
Apple ในสถานศึกษา 

Apple ได้ออกแบบเคร่ืองมอือันทรงประสทิธภิาพสําหรับการใช้งานใน
สถานศึกษาโดยเฉพาะ เพ่ือสนับสนุนผู้ดูแลระบบเก่ียวกับการแจกจา่ย 
ช่วยผู้สอนเก่ียวกับขัน้ตอนการทํางานในหอ้งเรียน รวมท้ังสร้าง 
การเรียนรูแ้บบเฉพาะตัวสําหรับนักเรียนทกุคน 

การจัดการอุปกรณ์และเน้ือหา 
Apple School Manager เปน็บริการบนเวบ็แบบไมม่ค่ีาใช้จา่ยท่ีช่วย 
ผู้จดัการด้านเทคโนโลยีแจกจา่ย iPad และ Mac ในโรงเรียน สร้าง
บัญชี Apple ID ท่ีได้รับการจดัการสําหรับนักเรียนและเจา้หน้าท่ี สร้าง
บัญชีรายช่ือสําหรับแอปงานช้ันเรียนและแอปหอ้งเรียน รวมถึง 
จดัการแอปและหนังสือสําหรับการสอนการเรียน  

เจา้หน้าท่ีของโรงเรียนท่ีได้รับอนุญาตก็จะใช้ Apple School 
Manager ในการรีเซ็ตรหสัผ่านและตรวจสอบบัญชี Apple ID ท่ีได้รับ
การจดัการได้ Apple School Manager จะบันทึกกิจกรรมเหล่าน้ีเก็บไว ้

การสอน 
แอปงานช้ันเรยีนช่วยใหผู้้สอนและนักเรียนสามารถแชร์สื่อการสอน  
ดูความคืบหน้าของนักเรียนและใหค้วามเหน็ได้ทันที ท้ังยังช่วยใหค้ร ู
ปรบัแต่งการใหคํ้าแนะนําใหต้รงความต้องการได้ด้วย ถ้าโรงเรยีน
เปดิใช้การรายงานความคืบหน้าใหแ้อปงานช้ันเรียนใน Apple School 
Manager ก็จะแชร์ขอ้มูลความคืบหน้าของนักเรียนเฉพาะในสว่นของ
กิจกรรมท่ีผู้สอนมอบหมาย และเฉพาะตอนท่ีนักเรียนใช้ Apple ID ท่ีได้
รับการจดัการของตัวเองในอุปกรณ์ของตัวเองเท่าน้ัน ผู้ปกครองจะดู
ขอ้มูลความคืบหน้าของบุตรหลานได้ด้วยการเปดิแอปงานช้ันเรียน 
หรือเขา้ไปท่ีการต้ังค่าใน iPad ของบุตรหลาน 

แอปหอ้งเรยีนทําใหผู้้สอนจดัการอุปกรณ์ iPad ของนักเรียนใน 
ช้ันเรียนได้ และช่วยใหผู้้สอนแนะนํานักเรียนได้ตลอดบทเรียน แอป
หอ้งเรียนจะจดัการอุปกรณ์ต่างๆ ในระหวา่งท่ีตัวนักเรียนอยู่ในคาบ
เรียนเท่าน้ัน ไมม่กีารจดัเก็บขอ้มูล หรืออนุญาตใหม้กีารควบคมุหลัง
จบการสอนแล้ว 

ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ Apple เพ่ือการศึกษาได้ท่ี 
apple.com/th/education 

การปกปอ้งความเปน็ส่วนตัวของ
นักเรียน 

บริการและแอปเพ่ือการศึกษาของ Apple สรา้งขึ้นด้วยแนวทางแบบ
บูรณาการเดียวกันกับความเป็นส่วนตัว ซ่ึงเป็นรากฐานของ 
การออกแบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการของ Apple ท้ังหมด  

เราจะไมจ่าํหน่ายข้อมูลของนักเรียน และไมเ่ปิดเผยข้อมูลของ
นักเรียนแก่บุคคลภายนอกเพ่ือการใช้งานด้านการตลาดหรือ 
การโฆษณา เราจะไมส่ร้างโปรไฟล์นักเรียนโดยอาศัยพฤติกรรมการ
ออนไลน์ของพวกเขา และไมร่วบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูล
นักเรียนเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนใดนอกเหนือไปจากการใหบ้ริการ
ทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

Apple จดัทําบัญชีท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ในสถานศึกษาท่ีเรียกวา่ 
Apple ID ท่ีได้รับการจดัการ สถานศึกษาจะเป็นผู้สร้าง ครอบครอง 
และควบคุมบัญชีเหล่าน้ีเพ่ือใหส้ิทธิเ์ข้าถึง iCloud Drive, คลังรปูภาพ 
iCloud, ข้อมูลสํารอง, แอปงานช้ันเรียน และ iPad ท่ีแชร์ และนักเรียน
ยังลงช่ือเข้าใช้บัญชีใน iPad หรือ Mac ส่วนตัวท่ีบ้านเพ่ือเข้าถึงงาน
ของตัวเองได้ ถ้าโรงเรียนออกรหสัผ่านสําหรับใช้งานท่ีบ้านให ้
บัญชีเหล่าน้ีออกแบบมาเพ่ือปกป้องความเป็นส่วนตัว รวมถึงจาํกัด
โฆษณา การซ้ือ และการสื่อสารใหนั้กเรียน การซ้ือใน App Store, 
iBooks Store, iTunes และ Apple Music จะถูกปิดการใช้งาน โดย
สถานศึกษาจะเป็นผู้แจกจา่ยแอปและสื่อต่างๆ ในการเรียนเอง 
สถานศึกษาสามารถเปิดหรือปิดใช้งานบริการต่างๆ เช่น iMessage, 
FaceTime หรือการบันทึกความคืบหน้าของนักเรียนได้ด้วยแอป 
งานช้ันเรียน 

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านความเปน็ส่วนตัวของ
นักเรียน 
โรงเรียนสามารถใช้บริการและคุณสมบัติต่างๆ ด้านการศึกษาของ 
Apple ได้ตามข้อผูกพันของตนภายใต้กฎหมาย COPPA และ FERPA 
ในสหรัฐอเมริกา, GDPR ในสหภาพยุโรป และกฎหมายด้าน 
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีมผีลบังคับใช้ในเขตอํานาจศาลท่ี
ใช้งาน Apple School Manager ได้ 

ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับความเปน็ส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย
สําหรับผลิตภัณฑ์ของ Apple เพ่ือการศึกษาได้ท่ี 
support.apple.com/th-th/HT208525

ภาพรวมเรื่องความเปน็ส่วนตัว
สําหรับผู้ปกครอง  
ท่ี Apple เราเช่ือวา่ความเปน็สว่นตัวคือสทิธมินุษยชน 
ขัน้พ้ืนฐาน เราจงึใสค่วามเปน็สว่นตัวและความปลอดภัยไว้
ในผลิตภัณฑ์ท้ังหมดต้ังแต่เร่ิมต้น รวมไปถึงแอปและบริการ
ด้านการศึกษาของเรา เมื่อสถานศึกษาต้ังค่าบัญชี อุปกรณ์ 
และแอปใหนั้กเรียนใน Apple School Manager พวกเขาก็
มัน่ใจได้วา่ Apple จะใช้ขอ้มูลท้ังหมดเพ่ือจุดประสงค์ด้าน
การศึกษาเท่าน้ัน เอกสารน้ีใหข้อ้มูลภาพรวมของผลิตภัณฑ์ 
Apple ท่ีใช้ในสถานศึกษาและการปกปอ้งความเปน็สว่นตัว
ท่ีมาพร้อมผลิตภัณฑ์

https://apple.com/th/education
https://support.apple.com/th-th/HT208525


การเรยีนรูด้้วย iPad และ Mac 

การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเป็นมากกวา่แค่การพิมพ์รายงานและใช้
อินเทอร์เน็ต iPad และ Mac มเีคร่ืองมอืมากมายใหนั้กเรียนทุกคนใช้
แสดงออกถึงตัวตน แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานท่ีตัวเองภูมใิจ 
เราออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึงศักยภาพด้านความคิด
สร้างสรรค์ของทุกคน เพ่ือใหบุ้ตรหลานของคุณได้เรียนรู้ผ่านการ
ฟัง การมองเหน็ การสัมผัส และการลงมอืทํา  

แอปความคิดสร้างสรรค์และแอปเพ่ิมประสิทธภิาพ
ทํางานท่ีทรงพลัง 
Pages, Numbers และ Keynote เหมาะสําหรับนักเรียนและผู้สอนใน
การสร้างสรรค์หนังสอืและรายงานสวยๆ สเปรดชีตท่ีมขีอ้มูลเชิงลึก 
และงานนําเสนอท่ีดูน่าท่ึง  

GarageBand, iMovie และ Clips ช่วยใหนั้กเรียนและผู้สอนแต่งเพลง 
ตัดต่อภาพยนตร์สารคดี หรือบันทึกวดีิโอคลิปสัน้ๆ ได้ 

Swift Playgrounds ใน iPad ช่วยใหก้ารหดัเขียนโค้ดใน Swift ซ่ึงเปน็
ภาษาการเขยีนโปรแกรมอันเปี่ ยมประสทิธภิาพของเราเปน็เร่ืองสนุก
และโต้ตอบได้ 

ด้วยแอปฟรีพวกน้ี นักเรียนจะมเีคร่ืองมอืทุกอย่างท่ีจาํเป็นสําหรับ
การทํางาน และการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในรปูแบบ
ท่ีไมเ่หมอืนใคร พวกเขาจะเปล่ียนรายงานประจาํภาคเรียนเป็น
ภาพยนตร์สารคดีได้ด้วย iMovie เปล่ียนบทกวใีหเ้ป็นบทเพลงด้วย 
GarageBand หรือจะร่วมมอืกันใน Pages เพ่ือเปล่ียนรายงานใน
โรงเรียนใหเ้ป็นหนังสือดิจทัิลแบบอินเทอร์แอคทีฟท่ีสมบูรณ์แบบ 
ด้วยรปูภาพและภาพประกอบ 

การสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลาน 
ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ iPad, Mac และแอปท่ีมาพร้อมเคร่ือง รวมไปถึง
แนวทางการนําไปใช้ในสถานศึกษาได้ท่ี apple.com/th/education  

สร้างโครงงานครอบครัวสนุกๆ ไปด้วยกัน ใช้ iMovie บันทึก
เหตุการณ์ในครอบครัว สร้างสรรค์ดนตรีประกอบใหส้ไลด์โชวข์อง
ครอบครัวด้วย GarageBand หรือแก้ไขงานนําเสนอ Keynote เก่ียว
กับทริปล่าสุดท่ีเพ่ิงไปมา การร่วมมอืกันในโครงงานสั้นๆ ช่วยใหคุ้ณ
และบุตรหลานได้เรียนรู้สิ่งท่ีเคร่ืองมอืพวกน้ีทําได้ พร้อมกับ
สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ  ไวส้ําหรับอนาคต   

สํารวจกิจกรรมบางส่วนจากหลักสูตร “ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้” ของ
เราร่วมกับบุตรหลานเพ่ือช่วยคุณเร่ิมใช้งานใน www.apple.com/
th/education/everyone-can-create 

การต้ังค่า iPad และ Mac 

สถานศึกษาจะใช้ซอฟต์แวร์การจดัการอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (MDM) 
เพ่ือกําหนดการต้ังค่าและนโยบายต่างๆ ใหกั้บการเข้าถึงเครือข่าย 
เน้ือหาเวบ็ท่ีปลอดภัย การอัพเดตซอฟต์แวร์ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
เพ่ือใหแ้น่ใจวา่มกีารกําหนดค่าอุปกรณ์ไวเ้พ่ือประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดแล้ว MDM ยังช่วยใหส้ถานศึกษาแจกจา่ยแอปและ
หนังสือท่ีนักเรียนใช้ในการเรียนได้อีกด้วย 

ปกติแล้ว การต้ังค่าการจดัการในอุปกรณ์ของสถานศึกษาจะลบออก
ไมไ่ด้ ถ้านักเรียนนําอุปกรณ์สว่นตัวมาท่ีสถานศึกษา จะจดัการกับ
อุปกรณ์ดังกล่าวได้หลังจากท่ีคณุเลือกใช้ซอฟต์แวร์การจดัการของ
สถานศึกษาเท่าน้ัน จากน้ัน คณุจะลบการต้ังค่า MDM ได้ตลอดเวลา  

ผู้ปกครองและนักเรียนควรตรวจสอบนโยบายด้านเทคโนโลยีของ
สถานศึกษาเก่ียวกับการใช้งานท่ีเหมาะสม อีเมลและการรับส่ง
ข้อความ ตลอดจนการเข้าถึงเน้ือหาและแอปต่างๆ 

แอป 
iPad และ Mac มาพร้อมกับชุดแอปอันทรงพลังของ Apple ท้ัง 
Pages, Numbers, Keynote, iMovie และ GarageBand สถานศึกษา
เลือกได้วา่จะติดต้ังแอปด้านการเรียนรู้ไหนเพ่ิมเติมบ้าง และจาํกัด
ไมใ่หนั้กเรียนดาวน์โหลดแอปอ่ืนๆ ในอุปกรณ์ของสถานศึกษา  

แอปการต้ังค่าใน iPad จะมรีายช่ือแอปท้ังหมดท่ีติดต้ังอยู่ ค้นพบแอป 
ด้านการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดเพ่ิมเติมในหมวดหมูก่ารศึกษาของ App 
Store ใน iPad ท่ีคัดสรรโดยเหล่านักการศึกษาและ Apple 

การจํากัด 
สําหรับอุปกรณ์ส่วนตัว ผู้ปกครองจะใช้การควบคุมโดยผู้ปกครอง 
ในแอปการต้ังค่าเพ่ือบล็อกหรือจาํกัดแอปและคุณสมบัติบางอย่าง
ในอุปกรณ์ของบุตรหลานได้ เช่น ผู้ปกครองจะจาํกัดเน้ือหาต่างๆ ได้ 
ไมว่า่จะเป็นภาพยนตร์หรือเพลงตามการจดัอันดับอายุ บล็อก
เวบ็เพจหรือแอปบางอย่าง และจาํกัดการแชร์ข้อมูลส่วนตัว เช่น 
ข้อมูลตําแหน่งของบุตรหลาน ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับเคร่ืองมอืท่ีเราให้
ไวเ้พ่ือช่วยผู้ปกครองเลือกสิ่งท่ีบุตรหลานทํากับอุปกรณ์ของตัวเอง
ได้ท่ี www.apple.com/th/families 
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สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ช่ือสินค้าและบริษัทอ่ืนๆ ท่ีกล่าวถึง ณ ท่ีน้ีอาจเป็นเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลจาํเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้โดยไมต้่องแจง้ล่วงหน้า เอกสารน้ีจดั
ทําขึ้นเพ่ือวตัถุประสงค์ในการใหข้้อมูลเท่าน้ัน Apple ไมม่คีวามรับผิดใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เอกสารน้ี  พฤษภาคม 2021

การช่วยให้บุตรหลานของคุณเปน็พลเมืองดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ 
มแีหล่งข้อมูลมากมายพร้อมช่วยใหนั้กเรียนตัดสินใจในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ชาญฉลาด และมจีริยธรรม รวมท้ังใหคํ้าแนะนํา 
สถานศึกษาและผู้ปกครองได้ เช่น คุณค้นหาคู่มอืมากมายสําหรับครอบครัวได้ท่ี www.commonsensemedia.org  

ผู้ปกครองจะเข้าร่วมเซสชันฟรีได้ท่ี Apple Store เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับคุณสมบัติต่างๆ ของ iOS ท่ีจะช่วยจดัการสิ่งท่ีบุตรหลานของคุณดูและ
ทําในอุปกรณ์ของตัวเองได้ ดูเซสชันท่ีมใีนหวัข้อต่างๆ ได้ท่ี www.apple.com/th/today

https://apple.com/th/education
https://www.apple.com/th/education/everyone-can-create/
https://www.apple.com/th/education/everyone-can-create/
https://www.apple.com/th/families
https://www.commonsensemedia.org
https://www.apple.com/th/today/
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