
Apple ในสถานศกึษา 

Apple ไดอ้อกแบบเครือ่งมอือนัทรงประสทิธภิาพสําหรบัการใชง้าน
ในสถานศกึษาโดยเฉพาะ เพือ่สนบัสนนุผูด้แูลระบบเกีย่วกบัการแจกจา่ย 
ชว่ยผูส้อนเกีย่วกบัขัน้ตอนการทํางานในหอ้งเรยีน รวมทัง้สรา้งการ
เรยีนรูแ้บบเฉพาะตวัสําหรบันกัเรยีนทกุคน 

การจัดการอุปกรณ์และเนื้อหา 
Apple School Manager เปน็บรกิารบนเวบ็แบบไมม่คีา่ใชจ้า่ยทีช่ว่ย 
ผูจ้ดัการดา้นเทคโนโลยแีจกจา่ย iPad และ Mac ในโรงเรยีน สรา้งบญัช ี
Apple ID ทีไ่ดร้บัการจดัการสําหรบันกัเรยีนและเจา้หนา้ที ่สรา้งบญัชี
รายชือ่สําหรบัแอพงานชัน้เรยีนและแอพหอ้งเรยีน รวมถงึจดัการแอพและ
หนังสือสําหรับการสอนการเรียน  

เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตก็จะใช ้Apple School 
Manager ในการรีเซ็ตรหัสผ่านและตรวจสอบบญัช ีApple ID ทีไ่ดร้บั
การจดัการได ้Apple School Manager จะบนัทกึกจิกรรมเหลา่นีเ้กบ็ไว ้

การสอน 
แอพงานชัน้เรยีนชว่ยใหผู้ส้อนและนกัเรยีนสามารถแชรส์ือ่การสอน  
ดคูวามคบืหนา้ของนกัเรยีนและใหค้วามเหน็ไดท้นัท ีทัง้ยงัชว่ยใหผู้ส้อนปรบั 
แตง่การใหคํ้าแนะนําใหต้รงความตอ้งการไดด้ว้ย ถา้โรงเรยีนเปดิใชก้าร
รายงานความคบืหนา้ใหแ้อพงานชัน้เรยีนใน Apple School Manager 
ก็จะแชร์ข้อมูลความคืบหน้าของนักเรียนเฉพาะในส่วนของกิจกรรม  
ที่ผูส้อนมอบหมาย และเฉพาะตอนทีน่กัเรยีนใช ้Apple ID ทีไ่ดร้บัการ 
จดัการของตวัเองในอปุกรณข์องตวัเองเทา่นัน้ ผูป้กครองจะดขูอ้มลู 
ความคบืหนา้ของบตุรหลานไดด้ว้ยการเปดิแอพงานชัน้เรยีน หรอืเขา้ไปที่
การตัง้คา่ใน iPad ของบตุรหลาน 

แอพหอ้งเรยีนทําใหผู้ส้อนจดัการอปุกรณ ์iPad ของนกัเรยีนในชัน้เรยีน
ได ้และชว่ยใหผู้ส้อนแนะนํานกัเรยีนไดต้ลอดบทเรยีน แอพหอ้งเรยีน 
จะจดัการอปุกรณต์า่งๆ ในระหวา่งทีต่วันกัเรยีนอยูใ่นคาบเรยีนเทา่นัน้ 
ไมม่กีารจดัเกบ็ขอ้มลู หรอือนญุาตใหม้กีารควบคมุหลงัจบการสอนแลว้ 

ดเูพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์Apple เพือ่การศกึษาไดท้ี ่
apple.com/th/education 

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของ 
นักเรียน 

บริการและแอพเพื่อการศึกษาของ Apple สรา้งขึน้ดว้ยแนวทางแบบ
บรูณาการเดยีวกนักับความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นรากฐานของการ  
ออกแบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการของ Apple ทั้งหมด  

เราจะไม่จําหน่ายข้อมูลของนักเรียน และไม่เปิดเผยข้อมูลของนักเรียน
แก่บุคคลภายนอกเพื่อการใช้งานด้านการตลาดหรือการโฆษณา  
เราจะไมส่รา้งโปรไฟลน์กัเรยีนโดยอาศยัพฤตกิรรมการออนไลนข์อง 
พวกเขา และไม่รวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลนักเรียนเพื่อวัตถุ 
ประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากการให้บริการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

Apple จัดทําบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในสถานศึกษาที่เรียกว่า Apple 
ID ที่ได้รับการจัดการ สถานศึกษาจะเป็นผู้สร้าง ครอบครอง และควบ
คุมบัญชีเหล่านี้เพื่อให้สิทธิ์เข้าถึง iCloud Drive, คลังรูปภาพ iCloud, 
ข้อมูลสํารอง, แอพงานชั้นเรียน และ iPad ที่แชร์ และนักเรียนยังลงชื่อ
เข้าใช้บัญชีใน iPad หรือ Mac ส่วนตัวที่บ้านเพื่อเข้าถึงงานของตัวเอง
ได ้ถา้โรงเรยีนออกรหสัผา่นสําหรบัใชง้านทีบ่า้นให ้บญัชี 
เหลา่นีอ้อกแบบมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว รวมถึงจํากัดโฆษณา  
การซือ้และการสือ่สารใหน้กัเรยีน การซือ้ใน App Store, iBooks Store,  
iTunes และ Apple Music จะถกูปดิการใชง้าน โดยสถานศกึษาจะเปน็ผู้
แจกจ่ายแอพและสื่อต่างๆ ในการเรียนเอง สถานศึกษาสามารถเปิด
หรอืปดิใชง้านบรกิารตา่งๆ เชน่ iMessage, FaceTime หรอืการบนัทกึ
ความคืบหน้าของนักเรียนได้ด้วยแอพงานชั้นเรียน 

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวของ 
นักเรียน 
โรงเรียนสามารถใช้บริการและคุณสมบัติต่างๆ ด้านการศึกษาของ 
Apple ได้ตามข้อผูกพันของตนภายใต้กฎหมาย COPPA และ FERPA 
ในสหรัฐอเมริกา, GDPR ในสหภาพยุโรป และกฎหมายด้านความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเขตอํานาจศาลที่ใช้งาน 
Apple School Manager ได้ 

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย
สําหรับผลิตภัณฑ์ของ Apple เพื่อการศึกษาได้ที ่
support.apple.com/th-th/HT208525

ภาพรวมเรื่องความเป็นส่วนตัว
สําหรับผู้ปกครอง  
ที ่Apple เราเชือ่วา่ความเปน็สว่นตวัคอืสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐาน 
เราจงึใสค่วามเปน็สว่นตวัและความปลอดภยัไวใ้นผลติภณัฑ์ 
ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น รวมไปถึงแอพและบริการด้านการศึกษา
ของเรา เมือ่สถานศกึษาตัง้คา่บญัช ีอปุกรณ ์และแอพให้
นกัเรยีนใน Apple School Manager พวกเขากม็ัน่ใจไดว้า่ 
Apple จะใชข้อ้มลูทัง้หมดเพือ่จดุประสงคด์า้นการศกึษาเทา่นัน้ 
เอกสารนีใ้หข้อ้มลูภาพรวมของผลติภณัฑ ์Apple ทีใ่ชใ้นสถาน
ศกึษาและการปกปอ้งความเปน็สว่นตวัทีม่าพรอ้มผลติภณัฑ์

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


การเรยีนรูด้ว้ย iPad และ Mac 

การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเป็นมากกว่าแค่การพิมพ์รายงานและใช้ 
อินเทอร์เน็ต iPad และ Mac มีเครื่องมือมากมายให้นักเรียนทุกคนใช้
แสดงออกถึงตัวตน แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานที่ตัวเองภูมิใจ 
เราออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์
ของทุกคน เพื่อให้บุตรหลานของคุณได้เรียนรู้ผ่านการฟัง การมองเห็น 
การสัมผัส และการลงมือทํา  

แอพความคิดสร้างสรรค์และแอพเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานที่ทรงพลัง 
Pages, Numbers และ Keynote เหมาะสําหรบันกัเรยีนและผูส้อน
ในการสรา้งสรรคห์นงัสอืและรายงานสวยๆ สเปรดชตีทีม่ขีอ้มลูเชงิลกึ 
และงานนําเสนอทีด่นูา่ทึง่  

GarageBand, iMovie และ Clips ชว่ยใหน้กัเรยีนและผูส้อนแตง่เพลง 
ตดัตอ่ภาพยนตรส์ารคด ีหรอืบนัทกึวดิโีอคลปิสัน้ๆ ได ้

Swift Playgrounds ใน iPad ชว่ยใหก้ารหดัเขยีนโคด้ใน Swift ซึง่เปน็
ภาษาการเขยีนโปรแกรมอนัเปีย่มประสทิธภิาพของเราเปน็เรือ่งสนกุและ
โตต้อบได ้

ด้วยแอพฟรีพวกนี้ นักเรียนจะมีเครื่องมือทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับการ
ทํางาน และการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในรูปแบบที่ไม่
เหมือนใคร พวกเขาจะเปลี่ยนรายงานประจําภาคเรียนเป็นภาพยนตร์
สารคดีได้ด้วย iMovie เปลี่ยนบทกวีให้เป็นบทเพลงด้วย 
GarageBand หรือจะร่วมมือกันใน Pages เพื่อเปลี่ยนรายงานใน  
โรงเรียนให้เป็นหนังสือดิจิตอลแบบอินเทอร์แอคทีฟที่สมบูรณ์แบบด้วย  
รูปภาพและภาพประกอบ 

การสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลาน 
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad, Mac และแอพที่มาพร้อมเครื่อง รวมไปถึง 
แนวทางการนําไปใช้ในสถานศึกษาได้ที่ apple.com/th/education  

สรา้งโครงงานครอบครวัสนกุๆ ไปดว้ยกนั ใช ้iMovie บนัทกึเหตกุารณ์
ในครอบครัว สร้างสรรค์ดนตรีประกอบให้สไลด์โชว์ของครอบครัว  
ด้วย GarageBand หรือแก้ไขงานนําเสนอ Keynote เกี่ยวกับทริป
ล่าสุดที่เพิ่งไปมา การร่วมมือกันในโครงงานสั้นๆ ช่วยให้คุณและ 
บตุรหลานไดเ้รยีนรูส้ิง่ทีเ่ครือ่งมอืพวกนีทํ้าได ้พรอ้มกบัสรา้งสรรค์ 
ไอเดยีใหม่ๆ ไว้สําหรับอนาคต  

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

การตัง้คา่ iPad และ Mac 

สถานศึกษาจะใช้ซอฟต์แวร์การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) เพื่อ
กําหนดการตั้งค่าและนโยบายต่างๆ ให้กับการเข้าถึงเครือข่าย เนื้อ
หาเว็บที่ปลอดภัย การอัพเดตซอฟต์แวร์ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้
แน่ใจว่ามีการกําหนดค่าอุปกรณ์ไว้เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด
แล้ว MDM ยังช่วยให้สถานศึกษาแจกจ่ายแอพและหนังสือที่นักเรียนใช้
ในการเรียนได้อีกด้วย 

ปกติแล้ว การตั้งค่าการจัดการในอุปกรณ์ของสถานศึกษาจะลบออก
ไม่ได้ ถ้านักเรียนนําอุปกรณ์ส่วนตัวมาที่สถานศึกษา จะจัดการกับ  
อุปกรณ์ดังกล่าวได้หลังจากที่คุณเลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการของ 
สถานศึกษาเท่านั้น จากนั้น คุณจะลบการตั้งค่า MDM ได้ตลอดเวลา  

ผู้ปกครองและนักเรียนควรตรวจสอบนโยบายด้านเทคโนโลยีของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานที่เหมาะสม อีเมลและการรับส่งข้อความ 
ตลอดจนการเข้าถึงเนื้อหาและแอพต่างๆ 

แอพ 
iPad และ Mac มาพรอ้มกบัชดุแอพอนัทรงพลงัของ Apple ทัง้ Pages, 
Numbers, Keynote, iMovie และ GarageBand สถานศกึษาเลือกได้
ว่าจะติดตั้งแอพด้านการเรียนรู้ไหนเพิ่มเติมบ้าง และจํากัดไม่ให้นักเรียน
ดาวน์โหลดแอพอื่นๆ ในอุปกรณ์ของสถานศึกษา  

แอพการตั้งค่าใน iPad จะมีรายชื่อแอพทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ ค้นพบ 
แอพด้านการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพิ่มเติมในหมวดหมู่การศึกษาของ  
App Store ใน iPad ที่คัดสรรโดยเหล่านักการศึกษาและ Apple 

การจํากัด 
สําหรับอุปกรณ์ส่วนตัว ผู้ปกครองจะใช้การควบคุมโดยผู้ปกครอง
ในแอพการตั้งค่าเพื่อบล็อกหรือจํากัดแอพและคุณสมบัติบางอย่าง
ในอุปกรณ์ของบุตรหลานได ้เช่น ผู้ปกครองจะจํากัดเนื้อหาต่างๆ ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือเพลงตามการจัดอันดับอายุ บล็อกเว็บเพจ
หรือแอพบางอย่าง และจํากัดการแชร์ข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูล
ตําแหน่งของบุตรหลาน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือที่เราให้ไว้เพื่อ  
ช่วยผู้ปกครองเลือกสิ่งที่บุตรหลานทํากับอุปกรณ์ของตัวเองได้ที่ 
www.apple.com/th/families 
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Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ชื่อสินค้าและบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึง ณ ที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารนี้มี
วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น Apple จะไม่รับผิดต่อผลที่เกี่ยวเนื่องมาจากการใช้งาน เมษายน 2018

การช่วยให้บุตรหลานของคุณเป็นพลเมืองดิจิตอลที่มีคุณภาพ 
มีแหล่งข้อมูลมากมายพร้อมช่วยให้นักเรียนตัดสินใจในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ชาญฉลาด และมีจริยธรรม รวมทั้งให้คําแนะนําสถานศึกษา
และผู้ปกครองได้ เช่น คุณค้นหาคู่มือมากมายสําหรับครอบครัวได้ที่ www.commonsensemedia.org  

ผู้ปกครองจะเข้าร่วมเซสชันฟรีได้ที่ Apple Store เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของ iOS ที่จะช่วยจัดการสิ่งที่บุตรหลานของคุณดูและ
ทําในอุปกรณ์ของตัวเองได้ ดูเซสชันที่มีในหัวข้อต่างๆ ได้ที่ www.apple.com/th/today
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