
4.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการจัดการและการกระจายสารสนเทศไปยังผู้ใช้ได้
อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้ใช้สามารถน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้
เป็นอย่างดี ดังนั้นในทุกสาขาอาชีพจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ท่ี
น่าเชื่อถือ เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ รวมท้ังพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น
งานด้านต่าง ๆ จึงมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  
 

4.2.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา  
        การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายการศึกษาให้
เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา มีดังนี้ 

1) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย (Video on Demand : VOD) เป็นระบบท่ีน าภาพวิดีโอมา
บันทึกเป็นไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์และน าไฟล์ดังกล่าวมาเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนท่ีอยู่ห่างไกลมีโอกาสเรียนรู้ได้ในเวลาท่ีสะดวก อีกท้ังยังจัดท าเป็น
ลักษณะของสื่อผสม (multimedia) ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนอยู่ตลอดเวลา รวมท้ัง
ยังจ าลองสภาพจริงท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างชัดเจน ดังนั้นในท้องถิ่นห่างไกลท่ีขาดบุคลากร
ทางการศึกษาเฉพาะทาง ขาดอุปกรณ์การทดลองหรืออุปกรณ์ทางการศึกษาต่าง ๆ ก็ยังคง
สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับเด็กในเมือง ตัวอย่างเว็บไซต์ที่น าเสนอวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 

  
 

วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 
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2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) เป็นหนังสือท่ีอยู่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ไม่ต้องใช้กระดาษ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทพกพา
และซอฟต์แวร์ท่ีใช้อ่าน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องพีดีเอ และโทรศัพท์มือถือบางรุ่นท่ี
มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Mobile นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถดาวน์โหลด
หรืออ่านได้จากเว็บไซด์ทางอินเทอร์เน็ต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์
 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทในวงการการศึกษามากขึ้นด้วยเหตุผล ดังนี้  
2.1) สามารถอ่านได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลาท่ีมีอุปกรณ์พกพาท่ีสามารถอ่านหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2.2)  มีสีสันสวยงาม สามารถใส่เสียง ภาพเคลื่อนไหวให้เนื้อหาน่าสนใจ ท าให้ผู้เรียน

อ่านและท าความเข้าใจได้ง่าย 
2.3) โปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใช้งานง่ายและสร้างได้อย่าง

รวดเร็ว 
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        3) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library)  
            หมายถึง แหล่งรวมความรู้ท่ีมีระบบการ
ท างานของห้องสมุดให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ เช่น 
ระบบบริการยืม –คืนทรัพยากรด้วยรหัสบาร์โค้ด 
ระบบบริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากร และระบบ
ตรวจเช็คสถิติการยืม-คืนทรัพยากร เป็นต้น ดังนั้น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์จะเก็บข้อมูลไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

 
   

                                                                              ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์
 

4) การเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-learning)  
              เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 
(internet) หรืออินทราเน็ต ( intranet) ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสามารถและความ
สนใจ โดยเนื้อหาในบทเรียนซึ่งอาจประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอื่น 
ๆ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ( web browser) ในการแสดงผลการเรียน การ
เรียนรู้แบบออนไลน์จะท าให้ผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ การเรียนรู้ออนไลน์จึง
เป็นการเรียนส าหรับทุกคนที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา และทุกสถานท่ี ( Learn for all : anyone 
anywhere and anytime)  

 
 

การเรียนรู้แบบออนไลน์ 
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ใบงานที่ 
 4.2.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามว่า ลักษณะที่ก าหนดให้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการศึกษาอย่างไร 

 1. หนังสือท่ีอยู่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ต้องใช้กระดาษ 
   

 2. ระบบท่ีน าภาพวิดีโอมาบันทึกเป็นไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์และน าไฟล์ดังกล่าวมาเผยแพร่
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   

 3. การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต  
   

 4. แหล่งรวมความรู้ท่ีมีระบบการท างานของห้องสมุดให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ 
    

 5. ผู้เรียนจะต้องมีโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ในการแสดงผลการเรียน 
     

6. สื่อผสมท่ีสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนอยู่ตลอดเวลา โดยมีการจ าลองสภาพจริงท่ี
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
    

7. ระบบบริการยืม-คืนทรัพยากรด้วยรหัสบาร์โค้ด ระบบบริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากร และ
ระบบตรวจเช็คสถิติการยืม-คืนทรัพยากร 

     
 8. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีสีสันสวยงาม สามารถใส่เสียง ภาพเคลื่อนไหวให้เนื้อหาน่าสนใจ                  

ท าให้ผู้เรียนอ่านและท าความเข้าใจได้ง่าย            
    

 9. การเรียนรู้ท่ีท าให้ผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคนสามารถติดต่อ ปรึกษา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ 
   

 10. ท้องถิ่นห่างไกลท่ีขาดบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะทาง ขาดอุปกรณ์การทดลองหรือ
อุปกรณ์ทางการศึกษาต่างๆ ก็ยังคงสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับเด็กในเมือง 
   



 

4.2.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกิจ พาณิชย์และส านักงาน  

        การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาธุรกิจ พาณิชย์ และส านักงาน มีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านธุรกิจ พาณิชย์ และส านักงาน จ าแนกได้ ดังนี้  
        1) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)  

คือ การท ากิจกรรมทางธุรกิจผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในทุกช่องทางเช่น 
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ วิทยุ แฟกซ์ เป็นต้น ท้ังในรูปแบบข้อความ เสียง และภาพ โดยกิจกรรม
ทางธุรกิจจะเน้นการขายสินค้าหรือบริการซึ่งเริ่มตั้งแต่ส่วนของผู้ชื่อ สามารถด าเนินการเลือกซื้อ
สินค้าหรือบริการ ค านวณเงิน ช าระเงิน รวมถึงการได้รับบริการหลังการขายได้โดยอัตโนมัติ ส่วน
ของผู้ขาย สามารถน าเสนอสินค้า รับเงินช าระค่าสินค้า ตัดสินค้าจากคลังสินค้า และประสานงาน
ไปยังผู้จัดส่งสินค้า รวมถึงการบริหารหลังการขายได้โดยอัตโนมัติ  

กิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าวในปัจจุบันนิยมจัดท ารูปแบบของเว็บไซต์ เช่น www. 
amazon.com เป็นเว็บไซต์การค้าปลีกออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุด โดยในช่วงแรกจะขายหนังสือ แต่
ปัจจุบันก าลังพัฒนาการขายสินค้าเพิ่มเติมโดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเพลง ภาพวิดีโอ และ  

ปัจจุบันประเทศไทยนิยมใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับธุรกิจประเภท OTOP ซึ่งสามารถ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นท่ีรู้จักท่ัวโลก ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ใน
ระดับหนึ่ง  

 
 

ประโยชน์ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  
1.1) เพิ่มช่องทางการขายจากช่องทางปกติ ได้แก่ การขายหน้าร้านค้า เป็นการขาย

ผ่านเว็บไซต์ ท าให้เกิดการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริหารขององค์กรได้ทั่วโลก  
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1.2) ลดค่าใช้จ่าย เช่น ท าเลท่ีตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า 
รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะน าสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น 

1.3) สามารถให้บริการขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันและตลอดเวลา 
1.4) สามารถให้บริการหลังการขายและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับสินค้าได้รวดเร็ว 

        2) ส านักงานอัตโนมัติ (office automation)  
            เป็นการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ โทรศัพท์               
เทเลเท็กซ์ เครื่องเขียนตามค าบอกอัตโนมัติ ( dictating machines) เครื่องถ่ายเอกสารแบบ
หน่วยความจ า เครื่องโทรสาร ฯลฯ มาใช้ช่วยให้การปฏิบัติงานในส านักงาน เกิดประสิทธิภาพและ
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
            การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะช่วยในเรื่องการประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว                 
การติดต่อสื่อสารภายในส านักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้ลดปริมาณการใช้
กระดาษของส านักงานได้เป็นอย่างดี  
 

 
 

ส านักงานอัตโนมัต ิ
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงานที ่   4.2.2    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกิจ พาณิชย์ และส านักงาน 

 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์แสดงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกิจ 

พาณิชย์และ ส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประยกุตใ์ช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศด้านธรุกิจ พาณิชย ์

และส านักงาน 



4.2.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขและการแพทย์  

        การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขและการแพทย์มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีขึ้น ตลอดจนได้รับการรักษาพยาบาลท่ีดีขึ้น ดังนี้  
        1) ระบบแพทย์ทางไกล ( telemedicine) เป็นโครงการของรัฐบาลท่ียกระดับการ
ให้บริการรักษาผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดารผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม โดยเริ่มจากส่งข้อมูลผู้ป่วย
ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านทางดาวเทียมในการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย ( video conference 
system) ขณะตรวจอาการผู้ป่วยจากสถานีอนามัยเชื่อมไปยังเครื่องปลายทางท่ีโรงพยาบาล
ประจ าอ าเภอ เพื่อให้แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล
ปลายทางได้ดูภาพลักษณะของ
ผู้ป่วย ก่อนท าการวินิจฉัยอาการผ่าน
จอมอนิเตอร์อย่างละเอียดอีกครั้ง 
พร้อมกับให้ค าแนะน าในการรักษา
กลับมายังเจ้าหน้าท่ีสถานีอนามัย 
เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไป
อย่างถูกต้องและถูกวิธีท่ีสุด  
 
        2) ระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกล ( medical consultation) เป็นระบบการปรึกษา
ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลท่ีมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านสัญญาณดาวเทียม ซึ่งสามารถ
ส่งได้ท้ังข้อมูล ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง  
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ใบงานที ่   4.2.3    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข และการแพทย์ 

 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 

  1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขและการแพทย์มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 

 

 2. ระบบแพทย์ทางไกลมีลักษณะอย่างไร  
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 

 

 3. ถ้านักเรียนเป็นผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดาร นักเรียนจะเชื่อมั่นในระบบแพทย์ทางไกล
หรือไม่ จงอธิบายเหตุผล 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 

 

 4. ระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกลมีลักษณะอย่างไร 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 

 5. นักเรียนคิดว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขและการแพทย์มีข้อดี
อย่างไร 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 



 
4.2.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร  

        การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรไทย ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลด้านการเกษตร ราคาของ
ผลผลิตทางการเกษตร และความต้องการผลผลิตทางการเกษตรในตลาดซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร
สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตได้ดีขึ้น และสามารถผลิตได้ตรงกับความต้องการของตลาด 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร มีดังนี้  
        1) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ( Geographic information Systems : GIS) เป็น
ระบบการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีในระบบคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลท่ีจัดเก็บ เช่น ทรัพยากรดิน 

น้ า ป่าไม้ สัตว์ป่า เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์
กับต าแหน่งพิกัดในแผนท่ี ได้แก่ 
ต าแหน่งละติจูด และลองจิจูด ซึ่งจะ
ช่วยสร้างสารสนเทศท่ีส าคัญเพื่อ
น าไปใช้ตัดสินใจทางการเกษตร เช่น 
แผนที่การตรวจสภาพความเหมาะสม
ในการส่งเสริมการปลูกพืชให้ได้ผล
ผลิตท่ีมีคุณภาพการแพร่ขยายของโรค

ระบาด การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นท่ี สภาพภูมิประเทศ ตลอดจนประมาณน้ าในพื้นท่ี เป็นต้น  
 
        2) เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลทางการเกษตร  ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่จัดเก็บข้อมูลทาง
การเกษตร การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ โรค
ระบาด การป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 
ความรู้และอาชีพท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจน
การรู้จักดูแลรักษาตนให้ปลอดภัยจากโรค
และสารเคมี  
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ใบงานที ่    
  4.2.4    การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 

  1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรมีวัตถุประสงค์อย่างไร 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 

  

 2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มีลักษณะอย่างไร  
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 

   

 3. นักเรียนคิดว่า เราควรหันมาสนใจและให้ความส าคัญกับการท าเกษตรกรรม โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นหรือไม่ จงอธิบาย 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 

 

 4. เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลทางการเกษตรมีประโยชน์อย่างไร 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 

 5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรมีส่วนช่วยให้การตัดสินใจของ
เกษตรกรแม่นย าอย่างไร 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 



 

4.2.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม  

            การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างใช้ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นผิวโลก
และในมหาสมุทร ( earth and ocean resources satellite) มีจุดประสงค์เพื่อใช้ศึกษา
ธรณีวิทยา พืชพรรณ ทรัพยากรสัตว์ป่า การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวมหาสมุทร และอื่น ๆ เพื่อ
น ามาใช้ในการวางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
 

 
 

ภาพจ าลองดาวเทียมธีออส ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติของไทย 
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4.2.6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านอื่น ๆ  

            การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านอื่น ๆ ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร การจัดสร้าง
เครือข่ายโทรคมนาคมต่าง ๆ ท้ังเครือข่ายโทรศัพท์ในประเทศ เครือข่ายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
หรือเครือข่ายการบันเทิงต่าง ๆ เช่น การแพร่ภาพรายการโทรทัศน์ เคเบิลทีวี เป็นต้น 
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ใบงานที ่    
  4.2.5-6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่น ๆ  
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 

  1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์อย่างไร 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 

  
 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ  

 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 

   
 3. วัตถุประสงค์ของการใช้ดาวเทียมธีออสคืออะไร 

 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 

 
 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านอื่นๆ มีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ 

 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 

 
 5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านอื่นๆ มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร จงอธิบาย  
  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 
 ……………............................................................................................................................... 


