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General Search Engines

 • The Google Search:   http://www.google.com

 • The Yahoo Search:   http://www.yahoo.com

 • The Search Company:  http://altavista.com

Dictionary

 • Longman Dictionary of Contemporary English: 

  http://www.ldoceonline.com

 • The Oxford Dictionary of National Biography: 

  http://www.askoxford.com/?view=uk

 • Cambridge Dictionaries Online: 

  http://dictionary.cambridge.org

 • Merriam – Webster Online: 

  http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary

 • Find defi nitions, translations and search all dictionaries: 

  http://www.onelook.com

 • Find synonyms & antonyms: 

  http://thesaurus.reference.com

 • A dictionary of slang: 

  http://www.peevish.co.uk/slang/p.htm

 • Collins Pocket English Dictionary: 

  http://www.collinslanguage.com/free-online-english-dictionary.aspx

 • Macmillan Dictionary: 

  http://www.macmillandictionary.com/dictionary/american

 • Wiktionary: 

  http://www.wiktionary.org

 • The Free Dictionary: 

  http://www.thefreedictionary.com
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English Usage

 • Learning English: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/ 

  index.shtml

 • Acronyms & Abbreviations: 

  http://www.acronymfi nder.com/af-uery.asp?String=exact&Acronym=ABF

 • Grammar, Usage & Style:  

  http://dictionary.reference.com/writing

 • Great Books Online: 

  http://www.bartleby.com

 • English Language Activities, Exercises and Tests: 

  http://www.world-english.org

 • Guide to Grammar and Style: 

  http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Writing

 • Grammar: 

  http://www.better-english.com/grammar.htm

 • The Cambridge Grammar of the English Language:

  http://www.cambridge.org/uk/linguistics/cgel/contents.htm

 • Common Errors in English: 

  http://www.wsu.edu/%7Ebrians/errors/errors.html#errors

 • Learn English: 

  http://www.englishclub.com/learn-english.htm

Pronunciation

 • About Pronunciation: 

  http://www.teachingenglish.org.uk/download/phonemes.shtml

 • English Pronunciation: 

  http://www.englishclub.com/pronunciation/index.htm

 • Speaking and Pronunciation for English Language Learners: 

  http://www.ohiou.edu/esl/english/speaking.html
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Phonetics and Phonology

 • English Phonetics and Phonology : http://www.ugr.es/~ftsaez/fonetica.htm#Contents

 • International Phonetic Alphabet : http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/index.html

Culture

 • Department for culture, media and sport: 

  http://www.culture.gov.uk

 • American Family Traditions: http://www.americanfamilytraditions.com/

  american_culture.htm

Listening

 • The English Listening Lounge: 

  http://www.englishlistening.com

 • English Listening: 

  http://www.englishclub.com/listening/index.htm

 • Everyday English in Conversation: http://www.focusenglish.com/dialogues/

  conversation.html

Speaking

 • Speaking and Pronunciation for English Language Learners: http://www.ohiou.edu/

  esl/english/speaking.html

 • English Speaking: 

  http://www.englishclub.com/speaking/index.htm

Almanacs

 • The best defi nitions and explanations : http://www.answers.com

 • All the knowledge you need : http://www.infoplease.com

 • The free encyclopedia : http://www.wikipedia.org
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Others

 • http://www.englishclub.com

  เปน Website ท่ีเปนแหลงขอมูลในการเรียนภาษาอังกฤษ

 • http://www.english-to-go.com

  เปน website ในการจัดการเรียนการสอนใหกับครูในการจัดทําส่ือการสอน  แผนการสอน

   แบบฝกหัด  โดยจะมีตัวอยาง หรือจะสมัครเปนสมาชิกก็ได

 • http://www.karn.tv/english.aspx 

  เปน Website ท่ีมีชุดพัฒนาความรูของวิชาตาง ๆ รวมท้ังวิชาภาษาอังกฤษ  โดยจะเปน

  แบบฝกหัดใน 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน และเขียน    

 • http://gotoknow.org/blog/yahoo/58848 

  เปน Website ท่ีรวบรวมแบบฝกหัด ออนไลนตาง ๆ   โดยจะมีการตรวจสอบความเขาใจ

  ออนไลนดวย 

 • http://www.geocities.com/teacher_ball

  เปน website ท่ีรวบรวมบทเรียน แบบฝกหัด และส่ือการสอนใหกับครู และนักเรียน

 • http://www.kengpasa.com

  เปน Website ท่ีรวบรวมแบบฝกหัด ออนไลนตาง ๆ ในท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน 

  และเขียน โดยจะมีการตรวจสอบความเขาใจออนไลนดวย 

 • http://www.bpcd.net/new_subject/general/Articles/04.pdf 

  เปน Website  ท่ีรวบรวมรายช่ือ Website ท่ีเก่ียวกับการเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษของ 

  ดร. ประพนธ  จุนทวิเทศ  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

 • http://www.engvid.com

  เปน Website ท่ีรวบรวมวีดีทัศนเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  มีต้ังแต

  ระดับเร่ิมตนถึงระดับชํานาญการ  รวมท้ังการทดสอบ ELTS, TOEFL และ TOEIC ดวย  

  โดยเน้ือหาจะประกอบดวย 4 ทักษะ คําศัพท  slang เปนตน

 • http://privateenglishportal.com

  เปน Website ท่ีรวบรวมวีดีทัศนเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  มีต้ังแต

  ระดับเร่ิมตนถึงระดับชํานาญการ  รวมท้ังการทดสอบ ELTS, TOEFL และ TOEIC ดวย  

  โดยเน้ือหาจะประกอบดวย 4 ทักษะ คําศัพท  slang เปนตน

 • http://eslus.com/eslcenter.htm 

  เปน website ท่ีใชประกอบการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจจะนํามาเปนเอกสารประกอบ 

  การสอน และแบบฝกหัดใน 4 ทักษะ (เอกสารเปนภาษาอังกฤษ)
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 • http://www.pppst.com/index.html เปน website ท่ีสามารถdownload บทเรียน ซ่ึง

  จะมีรูปแบบเปน powerpoint ในรูปแบบตาง ๆ  เชน การอาน การเขียน  คําศัพทตาง ๆ

  เปนตน  รวมท้ังเลนเกมส แบบฝกหัด และ download แมแบบในการนําเสนอไดอีกดวย 

 • http://www.brainpop.com/ เปน website ท่ีเก่ียวกับส่ือ multi media ในทุกสาระการ

  เรียนรู  โดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ และมีรูปแบบหลากหลาย สวยงาม และนาสนใจ

 • ฝกพูดและฟงเปน website ฝกการออกเสียง โดยใชสําเนียงของเจาของภาษา

  เปนแบบอยาง

 - http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal 

 - http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php

 • เรียนภาษาอังกฤษกับ British Council  : http://www.britishcounil.or.th/english/index.htm

  บริติช เคานซิล (British Council) ประเทศไทย  มีโปรแกรมบริการการเรียนรูภาษา 

  อังกฤษทางอินเทอรเน็ตท่ีผูสนใจสามารถใชบริการได

 • Learning English –BBC World Service : http://bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/i

  ndex.shtml

  เว็บไซตของ BBC ท่ีใหบริการเพ่ือการเรียนภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานเพ่ือการส่ือสาร

 • Ask ERIC-Lesson Plans : http://ericir.syr.edu/cgi-bin/lessons.cgi/Language_Arts

  “Ask Eric” รวบรวมแผนการสอนภาษาอังกฤษ จําแนกประเภททักษะหรือสาระสําคัญ

  ของการเรียนภาษา เชน การอาน การเขียน การพูด เปนตน

 • Nation Junior : http://www.nationjunior.net

  เว็บไซตในเครือของเดอะเนช่ันสําหรับการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับ

  เยาวชนไทย

 • English Town : http://www.englishtown.com/master/home/default.asp?buffer=true

  English Town เปนเว็บไซตท่ีจําลองสภาพแวดลอม บทเรียน กิจกรรมการเรียนรูภาษา

  อังกฤษใหเหมาะสม สอดคลองกับผูเรียนในประเทศตาง ๆ โดยผูใชบริการสามารถระบุ

  ประเทศท่ีตนใชบริการกอนเขาสูเว็บเพจ

 • The Write Site : http://writesite.elearn.usyd.edu.au

  “The Write Site” เปนแหลงบริการเพ่ือการเรียนรูทักษะการเขียน การใชภาษาดานงาน

  ขาวสารและวารสารศาสตร

 • Dictionary of Diffi cult Words : http://www.talktalk.co.uk/reference/dictionaries/ 

  diffi cultwords พจนานุกรมคําศัพทยาก  ท่ีสามารถคนหาตามลําดับตัวอักษร
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 • Webtime Stories : http://www.kn.pacbell.com/wired/webtime/index.html

  จากประเพณีการเลานิทานกอนนอน (Bedtime stories) เครือขายแสวงหาความรูของ 

  Pacifi c Bell ไดจัดทําเว็บไซตสงเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษในลักษณะท่ีเปนเร่ือง

  ราวแฝงความเพลินเพลิน ชวนติดตาม

 • Web English Teacher : http://webenglishteacher.com

  “Web English Teacher” มีทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ท่ีหลากหลาย เชน แผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  หลักการใชภาษา  เร่ือง

  ขําขัน  ปริศนาอักษรไขว  การแสดง  การสงเสริมการคิดวิเคราะห วิจารณ ส่ือประเภท

  ตาง ๆ 

 • Learning Resources : http://literacyworks.org/learningresources

  The Western Pacifi c Literacy Network รวมกับสํานักขาว CNN จัดทําเว็บไซต

   “Learning Resources” เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนความสามารถใน

  การอานเพ่ือความเขาใจ (Comprehension) โดยนําขาวสารท่ีเคยเผยแพรมาจัดทําเปน

  ชุดฝก (modules) จําแนกตามประเภทของเร่ืองและความยากงาย พรอมกิจกรรมและ

  แบบทดสอบชนิดตอบโตได

 • http://www.talkenglish.com

  เว็บไซดท่ีรวบรวมแนวการสอนภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ รวมท้ังการประเมินผลตนเอง

  และสนทนากับครูเจาของภาษาดวย

 • http://www.world-english.org

  เปน website สําหรับฝกทุกทักษะ

 • http://hugosite.com

  เทปการสอนภาษาอังกฤษ

 • การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (เกมส  การฟง  การอาน)  

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

 • ฝกการฟงและการพูด(ตาม)จากสถานการณตาง ๆ  (พรอมมีบทสนทนาและการบันทึก

  เสียงดวย)

  http://www.eslfast.com/robot

 • ฝก 4 ทักษะ  - การฟงจะเปนแบบออนไลน 

  http://free-english-study.com

 • ฝกการฟงบทสนทนาจากเทป และมีscript ในสถานการณตาง ๆ สําหรับ Beginner

  http://www.eslfast.com/easydialogs/index.html
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 • ฝกการอาน ซ่ึงจะเปนบทความส้ัน ๆ งาย ๆ พรอมกับมีเสียงประกอบ  นอกจากน้ียัง

  มีแบบฝกหัด  คําศัพท  และเกมสท่ีเก่ียวของกับบทความน้ัน ๆ  ดวย  สําหรับ beginner

  http://www.eslfast.com/easyread/index.html

 • บทความสําหรับ Intermediate : 

  http://www.eslfast.com

 • http://www.thaiwbi.com/pre_en/eng/index.htm 

  เปนแนวแบบทดสอบ Pre-Entrance วิชา English

 • http://www.knowledgeplus.ac.th/?p=BSE&id=104&type_id=2 

  เปนการทดสอบความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ

 • http://www.fi eld-guides.com

  เว็บไซตทัศนศึกษาเสมือนจริงท่ีดีเย่ียม มีท่ีทองเท่ียวมากมายสําหรับนักเรียนเปนภาพน่ิง

  พรอมแหลงขอมูลสําหรับครู อาทิ คําศัพท รายช่ือสถานท่ีทองเท่ียวพรอมขอมูลสรุป 

  มีคําถามใหนักเรียนคนควา พรอมบอกแหลงคนควา

 • Epal กิจกรรมเพ่ือนทางอีเมล 

  http://www.epals.com/ 

 • สอนดวยอินเทอรเน็ต 

  http://www.kn.pacbell.com/wired/bluewebn/
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