Web Site ที่น่าสนใจ
Search Engines
Google :

http://www.google.com
Google วิชาการ : http://scholar.google.com/

Alta Vista :
Lycos :
Excite :
Webcrawler :
Scirus :

http://www.altavista.com

http://www.lycos.com
http://www.excite.com
http://www.webcrawler.com
http://www.scirus.com

Meta Search Engines
Ask Jeeves :
Ixquick :
Dogpile :
Metacrawler :

http://www.askjeeves.com
http://www.ixquick.com
http://www.dogpile.com
http://www.metacrawler.com

Classified Directory
Yahoo :
http://www.yahoo.com
Open Directory : http://www.dmoz.com
Galaxy :
http://www.galaxy.com
Go.com :
http://www.go.com
Northern Light : http://www.northernlight.com

เครื่องมือสืบค้นของไทย
Siamguru :
http://www.siamguru.com
Sanook :
http://www.sanook.com
วิกีพีเดียสารานุกรมเสรี : http://th.wikipedia.org

175

สาขาศึกษาศาสตร์
http://www.eric.ed.gov
http://www.thaiedresearch.org

http://www.uni.net.th
http://www.watpon.com
http://www.thaiedgov.org

ฐานข้อมูลทางด้านการศึกษา
ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ผลงานวิจัย
บทความวิจัยทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
สานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
(UniNet)
การวัดผลและวิจัยการศึกษา
ศูนย์รวมแหล่งข้อมูลทางการศึกษา

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องสมุดแผนที่ โดย Texas University
http://www.athailand.com/
แผนที่ประเทศไทย
http://www.thailandmuseum.com/
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั่วประเทศไทย
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=1841
รวมรัฐธรรมนูญไทย
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=62 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-10
http://www.lib.utexas.edu/maps/

http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/plan11.pdf

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
http://www.thailandmuseum.com/
ธรรมะไทย
http://larndham.net/buddhism/tsearch.htm พระไตรปิฎก
http://www.muslimthai.com
มุสลิมออนไลน์
http://www.thaibible.net/
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
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สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.nsm.or.th
http://www.nstda.or.th
http://www.darasart.com
http://www.samunpai.com/

http://www.thaipun.com/
http://physicsweb.org/

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
National Science Museum
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
ดาราศาสตร์และอวกาศสาหรับคนไทย
สมุนไพรไทย
การแพทย์แผนไทย-จีน
PhysicsWeb (Web Links : Physics Around the World )

สหสาขาวิชา
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากสถาบัน 96 แห่ง

TDC (Thai LIS Digital Collection)
http://www.doaj.org/search?query=information DOAJ (Directory of Open Access Journals)
วารสารทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆ จากทั่วโลกฟรี
http://elibrary.trf.or.th
งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สถาบันวิจัย
http://www.mtec.or.th/
http://www.nectec.or.th/
http://www.nstda.or.th/
http://www.tdri.or.th/th/php/
http://www.biotec.or.th/
http://www.nanotec.or.th/

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (METC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สวทช (NSTDA)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
(Thailand Development Research Institute)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
( BIOTEC)
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
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พจนานุกรม
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
http://thaiastro.nectec.or.th/ency/index.html
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.askoxford.com/
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/
http://www.hyperdictionary.com/medical

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
ปทานุกรมดาราศาสตร์
Cambridge Dictionaries Online
Oxford Dictionary
The Free Dictionary by Farlex
HyperDictionary (English Dictionary,
Computer Dictionary, Theaurus,
Dream Dictionary, Medical Diction)

หนังสือพิมพ์

http://www.isranews.org/

ฐานเศรษฐกิจ
ผู้จัดการ
แนวหน้า
คม ชัด ลึก
มติชน
สยามรัฐ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
สานักข่าวอิศรา

http://www.cnn.com/

CNN

http://www.bangkokpost.com

Bangkok Post

http://www.nationmultimedia.com

The Nation

http://www.thannews.th.com
http://www.manager.co.th
http://www.naewna.com
http://www.komchadluek.net
http://www.matichon.co.th/index.php
http://www.siamrath.co.th
http://www.thairath.co.th
http://www.dailynews.co.th
http://www.thaipost.net

กระทรวง
http://www.opm.go.th
http://www.mof.go.th
http://www.moe.go.th
http://www.moi.go.th
http://www.mod.go.th/

สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม
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http://www.mfa.go.th
http://www.moc.go.th
http://www.moj.go.th
http://www.moph.go.th
http://www.industry.go.th/
http://www.energy.go.th/
http://www.mot.go.th/
http://www.mol.go.th/
http://www.m-culture.go.th/
http://www.moac.go.th/
http://www.most.go.th
http://www.m-society.go.th

http://website.mnre.go.th/
http://www.mict.go.th/
http://www.mots.go.th/

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา

หน่วยงาน
http://www.nso.go.th
http://www.mua.go.th/
http://www.onec.go.th/
http://www.ocsc.go.th
http://www.nrct.go.th
http://www.royalthaipolice.go.th
http://www.rd.go.th
http://www.thaiair.com
http://www.transport.co.th/

สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรมสรรพากร
การบินไทย
บริษัทขนส่ง จากัด
(ตารางเดินรถประจาทางทุกสายในประเทศไทย)

