
โรงเรยีนมัธยมปัญญารตัน์ 
เตรยีมพรอ้มผู้เรยีนและ      
ครผูู้สอน สู่ความสําเรจ็ใน
ศตวรรษที ่21 ด้วย Google 
for Education
ภาพรวมของโรงเรยีน     

โรงเรยีนมัธยมปัญญารตัน์ เป็นโรงเรยีนระดับชัน้มัธยมทีจ่ดัการเรยีนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธกิารของประเทศไทย     
ในรปูแบบภาษาอังกฤษ ตัง้อยู่ในเขตสีลม กรงุเทพมหานคร มีนักเรยีนทัง้ส้ิน 300 คน ซึง่มีอายุระหวา่ง 11-17 ปี 

ความเป็นมา

โรงเรยีนมัธยมปัญญารตัน์ก่อตัง้ขึน้ด้วยวสัิยทศัน์ในการ 
เตรยีมความพรอ้มให้แก่ผู้เรยีนในศตวรรษที ่21 พรอ้มทัง้ 
ส่งเสรมิการสรา้งพลเมืองดิจทิลัทีค่รบครนัด้วยทกัษะและ
ความรู ้ด้วยเหตน้ีุในปี พ.ศ. 2554 ทางโรงเรยีนจงึได้เริม่
โครงการมอบเครือ่งคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊กให้แก่นักเรยีน    
ทกุคนคนละเครือ่ง (one-on-one laptop program)                                                                     
ไวใ้ชป้ระกอบการเรยีน อย่างไรก็ตามแม้วา่จะใชว้ธิกีารสอน
แบบใหม่ควบคู่ไปกับการจดัการเรยีนรูแ้บบใชโ้ครงงานเป็น
ฐาน (Project-Based Learning)  ในระยะน้ีโรงเรยีนมัธยม
ปัญญารตัน์ก็ยังคงจดัการเรยีนการสอนผ่านส่ือทีเ่ป็น 
กระดาษและใชตํ้าราหนังสือแบบรปูเล่มเชน่เดียวกับหลาย
โรงเรยีนในประเทศไทย 

ภายหลังจากทีค้่นพบวา่ Chromebook สามารถบ่มเพาะให้
ผู้เรยีนเรยีนรูด้้วยตนเองได้เต็มศักยภาพ ในปี พ.ศ. 2557 
ทางโรงเรยีนจงึได้ตัดสินใจเปล่ียนมาใช ้Chromebook    
แทนโน้ตบุ๊กเดิม ให้นักเรยีนทกุคนรวม 300 คนใช ้
Chromebook 1 คน ต่อ 1 เครือ่ง พรอ้มทัง้เลือกใช ้
Chrome Education Upgrade (CEU) ซึง่ชว่ยให้
เจา้หน้าทีไ่อท ีสามารถควบคมุระบบได้อย่างมีประสิทธภิาพ             
อีกทัง้ยังมอบความปลอดภัยระดับสูง ปกป้องความเป็น
ส่วนตัวจากการเขา้ถึงโดยไม่ได้รบัอนุญาต เพิม่ความรวดเรว็
คล่องตัวในการบรหิารจดัการให้ดียิง่ขึน้

ในปี พ.ศ. 2559 หลังจากได้ทราบประสิทธภิาพเพิม่เติมของ 
Google Workspace for Education จากเพื่อนครผูู้สอนใน
โรงเรยีนต่างๆ ทางโรงเรยีนมัธยมปัญญารตัน์จงึได้เริม่ให้          
ผู้บรหิาร ครผูู้สอน รวมไปถึงบุคลากรในห้องพยาบาลเริม่ใช ้
Google Drive ในการทาํงานรว่มกันพรอ้มกันนั้นยังส่งบุคลากร
เขา้รว่มอบรมหลักสูตร Teacher Center training course 
ของ Google ในประเทศไทย  อรวรี ์รตันเพียร ผู้จดัการโรงเรยีน
มัธยมปัญญารตัน์ กล่าววา่ “เน่ืองจากเราเป็นโรงเรยีนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ทางโรงเรยีนจงึจาํเป็นต้องผสมผสานส่ือการสอน
จากหลายแหล่งทีม่า หากเรารวบรวมส่ือทีเ่ราต้องการไวบ้นแพ
ล็ตฟอรม์เดียวจะทาํให้การจดัการเรยีนการสอนเป็นไปได้งา่ยดาย
ขึน้และมีประสิทธภิาพกวา่” นอกจากประโยชน์ดังกล่าว ผู้เรยีน
ยังเขา้ถึงบทเรยีนและส่ือการสอนไดโ้ดยไม่ต้องซือ้ตําราเรยีน
หลายเล่มสําหรบัแต่ละวชิา

จากนั้นครผูู้สอนจงึได้นํา Google Classroom มาประกอบกับ
การเรยีนการสอนในโรงเรยีน “ครทูีโ่รงเรยีนชอบ Classroom 
ตรงทีส่ะดวก ใชง้านงา่ย และอยากให้เปล่ียนมาใชแ้ทนระบบ 
Learning Management System เดิมในโรงเรยีนของเรา”      
ผู้จดัการโรงเรยีนกล่าวเสรมิ “หลังจากครจูาํนวนหน่ึงทดลองใช ้
Classroom มาหน่ึงปี เราก็พิจารณาปรบัใชกั้บทัง้โรงเรยีน 
ตัง้แต่นั้นเป็นต้นมาพวกคณุครก็ูเริม่หันมาใชส่ื้อการสอนออน
ไลน์แทนการใชแ้บบกระดาษกันมากขึน้ ตอนน้ีเราจงึไม่ได้เรยีน
ผ่านหนังสือทีเ่ป็นรปูเล่ม ไม่ไดใ้ชใ้บงานส่งการบ้านและแทบไม่
ไดใ้ชก้ระดาษในการบรหิารจดัการแต่อย่างใด”

https://edu.google.com/intl/ALL_th/products/chromebooks/
https://www.youtube.com/watch?v=ppKCy8gR0jY
https://www.youtube.com/watch?v=ppKCy8gR0jY
https://drive.google.com/file/d/1R-IeAi6nSxJXPJMEOCfHhN10qenGLS41/view?usp=sharing
https://edu.google.com/intl/ALL_th/products/workspace-for-education/
https://edu.google.com/intl/ALL_th/teacher-center/training/?modal_active=none
https://edu.google.com/intl/ALL_th/products/classroom/


ความทา้ทาย

โรคระบาดโควดิทาํใหโ้รงเรยีนทัว่ประเทศต้องปรบัเปล่ียน
มาใชก้ารเรยีนการสอนทางไกลแทนการเรยีนทีโ่รงเรยีนแต่
เน่ืองจากครผูู้สอนและนักเรยีนทีโ่รงเรยีนมัธยมปัญญา
รตัน์มีความคุ้นเคยกับระบบ Google Workspace for 
Education และ Chromebook  อยู่แล้วจงึทาํให้พวกเขา
สามารถจดัการเรยีนการสอนไดโ้ดยไม่มีอปุสรรค

อย่างไรก็ตาม ครทูกุคนต่างก็ไม่เคยสอนหนังสือผ่านชอ่ง
ทางออนไลน์อย่างจรงิจงั ทาํให้ครแูต่ละคนต้องเรยีนรู้
วธิกีารสอนผ่านการสตรมีมิง่จากระยะไกลด้วย Google 
Meet ไปพรอ้มกับคิดวธิกีารใหม่ๆ เพื่อสรา้งความน่าสนใจ
ให้กับการเรยีน “ส่ิงทีท่า้ทายทีสุ่ดก็คือ การส่ือสารกับ
นักเรยีนของเรา จะให้นักเรยีนมีปฏิสัมพันธผ์่านทางหน้าจอ
ได้ทดัเทยีมกับชว่งทีเ่รยีนตัวต่อตัวนั้นค่อนขา้งยาก”                
ครเูจเจ ไมเคิล ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาคณุภาพวชิาการ       
ผู้ประสานงานฝ่ายไอท ีและหัวหน้าภาควชิาคณิตศาสตร ์
กล่าว

อีกหน่ึงความทา้ทายทีค่รผูู้สอนต้องเผชญิคือจะทาํอย่างไร
ถึงจะชว่ยเตรยีมความพรอ้มให้นักเรยีนมีศักยภาพเพียงพอ
สําหรบัตลาดแรงงานในอนาคต  ครเูจเจ ไมเคิล กล่าววา่      
“โรงเรยีนของเรามีวสัิยทศัน์หลักในการบ่มเพาะทกัษะใน
การสรรค์สรา้งนวตักรรม พรอ้มส่งเสรมิให้นักเรยีนเป็นผู้
ประสานงานทีม่ีความชาํนาญหลายด้าน ซึง่สําคัญยิง่ไปกวา่
ความฉลาดทางตําราและการสอบผ่าน ก่อนหน้าน้ีเราอาจ
ถ่ายทอดทกัษะทีจ่าํเป็นสําหรบัศตวรรษที ่21 เหล่าน้ีให้แก่
นักเรยีนได้ทีโ่รงเรยีน ผ่านการเรยีนการสอนแบบใชโ้ครง
งานทีบู่รณาการองค์ความรูว้ชิาต่างๆ แต่ตอนน้ีด้วยปัญหา
โรคระบาด การส่ือสารซึง่เป็นเรือ่งพื้นฐานยังทาํได้ยากแทบ
ไม่ต้องพูดเลยวา่เราจะให้นักเรยีนประสานงานรว่มกันอย่าง       
มีประสิทธภิาพได้อย่างไร เราต้องปรบัเปล่ียนวธิกีารทาํงาน
และใชท้รพัยากรทีเ่รามีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อทาํให้
วสัิยทศัน์น้ีสัมฤทธิผ์ล”

โซลชูนั
คณุครแูละนักเรยีนทีโ่รงเรยีนปัญญารตัน์ต้องปรบัตัวให้
ทนัทว่งทกัีบการเรยีนการสอนทางไกลด้วยความชว่ยเหลือจาก 
Google for Education ทัง้ครแูละนักเรยีนต่างสามารถ
เรยีนรูใ้นการนําวธิกีารเรยีนการสอนใหม่ๆ มาใชอ้ย่าง
ประสิทธภิาพไดใ้นเวลาอันสัน้

ยกระดับความชาํนาญทางดิจทิลัให้กับครูผู้สอน　                                   
ครผูู้สอนรเิริม่การเรยีนการสอนออนไลน์ ด้วยการจดัทาํวดีีโอ
ส่ือการสอนสัน้ๆ เพื่อให้นักเรยีนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้
ตลอดเวลา “เราทดลองวธิกีารทกุรปูแบบในชว่งแรก เพื่อให้รู้
วา่วธิไีหนดีและเหมาะสมทีสุ่ดกับนักเรยีนของเรา” ครเูจเจ 
ไมเคิลกล่าว ครทูีโ่รงเรยีนใชเ้วลาตลอดภาคการศึกษาเก็บ
ขอ้มูลรวบรวมความคิดเห็นจากนักเรยีนและเพื่อนครผู่านการ
ใช ้Google Forms แล้วนําขอ้มูล ทีไ่ด้มาพัฒนาการเรยีนการ
สอนให้ตอบโจทย์สูงสุด

Google Classroom ชว่ยให้เราสามารถ
จดัการทรพัยากรทีเ่รามีอย่างจาํกัดได้เป็น
อย่างดี ชว่ยให้ครปูระหยัดเวลาในการทาํ
งานบรหิารจดัการ ทาํให้เรามีเวลาพัฒนา
แผนการสอนมากขึน้ ซึง่ผมมองวา่เป็น
ประโยชน์อย่างมหาศาล”

ครเูจเจ ไมเคิล                                                                                          
ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาคณุภาพวชิาการ                                   
ผู้ประสานงานฝ่ายไอทแีละหัวหน้าภาควชิาคณิตศาสตร ์                              
โรงเรยีนมัธยมปัญญารตัน์

https://edu.google.com/intl/ALL_th/products/meet/
https://edu.google.com/intl/ALL_th/products/meet/
http://edu.google.com.th/
https://edu.google.com/intl/ALL_th/teacher-center/products/forms/?modal_active=none


ปัจจุบันครทูีโ่รงเรยีนยังใช ้Google Classroom เพื่อ
ดําเนินการเรยีนการสอนจากทีบ่้านได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
“คณุสามารถลงขอ้มูลในระบบเพื่อมอบหมายงานให้กับ
นักเรยีนได้ตลอดเวลา จะเขยีนขอ้ความระบุไวใ้ห้นักเรยีนทัง้
ชัน้เรยีน นักเรยีนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรอืนักเรยีนคนใดคน
หน่ึงก็ทาํไดโ้ดยงา่ย” ครเูจเจ ไมเคิล กล่าว “แล้วคณุยัง
ติดตามได้วา่นักเรยีนส่งงานแล้วหรอืยังได้อย่างแม่นยําอีก
ด้วย”

เสรมิประสิทธภิาพการส่ือสารเชงิบวก                     
โรงเรยีนมัธยมปัญญารตัน์ตัง้ปณิธานแน่วแน่บนพิน้ฐาน
การเป็นสถานศึกษาทีใ่ห้มากกวา่ความรู ้แต่ยังสนับสนุน
ชีแ้นะแนวทางให้กับนักเรยีนทกุคนอย่างครบรอบทกุด้าน 
ก่อนชว่งโรคระบาดโควดิ นักเรยีนทกุคนสามารถเขา้พบครู
ผู้สอน เพื่อขอคําปรกึษาปัญหาและขอคําแนะนําไดโ้ดยตรง
ทีห้่องพักครู

 เพื่อรกัษาแนวปฏิบัติน้ี ทางโรงเรยีนจงึได้มีการจดัชัว่โมง 
Office Hours ให้กับนักเรยีนในชว่งทีเ่รยีนอยู่ทีบ่้าน ครผูู้
สอนจะใชเ้วลา 30 นาทหีลังคาบเรยีนทกุวนั เปิดให้นักเรยีน
เขา้มาปรกึษาผ่าน Google Meet ไดโ้ดยทีไ่ม่ต้องมีการ
นัดหมายล่วงหน้า ซึง่ทีผ่่านมา วธิกีารดังกล่าวชว่ยลดระยะ
ห่างระหวา่งนักเรยีนและคณุครผูู้สอนในโรงเรยีนได้เป็น
อย่างดี

ในด้านของความปลอดภัยในการใชง้าน เพื่อให้แน่ใจวา่
นักเรยีนจะได้รบัการปกป้องดแูลแม้เรยีนจากทีบ่้าน ผู้ดแูล
ระบบของโรงเรยีนสามารถใช ้Chrome Education 
Upgrade จาํกัดการเขา้ถึงเวบ็ไซต์หรอืเน้ือหาทีเ่ป็นอันต
รายคกุคามไดโ้ดยงา่ย

เสรมิสรา้งนักวจิยัในอนาคต                                                       
ด้วยเครือ่งมือจาก Google Workspace for Education 
นักเรยีนสามารถรเิริม่โครงการวจิยัต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
อย่างมีประสิทธภิาพ “ผมต้องทาํหลายโปรเจกต์ในเวลา
เดียวกัน แต่ละโปรเจกต์ต้องรวบรวมขอ้มูลจาํนวนมาก” 
นายปรญิญ์ เชยีวพานิชย์ นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6 
กล่าว “เดิมทกีารไล่แจกแบบสอบถามทลีะคนแบบตัวต่อตัว
เป็นขัน้ตอนทียุ่่งยากมากครบั แต่ตอนน้ีผมก็แค่ส่งคําถาม
ผ่าน Google Forms ก็ทาํให้งานของผมสะดวกขึน้มาก 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ทีม่ีโรคระบาด หลังจากทีไ่ด้ขอ้มูล 
ผมก็ไม่ต้องเอาขอ้มูลจากกระดาษลงในคอมพิวเตอรเ์อง 
ยิง่ไปกวา่นั้น ตัวโปรแกรมยังแสดงผลออกมาเป็นกราฟให้
เลย ชว่ยให้ผมเห็นแนวโน้มและลงมือวเิคราะห์เบื้องต้นได้
ทนัท”ี

บ่มเพาะทกัษะการทาํงานเป็นทมี                                            
ทกัษะในการทาํงานรว่มกับผู้อ่ืนถือเป็นทกัษะสําคัญในตลาด
แรงงานอนาคต การทีโ่รงเรยีนจดัให้นักเรยีนมี Chromebook ใช้
แบบ 1:1 และเขา้ถึง Google Workspace for Education ซึง่มี
เครือ่งมือรองรบัการทาํงานรว่มกันแบบออนไลน์  ชว่ยส่งเสรมิให้
นักเรยีนเรยีนรูก้ารทาํงานกับทมีทีห่ลากหลาย รูจ้กัแบ่งหน้าทีค่วาม
รบัผิดชอบ และทาํงานตามบทบาทของตนเพื่อบรรลเุป้าประสงค์
รว่มกัน ทัง้หมดน้ีเพื่อเตรยีมพรอ้มผู้เรยีนให้เป็นผู้นําเป่ียมวสัิย
ทศัน์ และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้รว่มทมีทีม่ีประสิทธภิาพ

 

Google Drive Google Docs และ 
Google Slides ชว่ยให้หนูทาํงานกลุ่มกับ
เพื่อนๆ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  ทกุคน
เขา้ใจตรงกันวา่งานไปถึงไหนแล้ว จงึชว่ย
ประหยัดเวลา อีกทัง้สามารถทาํงานในส่วน
ของตนเองได้พรอ้มกันในไฟล์เดียวกัน 
นอกจากน้ี เรายังคอมเมนต์กันเองได้แบบ 
Real-time อีกด้วย ทาํให้งานเสรจ็เรว็กวา่
เดิมมาก”

นางสาวธนพร โพธิป์ระทปี                                           
นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4                                      
โรงเรยีนมัธยมปัญญารตัน์
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บทสรปุ                       
หลังจากกลับมาจดัการเรยีนการสอนทีโ่รงเรยีน โรงเรยีนมัธยมปัญญารตัน์ก็ยังผสาน Google Workspace for Education 
เขา้กับการเรยีนการสอนทีโ่รงเรยีนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากทีผ่่านมาเครือ่งมือของ Workspace และเครือ่ง Chromebook 
ซึง่ถกูใชง้านควบคู่ไปกับ Chrome Education Upgrade ได้ชว่ยส่งเสรมิความเชีย่วชาญทางเทคโนโลยีให้แก่ครผูู้สอน และ
ยังให้ครผูู้สอนยกระดับขดีความสามารถของตนได้แม้ขณะสอนอยู่ทีบ่้าน ในขณะทีนั่กเรยีนเองก็ได้พัฒนาทกัษะความสามารถ
รอบด้าน ได้แก่ ทกัษะการส่ือสารและทกัษะการทาํงานรว่มกับผู้อ่ืน จงึกล่าวได้วา่ การนําเทคโนโลยีลาหน้าเขา้มาใชอ้ย่างเป็น
ระบบทาํใหโ้รงเรยีนเป็นได้มากกวา่ทีส่ถานทีถ่่ายทอดองค์ความรู ้แต่ยังเป็นทีท่ีนั่กเรยีนได้เพิม่พูนทกัษะสําคัญ เพื่อเตรยีม
ความพรอ้มสู่เส้นทางความสําเรจ็ในศตวรรษที ่21 ได้อีกด้วย

เรยีนรูเ้พิ่มเติมวา่ Google for Education จะชว่ย
สรา้งความเป็นไปไดใ้หม่ให้กับโรงเรยีนของคณุได้
อย่างไรบ้างได้ที ่edu.google.com/new-school/ 

https://drive.google.com/file/d/1kuS_7YxhJnJqcxtNJPG7JczCLFoaU6Q-/view?usp=sharing

