สํารวจเครื่องมือเพื่อยกระดับการศึกษา
เทคโนโลยีเพียงอยางเดียวไมสามารถพัฒนาการ
ศึกษา แตเทคโนโลยีสามารถเปนสวนประกอบที่ทรง
พลังของโซลูชันได”

ชวยใหสถาบันทํางานรวมกันไดงายๆ อํานวยความสะดวกใหการสอนดําเนิน
ไปอยางราบรื่น และสรางสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่ปลอดภัย

ของ

ใชเครื่องมือที่ปลอดภัยและยืดหยุนไดฟรี* เมื่อ
สมัครใช
หรือเพิ่มความสามารถ
ที่มีประสิทธิภาพไดตามตองการดวยการสมัครใช

ชวยใหชุมชนโรงเรียนเพิ่มผลลัพธได
มากขึ้นดวยเครื่องมือฟรี* สําหรับการ
ทํางานรวมกันและการสื่อสารแบบ
เรียลไทมในแพลตฟอรมที่ปลอดภัย

ปกปองชุมชนโรงเรียนดวยเครื่องมือ
รักษาความปลอดภัยและการวิเคราะห
ขั้นสูง ซึ่งจะมอบการควบคุม การมอง
เห็น และขอมูลเชิงลึก

เพิ่มประสิทธิภาพใหผลลัพธจากการ
เรียนการสอนดวยการสื่อสารผานวิดีโอ
ขั้นสูง ประสบการณในหองเรียนที่นา
สนใจ และเครื่องมือที่จะชวยสงเสริมให
เกิดความสุจริตทางวิชาการ

พลิกโฉมโรงเรียนของคุณโดยโซลูชัน
แบบครอบคลุมที่ประกอบดวยการ
รักษาความปลอดภัยและการวิเคราะห
ขั้นสูง เครื่องมือสําหรับการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ และอื่นๆ อีก
มากมาย

หรือ

* ใหบริการฟรีแกสถาบันที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด

ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Workspace for Education รุน
ตางๆ ไดที่

เลือกรุนที่เหมาะกับความตองการของโรงเรียน

Education Fundamentals คือชุดเครื่องมือฟรี
สําหรับสถาบันที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด ซึ่งจะ
ชวยสงเสริมโอกาสในการเรียนรูรวมกันผาน
แพลตฟอรมที่ปลอดภัย

Education Standard มอบสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่ปลอดภัย
ยิ่งขึ้นดวยเครื่องมือสําหรับการรักษาความปลอดภัยในเชิงรุกและการวิเคราะห
รุนนี้ประกอบดวยความสามารถของ Education
Fundamentals

Teaching and Learning Upgrade จะมอบโอกาสในการ
Teaching and Learning Upgrade จะมอบโอกาสใน
สรางผลลัพธจากการเรียนการสอนผานการสื่อสารทางวิดีโอที่มีประสิทธิภาพ
การสรางผลลัพธจากการเรียนการสอนผานการสื่อสารทางวิดีโอที่มี
ประสบการณในชั้นเรียนที่นาสนใจ และเครื่องมือเพื่อสงเสริมความสุจริตทาง
ประสิทธิภาพ ประสบการณในชั้นเรียนที่นาสนใจ และเครื่องมือเพื่อ
วิชาการ รุนนี้ประกอบดวยความสามารถของ Education
สงเสริมความสุจริตทางวิชาการ รุนนี้ประกอบดวยความสามารถของ
Fundamentals หรือ
Education Fundamentals หรือ Education
Education Standard
Standard

Education Plus คือ Google Workspace for
Education Plus คือ Google Workspace for
Education รุนที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งประกอบดวยฟเจอรดานการ
Education รุนที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งประกอบดวยฟเจอรดาน
รักษาความปลอดภัยและการวิเคราะหขั้นสูงที่เพิ่มประสิทธิภาพแลวทั้งหมด
การรักษาความปลอดภัยและการวิเคราะหขั้นสูง เครื่องมือสําหรับการ
เครื่องมือสําหรับการเรียนการสอนระดับพรีเมียมจาก Education
เรียนการสอนจาก Education Standard และ
Standard และ Teaching and Learning
Teaching and Learning Upgrade พรอมดวยฟเจอ
Upgrade พรอมดวยฟเจอรดีๆ อีกมากมาย
รดีๆ อีกมากมาย

ไฮไลต
● ทํางานรวมกันไดแบบเรียลไทมในเอกสาร, ชีต, สไลด, Sites และ
Jamboard
● ชวยใหนักการศึกษาประหยัดเวลาในการจัดการชั้นเรียนไดเมื่อใช
Classroom และ Assignments
● ติดตอสื่อสารกันทางออนไลนไดจากทุกที่โดยใช Google Meet,
Chat และ Gmail
● บังคับใชคียความปลอดภัยและการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนเพื่อการตรวจ
สอบสิทธิ์ที่รัดกุมขึ้นอีกขั้น
● รับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับการปองกันขอมูลรั่วไหลสําหรับ Gmail และ
ไดรฟ
● ทํางานโดยสอดคลองกับ FERPA, COPPA
และ GDPR

ไฮไลต
● ปองกัน ตรวจหา และแกปญหาภัยคุกคามดวยศูนยความปลอดภัย ซึ่ง
ประกอบดวยแดชบอรด หนาความปลอดภัยของระบบ และเครื่องมือ
ตรวจสอบ
● จัดการอุปกรณและแอปในที่เดียวเพื่อตรวจสอบและบังคับใชกฎ
● รับขอมูลเชิงลึกมากขึ้นดวยการสงออกบันทึกของ Gmail และ
Classroom เพื่อทําการวิเคราะหใน BigQuery
● ติดตามการใชงานในโดเมนดวยบันทึกการตรวจสอบสําหรับไดรฟ,
อุปกรณ, LDAP และอื่นๆ อีกมากมาย

ไฮไลต
● พูดคุยติดตอกับผูเขารวมไดสูงสุด 250 คน หรือสตรีมแบบสดกับผูชม
ในโดเมนไดสูงสุด 10,000 คนดวย Google Meet
● เพิ่มการมีสวนรวมในการเรียนรูภายใน Google Meet ดวยการ
ถามและตอบแบบอินเทอรแอกทีฟ แบบสํารวจ การติดตามการเขารวม
หองกลุมยอย และการบันทึกวิดีโอ
● ผสานรวมเครื่องมือของบุคคลที่สามที่คุณชื่นชอบโดยใชสวนเสริมของ
Classroom*
● สรางรายงานความเปนตนฉบับไดแบบไมจํากัดและเปรียบเทียบงานของ
นักเรียนกับงานเกาๆ ในที่เก็บสวนตัวของโรงเรียน

ไฮไลต
● สตรีมแบบสดกับผูชมในโดเมนไดสูงสุด 100,000 คนดวย
Google Meet
● เขาถึงขอมูลไดงายขึ้นดวย Cloud Search ของคุณเอง
● สรางและจัดการชั้นเรียนไดทุกขนาดโดยการซิงคบัญชีรายชื่อใน
Classroom จากระบบขอมูลของนักเรียน*
● รับการตอบกลับจากทีมผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑที่พรอมใหการ
สนับสนุนเร็วขึ้น

พื้นที่เก็บขอมูล
พื้นที่เก็บขอมูลระบบคลาวดขนาด 100 TB ที่ใชรวมกันในองคกร

พื้นที่เก็บขอมูล
พื้นที่เก็บขอมูลเทากับ Education Fundamentals

พื้นที่เก็บขอมูล
รับพื้นที่เก็บขอมูลเทากับ Education Fundamentals พรอม
ดวยพื้นที่เก็บขอมูลเพิ่มอีก 100 GB ตอการซื้อใบอนุญาต 1 ใบ นอกเหนือจาก
พื้นที่เก็บขอมูลที่แชรรวมกัน

พื้นที่เก็บขอมูล
รับพื้นที่เก็บขอมูลเทากับ Education Fundamentals พรอม
ดวยพื้นที่เก็บขอมูลเพิ่มอีก 20 GB ตอการซื้อใบอนุญาต 1 ใบ นอกเหนือจาก
พื้นที่เก็บขอมูลที่แชรรวมกัน

เปรียบเทียบฟเจอรทั้งหมดและหารุนที่เหมาะกับสถาบันของคุณไดที่
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