ประเทศไทยใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจาก Google
เติบโตเร็วท่ส
ี ุดประเทศหนึ่ งในโลก

ประเทศไทยใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจาก Google เติบโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในโลก
สถาบันการศึกษาไทยเป็ นผูนําการใชผลิตภัณฑดานการศึกษาของ Google พลิกโฉมการเรียนการสอน
22 กันยายน, กรุงเทพฯ – เรากําลังเผชิญหน ากับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญในตลาดแรงงาน อาจารยผูสอนมีหน าที่
สําคัญในการเตรียมความพรอมใหนักเรียนเพื่อปูทางไปสูอนาคตการทํางานที่มน
ั ่ คง เทคโนโลยีกําลังมีบทบาทสําคัญ
ในดานการเรียนการสอนของพวกเขาและ Google นํ าตัวชวยดานเทคโนโลยีทางการศึกษาใหกับพวกเขาเพื่อเตรียม
ความพรอมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนี้
ผลการศึกษาจาก The Economist เมื่อปี 2558 เผยวาทักษะแรกที่จําเป็ นในการทํางานคือการติดตามและแกไข
ปั ญหาอยางใกลชิดโดยใชการส่ อ
ื สารและทํางานรวมกันเป็ นทีม การมีขอมูลอยางแพรหลายอาจเป็ นพลังที่มี
ประสิทธิภาพแตในขณะเดียวกันหากมีขอมูลมากเกินไปก็อาจเกิดการทวมทนได การเขาถึงขอมูลนี้สามารถเปลี่ยน
โลกแตการเขาถึงขอมูลที่มีการชแ
ี้ นะที่เหมาะสมนัน
้ เป็ นทักษะที่ตองเรียนรู การมีทักษะความคิดเชิงวิเคราะหของ
นักเรียนเมื่อมีการแยกแยะขอมูลจํานวนมหาศาล ตัดสินวาอะไรควรใชและจะใชมันอยางไรนัน
้ เป็ นทักษะขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
ในขณะที่อาจารยผูสอนกําลังเผชิญหน าการเปลี่ยนแปลงนี้เราไดสรางชุดเครื่องมือที่ชวยอาจารยผูสอนใหทําในสิ่งที่ดี
ที่สุดหรือดียิ่งข้ น
ึ กวาเดิม
แอปพลิเคชัน
่ Google เพื่อการศึกษาเป็ นชุดเครื่องมือเพื่อการส่ อ
ื สารและการทํางานรวมกันที่ไมมีคาใชจายอันประ
กอบดวย Classroom, Gmail, Docs, และ Drive ที่ชวยใหนักเรียนและผูสอนทํางานและเรียนรูรวมกันไดอยางบูรณ
าการไมวาจะอยูที่ใด การทํางานในลักษณะรวมมือกันนี้สามารถจัดการไดบน Chromebook ที่ชวยใหคุณแชรงาน
ระหวางกันในชน
ั ้ เรียนและจัดการงานบนเครือขายที่ตองการได การใชเครื่องมือการเรียนรูเหลานี้ ผูสอนสามารถ
ออกแบบการทดสอบแบบใหมๆ รวมกันทําโครงงาน รวมถึงเชื่อมการส่ อ
ื สารกับนักเรียนที่มากกวาการเรียนการสอน
ในหองเรียน นักเรียนจะไดรับประโยชนจากขอคิดเห็นอยางรวดเร็วและเป็ นส่ อ
ื กลางเชื่อมระหวางผูสอนและเพื่อน
รวมชน
ั ้ ที่ไดรับมอบหมายในการทํางานแบบทดสอบและส่ อ
ื การเรียนการสอนรวมกันได
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ กอนหน านี้ยังไมมีระบบสารสนเทศที่เสถียร นักเรียนไมมีแมกระทัง่ อีเมล และครูก็ไม
สามารถติดตอส่ อ
ื สารกับนักเรียนไดผานไอที ทําใหการจัดการตางๆ เป็ นไปไดยาก หลังไดมารูจักกับ Google Apps
ทําใหสามารถจัดการบัญชีอีเมลไดงายข้ น
ึ  ปั จจุบันโรงเรียนมีบัญชีอีเมลใหแกครูและเจาหน าที่รวม 222 คน และนัก

เรียน 3,030 คน สวนการเรียนการสอนจากเดิมที่ใชส่ อ
ื จาก CAI (Computer Assisted Instruction) Google
Apps for Education สามารถชวยลดภาระงานอาจารยผูสอนลง และสรางส่ อ
ื หรือนวัตกรรมผาน Google
Classroom ที่ชวยบริหารจัดการเรียนการสอน Google Drive เก็บชน
ิ้ งานและผลงานนักเรียน Google Sites ใช
เป็ นส่ อ
ื กลางในการเขาถึงขอมูล และ Google Forms ใชสรางแบบทดสอบ และการคํานวนคาสถิติพัฒนาการเรียน
การสอนไปสูมาตรฐานสากล
์ าสตร เป็ นอีกหนึ่งโรงเรียนชายขอบของจังหวัดเชียงรายที่มีการนํ าเทคโนโลยีมาใช
ขณะที่โรงเรียนแมสายประสิทธิศ
เพื่อการศึกษา ปั จจุบันมีนักเรียนราว 3,000 คน มีการจัดตงั ้ หองเรียนที่เรียกวา “หองเรียนฉลาด” หรือ ‘Smart
Classroom’ นํ า Chromebook และ Google Apps for Education มาใชในดานการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ สังคม คอมพิวเตอร แทบทุกกลุมสาระ ใชสงั ่ การบาน และ การทดสอบออนไลน ชวยประหยัดเวลาครู
และ ประหยัดกระดาษ สวน Gmail นํ ามาใชส่ อ
ื สารติดตอประสานงาน โดยยกเลิกการถายเอกสารคําสัง่ งานตางๆ ที่
เคยถายเอกสารแจกครูกวา 200 คน เปลี่ยนมาใชการส่ อ
ื สาร คําสัง่ ราชการผานทางอีเมลแทน ทัง้ นี้ขอมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน จะมีการแชรผาน Google Drive เพื่อใหทุกคนทํางานรวมกัน
นอกจากการสรางผลิตภัณฑที่ปฏิวัติโลกแหงการเรียนรูแลว เรากําลังสรางอนาคตทางการศึกษาอีกดวย หนึ่ง
โครงการที่พวกเราต่ น
ื เตนอยางมากคือ Expeditions โดยชุดการเรียนการสอนนี้ประกอบไปดวย สมารทโฟน และ
Cardboard ชวยใหคุณครูพานักเรียนทงั ้ ชน
ั ้ เดินทางไปที่ตางๆ ทัว
่ โลกแบบเสมือนจริง นัน
่ รวมถึงสถานที่ที่รถ
โรงเรียนพาไปไมถึง ออกไปทองอวกาศนอกโลก ใตน้ํ าหรือภายในรางกายของมนุษย ยังมีเรื่องราวของ
การนํ าเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใชเป็ นเครื่องมือที่นาสนใจเพื่อการเรียนรูอีกมากมาย เราเริ่มเห็นวามีผูสอนหลายทาน
ใชเครื่องมือเหลานี้เป็ นสวนนึงในการเรียนการสอนในหลายๆ วิชา ทัง้ เศรษฐศาสตร วรรณกรรม และคณิตศาสตร
ขอมูลติดตอสําหรับส่ อ
ื มวลชน:
Google ประเทศไทย
สายใย สระกวี
โทร: +6681 554 4000
อีเมล: saiyai@google.com
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