานขอทราบวิธีการคิดเรื่อง Downtime สําหรับศูนยขอมูล
Answer สามารถนับเวลาการเกิด Downtime สําหรับศูนยขอมูลโดยนับชั่วโมงที่ระบบไฟฟาและระบบ
เครือขายไมสามารถใหบริการภายในหนวยงานของทานตลอดทั้งปซึ่งไมควรเกิน 15-29ชั่วโมงตอป

