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โรงเรียนท่ัวโลกต่างใช้ iPad และ Mac เพ่ือสอนบท
เรียนและทํากิจกรรมเพ่ือการเปล่ียนแปลง ไมว่า่
นักเรียนจะเรียนอยู่ท่ีใด 

เมื่อครนํูาเทคโนโลยีมาใช้ในบทเรียน พวกเขาก็ได้ส่ง
เสริมใหนั้กเรียนเปน็ผู้ท่ีเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
แบบร่วมมอืกันได้ เอกสารฉบับน้ีจะแบ่งปนัความ
สําเร็จท่ีโรงเรียนระดับช้ันอนุบาลจนถึงช้ัน ม. 6 และ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้สังเกตเหน็เมื่อ
ใช้อุปกรณ์ Apple ท้ังในและนอกหอ้งเรียน
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เอกสารฉบับน้ีจะเน้นถึงผลลัพธแ์ละแนวโน้มท่ีสถาบันต่างๆ ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple สังเกตเห็น ข้อมูลในเอกสาร
ฉบับน้ีเป็นการรายงานตนเองซ่ึงจดัทําโดยสถาบันต่างๆ โดย Apple ไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องในการรวบรวมหรือ
วเิคราะห์ข้อมูล และไม่ได้ล่วงรู้ถึงวธิกีารท่ีใช้ 

เร่ืองราวเก่ียวกับแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมจะเน้นวา่โรงเรียนท่ีใช้เทคโนโลยีของ Apple ได้เปล่ียนไปใช้การเรียน
ท่ีบ้าน แบบผสมผสาน หรือการเรียนตามจงัหวะของแต่ละคนได้อย่างราบร่ืน รวมถึงวธิท่ีีการริเร่ิมด้านเทคโนโลยีท่ี
โรงเรียนได้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์และเข้าถึงได้ ซ่ึงดึงดดูนักเรียนใหม่อย่างต่อเน่ือง 

เร่ืองราวเก่ียวกับการทํางานร่วมกันและผลตอบรับจะแสดงให้เห็นวา่ห้องเรียนเสมือนจริง วดีิโอแชท และอุปกรณ์
เสริมอย่าง Apple Pencil ช่วยให้เกิดการส่ือสารและผลตอบรับท่ีมีความหมายและเป็นส่วนตัวมากข้ึนในสภาพ
แวดล้อมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีแบบดิจทัิลได้อย่างไร 

เร่ืองราวเก่ียวกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนจะแสดงให้เห็นผลการประเมิน และแสดงโครงงานของนักเรียนท่ีนําไปใช้
งานในโลกจริง 

เร่ืองราวเก่ียวกับประสิทธภิาพและประสิทธผิลจะบรรยายถึงวธิท่ีีเทคโนโลยีของ Apple ได้เข้ามามีบทบาทในด้าน
ประสิทธภิาพและการประหยัดงบประมาณของสถาบัน 

ตลอดท้ังเอกสารน้ีจะมีการส่องสปอตไลท์ไปยังโรงเรียนตัวอย่างเพ่ือแบ่งปันเร่ืองราวจากสถาบันท่ีมีผลงานใน
หมวดหมู่เฉพาะเหล่าน้ีมากกวา่หน่ึงหมวดหมู่ 
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แรงจูงใจ
และการมสีว่นร่วม
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"ผลิตภัณฑ์ของ Apple ช่วยใหนั้กเรียนได้พัฒนา
โครงการต่างๆ แบบมอือาชีพ พวกเขาจงึรู้สึกมี
พลังและแรงจูงใจท่ีจะรับผิดชอบการเรียนรู้ของ
ตนเอง ซึ่งสร้างวฒันธรรมท่ีขับเคล่ือนไปข้างหน้า" 
Dana Karczewski 
ครใูหญ่ 
Meadow Ridge School 
เมืองออร์แลนด์พาร์ค รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
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แบบสํารวจท่ี Wall Street Journal เผยแพร่พบวา่อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเขตต่างๆ ของ
สหรัฐอเมริกาลดลง 75% ตลอดปีการศึกษา 2020 โดยลดลง 1.5 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละเดือน รายงาน UNICEF 
ปี 2020 ประเมินวา่เด็ก 1 พันล้านคนมีความเส่ียงท่ีจะถกูท้ิงไวเ้บ้ืองหลัง โดยพบวา่รัฐบาลท่ัวโลกถึง 
69 เปอร์เซ็นต์น่าจะมีนโยบายท่ีมุ่งให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองผ่านการเผยแพร่ออกอากาศหรือส่ือดิจทัิล
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา การเข้าถึงเทคโนโลยีจะช่วยให้บุคลากรและนักเรียนเตรียมตัวให้
พร้อมต่อการเรียนการสอน เม่ือต้องเผชิญกับความท้าทายในการย้ายมาเรียนท่ีบ้าน

Old River School 
เมืองดาวนีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
ท่ีโรงเรียนรัฐบาลระดับช้ัน ป. 4 และ 5 แหง่น้ี นักเรียน 76 เปอร์เซ็นต์มสิีทธิไ์ด้รับ
อาหารกลางวนัฟรีหรือในราคาย่อมเยา และ 19.1 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้เรียนภาษา
อังกฤษ เมื่อใช้ iPad และ MacBook นักศึกษาและคณาจารย์จะสามารถปรับไปใช้
การเรียนรู้ท่ีบ้านได้อย่างราบร่ืน และโรงเรียนก็บันทึกอัตราการเข้าเรียนได้ถึง 
95 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาน้ัน

IELEV Schools 
อิสตันบูล ตุรกี 
โรงเรียนเอกชนระดับช้ันอนุบาลจนถึงช้ัน ม. 6 แหง่น้ีเร่ิมโครงการ iPad คนละ
เคร่ืองในปี 2016 นักเรียนช้ัน ป. 4 ขึ้นไปจะใช้ iPad และนักเรียนมธัยมปลายจะใช้ 
MacBook Air เน่ืองจากวสัิยทัศน์ของ IELEV เน้นหนักในการผสานรวมเทคโนโลยี
สําหรับการทํางานร่วมกัน นักเรียนและพนักงานจึงคุ้นเคยกับอุปกรณ์และ
แพลตฟอร์มของตนอยู่แล้วเมื่อโรงเรียนย้ายไปเรียนท่ีบ้าน และนักเรียน 
97 เปอร์เซ็นต์ก็ยังคงเข้าเรียน

97% 
อัตราการเข้าเรียนท่ีบ้าน

95% 
อัตราการเข้าเรียนท่ีบ้าน

https://www.wsj.com/articles/fewer-children-are-attending-school-remotely-and-in-person-11612521003
https://data.unicef.org/topic/education/covid-19/


M.S. 442 Carroll Gardens School 
for Innovation 
เมืองบรกุลิน รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
ต้ังแต่ปี 2016 โรงเรียนรัฐบาลระดับมธัยมศึกษาตอนต้นแหง่น้ีได้ใช้โปรแกรม 
iPad คนละเคร่ืองสําหรับนักเรียนและเจ้าหน้าท่ีทุกคน ขณะน้ีโรงเรียนยังใหสิ้ทธิ์
การเข้าถึง MacBook และ Apple Pencil อีกด้วย เทคโนโลยีถูกฝังอยู่ใน
หลักสูตร และวธิหีน่ึงท่ีจะปรับการเรียนการสอนใหเ้หมาะกับความต้องการของ
แต่ละคน นักเรียนจึงได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตามจังหวะของตัวเองแบบผสม
ผสานโดยใช้ตารางเวลาของแต่ละคน วสัิยทัศน์ส่วนหน่ึงของโรงเรียนคือการ
ส่งเสริมความเป็นอิสระและแรงจูงใจของนักเรียนผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธภิาพ และนักเรียนก็แสดงใหเ้หน็ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม
โดยใช้แอป Keynote, Pages, iMovie และการเขียนโค้ด 

ผลจากความพยายามของโรงเรียนในการใหนั้กเรียนมกีารเช่ือมต่อตลอดเวลา
พบวา่ในช่วงปีการศึกษา 2020-2021 นักเรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
แบบผสมผสานและเรียนท่ีบ้านมอัีตราการเข้าเรียนถึง 96 เปอร์เซ็นต์ 

ในปีเดียวกันน้ัน นักเรียน ม. 2 จํานวน 100 เปอร์เซ็นต์ได้ร่วมการสอบ 
Regents วชิาพีชคณิต 1 และสอบผ่าน และนักเรียนในทุกระดับช้ันก็ทําได้ดีกวา่
ค่าเฉล่ียการประเมนิท่ัวท้ังรัฐในวชิาคณิตศาสตร์และศิลปะภาษา 
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ค่าเฉล่ียของนิวยอร์ก M.S. 442

การประเมนิท่ัวท้ังรัฐ: คะแนนของ M.S. 442 
เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียของนิวยอร์ก
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ในเดือนกรกฎาคม ปี 2021 ข้อมูลจากศูนย์สถิติการศึกษาแหง่ชาติแสดงให้เห็นวา่จาํนวนนักเรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนในโรงเรียนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาลดลง 3% ในช่วงปีการศึกษา 2020-2021 แม้แนวโน้มจะเป็นเช่นน้ี 
แต่โรงเรียนบางแห่งก็ยังสามารถดึงดดูนักเรียนใหม่ด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เปี่ ยมนวตักรรมและการนํา
เทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธภิาพ

International American School 
of Cancún 
แคนคูน เม็กซิโก 
ท่ีโรงเรียนเอกชนระดับช้ันอนุบาลจนถึงช้ัน ม.6 แหง่น้ี การลงทะเบียนเรียนเพ่ิมขึ้น
ทุกปีนับต้ังแต่เร่ิมนําเทคโนโลยีของ Apple มาใช้ในปี 2016 สถาบันบอกวา่ท่ีน่ีเป็น
หน่ึงในโรงเรียนไมก่ี่แหง่ในแคนคูนท่ีใหบ้ริการการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง
ตลอดช่วงท่ีเกิดโรคระบาดคร้ังใหญ่ และแนวโน้มของการลงทะเบียนเรียนก็เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ือง นักเรียนระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนต้นจะใช้ iPad และ
นักเรียนมธัยมปลายแต่ละคนจะได้รับ MacBook ของตนเอง

Lewis Elementary School 
เมืองดาวนีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
สถานศึกษาท่ีโรงเรียนรัฐบาลระดับช้ันอนุบาลถึง ป. 5 แหง่น้ีมหีอ้งปฏิบัติการ
นวตักรรมและการออกแบบท่ีนักเรียนจะเขียนโค้ดโดยใช้แอป Swift Playgrounds 
และสตูดิโอเฉพาะท่ีจะทํางานโดยใช้ GarageBand, iMovie และ Clips โรงเรียน 
Lewis Elementary พบวา่มกีารลงทะเบียนเรียนเพ่ิมขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์จากปี 
2014 ถึง 2020 โดยเกือบหน่ึงในส่ีของนักเรียนใหมม่าจากโรงเรียนและเขตโดย
รอบ ผู้บริหารเช่ือวา่แนวโน้มน้ีมาจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเน้นใหนั้กเรียนได้
มส่ีวนร่วมและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือมอบโอกาสใหแ้ก่นักเรียนท่ีมคีวามต้องการ
หลากหลายแตกต่างกันไป

นักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน นักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน

https://nces.ed.gov/blogs/nces/post/new-data-reveal-public-school-enrollment-decreased-3-percent-in-2020-21-school-year
https://www.apple.com/th/swift/playgrounds/


Midland University 
เมืองฟรีมอนต์ รัฐเนแบรสกา สหรัฐอเมริกา 
ในปี 2018 นักศึกษาและคณาจารย์ประจําในวทิยาลัยเอกชนด้านศิลปศาสตร์แหง่น้ีได้รับ iPad และ 
Apple Pencil สําหรับใช้ในการเรียนการสอน ภาควชิาด้านวชิาการของ Midland ได้นํา iPad มาใช้
ในบทเรียนหลากหลายวธิ ีในภาควชิาพยาบาล การใช้ iPad กับหฟัูง VR จะช่วยใหนั้กศึกษาพยาบาล
มโีอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โครงการน้ีส่งผลใหอ้าจารย์คนหน่ึงได้รับเชิญใหนํ้าเสนอ
หลักสูตรของตนในการประชุมประจําปี 2020 ซ่ึงจัดโดย American Association 
of Colleges of Nursing 

ในช่วงสามปีนับต้ังแต่เปิดตัวโครงการคนละเคร่ือง Midland พบวา่มกีารลงทะเบียนเรียนสูงเป็น
สถิติทุกปี โดยมอัีตราการเรียนต่อหลังจากจบปีหน่ึงเพ่ิมขึ้นถึง 8 เปอร์เซ็นต์  

นอกจากน้ี นักเรียนในช้ันเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในปี 2020 จํานวน 91 เปอร์เซ็นต์ได้รับการวา่จ้าง
หรือรับเข้าในโปรแกรมบัณฑิตศึกษาภายในหกเดือนหลังจากสําเร็จการศึกษา 

Collège du Sacré Coeur 
อาลูอิน ฝร่ังเศส 
หลักสูตรท่ีโรงเรียนเอกชนระดับมธัยมต้นแหง่น้ีมกีารใช้ AR บน iPad เพ่ือส่งเสริมการศึกษาด้าน
วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ และช่วยใหนั้กเรียนในหลักสูตรการออกแบบและวศิวกรรมได้เหน็ภาพวตัถุ
และการทํางานทางเทคนิค โรงเรียนได้ร่วมมอืกับพิพิธภัณฑ์ในเมอืงใกล้เคียงในโครงการท่ีนักเรียน
จะได้ใช้ iPad สร้างเน้ือหาแบบอินเทอร์แอ็คทีฟกับพิพิธภัณฑ์ และนําเสนอในวดีิโอแบบ 360° 
นอกจากน้ีเพ่ือใหก้ารสนับสนุนผู้เรียนท่ีมคีวามทุพพลภาพซ่ึงมจีํานวนเพ่ิมขึ้นสามเท่าในช่วงเก้าปีท่ี
ผ่านมา นักการศึกษาท่ีโรงเรียนแหง่น้ีจึงได้ผสานรวมคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ iPad เข้ามา
ในบทเรียนด้วย 

ผลการสํารวจพบวา่ผู้ปกครองร้อยละ 91 เช่ือวา่ iPad ช่วยใหก้ารศึกษาเป็นไปอย่างต่อเน่ืองย่ิงขึ้น
ในช่วงเรียนท่ีบ้าน และนักการศึกษา 96 เปอร์เซ็นต์รายงานวา่ iPad เป็นเคร่ืองมอืท่ีจําเป็นสําหรับ
การสอน ท้ังน้ีเป็นผลมาจากการสอนท่ีเป่ียมนวตักรรมของโรงเรียน

91%
ในช้ันเรียนของปี 2020 ผู้สําเร็จการศึกษา
ได้รับการวา่จ้างหรือรับเข้าเรียนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาภายในหกเดือนหลังจาก

สําเร็จการศึกษา
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8%
อัตราการเรียนต่อหลังจากจบปีแรกท่ี

เพ่ิมขึ้นต้ังแต่ปี 2018

96%
ของครกูล่าววา่ iPad เป็นเคร่ืองมอืท่ี

ขาดไมไ่ด้ในการสอน

https://www.apple.com/th/augmented-reality/
https://www.apple.com/th/accessibility/


การทํางานร่วมกัน
และผลตอบรับ

iPad และ Mac ในผลลัพธด้์านการศึกษา  |  มถิุนายน 2022 10



"พันธกิจของเราต่อโรงเรียนคือ เราจะไมทํ่าใหเ้กิด
การแบ่งแยกทางดิจทัิล เราทุกคนควรมสิีทธิท่ี์จะเรียนรู้" 
Kerry Lilico 
ครใูหญ่ 
โรงเรียน Stephenson Memorial Primary School, 
วอลล์เซนด์ สหราชอาณาจกัร
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การใหโ้อกาสในการเช่ือมต่อผ่านเทคโนโลยีอยู่เสมอน้ันเปน็วธิหีน่ึงท่ีช่วยให้โรงเรียนสามารถมอบการศึกษาท่ีเท่า
เทียมและเข้าถึงได้ให้กับนักเรียนทกุคน ครจูะใช้เอกสารการทํางานร่วมกันเพ่ือปรับแต่งการสอนให้เหมาะกับ
นักเรียน ใช้แอปเชิงสร้างสรรค์ของ Apple เพ่ือออกแบบบทเรียนและกิจกรรม และใช้อุปกรณ์เสริมอย่าง Apple 
Pencil สําหรับให้คําติชมแบบดิจทัิลท่ีปรับให้เหมาะกับแต่ละคน นักเรียนจะติดต่อกันเองและติดต่อกับชุมชนในวง
กวา้งได้จากในห้องเรียนเสมือนจริงและวดีิโอแชท นอกจากน้ียังแชร์ผลงานสร้างสรรค์กับผู้ชมท่ีประกอบไป
ด้วยเพ่ือนๆ คร ูและครอบครัวได้ในเวบ็ไซต์และแพลตฟอร์มของโรงเรียน เช่น Seesaw และ Showbie และเม่ือ
อยู่ในห้องเรียน การใช้ AirPlay ก็ช่วยให้ทกุคนสามารถแชร์หน้าจอเพ่ือใหท้ั้งช้ันเรียนทํางานร่วมกันได้ในทันที

โรงเรียน Cheongwon Elementary School 
โซล เกาหลีใต้ 
นับต้ังแต่เปิดตัวโครงการริเร่ิมเก่ียวกับ iPad ของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียน Cheongwon ก็มส่ีวนร่วมในช้ันเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น และได้แสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านโครงการท่ีอาศัยความร่วมมอืกัน โรงเรียนยังเป็นเจ้าภาพจัดค่ายการเรียนรู้ STEM ซ่ึงนักเรียนโรงเรียน Cheongwon ได้ใช้อุปกรณ์ Apple ติดต่อกับนักศึกษาท่ี 
Seoul National University และ Harvard Graduate School of Education ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าท่ี IT บอกวา่ต้ังแต่เปิดตัว Apple School Manager และโซลูช่ันการจัดการ
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี ครจูะจัดการบัญชีของนักเรียน ซ้ือและติดต้ังแอปจํานวนมาก และจัดการ iPad จากระยะไกลได้สะดวกย่ิงขึ้น และคณาจารย์ก็ได้สังเกตวา่แอปงานช้ันเรียนช่วยให้
รวบรวมงานของนักเรียนและประเมนิงานมอบหมายได้ง่ายขึ้น

https://www.apple.com/th/education/k12/it/
https://www.apple.com/th/education/k12/teaching-tools/
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Highlands International School México 
ซิวดัดเดเมฆิโก เม็กซิโก 
โรงเรียนนานาชาติคาธอลิกระดับช้ันอนุบาลจนถึงช้ัน ม. 6 แหง่น้ีเร่ิมโปรแกรมคนละเคร่ืองในปี 2014 โรงเรียนได้จัดทําพ็อดคาสท์เพ่ือหารือปัญหาในชุมชนกับแขกรับเชิญมาก
หน้าหลายตา แบบสํารวจในปี 2020 ท่ี Highlands พบวา่นักการศึกษา 98 เปอร์เซ็นต์ยอมรับวา่ iPad มปีระโยชน์กับการเรียนการสอนในทุกๆ วนั และถึงแมก้ารเรียนท่ีบ้านจะมี
ความท้าทาย แต่อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในโรงเรียนก็มถึีง 96 เปอร์เซ็นต์ และมนัีกเรียนใหมล่งทะเบียนเรียนประมาณ 300 คนต้ังแต่ปี 2020
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Shotoku Gakuen Junior and Senior High School 
โตเกียว ญ่ีปุ่น 
ท่ีโรงเรียนเอกชนระดับมธัยมปลายแหง่น้ี นักเรียนได้รับการส่งเสริมใหคิ้ดแบบพลเมอืงโลก พวกเขาได้ศึกษาต่อต่างประเทศในนิวซีแลนด์และแคนาดาเพ่ือเรียนรู้และฝึกฝน
ภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นโอกาสท่ีเป่ียมความหมายใหไ้ด้สัมผัสวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ไตร่ตรองถึงบทบาทหน้าท่ีของตนบนโลกใบน้ี และเปิดโลกทัศน์ นักเรียนแต่ละคนจะได้รับ iPad, 
Apple Pencil และ MacBook เพ่ือใหเ้ข้ามามส่ีวนร่วมกับการเรียนรู้และเช่ือมต่อกับโลก 

หลักสูตร STEAM ของโรงเรียนจะมุง่เน้นการแก้ปัญหาแบบข้ามหลักสูตรและผลลัพธท่ี์สร้างสรรค์ ในเดือนมถิุนายน 2021 โรงเรียนได้เป็นเจ้าภาพ Shotoku Tech Academy 
เพ่ือนําเสนอช้ันเรียนและเวร์ิกช็อปเก่ียวกับ Swift Playgrounds และการพัฒนาแอป 

ผลการวจิัยท่ีโรงเรียนดําเนินการในปี 2021 พบวา่การเรียนรู้แบบร่วมมอืกัน การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และการแสดงออกของนักเรียนเพ่ิมขึ้นตลอดท้ังปี ซ่ึงเป็นผลจาก
ปรัชญาและการใช้เทคโนโลยีของพวกเขาโรงเรียน

การเรียนรู้แบบร่วมมอืกัน

0

1

2

3

4

5

เมษายน สิงหาคม

4.23
3.89

กิจกรรมการเรียนรู้

0

1

2

3

4

5

เมษายน สิงหาคม

4.234.07

การแสดงออก

0

1

2

3

4

5

เมษายน สิงหาคม

4.193.97

อิงจากการตอบแบบสํารวจในปี 2021 ซ่ึงระบุระดับของความเหน็ด้วยโดยใช้มาตรวดัของลิเคิร์ท



โรงเรียน West Ferris Intermediate 
& Secondary School 
นอร์ธเบย์ รัฐออนแทรีโอ แคนาดา 
ท่ีโรงเรียนรัฐบาลสําหรับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 แหง่น้ี นักเรียน STEAM 
แต่ละคนจะได้ทํางานกับอุปกรณ์สามเคร่ือง ได้แก่ iPad, MacBook และ iMac 
โรงเรียนได้พัฒนาช้ันเรียน iCoach ซ่ึงหวัหน้าหอ้งจะทําหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยด้าน
การศึกษาและผู้ใหคํ้าปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมช้ัน นักเรียนเหล่าน้ีจะทํางานร่วมกัน
กับครเูพ่ือช่วยสร้างและนําเสนอบทเรียนโดยใช้แอปของ Apple เช่น iMovie และ 
Keynote นักเรียน iCoach ยังได้จัดเวร์ิกช็อปเพ่ือสอนผู้เรียนอายุน้อยกวา่ใน
โรงเรียนใกล้เคียงถึงวธิใีช้เทคโนโลยีของ Apple โดยเป็นส่วนหน่ึงของความ
พยายามเข้าถึงของ West Ferris อีกด้วย 

iPad และ Mac มแีพลตฟอร์มท่ีเช่ือถือได้ ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีส่วนร่วม
และไมข่าดตอน แมว้า่นักเรียนและนักการศึกษาจะทําการเรียนการสอนจากท่ีบ้าน 
Bryan Brouse ซ่ึงเป็นครวูทิยาศาสตร์และ STEM กล่าววา่ "เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์
ของ Apple การเรียนการสอนก็เป็นไปอย่างราบร่ืนทีเดียว ผมได้รับผลงาน
คุณภาพสูง ส่วนนักเรียนก็กระตือรือร้นอยากทํางานมากขึ้น . . . ผมไมคุ่้นกับ
อะไรแบบน้ีเอาเสียเลย" 

ดังท่ีเหน็ได้จากตัวอย่างผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนท่ีได้รับการส่งเสริม
จากเทคโนโลยีของ Apple นักเรียน STEAM ของโรงเรียนทําผลงานได้ดีกวา่
เพ่ือนๆ ในการประเมนิระดับท้องถ่ินและการทดสอบระดับรัฐท่ีได้มาตรฐาน
สําหรับ ม. 3 และ 4 

"เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของ 
Apple การเรียนการสอนก็
เปน็ไปอย่างราบร่ืนทีเดียว 
ผมได้รับผลงานคุณภาพ
สูง ส่วนนักเรียนก็
กระตือรือร้นอยากทํางาน
มากขึ้น . . . ผมไมคุ่้นกับ
อะไรแบบน้ีเอาเสียเลย" 

Bryan Brouse 
West Ferris Intermediate 
& Secondary School
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Forest Trail Elementary 
เมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
โรงเรียนรัฐบาลระดับช้ันอนุบาลจนถึงช้ัน ป. 5 แหง่น้ีมโีปรแกรม iPad คนละเคร่ืองสําหรับนักเรียน ครจูะม ีiPad, Apple Pencil และ MacBook และหอ้งเรียนจะติดต้ัง 
Apple TV ท่ี Forest Trail ครท่ีูสอนนักเรียนอายุน้อยจะได้ใช้ Apple Pencil และ AirPlay ในหอ้งเรียนสําหรับการแนะนําและจําลองวธิแีก้ปัญหาในบทเรียนท่ีต้องเขียนด้วย
ลายมอืร่วมกับท้ังช้ันเรียนแบบเรียลไทม ์

ในการประเมนิระดับรัฐคร้ังล่าสุด นักเรียนของ Forest Trail ทําได้ดีกวา่เพ่ือนร่วมช้ันในทุกสาขาวชิา

อัตราผลการสอบ STAAR ท่ีได้
คะแนนระดับน่าพึงพอใจขึ้นไป
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https://www.apple.com/th/airplay/


โรงเรียน East Hills Girls Technology 
High School 
ปานาเนีย รัฐนิวเซาธเ์วลส์ ออสเตรเลีย 
นักเรียนและบุคลากรทุกคนท่ีโรงเรียนมธัยมปลายแหง่น้ีใช้ iPad และ Apple Pencil ในช้ัน 
ม. 4 ถึง ม. 6 นักเรียนจะได้รับ MacBook เป็นของตัวเอง Zeinab Hammoud ซ่ึงเป็นรองครู
ใหญ่และครสูอนภาษาอังกฤษกล่าววา่ "การใช้ iPad และ Apple Pencil ช่วยใหค้รใูหคํ้าติชม
ได้ทันที" เมื่อใหค้ะแนนเรียงและงานอ่ืนๆ ส่วนสําหรับนักเรียนน้ัน "การถ่ายโอนข้อมูลก็
รวดเร็วและมปีระสิทธภิาพมาก" 

ด้วยโครงการคนละเคร่ืองท่ีโรงเรียนมมีายาวนาน และการใช้เทคโนโลยี Apple เป็น
แพลตฟอร์มพ้ืนฐาน บุคลากรและนักเรียนจึงพร้อมย้ายไปเรียนท่ีบ้านอย่างง่ายดายในปี 
2020 และพวกเขาก็ใช้อุปกรณ์ในการเช่ือมต่อผ่านกิจกรรมออนไลน์ บุคลากรยังรายงานถึง
กระบวนการควบคุมการประเมนิระดับรัฐและระดับประเทศท่ีคล่องตัวมากขึ้นเน่ืองจากนักเรียน
คุ้นเคยกับอุปกรณ์อีกด้วย 

โรงเรียน Western Primary School 
แฮร์โรเกต นอร์ธยอร์กเชอร์ สหราชอาณาจกัร 
ท่ีโรงเรียนแหง่น้ี AirPlay ได้กลายเป็นเคร่ืองมอืสําหรับการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนและ
การประเมนิในหอ้งเรียนสําหรับนักเรียนต้ังแต่เตรียมอนุบาลจนถึงช้ันปีท่ี 6 ดังท่ีมคีรคูนหน่ึง
กล่าวไว ้"การใช้ AirPlay ในหอ้งเรียนช่วยใหเ้ด็กๆ แชร์งานของตนได้ทันที และได้ทํางานร่วม
กันเพ่ือช่วยปรับปรงุการเขียน" 

บุคลากรได้ผสานรวม iPad เข้าไปในกระบวนการออกแบบและการส่งมอบบทเรียนอย่างมี
ประสิทธภิาพ ในแบบสํารวจของโรงเรียนเมื่อเร็วๆ น้ี บุคลากรท่ีตอบแบบสํารวจท้ัง 
100 เปอร์เซ็นต์เหน็ด้วยวา่ iPad ได้ช่วยลดภาระงานของตน  

และผู้ปกครองก็ตระหนักถึงประโยชน์ของการใหผู้้เรียนได้มอุีปกรณ์ไวใ้ช้งานเอง แบบสํารวจ
จากโรงเรียนเดียวกันพบวา่ ผู้ปกครอง 95 เปอร์เซ็นต์เหน็ด้วยวา่ iPad เพ่ิมแรงจูงใจของ
นักเรียน ผู้ปกครองคนหน่ึงบอกวา่ "iPad ช่วยใหเ้ด็กๆ เข้าถึงแหล่งข้อมูลการสอนได้อย่างท่ี
ไมเ่คยมมีาก่อน ซ่ึงทําใหพ้วกเขารู้สึกมส่ีวนร่วมและมแีรงจูงใจอยู่ตลอดเวลา"

"การใช้ AirPlay ใน
หอ้งเรียนช่วยใหเ้ด็กๆ 
แชร์งานของตนได้
ทันที และได้ทํางาน
ร่วมกันเพ่ือช่วย
ปรับปรงุการเขียน" 
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Jesmond Gardens Primary School 
ฮาร์ตลีพูล สหราชอาณาจกัร 
ต้ังแต่ปี 2014 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษาแหง่น้ีได้ใช้ iPad 
ท่ีมอบใหแ้ต่ละคนโดยเฉพาะ อาจารย์ใหญ่ Phil Pritchard กล่าววา่ "แนวทางแบบ
สร้างสรรค์และเป่ียมนวตักรรมของเจ้าหน้าท่ีและนักเรียนซ่ึงใช้เทคโนโลยีของ 
Apple ช่วยใหเ้รามหีลักสูตรท่ีกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจใหเ้ด็กๆ อยากเป็นผู้
เรียนท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีพวกเขาจะเป็นได้" 

ครจูะใช้คุณสมบัติของ iPad เช่น เสียงบันทึก และอุปกรณ์เสริมอย่าง Apple Pencil 
เพ่ือใหค้วามคิดเหน็เก่ียวกับงานของนักเรียนแบบเฉพาะตัวด้วยช่องทางดิจิทัล ผู้
สอนคนหน่ึงกล่าววา่ "ฉันสามารถใหคํ้าติชมแก่นักเรียนผ่านทางเสียงบันทึกได้ และ
ใช้ Apple Pencil ซ่ึงทําใหเ้ราใกล้ชิดกันมากขึ้น เพราะเด็กๆ จะได้ยินเสียงของฉัน
และเล่นเสียงซํ้าไปซํ้ามาเพ่ือใหเ้ข้าใจอย่างถ่องแท้ และท่ีสําคัญยังทําใหก้ารให้
คะแนนมปีระสิทธภิาพมากขึ้น และใหเ้ด็กๆ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีย่ิงขึ้น"  

แมโ้รงเรียนจะอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีด้อยโอกาสท่ีสุด 10 เปอร์เซ็นต์แรกของประเทศ แต่เจ้า
หน้าท่ีโรงเรียนมองวา่สถานศึกษาท่ีเป่ียมไปด้วยนวตักรรม ผู้สอนท่ีทุ่มเท และการบู
รณาการเทคโนโลยีท่ีมมีายาวนาน เป็นปัจจัยขับเคล่ือนความสําเร็จของนักเรียน 
ตอนเข้าโรงเรียน นักเรียนท้ังหมด 100 เปอร์เซ็นต์ล้วนแต่ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีคาด
หวงัไวใ้นทุกด้าน ไมว่า่จะเป็นการอ่าน การเขียน หรือคณิตศาสตร์ แต่เมื่อจบช้ันปีท่ี 
6 มนัีกเรียน 62 เปอร์เซ็นต์ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีคาดหวงั 

นักเรียนอยู่ในระดับมาตรฐานท่ีคาด
หวงัไวใ้นทุกรายวชิา
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ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน
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"เรากําลังเตรียมนักศึกษาใหพ้ร้อมสําหรับโลกแหง่
ความจริงก่อนท่ีพวกเขาจะได้ก้าวเข้าไปด้วยซํ้า 
ต้องขอบคุณ Apple" 
Pam Harris Hackett 
สมาชิกคณาจารย์ 
Southern Methodist University Meadows 
คณะศิลปศาสตร์ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
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Colégio de Lamas 
ซานตา มาเรีย ดา เฟย์รา, โปรตุเกส 
โรงเรียนระดับช้ันอนุบาลจนถึงช้ัน ม.6 นอกระบบแหง่น้ีได้เหน็แรงจูงใจของนักเรียนท่ีเพ่ิมขึ้น
ต้ังแต่เร่ิมนําอุปกรณ์ Apple มาใช้ในปี 2017 โดย 70 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนรายงานวา่รู้สึกมี
แรงบันดาลใจมากขึ้นเมื่อใช้ iPad ในโครงการการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ 89 เปอร์เซ็นต์
รายงานวา่รู้สึกมคีวามสุขและพอใจมากขึ้นในกระบวนการการเรียนรู้โดยรวมของตนเอง 
Colégio de Lamas รายงานวา่ความกระตือรือร้นท่ีเพ่ิมขึ้นของนักเรียนและประสบการณ์การ
เรียนรูท่ี้ลึกซ้ึงกวา่เดิมทําใหผ้ลสัมฤทธิข์องนักเรียนในการสอบระดับชาติน้ันสูงกวา่ค่าเฉล่ียท่ัว
ประเทศ 20 เปอร์เซ็นต์ 

Haywood Early College 
เมืองไคลด์ รัฐนอร์ธแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา 
นับต้ังแต่เปิดตัวโปรแกรม iPad คนละเคร่ือง โรงเรียนรัฐบาลแหง่น้ีก็ได้พบวา่คะแนนรวม 
ACT ของนักเรียนเพ่ิมขึ้น ในช่วงเวลาน้ัน อัตราการสําเร็จการศึกษาก็เพ่ิมขึ้นเช่นกัน จาก 
81 เปอร์เซ็นต์ในปีการศึกษา 2017–2018 เป็น 95 เปอร์เซ็นต์ในปีการศึกษา 2020–2021
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Repton Al Barsha 
ดไูบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ท่ี Repton Al Barsha นักเรียนได้ใช้ iPad คนละเคร่ือง ส่วนครจูะใช้ iPad และ MacBook และหอ้งเรียนก็ติดต้ัง Apple TV นับต้ังแต่ผสานรวมอุปกรณ์ Apple เข้าไปใน
หลักสูตรในปี 2015 โรงเรียนเอกชนสําหรับนักเรียนปฐมวยัไปจนถึงช้ัน ม. 3 แหง่น้ีพบวา่นักเรียนท่ีมผีลการเรียนสูงกวา่ค่าเฉล่ียมเีปอร์เซ็นต์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในปี 
2020 นักเรียน 90 เปอร์เซ็นต์ทําคะแนนได้สูงกวา่ค่าเฉล่ียในทุกสาขาวชิา เมื่อเทียบกับคะแนนมาตรฐานเฉล่ียของสหราชอาณาจักรท่ี 100 คะแนน ซ่ึงการได้ 115 คะแนนขึ้น
ไปถือวา่ "ยอดเย่ียม" น้ัน นักเรียนท่ีน่ีได้คะแนนเฉล่ีย 116.5 ในวชิาภาษาอังกฤษ 116.8 ในวชิาคณิตศาสตร์ และ 117.5 ในวชิาวทิยาศาสตร์ 
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Fairmont Elementary 
เมืองแซงเกอร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
Fairmont Elementary ต้ังอยู่ในเขตเซ็นทรัลแวลลีย์ของเฟรสโนซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตรเป็นหลัก และหลักสูตรของโรงเรียนก็มโีปรแกรม STEM ด้านการเกษตรอยู่ด้วย 
โรงเรียนได้ใช้ iPad ในหลักสูตรของโปรแกรมเน่ืองจากเป็นอุปกรณ์พกพาท่ีทนทานและเหมาะสําหรับการออกภาคสนามเพ่ือบันทึก วเิคราะห ์และติดตามการเจริญเติบโตของพืช 

นักเรียนท่ีโรงเรียนรัฐบาลระดับช้ันอนุบาลถึง ม. 2 แหง่น้ีใช้ iPad ในการเข้าร่วมโครงการ Student Spaceflight Experiments Program และเป็นผู้ชนะในการแข่งขันกับที
มอ่ืนๆ อีก 85 ทีม เป็นผลใหโ้ครงการของพวกเขาถูกส่งไปยังสถานีอวกาศนานาชาติในปี 2018 



Colégio Bandeirantes 
เซาเปาโล บราซิล 
ท่ีโรงเรียนเอกชนระดับมธัยมศึกษาซ่ึงมนัีกเรียนมากกวา่ 2,600 คนแหง่น้ี Apple Pencil เป็นเคร่ืองมอืท่ีขาดไมไ่ด้สําหรับนักการศึกษา คณาจารย์
ใช้ Apple Pencil เพ่ือแก้ไข แสดงความคิดเหน็ และใหคํ้าติชมในงานของนักเรียน และยังใช้ในการสร้างบทเรียนแบบวดีิโอ งานนําเสนอ และส่ือการ
เรียนรูอ่ื้นๆ อีกด้วย พวกเขาได้พัฒนาหน้าหนังสือดิจิทัล 5,500 หน้าและวดีิโอการสอนมากกวา่ 10,000 คลิป โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมจัด
พิมพ์เผยแพร่ของโรงเรียน 

นักเรียนซ่ึงใช้ iPad สามารถเช่ือมต่อและทํางานร่วมกับเพ่ือนๆ ท่ีโรงเรียนและท่ัวโลก นักเรียน STEAM ใช้แอปสําหรับออกแบบและสร้างต้นแบบ
เพ่ือทํางานร่วมกันในโครงงานกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนภาษาสเปนช้ัน ม. 2 ใช้ iMovie ผลิตและตัดต่อทัวร์พิพิธภัณฑ์ จากน้ันจึงเผยแพร่การ
ทัศนศึกษาแบบเสมอืนจริงเหล่าน้ีไปยังชุมชนโรงเรียน นักเรียนในหลักสูตรการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อมและการลงทุนเพ่ือสร้างผลกระทบได้ฝึกฝนทักษะ
การฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้ iPad สนทนาทางวดีิโอกับตัวแทนจาก NGO นานาชาติ 

นับต้ังแต่โรงเรียนเร่ิมใช้ความคิดริเร่ิมด้านดิจิทัลในปี 2014 เกรดเฉล่ียของนักเรียนในช้ัน ป. 6 ถึง ม. 3 ก็พัฒนาขึ้นอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
ซ่ึงแสดงใหเ้หน็ถึงความสําเร็จแมจ้ะอยู่ในช่วงเรียนท่ีบ้าน
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โรงเรียน Colégio E.Péry & Tia Min 
เซาเปาโล บราซิล  
โรงเรียนเอกชนระดับช้ันอนุบาลถึง ม. 6 แหง่น้ีเร่ิมโครงการ iPad ในช่วงปีการศึกษา 
2019–2020 ต้ังแต่น้ันมา โรงเรียนมกิีจกรรมสร้างสรรค์ในหอ้งเรียนเพ่ิมขึ้น 
18 เปอร์เซ็นต์ และกิจกรรมการทํางานร่วมกันเพ่ิมขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ 

โรงเรียนยังได้นํา iPad มาใช้ในกิจกรรมการอ่านด้วย และต้ังแต่ทําเช่นน้ัน ก็พบวา่
นักเรียนและคณาจารย์อ่านหนังสือเพ่ิมขึ้นถึง 155 เปอร์เซ็นต์  

นอกจากน้ี ด้วยแหล่งข้อมูลดิจิทัลท่ีมากขึ้นบน iPad โรงเรียน Colégio E.Péry & Tia Min 
จึงลดปริมาณการพิมพ์เอกสารท่ีโรงเรียนได้ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ 

Ross Middle School 
เมืองเอลพาโซ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
โรงเรียนรัฐบาลมธัยมศึกษาตอนต้นสําหรับนักเรียนช้ัน ป. 6 ถึง ม. 2 แหง่น้ีเป็นโรงเรียน
ประจําภูมภิาคสําหรับคนหหูนวก นักเรียน 75 เปอร์เซ็นต์ถือวา่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ 
และหน่ึงในส่ีเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษ 

ในขณะท่ีแนวโน้มระดับเขตแสดงใหเ้หน็วา่ผลการสอบของนักเรียนในการสอบท่ีมเีดิมพัน
สูงตํ่าลงอย่างมากสําหรับระดับมธัยมต้น แต่นักเรียนช้ัน ม. 2 ในโครงการ Deaf Ed ของ 
Ross กลับสามารถอุดช่องวา่งทางผลสัมฤทธิไ์ด้ ผู้สอนโปรแกรม Deaf Ed ของโรงเรียน
ใช้คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงบน MacBook Air ในการปรับปรงุโปรแกรม ซ่ึงส่งผลให้
นักเรียนหหูนวกท่ี Ross ผ่านการประเมินความพร้อมทางวชิาการของรัฐในปี 2021 ใน
การสอบคร้ังแรกท้ังหมด 100 เปอร์เซ็นต์ 

155%
คืออัตราการอ่านหนังสือท่ีเพ่ิมขึ้น

100%
ของนักเรียนหหูนวกท่ี Ross ผ่านการ
ประเมนิความพร้อมทางวชิาการของ
รัฐได้ต้ังแต่คร้ังแรก ในปี 2021
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Latin American School 
มอนเตร์เรย์ นูโวเลออน เม็กซิโก 
โรงเรียนเอกชนระดับช้ันอนุบาลจนถึงช้ัน ม. 3 แหง่น้ียกย่องเทคโนโลยีของ iPad และ Apple 
วา่มคีวามสําคัญต่อความสําเร็จของโรงเรียนในการขยายการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การเปล่ียน
ผ่านไปสู่การเรียนจากท่ีบ้าน และการนําการสอนแบบกลับด้าน (Flipped Instruction) มาใช้
จริง ซ่ึงเป็นวธิกีารเรียนรู้แบบท่ีนักเรียนจะดูวดีิโอการสอนจากท่ีบ้านเพ่ือเรียนรู้ส่ือการสอน 
แล้วนําส่ิงท่ีเรียนรู้ได้น้ันไปใช้กับการทํางานในหอ้งเรียน 

นับต้ังแต่ Latin American School เปิดตัวโปรแกรม iPad คนละเคร่ืองในปี 2012 นักเรียนก็ได้
เข้าร่วมการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ โดยนักเรียนบางคนได้รับรางวลัเหรียญทองและเหรียญเงิน นอกจากน้ีใน
ช่วงเวลาดังกล่าว นักเรียนยังได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมปลายในท้องถ่ินท่ีมช่ืีอ
เสียงมากขึ้นด้วย โดยจํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นคิดเป็น 20 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนในแต่ละปี

20–40%
ของนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจาก
โรงเรียนมธัยมในท้องถ่ินท่ีมช่ืีอเสียง
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Singapore American School 
สิงคโปร์ 
ต้ังแต่ปี 2011 นักเรียนของโรงเรียนนอกระบบระดับเตรียมอนุบาลถึง ม. 6 แหง่น้ีได้รับอุปกรณ์ Apple เป็นของตนเอง โดยนักเรียนอายุน้อยจะใช้ iPad ส่วนนักเรียนระดับ 
ม.ต้นและ ม.ปลายจะใช้ MacBook นักเรียนได้มส่ีวนร่วมกับชุมชนและเช่ือมต่อกับสถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่ึงในสถาบันท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอยู่ตลอดเวลา โดยผ่านการใช้อุปกรณ์ส่วน
ตัว การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม และอีกหลายร้อยชมรมของโรงเรียน 

ในระดับประถมศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย AR และเขียนโค้ดโดยใช้ Swift Playgrounds นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายจะได้เรียนหลักสูตรระดับมหาวทิยาลัยมากกวา่ 
40 หลักสูตร ซ่ึงรวมถึงหลักสูตร Advanced Placement มากกวา่ 20 หลักสูตรและหลักสูตร Advanced Topic อีกมากกวา่ 20 หลักสูตร ซ่ึงเป็นหลักสูตรระดับมหาวทิยาลัยท่ี
ออกแบบโดยคณาจารย์ของ Singapore American School ร่วมกับคณาจารย์ในมหาวทิยาลัย



โรงเรียน Centennial Middle School 
เมืองยูม่า รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา 
นักการศึกษาท่ีโรงเรียนรัฐบาลแหง่น้ีนําเทคโนโลยีของ Apple มาใช้ในการสอนแบบกลับด้านและการบรรยายผ่านวดีิโอสําหรับช้ัน
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 ซ่ึงนักเรียนสามารถดูได้บนอุปกรณ์ iPad ตามความพร้อมของตนเอง ทําใหพ้วกเขามเีวลาท่ีจะมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมท่ีได้ลงมอืปฏิบัติเองและการแก้ไขปัญหาในช้ันเรียนมากขึ้น 

โรงเรียนประสบความสําเร็จในการกระตุ้นใหนั้กเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างมคีวามรับผิดชอบ ทําใหก้ารลงโทษทางวนัิยท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีลดลงถึง 83 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ีโรงเรียนยังได้สถานะ Common Sense School จาก Common Sense Media สําหรับปี 
2020–2022 อีกด้วย 

ท่ี Centennial คณาจารย์ทุกคนเป็น Apple Teacher ในแง่ของผลสัมฤทธิข์องนักเรียนน้ัน การนําอุปกรณ์ Apple เข้ามาใช้ในการสอน
แบบกลับด้านมส่ีวนทําใหผู้้เรียนเข้าเรียนครบท้ัง 100 เปอร์เซ็นต์และมคีวามเช่ียวชาญพีชคณิตระดับวทิยาลัย 

100%
ของคณาจารย์เป็น 

Apple Teacher

100%
ของนักเรียนได้เข้าช้ันเรียนและ
เช่ียวชาญพีชคณิตระดับวทิยาลัย
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https://appleteacher.apple.com/#/home/resources


ประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล
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"ความอเนกประสงค์และโอกาสต่างๆ 
ท่ีผลิตภัณฑ์ Apple มอบใหกั้บชุมชนโรงเรียน
ทําให ้iPad เปน็อุปกรณ์ท่ีเราเลือกใช้เพ่ือ
สนับสนุนวสัิยทัศน์ของโรงเรียน" 
Lana Menadue 
โค้ชด้านดิจทัิล 
Bakewell Primary School 
พาล์มเมอร์สตัน รัฐนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ออสเตรเลีย
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สถาบันหลายแห่งต้ังแต่ระดับก่อนวยัเรียนไปจนถึงระดับอุดมศึกษาได้ประจกัษ์กับการพัฒนาด้านการประหยัด
ทรัพยากรต้ังแต่ทํางานร่วมกับระบบนิเวศของ Apple การใช้หมึกดิจทัิล ส่ือการสอนท่ีออกแบบโดยผู้สอนและ 
eBook กําลังลดต้นทนุการพิมพ์และหนังสือเรียนลง และการมีแพลตฟอร์มการทํางานร่วมกันก็ช่วยเพ่ิม
ประสิทธภิาพของพนักงานและช่วยประหยัดต้นทนุการวจิยัของสถาบันอีกด้วย
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เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนท่ีเหน็ด้วยกับข้อความท่ีวา่ 
"iPad ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของฉัน"

Jakarta Intercultural School 
จาร์การ์ตา อินโดนีเซีย 
ท่ีสถาบันสหศึกษาเอกชนสําหรับนักเรียนก่อนวนัเรียนจนถึงช้ัน ม. 6 แหง่น้ี การสํารวจของโรงเรียน
ในปี 2020 แสดงใหเ้หน็วา่ 93 เปอร์เซ็นต์ของคณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง "เหน็ด้วยอย่างย่ิง" 
หรือ "เหน็ด้วย" วา่การนําเทคโนโลยี Apple ของโรงเรียนมาใช้ช่วยส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ให้
มปีระสิทธภิาพ 

Sinta Sirait หวัหน้าฝ่ายการเงินของโรงเรียนอธบิายการนําระบบนิเวศของ Apple มาใช้ในขั้นตอน
การทํางานของบุคลากรและนักเรียนวา่ "ครจูะจัดการงานประจําวนัด้วยแอปหอ้งเรียนของ Apple 
นักเรียนจะแชร์งานนําเสนอ Keynote ด้วย Apple TV และเราทุกคนก็จะแชร์เอกสารและรปูภาพผ่าน 
AirDrop พูดง่ายๆ ก็คือ เราไมต้่องเสียเวลาไปกับการพยายามใหเ้ทคโนโลยีทํางาน และหนัมามุง่
โฟกัสท่ีการเรียนรู้แทน" 

ดร. Clint Calzini ครใูหญ่ของโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย สรปุวา่ "โปรแกรม Apple คนละ
เคร่ืองช่วยใหนั้กเรียนสามารถมุง่เน้นไปท่ีความคิดสร้างสรรค์ ส่ิงท่ีพวกเขาหลงใหล และการ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยไมต้่องต่อสู้กับเทคโนโลยี"

https://www.apple.com/th/education/k12/teaching-tools/


Athénée Royal de Nivelles 
นีเวลเลส เบลเยียม 
นักการศึกษาท่ีโรงเรียนรัฐบาลระดับมธัยมศึกษาตอนต้นแหง่น้ีใช้ประโยชน์จากข้อเสนอการเรียนรู้
ระดับมอือาชีพของ Apple รวมถึง iPad และ Apple Pencil เพ่ือสร้างนวตักรรมการสอน พวกเขา
ผลิต eBook วดีิโอ และส่ือการสอนดิจิทัลจํานวนมาก ซ่ึงช่วยใหส้ถาบันลดต้นทุนค่าหนังสือเรียน
และค่าพิมพ์ได้อย่างสูง บุคลากรสามารถปรับเปล่ียนและปรับแต่งแหล่งข้อมูลใหเ้หมาะสมสําหรับ
แต่ละบุคคลเพ่ือสร้างบทเรียนท่ีเข้าถึงได้และครอบคลุมมากขึ้นอย่างง่ายดาย เน่ืองจากเป็นผู้
พัฒนาส่ือการเรียนรู้ดิจิทัลเอง และในช่วงเวลาของการเรียนรู้ท่ีบ้าน แหล่งข้อมูลท่ีสร้างโดยผู้สอน
เหล่าน้ีจะช่วยใหนั้กเรียนเข้าถึงเน้ือหาและเช่ือมต่อกับการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น โดย 95 เปอร์เซ็นต์ของ
หลักสูตรจะมใีหท้างออนไลน์ 
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95%
ของหลักสูตรจะมใีห้
ทางออนไลน์

Maryville University 
เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา 
ในปี 2015 วทิยาลัยเอกชนแหง่น้ีได้เปิดตัวโครงการริเร่ิมเก่ียวกับ iPad และเน้นท่ีหลักสูตรดิจิทัลใหม้ากย่ิงขึ้น นับต้ังแต่น้ันสถาบันก็ขยายโปรแกรมได้สําเร็จ และตอนน้ีก็จัดหา 
Apple Pencil และ Smart Keyboard ใหกั้บนักศึกษาด้วย 

หลังจากนํา iPad มาใช้แล้ว Maryville ได้เปรียบเทียบค่าสิทธิก์ารใช้งานซอฟต์แวร์ของแอปสําหรับสถานศึกษาจํานวนสองแอป เจ้าหน้าท่ี IT และผู้ดูแลระบบพบวา่สิทธิก์ารใช้
งานสําหรับเวอร์ช่ัน iPad น้ันถูกกวา่เวอร์ช่ันพีซีถึง 99 เปอร์เซ็นต์ 

Maryville ยังพบอีกวา่การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอย่างมากนับต้ังแต่มอบ iPad ใหกั้บนักศึกษา โดยต้ังแต่ปี 2014 ถึงปี 2021 มกีารเพ่ิมขึ้น 58%



Malton School 
มอลตัน นอร์ธยอร์คไชร์ สหราชอาณาจกัร 
ท่ีโรงเรียนท่ีครอบคลุมการศึกษาสําหรับนักเรียนอายุ 11 ถึง 18 ปีแหง่น้ี ครท้ัูงหมด 
100 เปอร์เซ็นต์ใช้ Apple Pencil สําหรับใหค้ะแนนและใหคํ้าติชมในงานของนักเรียน 
การใช้หมกึดิจิทัลได้พลิกโฉมกระบวนการใหคํ้าติชมของโรงเรียนและช่วยใหค้ณาจารย์
ในภาควชิาต่างๆ มีประสิทธภิาพมากขึ้น บางคนถึงกับไมใ่ช้กระดาษเลย ดังท่ีครคูน
หน่ึงกล่าววา่ "Apple Pencil ได้เปล่ียนแนวทางการสอนของฉันอย่างส้ินเชิง ตอนน้ีฉัน
ไมใ่ช้กระดาษเลย 100 เปอร์เซ็นต์" 

นักการศึกษายังได้ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมในส่ือสนับสนุน เช่น ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้ 
และใครๆ ก็เขียนโค้ดได้เพ่ือมีส่วนร่วมกับผู้เรียน ผู้สอน Damien Ferrari กล่าววา่ 
"ข้อดีของการนํา Apple มาใช้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการสอนของ Malton 
School น้ันชัดเจนมาก และผมก็มแีรงบันดาลใจท่ีจะสนับสนุนการเข้าถึงและการได้รับ
โอกาสท่ีเท่าเทียมกันจากการใช้อุปกรณ์ iPad และหลักสูตรใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้และ
ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้ ซ่ึงช่วยใหแ้ต่ละคนสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ัง
แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้และสอนในรปูแบบต่างๆ เพ่ือสนับสนุนความ
หลากหลายและรปูแบบการเรียนรู้ต่างๆ ได้" ต้ังแต่ปี 2020 ถึง 2021 ผู้สอนได้จัดบท
เรียน 3,860 ช่ัวโมงโดยใช้กิจกรรม "ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้" 

และผลลัพธข์องนักเรียนก็ย่ิงเป็นเคร่ืองพิสูจน์ท่ีชัดเจน ในการสํารวจโรงเรียนในปี 
2021 นักเรียน 97 เปอร์เซ็นต์มองวา่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของตนเกิดจากการใช้ 
iPad และการสอบ GCSE และ A-level แสดงใหเ้หน็ถึงความก้าวหน้าของนักเรียนท่ีดี
ขึ้นต้ังแต่โรงเรียนใช้โปรแกรม iPad คนละเคร่ือง
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การพัฒนาด้านคะแนนของนักเรียน
ในผลสอบ GCSE

"Apple Pencil ได้เปล่ียน
แนวทางการสอนของฉันไป
อย่างส้ินเชิง ตอนน้ีฉันไมใ่ช้
กระดาษเลย 100 เปอร์เซ็นต์"

https://www.apple.com/th/education/k12/everyone-can-create/
https://www.apple.com/th/education/k12/teaching-code/
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£1ล้าน
คือมูลค่าทรัพยากรท่ีประหยัดได้

ต้ังแต่นํา iPad มาใช้

de Ferrers Academy 
เบอร์ตันอัพพอนเทรนต์ สแตฟฟอร์ดเชอร์ สหราชอาณาจกัร 
สถาบันการศึกษาแหง่น้ีเปิดรับนักศึกษาในช้ันปีท่ี 7 ถึง 13 ในวทิยาเขตท้ังสามแหง่ ในช่วง
10 ปีท่ีผ่านมา นับต้ังแต่โรงเรียนนําเทคโนโลยีของ Apple มาใช้ ฝ่ายบริหารก็สังเกตเหน็วา่การ
ใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพมากขึ้น และประหยัดเงินได้มากกวา่ 1 ล้านปอนด์เพราะ
ได้เปล่ียนจากเทคโนโลยีแบบด้ังเดิมท่ียํ่าอยู่กับท่ีไปสู่การใช้งานท่ีคล่องตัวมากขึ้นด้วย iPad 

และตอนน้ีบทเรียน 95 เปอร์เซ็นต์ก็ใช้ iPad แล้ว ข้อมูลจากแบบสํารวจในโรงเรียนหลายต่อ
หลายปีแสดงใหเ้หน็วา่มนัีกเรียนท่ีเหน็ด้วยวา่ iPad ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของพวกเขาจํานวน
มากขึ้นเร่ือยๆ

"เมื่อนักเรียนเช่ียวชาญใน
การใช้ iPad มากขึ้น เรา
สังเกตเหน็วา่นักเรียน
สามารถถ่ายทอดทักษะของ
ตนเองระหวา่งการเรียนรู้
ในด้านต่างๆ ได้อย่างเปน็
ธรรมชาติเพ่ือแสดงถึง
ความรู้ความเข้าใจ"

Kolbe Catholic College 
ร็อคกิงแฮม รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 
ท่ีโรงเรียนเอกชนสําหรับช้ัน ม. 1 ถึง ม. 6 แหง่น้ี ผู้บริหารสังเกตวา่บทเรียนและการนําเสนอบท
เรียนมกีารปรับปรงุใหดี้ขึ้นต้ังแต่บุคลากรเร่ิมใช้ iPad แทนแล็ปท็อป Jody Rubery ซ่ึงเป็นผู้
อํานวยการด้านการฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้ของโรงเรียนกล่าววา่ "การมอบอุปกรณ์เดียวกัน
กับท่ี [นักเรียน] โรงเรียนมธัยมของเราใช้ใหแ้ก่บุคลากร ทําใหพ้วกเขาสามารถออกแบบ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีขึ้นสําหรับนักเรียน และเข้าใจขอบเขตของวธิท่ีีนักเรียนจะใช้สาธติ
การเรียนรู้ของตนบน iPad" 

Rubery กล่าวต่อไปวา่ "ผลลัพธข์องการใช้ iPad ย่ิงเหน็ชัดเจนขึ้นไปอีกต้ังแต่ปี 2020 เมื่อเรา
เร่ิมนํา iPad Pro มาใช้กับนักเรียนช้ันปีท่ีเจ็ด การเพ่ิมคีย์บอร์ดและ Apple Pencil เข้ามาน้ันเป็น
ตัวพลิกเกมอย่างแท้จริง เมื่อนักเรียนเช่ียวชาญในการใช้ iPad มากขึ้น เราสังเกตเหน็วา่
นักเรียนสามารถถ่ายทอดทักษะของตนเองระหวา่งการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้อย่างเป็น
ธรรมชาติเพ่ือแสดงถึงความรู้ความเข้าใจ"



Prescot Primary and Nursery School 
ลิเวอร์พูล สหราชอาณาจกัร 
ในบรรดานักเรียนของ Prescot น้ัน 15 เปอร์เซ็นต์มคีวามทุพพลภาพและ 30 เปอร์เซ็นต์มสิีทธิไ์ด้รับ
ค่าเบ้ียประกันภัยสําหรับนักเรียน ซ่ึงเป็นโครงการริเร่ิมของรัฐบาลในสหราชอาณาจักรท่ีมจุีด
ประสงค์เพ่ือใหโ้รงเรียนและนักเรียนท่ีด้อยโอกาสได้รับทรัพยากรเพ่ือปิดช่องวา่งด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รองครใูหญ่ Lisa Seddon กล่าววา่ คุณสมบัติช่วยเหลือของ iPad "ทําใหเ้ด็กๆ 
เหล่าน้ีเข้าถึงทุกส่วนของหลักสูตรได้ iPad ช่วยใหพ้วกเขามส่ีวนร่วมมากขึ้นด้วยการใหเ้ข้ามารับ
ผิดชอบและเรียนรู้ในแบบของตนเองได้ . . . เด็กทุกคนจะรู้สึกวา่สามารถเข้าถึงชีวติในโรงเรียนได้
ทุกด้าน และ iPad เป็นส่ิงจําเป็นสําหรับเร่ืองน้ันเลยทีเดียว" 

คร ูSeddon พูดถึงคุณค่าของการใช้ iPad เพ่ือช่วยสร้างทักษะการรู้หนังสือของนักเรียน ไมว่า่
พวกเขาจะเรียนอยู่ท่ีใดวา่ "เราพบวา่การเข้าถึงหนังสือดิจิทัลช่วยเพ่ิมโปรไฟล์ในการอ่านใน
โรงเรียนของเรา และยังช่วยกระตุ้นใหนั้กเรียนท่ีปกติอาจไมส่นใจเร่ิมอยากจะอ่านมากขึ้นด้วย . . . 
นักเรียนนําหนังสือกลับบ้านมากกวา่ 6,000 เล่มใน iPad ในแต่ละวนั น่ีเป็นส่ิงท่ีเราไมเ่คยทําได้มา
ก่อน และส่ิงน้ีก็ได้เปล่ียนแนวทางการอ่านหนังสือของเราในโรงเรียนไปเลย" 

นักเรียน Prescot อ่านหนังสือได้เกือบ 16,000 เล่มต้ังแต่ปี 2020 ถึง 2021 หลังจากม ีeBook 
และคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ iPad และในช่วงเวลาดังกล่าว พวกเขาก็ทําคะแนนทะลุค่า
เฉล่ียของประเทศในด้านความคาดหวงัด้านการอ่านในทุกระดับช้ัน
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16,000
นักเรียนอ่านหนังสือเกือบ

เล่มบน iPad ต้ังแต่ปี 2020 ถึงปี 2021

โรงเรียน Mount Sinai College 
ซิดนีย์ รัฐนิวเซาธเ์วลส์ ออสเตรเลีย 
คณาจารย์ท่ีโรงเรียนระดับช้ันอนุบาลจนถึงช้ัน ป. 6 แหง่น้ีได้ผสานรวมแอป Schoolwork, การสอนแบบกลับด้านโดยใช้วดีิโอท่ีสร้างด้วย iPad และแอปของ Apple รวมถึงมาร์
กอัปดิจิทัลโดยใช้ Apple Pencil บน iPad เพ่ือปรับปรงุการทํางานของพวกเขา นักการศึกษาคนหน่ึงอธบิายวา่ "การมตัีวเลือกท่ีจะทําใหช้ั้นเรียนเป็นแบบกลับด้านได้ด้วยการ
สอนในรปูแบบวดีิโอ และการท่ีฉันสามารถใหคํ้าติชมแบบดิจิทัลเก่ียวกับงานของนักเรียนได้โดยไมร่บกวนเด็ก ช่วยใหค้รอูย่างฉันเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้น" 



Delaware State University 
เมืองโดเวอร์ รัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา 
นักศึกษามากกวา่ 5,050 คนได้ลงทะเบียนเรียนท่ี Delaware State University (DSU) และในจํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากกวา่ 4,300 คนน้ัน มนัีกศึกษา 44 เปอร์เซ็นต์เข้าเกณฑ์ได้รับทุน Pell Grants, นักศึกษา
99 เปอร์เซ็นต์ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน และนักศึกษา 51 เปอร์เซ็นต์เป็นรุ่นแรกของครอบครัวท่ีได้รับ
การศึกษาระดับวทิยาลัย นอกจากน้ี มนัีกศึกษาจํานวนมากระบุวา่เป็นผู้อพยพเข้าประเทศมาพร้อมกับพ่อแม่
ต้ังแต่เด็ก 

ภาควชิาด้านวชิาการของ DSU ได้นําอุปกรณ์ Apple มาใช้มีส่วนร่วมหลากหลายวธิ ีภายในสัปดาหแ์รกของ
หลักสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาปีหน่ึงจะได้ใช้ MacBook เขียนโปรแกรมหุน่ยนต์ วชิาเอกด้านธรุกิจจะ
ใช้ iPad ในหอ้งค้าหลักทรัพย์ดิจิทัลของวทิยาลัย ในภาควชิาพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาจะใช้ iPad เพ่ือเรียนรู้
กายวภิาคศาสตร์และเตรียมสอบวฒุิบัตรรับรองระดับชาติ ในภาควชิาชีววทิยา หนังสือเรียนและส่ือการเรียนการ
สอน 90% ของหลักสูตรมใีหบ้ริการผ่าน eBook และแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาแบบเปิด ซ่ึงช่วยลดค่าหนังสือ
เรียนของนักศึกษาได้ และเน่ืองจากเป็นแพลตฟอร์มท่ีใช้ร่วมกัน นักศึกษาและคณาจารย์จึงสามารถดําเนินการ
สอบเค้าโครงวทิยานิพนธแ์บบเสมอืนอย่างมีประสิทธภิาพมากขึ้นได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเรียนท่ีบ้าน 

ด้วยการศึกษาแบบร่วมสมยัท่ีมคีุณภาพสูงในราคาประหยัด DSU มุง่มัน่ท่ีจะเตรียมพร้อมนักศึกษาท้ังหมดใหม้ี
ทักษะและได้รับการฝึกอบรม เพ่ือใหป้ระสบความสําเร็จด้านอาชีพในอนาคต มหาวทิยาลัยได้เตรียมความพร้อม
ใหแ้ก่คร ูพยาบาล นักสังคมสงเคราะห ์และนักบัญชีผิวสีใหแ้ก่เดลาแวร์มากกวา่มหาวทิยาลัยอ่ืนๆ ในรัฐ และได้
เตรียมความพร้อมใหแ้ก่เหล่านักบินอาชีพผิวสีจํานวนมากท่ีสุดในประเทศ 

ต้ังแต่ DSU เร่ิมโครงการคนละเคร่ืองในฤดูใบไมร่้วงปี 2018 ก็พบวา่นักศึกษาปีหน่ึงอยู่ต่อเพ่ิมขึ้นอย่างก้าว
กระโดดถึง 6 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2021 นักศึกษาใหมใ่นมหาวทิยาลัยมอัีตราการเรียนต่อท่ี 80 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึง
มากกวา่ค่าเฉล่ียโดยรวมของ HBCU ท้ังหมดถึง 10 เปอร์เซ็นต์ 

โรงเรียนยังใหเ้ครดิตวา่ การท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มเทคโนโลยีส่วนกลางได้น้ันเป็นเหตุผลหลักของ
การเพ่ิมและพัฒนาประสิทธภิาพของวจิัย ซ่ึงเติบโตจาก 19 ล้านดอลลาร์ต่อปีในปี 2018 เป็น 27 ล้านดอลลาร์
ในปี 2021
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ข้อมูลท่ีแสดงในเอกสารน้ีเป็นการรายงานโดยสถาบันการศึกษาเอง Apple ไมม่ส่ีวนเก่ียวข้องในการรวบรวมหรือวเิคราะหข์้อมูลท่ีรายงาน และไมท่ราบวธิกีารท่ีใช้ในการรวบรวมหรือวเิคราะหข์้อมูล เอกสารน้ีเน้นท่ีผลลัพธห์รือแนวโน้มท่ีสถาบัน
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