
   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

         ผศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี 

 

1. Building easy and free websites for teaching: Thomas E.Bieri 

  ครูผู้สอนสามารถสร้างเว็บไซต์ส าหรับชัน้เรียนของตนเองได้โดยงา่ยและไมเ่สยีคา่ใช้จา่ย โดยใช้เว็บไซต์สอง

เว็บไซต์ ได้แก่ Google Sites และ Weebly for education โดยสามารถแก้ไขข้อความในเว็บไซต์ได้ (edit) แนบรูปและ

วิดีโอ หรือเช่ือมโยงกบัเว็บไซต์อืน่ๆได้ 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1DeT69U6FuqQ-7rdWExjc3z5KqgLKvt94fny7Ff8PMr4/edit  

 

https://docs.google.com/presentation/d/1DeT69U6FuqQ-7rdWExjc3z5KqgLKvt94fny7Ff8PMr4/edit


 

 

 

 



 

 

2. Moodle for language teachers:  Eric Hagley 

 Moodle เป็นระบบการจดัการเรียนการสอนท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลายทัว่โลก ผู้สอนสามารถใช้เป็นแหลง่สร้างข้อมลู

เพื่อเตรียมการสอน หรือเป็นเคร่ืองมือชว่ยให้ผู้ เรียนมีปฎิสมัพนัธ์กนัระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั หรือกบัผู้สอน หรืออาจใช้ในการ

ตรวจให้คะแนนและเปลีย่นเป็นไฟล์ Excel ได้ นอกจากนัน้ผู้ เรียนยงัสามารถเข้าถึงข้อมลูการเรียนได้ตลอดเวลาและสถานท่ี

เมื่อผู้สอนน าข้อมลูไปเผยแพร่ไว้ใน Moodle 

 ภาพลา่งเป็นแหลง่ข้อมลูการเรียนการสอนภาษาใน Moodle 

 

 

https://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=7910 

 

 

 

 

https://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=7910


 

 

3.  Using Moodle for Teacher and Student Collaboration: Peter Ruthven-Stuart 

 Moodle เป็นระบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสทิธิภาพในการสง่เสริมการมีปฎิสมัพนัธ์ในการเรียนการสอน

วิชาตา่งๆ วิทยากรได้แนะน าการสร้างบทเรียนใน Moodle  นอกจากนัน้ยงัแนะน าการแบง่กลุม่ผู้ เรียนเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้

ทัง้แบบกลุม่เลก็ๆและแบบทัง้ห้องเรียน โดยใช้การท างานของ Moodle ซึง่เป็นเว็บไซต์ทีจ่ดัสร้างขึน้ส าหรับการท า 

Workshop ตามตวัอยา่งด้านลา่ง 

 

 

 

 

http://vle.c.fun.ac.jp/workshop/ 

 

 

 

http://vle.c.fun.ac.jp/workshop/


 A4 Cs and As Approach to Academic and Workplace Success by Numrich Carol 

 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านวิชาการและการท างานให้ประสบผลส าเร็จ ผู้ เรียนภาษาองักฤษจ าเป็นต้องพฒันา

ทกัษะที่จ าเป็น 4 ประการส าหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ collaboration, critical thinking, creativity และ computing โดย

ครูผู้สอนสามารถชว่ยให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะทัง้หมดดงักลา่วได้ใช้สือ่การสอนท่ีเป็นจริงเหมาะกบัสถานการณ์จริง ผสมผสาน

ทกัษะตา่งๆเข้าด้วยกนั และวางโครงสร้างเนือ้หากิจกรรมด้านภาษาตา่งๆ รวมทัง้ผสมผสานสือ่สิง่พิมพ์เข้าด้วยกนักบัสือ่ดจิิทลั

จะช่วยให้มีการฝึกทกัษะด้านตา่งๆ สนบัสนนุและประเมินผลการเรียนได้อยา่งสงูสดุ ในสว่นของผู้เรียนภาษา มีความท้าทาย 4 

ประการได้แก่ attention, authenticity, accountability และ academic preparation โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในด้าน

การศกึษา ผู้ เรียนควรต้องได้รับการสนบัสนนุหรือช่วยเหลอืในการก าจดัสิง่ก่อกวนความสนใจ เพื่อให้สามารถผลติภาษาตา่งๆ 

ผสมผสานเนือ้หาที่หลากหลาย และท างานท่ีต้องใช้ความคดิวเิคราะห์ในชัน้เรียน และในการทดสอบได้ 

 Engaging learners in discussion through feedback by Stroud Robert 

 ในชัน้เรียนภาษาที่มีขนาดใหญ่อาจมีผู้ เรียนที่เรียนออ่นอยูเ่ป็นจ านวนมาก และผู้ เรียนกลุม่นีอ้าจไมเ่ข้าร่วมสนทนาใน

กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ฝึกการใช้ภาษาตา่งประเทศ เนื่องจากอาจไมม่จีดุมุง่หมายที่ชดัเจนและไมไ่ด้รับผลย้อนกลบั การ

น าทฤษฏี Goal-setting มาใช้สามารถชว่ยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเข้ามามีสว่นร่วมในการสนทนาได้ จากการทดลองกบันกัศกึษา

จ านวน 70 คนโดยให้มีระบบการให้ผลย้อนกลบัเพื่อสง่เสริมให้ผู้ เรียนเข้ามามีสว่นร่วมในการสนทนาพบวา่นกัศกึษากลุม่

ทดลองมีการเข้ามาร่วมในการสนทนาเพิ่มขึน้ และสว่นใหญ่ต้องการให้การสนทนาในครัง้ตอ่ไปมกีารใช้เกมส์การเลน่การ์ดซึง่

ระบกุารให้ทศันคตเิห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วยและมคีะแนนประกอบ 

 Presentation peer assessment: Friendship Masters? by Robert Vaughan, Yuki Saito, Yukie Saito 

  

วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีเ้พื่อค้นพบวา่มคีวามเก่ียวพนักนัระหวา่งการประเมินงานของครูเก่ียวกบัการน าเสนอผลงานของ

ผู้ เรียนและบคุลกิของผู้เรียนหรือไม ่เพื่อตรวจสอบความนา่เช่ือถือของการประเมินงานจากเพื่อนและการประเมินจากครูผู้สอน 

และเพื่อส ารวจผลกระทบของความเป็นเพื่อนในการประเมินงานจากเพื่อนกนัเอง ผู้ เรียนจ านวน 117 คนถกูแบง่ออกเป็นกลุม่ๆ

ละ 10-11 คน โดยให้น าเสนองานในเร่ืองสถานท่ีหรือวฒันธรรมในแง่มมุตา่งๆ และผู้ เรียนคนอื่นๆต้องประเมินการน าเสนองาน

ของเพื่อนๆ ในประเด็นเก่ียวกบัเวลา การจ าเนือ้หาที่พดู การพดู เนือ้หา และการใช้สือ่ในการน าเสนอ วตัถปุระสงค์ของการ

น าเสนองานคือเพื่อพฒันาและประเมินทกัษะตา่งๆที่ได้เรียนมาตลอดภาคการศกึษา เพื่อให้ผลย้อนกลบัแก่ผู้ เรียนและพฒันา

ทกัษะการสือ่สารหรือการโต้ตอบ เพื่อพฒันาทกัษะการฟังและความรู้ความเข้าใจเกียวกบัทกัษะการน าเสนองานของผู้ เรียน ผล

ของงานวจิยัพบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบทางบคุลกิภาพและการประเมินงานของครูไมช่ดัเจน อาจมีองค์ประกอบ

อื่นๆท่ีสง่ผลตอ่การน าเสนอผลงานของผู้ เรียน มีความแตกตา่งระหวา่งการประเมินงานของครูและเพื่อนในการประเมินการ



น าเสนองานท่ีดีที่สดุ แตม่ีความแตกตา่งเพยีงเลก็น้อยในการประเมินการน าเสนองานท่ีแยท่ี่สดุ นอกจากนีย้งัไมม่ีหลกัฐานท่ี

ชดัเจนเก่ียวกบัความเก่ียวพนักนัระหวา่งคะแนนท่ีไมย่ตุิธรรมและระดบัของความสมัพนัธ์ที่ใกล้ชิดกนั 

Options for online extensive listening by Goldberg Paul  

การอา่นหนงัสอืนอกเวลาเป็นสิง่ที่จ าเป็นและมีสือ่ออนไลน์มากมาย ส าหรับปัจจบุนัในเร่ืองการฟัง ไมจ่ าเป็นต้องใช้สือ่ซีดีอกี

ตอ่ไปเพราะผู้ เรียนอาจไมม่ีเคร่ืองเลน่ซีดี แตปั่จจบุนันีน้ยิมใช้สือ่ออนไลน์เพื่อฝึกทกัษะการฟัง วิทยากรได้แนะน าแหลง่ข้อมลู

การฝึกทกัษะการฟังออนไลน์ดงัตวัอยา่งด้านลา่ง 

 

http://www.elllo.org/ 

http://www.elllo.org/


 

http://learningenglish.voanews.com/  

 

 

Becoming a student in Communities of Practice by Nagao, Akiko – Kumamoto University 

งานวจิยันีศ้กึษาผู้ เรียนภาษา 217 คนในชัน้ปีที่  1 ซึง่ได้รับการสนบัสนนุให้เรียนตอในระดบัสงูขึน้โดยเป็นผู้ เรียนทีม่ี

ประสบการณ์ งานวิจยันีไ้ด้อ้างองิทฤษฎีเก่ียวกบัชมุชนเพื่อการเรียนรู้หรือ Communities of Practice (CoPs) ซึง่คิดค้นโดย 

Lave and Wenger (1991) ซึง่เน้นให้ผู้ เรียนมีการท างานเป็นกลุม่โดยเรียกวา่เป็นผู้ เรียนในรูปแบบ CoPs โดยให้มีการฝึก

ทกัษะการเขยีนตามแนวทางของ genre-based approach ผลงานวิจยันีแ้สดงให้เห็นสิง่ที่ผู้ เรียนมีความเข้าใจในสิง่ที่ตน

เรียนรู้อยา่งลกึซึง้ สิง่ที่ท า และรับรู้ได้อยา่งไรวา่ตนเองเป็นผู้ เรียนในสภาพแวดล้อมทางการเรียนในห้องเรียน 

 

Online ER, EL, and Vocabulary Learning for All by Browne, Charles 

น าเสนอเว็บไซต์ ER-Central.com ซึง่ประกอบด้วยเนือ้หาข้อมลูเพื่อฝึกทกัษะการอา่น ฟัง และกิจกรรมค าศพัท์มากมาย

เพื่อให้ครูผู้สอนท่ีสนใจการพฒันาการอา่น ฟัง และค าศพัท์ และใช้เป็นสือ่การเรียนการสอนออนไลน์โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  

http://learningenglish.voanews.com/


 

http://www.er-central.com/  

 

Online pronunciation materials for world Englishes by Sekiya, Yasushi 

 

บทสนทนาออนไลน์ภาษาองักฤษซึง่ใช้ภาษาองักฤษในส าเนียงตา่งๆเพื่อกระตุ้นให้นกัศกึษามคีวามตระหนกัถงึความแตกตา่ง

ของภาษาองักฤษส าเนยีงตา่งๆ เช่นภาษาองักฤษส าเนียงอเมริกนั ออสเตรเลยี และอื่นๆ ซึง่สามารถน าไปใช้เป็นสือ่การสอน

ภาษาองักฤษให้นกัศกึษาได้มีประสบการณ์เก่ียวกบัส าเนยีงตา่งๆของภาษาองักฤษดงักลา่ว 

 

http://www.er-central.com/


 

 

 

 

http://labo.kuis.ac.jp/module/module/en_au.html#/en-01  

 

 

http://labo.kuis.ac.jp/module/module/en_au.html#/en-01


 

 

Designing web-based speaking apps with Google Speech by Paul Daniels 

ปัจจบุนัมีโปรแกรมในการบนัทกึเสยีงและวเิคราะห์การออกเสยีงค าบน Google’s Web Speech API ซึง่เปิดให้ใช้โดยไมม่ี

คา่ใช้จา่ย โดยผู้สอนอาจน ามาใช้ประยกุต์ในการเรียนการสอนภาษาได้ 

 

 



 

 

 

 


