
บทความออนไลน ์
10 เว็บไซต์ยอดนิยมในการศึกษาโลก 

 

น ำเสนอแหล่งข้อมูลทำงกำรศึกษำที่ ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยเช่นเดียวกับเพื่อนๆ

นักเรียนทั่วโลก  มีเว็บไซต์ทำงกำรศึกษำอยู่มำกมำยในโลก ที่ให้สำรประโยชน์ ควำมรู้ ข่ำว

กำรศึกษำ แหล่งทุนกำรศึกษำ และวัฒนธรรมนักเรียนทั้งในระดับมหำวิทยำลัยและมัธยม 

ซึ่งนอกจำกเรำจะได้ประโยชน์จำกเว็บไซต์เหล่ำนี้ในกำรรู้เท่ำทันโลกแล้ว ยังเป็นกำรเรียนรู้

วัฒนธรรม ชีวิตควำมเป็นอยู่ของเพื่อน ๆ วัยเรียนในต่ำงประเทศ และอีกทั้งยังเป็นกำรฝึก

ภำษำอกีทำงหนึ่งด้วย ไปดูกันดกีว่ำว่ำเว็บไซต์กำรศึกษำที่นำ่สนใจมีที่ไหนบำ้ง 

 

http://campus.sanook.com/tag/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/
http://campus.sanook.com/
http://campus.sanook.com/
http://campus.sanook.com/u-life/


 
 

1. BBC 

เว็บไซต์ส ำนักขำ่ว BBC ของอังกฤษ เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมทำงกำรศึกษำของนักเรียนทั่วโลก

ครับ รวมถึงในประเทศไทยด้วย ซึ่งมีเนื้อหำที่หลำกหลำยของข่ำว ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

กำรเมือง ประกอบกับไฟล์วีดีโอข่ำว รวมถึงเอกลักษณ์ที่น่ำสนใจในกำรเป็นเว็บไซต์สอน

ภำษำอังกฤษที่ส ำคัญของนักเรียนทั่วโลก จำกแบบฝึกหัด มุมบทควำม และสำมำรถดำวน์

โหลดไปฝึกกันไดฟ้รีๆเลยทีเดียว ที่ www.bbc.co.uk 

 

2. U.S.News 

U.S. News เป็นเว็บไซต์ส ำนักข่ำวอเมริกำ เว็บไซต์มีชื่อเสียงมำกในเรื่องกำรจัดอันดับ

มหำวิทยำลัยในสหรัฐอเมริกำ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชำญและนักวิชำกำรทั่วโลกน ำผลกำรจัดอันดับ

http://www.bbc.co.uk/


มหำวทิยำลัยของ U.S. News ไปใช้ในวงกำรศึกษำ  เช่นเดียวกับในประเทศไทยซึ่งมีอิทธิพล

มำกในกำรตัดสินใจเลือกเรียนมหำวิทยำลัยในสหรัฐอเมริกำของนักเรียนไทย นอกจำกนี้ยัง

มีบทควำมชีวิตนักเรียนและมหำวทิยำลัยตำ่งๆภำยในสหรัฐอเมริกำที่น่ำสนใจอีกเป็นจ ำนวน

มำก ตดิตำมไดท้ี ่www.usnews.com 

 

3. Telegraph 

Telegraph เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์สัญชำติอังกฤษที่มีอิทธิพลในวงกำรศึกษำทั่วโลก อัน

เน่ืองจำกมีกำรน ำเสนอเนื้อหำข่ำวที่กระชับ รวดเร็ว รูปภำพที่สีสันสวยงำมของตำกล้องมือ

อำชีพ และมีกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยและอันดับทำงกำรศึกษำ คนดังกับกำรศึกษำ และ

หลักสูตรทำงกำรศึกษำเด่นๆ อยู่เป็นประจ ำ ตดิตำมได้ท่ี www.telegraph.co.uk 

http://www.usnews.com/
http://www.telegraph.co./


 

4. THE - Time Higher Education 

THE เว็บไซต์จัดอันดับมหำวิทยำลัยโลกจำกประเทศอังกฤษชื่อดัง ซึ่งมีข่ำวกำรศึกษำใน

ระดับมหำวิทยำลัยมำกมำย ไม่มำกก็น้อย น่ำจะเคยเข้ำไปเยี่ยมเยือน   ติดตำมได้

ที ่www.timeshighereducation.co.uk นี้แนน่อน 

 

http://campus.sanook.com/
http://www.timeshighereducation.co.uk/


5. Top Universities by QS 

เว็บจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลกส ำนักอังกฤษอีกที่โดยมีชื่อเสยีงไม่แพ้กันกับ THE ซึ่งจัดท ำขึ้น

โดยบริษัท QS (หรือที่ใครหลำยๆคนเรียกชื่อกันติดปำกว่ำ เว็บจัดอันดับ คิวเอส) ซึ่งมีชื่อ

เต็มๆว่ำ Quacquarelli Symonds ภำยในเว็บมีข่ำวกำรศึกษำใหม่ๆตลอดเวลำเช่นกัน ติดตำม

ได้ท่ี www.topuniversities.com 

 
6. The Washington Post 

ส ำนักข่ำว TWP หรือ The Washington Post เป็นอีกเว็บไซตข์องส ำนักขำ่วสัญชำติอเมริกัน ที่

มีพัฒนำกำรมำจำกหนังสือพิมพ์และเข้ำสู่ โ ลกออนไลน์  รวมไปถึงกำรเชื่ อมต่ อ

กับ Facebook โดยกำรออนไลน์บทควำมใหม่ๆทุกวันอีกด้วยครับ ส ำหรับข่ำวกำรศึกษำใน 

TWP มีนักเขียนบทควำมที่เขียนข่ำวกำรศึกษำได้น่ำสนใจและถึงลูกถึงคนหลำยท่ำนทีเดียว 

ชำว EZ ตำมไปอำ่นเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.washingtonpost.com 

http://www.topuniversities.com/
http://fb.sanook.com/
http://www.washingtonpost.com/


 

7. The New York Times 

The New York Times เป็นเว็บไซต์ข่ำวสัญชำติอเมริกันที่พัฒนำมำจำกหนังสือพิมพ์ข่ำวใน

สหรัฐอเมริกำ ภำยในเว็บไซต์มีบทควำมกำรศึกษำแนะน ำทุกวัน รวมถึงวัฒนธรรม

นักเรียน นักศึกษำในสหรัฐอเมริกำ บทควำมเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนบัณฑิตและข่ำวของ

มหำวทิยำลัยในสหรัฐอเมริกำ รวมถึงขำ่ววเิครำะห์ของคอลัมนิสต์ดังๆหลำยท่ำน อีกทั้งยังมี 

Apps ผ่ำน สมำร์ทโฟนและ Ipad อีกด้วย แต่ถ้ำหวังที่จะอ่ำนข่ำวเป็นระยะยำวคงต้องเสีย

ตังค์กันหน่อยครับ เพรำะเขำจะให้นักอ่ำนเสียค่ำธรรมเนียมเล็กน้อยในกำรอ่ำนบทควำม

ครัง้ที่ 20 ขึ้นไป ติดตำมอ่ำนได้ท่ีwww.nytimes.com 

http://campus.sanook.com/
http://www.nytimes.com/


 
8. eSchool News 

ถ้ำนอ้งนักเรียนคนไหนก ำลังมองหำโรงเรยีนที่นำ่สนใจ ทุนกำรศึกษำ ขำ่วกำรศึกษำรอบโลก 

บทควำมทำงกำรศึกษำ กำรเข้ำไปกดค้นหำใน eSchool News ดูจะเป็นเรื่องง่ำยทีเดีย 

เพรำะเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีทำงกำรศึกษำของนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบ ำลถึงระดับ

มหำวทิยำลัยทีเดยีว ศึกษำรำยละเอยีดได้ท่ี www.eschoolnews.com 

 

 

 

http://www.eschoolnews.com/


 
9. Education-Portal.com 

แหลง่ข้อมูลกำรศึกษำระดับโลกอีกที่หนึ่งที่พี่ต้นซุงเข้ำไปกดหำหลักสูตรกำรเรียนที่น่ำสนใจ

ใน education-portal.com ต้องบอกว่ำมีข้อมูลหลักสูตรทั้งระดับปริญญำตรี ปริญญำโท 

และปริญญำเอกที่เยอะมำก รวมถึงกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยที่น่ำสนใจ และแหล่ง

ทุนกำรศึกษำจ ำนวนมำก กำรแนะแนวอำชีพที่น่ำสนใจ อีกทั้งยังมีคลิปกำร์ตูนเพื่อกำร

เรียนรู้ที่น่ำสนใจอีกด้วย หำรำยละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรที่น้องๆสนใจได้จำก

ที ่www.education-portal.com 

http://www.education-portal.com/


 

 

10. EducationWorld 

เว็บไซต์ทำงกำรศึกษำอีกเว็บอย่ำง EducationWorld ได้ย่อโลกทำงกำรศึกษำมำให้คนทุกคน

บนโลกออนไลน์ได้เข้ำถึงข่ำวกำรศึกษำจำกที่บ้ำนได้ง่ำยๆ ภำยในเว็บไซต์ประกอบด้วย

ชุมชนแลกเปลี่ยนควำมรู้และเรื่องรำวทำงกำรศึกษำจ ำนวนมำก เป็นแหล่งข้อมูลของ

อำจำรย์และนักเรยีนในกำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเตมินอกห้องเรยีนได้เป็นอย่ำงดี 

ด้วยข้อมูลทำงกำรศึกษำจ ำนวนมำกในเว็บไซต์ท ำให้นักอ่ำนเพลิดเพลินไปกับกำรท่องโลก

แห่งกำรเรียนได้ดีทีเดียว ที่น่ำสนใจคือมีแบบฝึกหัดฝึกทักษะกำรเรียนรู้ให้กับเด็กระดับ

อนุบำลจนถึงผู้ใหญ่วัยท ำงำน โดยมีค ำแนะน ำในกำรพัฒนำเด็ก เยำวชน และกำรตัดสินใจ

ท ำ ง ค ว ำ ม คิ ด  ร ว ม ถึ ง ท รั พ ย ำ ก ร ท ำ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ จ ำ น ว น ม ำ ก ที่ ห ำ ไ ด้

จำก www.educationworld.com  

ที่มำโดย : http://campus.sanook.com/1377561/ 

http://home.sanook.com/
http://www.educationworld.com/

