
      ใบงานการเรียนรู้กิจกรรมฐานที่ 1 แหล่งเรียนรู้เรื่อง ศูนย์ USO WEAR  
 
 

ชื่อ-สกุล..................................................................กลุ่ม......................................... 
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

 
ค ำชี้แจง โปรดแสดงควำมคิดเห็นของท่ำนที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมพอสังเขป 

1. กำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม (Universal Service 
Obligation) เรียกโดยย่อว่ำ USO เป็นหนึ่งในภำรกิจหลักของ 
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2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
หรือ ส ำนักงำน กสทช. ได้จัดให้มีบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในพ้ืนที่ห่ำงไกลซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีโครงข่ำยพำด
ผ่ำนแล้วต่ำงไปจำกพ้ืนที่ชำยขอบที่ กสทช. เข้ำไปติดตั้งโครงข่ำยให้ใหม่ โดยมีพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรติดตั้ง
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้กับหมู่บ้ำนห่ำงไกลในควำมรับผิดชอบของ กสทช. ทั้งหมด 15,584 หมู่บ้ำน แบ่ง
ออกเป็น 8 กลุ่มพ้ืนที่ ได้แก่ 
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      ใบงานการเรียนรู้กิจกรรม 

ฐานที่ 2 อุปกรณ์ภายในแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ USO WEAR 
 

ชื่อ-สกุล..................................................................กลุ่ม......................................... 
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ภำยในห้องห้องบริกำรอินเทอร์เน็ตสำธำรณะ USO Wrap โรงเรียนบ้ำนบึงทับแรตประกอบไปด้วยอะไรบ้ำง
เท่ำท่ีนักเรียนทรำบพอสังเขป 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



       ใบงานการเรียนรู้กิจกรรม  
   ฐานที่ 3 เรามารู้จักประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  

 
ชื่อ-สกุล..................................................................กลุ่ม......................................... 
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**ค ำชี้แจง ให้ท่ำนบอกจุดเริ่มต้นของกำรก ำเนิดอินเทอร์เน็ตพอสังเขป 
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ประวัติอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
          ส ำหรับประเทศไทยได้เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกในปี..............ภำยใต้ควำมร่วมมือของประเทศไทยกับ
ประเทศออสเตรเลีย เป็นกำรเชื่อมโยงผ่ำนทำงสำยโทรศัพท์ในรูปแบบ............... ในกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำร ที่
มหำวิทยำลัยสงขลำนรินทร์ วิทยำลัยเขตหำดใหญ่ และสถำบันเทคโนโลยีแห่ง เอเชียหรือสถำบันเอไอที (AIT) 
และในปี พ.ศ. 2531 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำลับเขตหำดใหญ่ ได้ท ำกำรขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยมี IP Address ชื่อ .......................เป็นที่อยู่อินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย 
            ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้มีกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่งโมง ที่ 
สถำบันวิทยบริกำรจุฬำลงกรณ์มำหำวิทยำลัย ได้เช่ำวงจร สื่อสำรแห่งประเทศไทย ด้วยควำมเร็ว ..............บิต
ต่อวินำทีโดยเชื่อมต่อกับบริษัทยูยูเน็ต เทคโนโลยี ................................ประเทศสหรัฐอเมริกำ ภำยใต้ข้อตกลง
กับเนคเทค (NECTEC) ในกำรพัฒนำเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือร่วมใช้วงจรสือสำรและได้
มีหน่วยงำนเชื่อมต่อแบบ On-line กับเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตผ่ำนจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้แก่ สถำบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำวิทยำลัยเขตเจ้ำคุณทหำรลำดกระบังมหำวิทยำลัยมหิดล 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และมำหำวิทยำลัยอัสสัมชัญบริหำรธุรกิจ เรียกเครือข่ำยนี้ว่ำ “ไทยเน็ต” ....................... 
            ต่อมำในปี พ.ศ. 2536 เนคเทคได้เช่ำวงจรสื่อสำรควำมเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินำทีช่วยเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรขนส่งถ่ำยข้อมูลท ำให้ประเทศไทยมีวงจรสื่อสำรระหว่ำงประเทศ 2 วงจร หน่วยงำนต่ำงๆ 
ที่เข้ำร่วมเชื่อมโยงเครือข่ำยในระยะแรก ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำต่ำงๆ และต่อมำได้ขยำยไปยังหน่วยงำน
รำชกำรอ่ืนๆ ส ำหรับภำคเอกชนได้มีกำรก่อตั้งบริษัทส ำหรับให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแก่เอกชนและบุคคลทั่วไป ที่
นิยมเรียกกันว่ำ ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต.................................................................................. 
ต่อวินำทีช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรขนส่งถ่ำยข้อมูลท ำให้ประเทศไทยมีวงจรสื่ อสำรระหว่ำงประเทศ 2 วงจร หน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่เข้ำร่วมเช่ือมโยงเครือข่ำยในระยะแรก ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำต่ำงๆ และต่อมำได้ขยำยไปยังหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ 
ส ำหรับภำคเอกชนได้มีกำรก่อตั้งบริษัทส ำหรับให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแก่เอกชนและบุคคลทั่วไป ที่นิยมเรียกกันว่ำ ผู้ให้บริกำร
อินเทอร์เน็ต (ISP : Internet Service Providers)  
 
 



        ใบงานการเรียนรู้กิจกรรม  
                                       ฐานที่ 4 เรามารู้จักความหมายของอินเทอร์เน็ต 
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แบบทดสอบก่อน-หลังการจัดกิจกรรม 
แหล่งเรียนรู้ ศูนย์ USO WEAR 

 
********************************************************************************** 
ค าสั่ง ให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบค าถามจากตัวเลือกที่ก าหนดให้ให้ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
1.โครงการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service 
Obligation) เรียกโดยย่อว่า 
 1. USO 
 2. USI 
 3. NBTC 
 4.โครงกำรประชำรัฐ 
 

2. “กสทช. (NBTC)” มีชื่อเต็ม ว่าอะไร 
 1.กิจกำรโทรคมนำคม และก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม 
 2.คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
 3.คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติหรือส ำนักงำน
กสทช. (NBTC) (National Broadcasting and Telecommunication Commission) 
       4. ถูกทุกข้อ 
 

3. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจหลังหลักของโครงการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม (Universal Service Obligation)  
 1.บริกำรโทรคมนำคม พ้ืนฐำนโดยทั่วถึงถือเป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำร พัฒนำ เศรษฐกิจ สังคม 
 2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำ เป็นประโยชน์ในกำรลด ควำมเหลื่อมล้ ำในกำร เข้ำถึงบริกำรเทคโนโลยี 
 3. พัฒนำคุณภำพชีวิต เปิดโอกำสให้มีกำรเข้ำถึงกำรติดต่อสื่อสำรโทรคมนำคมมำกยิ่ งขึ้น อันจะท ำให้
ประชำชนได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่จะช่วย พัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
 4. พัฒนำควำมรู้พัฒนำควำมรู้ ส่งเสริมกำร เรียนรู้ของนักเรียนในชนบท และพัฒนำกำรประกอบอำชีพ
ให้กับประชำชนในชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
 

4. ส านักงาน กสทช. ได้จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโครงข่าย
พาดผ่าน โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับหมู่บ้านห่างไกลในความ
รับผิดชอบของ กสทช. ทั้งหมด 15,584 หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มพื้นที่  กลุ่มใดไม่ใช่พื้นที่เป้าหมาย
ของโครงการ 

 1.ภำคเหนือ 1 ประกอบด้วย จ.เชียงรำย เชียงใหม่ น่ำน พะเยำ แพร่ แม่ ฮ่องสอน ล ำปำง และ
ล ำพูน จ ำนวน 2,275 หมู่บ้ำน 
 2.ภำคเหนือ 2 ประกอบด้วย จ.นครพนม บึงกำฬ มุกดำหำร เลย สกลนคร หนองคำย หนองบัวล ำภู 
และอุดรธำนี จ ำนวน 1,936 หมู่บ้ำน 

 3.ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประกอบด้วย จ.กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 
อ ำนำจเจริญ และอุบลรำชธำนี จ ำนวน 2,102 หมู่บ้ำน 



 4.ภำคกลำง 1 ประกอบด้วย จ.กำญจนบุรี  ชัยนำท ชุมพร นครปฐม นนทบุรี  ปทุมธำนี  
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง รำชบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุรำษฎร์ธำนี และ
อ่ำงทอง จ ำนวน 1,885 หมู่บ้ำน 
  

5.ส าหรับประเทศไทยได้เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกในปีใด 
 1.พ.ศ.2530 
 2.พ.ศ.2540 
 3.พ.ศ.2550 
 4.พ.ศ.2560 
 

6.ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลส าคัญท่ีท าให้อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมแพร่หลายในยุคปัจจุบัน 
1.กำรสื่อสำรบนอินเทอร์เน็ต ไม่จ ำกัดระบบปฏิบัติกำรของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยที่คอมพิวเตอร์

แตกต่ำงกันที่ระบบปฏิบัติกำรยังสำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ 
2.อินเทอร์เน็ตไม่มีข้อจ ำกัดในเรื่องของระยะทำงไม่ว่ำจะอยู่ภำยในอำคำรเดียวกันหรือห่ำงกันคนละ

ทวีปข้อมูลสำมำรถส่งถึงกันได้ 
3.อินเทอร์เน็ตไม่จ ำกัดรูปแบบของข้อมูล ซึ่งมีได้ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อควำมอย่ำงเดียว หรือ อำจมี

ภำพประกอบ รวมไปถึงข้อมูลชนิดหรือสื่อประสม (Multimedia) คือมีทั้งภำพเคลื่อนไหวและมีเสียง
ประกอบด้วย 
          4.ปัจจุบันมีโปรแกรมลักษณะของ WWW อยู่หลำยตัวและหลำยรุ่น (Version) มำกมำย แต่ละตัวจะ
เหมำะกับเครื่องคอมพิวเตอร์หลำกหลำยชนิด 
 

7.ข้อใดคือความหมายของ WWW (World Wide Web) 
 1.อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด เกิดจำกระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ำย ย่อย   
ๆ หลำยๆ เครือข่ำยรวมตัวกันเป็นระบบเครือข่ำยขนำดใหญ่คือกำรที่คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป 

2.คือกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ง่ำย 
สำมำรถชมได้ทั้งภำพนิ่ง เสียง วีดีทัศน์ (Vide) และส่งเสียงวิทยุตำมตัว (Pager) หรือจะสั่ง Pizza ก็ได้ 

3.คือที่อยู่หน้ำเว็บเพจสำมำรถดูได้จำกแถบที่อยู่ทุกครั้งที่เปิดหน้ำเว็บ ปกติแล้ว URL เป็นกลุ่มของ
ตัวอักษร 
         4.ซอฟต์แวร์ (Software) แต่ทั่วโลกย่อมต้องมีควำมหลำกหลำยในทำงฮำร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์กัน
มำกมำยแต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์จงสำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ 
 

8. “Home Page” คืออะไร 
 1.เอกสำร เอชเอ็มเอส 

2.เอกสำร www. 
3.เอกสำร เอชทีเอ็มแอล 
4.เอกสำรในกำรบริกำรสืบค้นข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต 

 

 
 
 



9.อินทราเน็ต (Intranet) เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้เฉพาะที่ใด 
            1.จ ำกัดเฉพำะภำยในหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆ เท่ำนั้น 
            2.เป็นลักษณะกำรเชื่อมต่อ ระหว่ำงระบบอินเทอร์เน็ต ( Internet) กับระบบอินทรำเน็ต (Intranet) 
นั้นเอง 
            3.เป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงเครือข่ำยภำยในองค์กรใดๆ กับองค์กรอื่นๆ  
  4.ใช้ได้ทุกที ่
 
 
10.   อุปกรณ์ในภาพเอาไว้ท าหน้าที่อะไร 
 
 

1. Access Point (AP) คืออุปกรณ์ที่มีหน้ำที่ในกำรกระจำยสัญญำณไวร์เลส เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐำนตัว
หนึ่งที่สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยไร้สำยจำกระบบเครือข่ำยแลน(Lan)ได้ง่ำยที่สุด ใช้คลื่นควำมถี่ใน
กำรรับส่งข้อมูลทั้ง 2 ย่ำนคลื่นควำมถี่คือย่ำนควำมถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz สำมำรถกันน้ ำ, กัน
แดดได้ ติดตั้งภำยนอกอำคำร 

2. Access Point (AP) คืออุปกรณ์ที่มีหน้ำที่ในกำรกระจำยสัญญำณไวร์เลส เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐำนตัว
หนึ่งที่สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยไร้สำยจำกระบบเครือข่ำยแลน(Lan)ได้ง่ำยที่สุด ใช้คลื่นควำมถี่ใน
กำรรับส่งข้อมูลทั้ง 2 ย่ำนคลื่นควำมถี่คือย่ำนควำมถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz สำมำรถกันน้ ำ, กัน
แดดได้ ติดตั้งภำยในอำคำร 

3. Access Point (AP) คืออุปกรณ์ท่ีมีหน้าที่ในการ กระจายสัญญาณไวร์เลส เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานตัว
หนึ่งที่ สามารถสร้างเครือข่ายไร้สายจากระบบเครือข่ายแลน (Lan)ได้ง่ายที่สุด ใช้คลื่นความถี่ใน
การรับส่งข้อมูลทั้ง 2 ย่านคลื่นความถี่คือย่านความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz ติดตั้งภายในอาคาร 

4. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
 
11.             อุปกรณ์ในภาพเอาไว้ท าหน้าที่อะไร 
 

1. Access Point (AP) คืออุปกรณ์ที่มีหน้ำที่ในกำรกระจำยสัญญำณไวร์เลส เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐำนตัว
หนึ่งที่สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยไร้สำยจำกระบบเครือข่ำยแลน(Lan)ได้ง่ำยที่สุด ใช้คลื่นควำมถี่ใน
กำรรับส่งข้อมูลทั้ง 2 ย่ำนคลื่นควำมถี่คือย่ำนควำมถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz สำมำรถกันน้ ำ, กัน
แดดได้ ติดตั้งภำยนอกอำคำร 

2. Access Point (AP) คืออุปกรณ์ที่มีหน้ำที่ในกำรกระจำยสัญญำณไวร์เลส เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐำนตัว
หนึ่งที่สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยไร้สำยจำกระบบเครือข่ำยแลน(Lan)ได้ง่ำยที่สุด ใช้คลื่นควำมถี่ใน
กำรรับส่งข้อมูลทั้ง 2 ย่ำนคลื่นควำมถี่คือย่ำนควำมถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz สำมำรถกันน้ ำ, กัน
แดดได้ ติดตั้งภำยในอำคำร 



3. Access Point (AP) คืออุปกรณ์ท่ีมีหน้าที่ในการ กระจายสัญญาณไวร์เลส เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานตัว
หนึ่งที่ สามารถสร้างเครือข่ายไร้สายจากระบบเครือข่ายแลน (Lan)ได้ง่ายที่สุด ใช้คลื่นความถี่ใน
การรับส่งข้อมูลทั้ง 2 ย่านคลื่นความถี่คือย่านความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz ติดตั้งภายในอาคาร 

4. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
 

13.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การบริการของศูนย์ 

 1.ให้บริการทุกวัน (จันทร์ - อาทิตย์) ระหว่างเวลา 08 : 30 – 16 : 30 น. 
 2.ให้บริการนอกเวลาที่กําหนดตามคําร้องขอของโรงเรียน และชุมชน ตามความจําเป็นเหมาะสม และ
สมควร 
 3.ให้บริการร่วมจัดกิจกรรมแก่โรงเรียน และชุมชนในพื้นท่ีของ ศูนย์ USO Net/ห้อง USO Wrap ตาม
ความจําเป็น และเหมาะสม 
 4.แล้วแต่ดุลพินิจของสถานศึกษา 
 

14.จุดเริ่มต้นของการก าเนิดอินเทอร์เน็ตก าเนิดขึ้นเม่ือปีใด 
   1.ค.ศ.1960 หรือประมาณปี พ.ศ. 2522 

2.ค.ศ.1969 หรือประมาณปี พ.ศ. 2512 
3.ค.ศ.1970 หรือประมาณปี พ.ศ. 2512 
4.ค.ศ.1966 หรือประมาณปี พ.ศ. 2522 

 

15.เครื่องบริการพักข้อมูลของ Website ต่างๆที่เคยเข้าไปเยี่ยมชมมาแล้วซึ่งจะช่วยให้การเรียกดูในครั้ง
ต่อไปได้ให้เร็วขึน้ เรียกอีกอย่างว่าอะไร 
 1.Web Page  
           2.Website  
           3.Proxy Server 
           4.Web Server  
16.ทั่วโลกย่อมต้องมีความหลากหลายในทางฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์กันมากมายแต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์จง
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ เพราะคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ตนั้น จะมีภาษาสากลใช้สื่อสารกัน
โดยเฉพาะ เรียกว่า 
 1. Transmission Control Protocol (TCP) Internet Protocol (IP) 

2. Transmission Protocol Control (TPC) Internet Protocol (IP) 
3. Access Point (AP) 
4. Software 
 
 



17.อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ย่อย   ๆ 
หลายๆ เครือข่ายรวมตัวกันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่คือการที่คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ กี่เครื่องขึ้นไป 

 1. 3 เครื่องขึ้นไปสามารถติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้โดยผ่านสายเคเบิล (Cable) หรือ
สายโทรศัพท์ ดาวเทียม ฯลฯ 

 2. 4  เครื่องขึ้นไปสามารถติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้โดยผ่านสายเคเบิล (Cable) หรือ
สายโทรศัพท์ ดาวเทียม ฯลฯ 

 3.  กี่ เครื่องสามารถติดต่อสื่อสารซึ่ งกันและกันได้โดยผ่านสายเคเบิล (Cable) หรือ
สายโทรศัพท์ ดาวเทียม ฯลฯ 

          4. 2 เครื่องขึ้นไปสามารถติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้โดยผ่านสายเคเบิล (Cable) หรือ
สายโทรศัพท์ ดาวเทียม ฯลฯ  

 
18.ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตคร้ังแรกเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่งโมง ที่ สถาบันวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัย ได้เช่าวงจร สื่อสารแห่งประเทศไทย ด้วยความเร็ว 9,600 บิตต่อวินาทีโดยเชื่อมต่อกับบริษัท
ใด 

1.บริษัทยูยู เทคโนโลยี (UU Technologies) ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
2.บริษัทยูยูเน็ต เทคโนโลยี (UUNET Technologies) ประเทศไทย 
3.บริษัทยูยูเน็ต เทคโนโลยี (UUNET Technologies) ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
4.ถูกทุกข้อ 
 

19.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาลัยเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมาหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ เรียกเครือข่ายนี้ว่า  
    1.“ไทยเน็ต” (THAInet) 
 2. “ไทย” (THAI) 

 3.เทคโนโลยี (UUNET Technologies 

4. Access Point (AP) 
 
20.ศูนย์บริการณ์ อินเตอร์เน็ต โรงเรียนบ้านบึงทับแรต เป็นศูนย์ในรูบแบบใด 

1.ประเภทที่ 1 (Wi-Fi) หมู่บ้าน 
2.ประเภทที่ 2 ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO Net 
3.ประเภทที่ 3 ห้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO Wrap 
4.ประเภทที่ 4 อินเทอร์เน็ตสําหรับโรงเรียน (Last mile to School) 
 
 



แบบบันทึกหลังการเรียนรู้กิจกรรม 
แหล่งเรียนรู้เรื่อง USO Wrap 

      ชื่อ-สกุล................................................................กลุ่ม......................................... 
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

 
ค ำช้ีแจง 1. โปรดแสดงควำมคิดเห็นของท่ำนที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมพอสังเขป  

1. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์ที่นักเรียนได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมยกตัวอย่ำง ควำมรู้ที่
นักเรียนจะสำมำรถน ำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันของนักเรยีน ได ้

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................ .... 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................. ...................................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................

........................................................................................................................................................ ........ 

.......................................................................................................................... ......................................

............................................................................................................................. ................................... 

......................................................... .......................................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 
2. โปรดแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของนักเรียนตำมควำมคิดเห็น
ของนักเรียนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

2.1 ปัญหำ / อุปสรรค 
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 

2.2 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ................................... 

 



                          แบบบันทึกควำมสำมำรถในกำรอ่ำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ............ครั้งที่........... 

 

                            ชื่อ...........................................................เลขที่..........ชั้น..........  

                      โรงเรียน.....................................................................กลุ่มโรงเรียน................................... .....  

 

             ๑.กำรอ่ำนออกเสียง 
 

ค ำชี้แจง ทดสอบกำรอ่ำนของนักเรียน โดยให้นักเรียนอ่ำนคนละ ๕ นำที(หมดเวลำให้หยุด) 
ครูให้อ่ำนเฉพำะค ำที่ก ำหนด ๒๕ ค ำ ๆ ละ ๑ คะแนน (อ่ำนถูกต้องให้ ๑ อ่ำนไม่ถูกต้องให้ ๐ 

 คะแนน) 
 

 

ก ำหนด ๒๕ ค ำ ๆ ละ ๑ คะแนน คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน 
 

 

คะแนนที่ได้ 

 คณะกรรมกำร / โทรทัศน์  / โทรคมนำคม /  ส ำนักงำน  /  เศรษฐกิจ 

 ประโยชน์ /  เหลื่อมล้ ำ / โอกำส  / ประชำชน / ข่ำวสำร  

 ส่งเสริม  /  นักเรียน / เข้มแข็ง / อำชีพ / แหล่งเรียนรู้ 
ยั่งยืน / เหมำะสม / เยำวชน / เงื่อนไข / หลักเกณฑ์ 
อินเทอร์เน็ต / คุณภำพ / ควำมเร็ว / ภำคเหนือ / อนำคต 
 

 
 

............................................ 
 

(คะแนน) 

 

๒.กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญเรื่องที่อ่ำน 
 

ค ำชี้แจง จำกใบควำมรู้เรื่อง “แหล่งเรียนรู้ ศูนย์ USO WEAR ” ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
  

 ๑.โทรคมนำคม หมำยถึง
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ๒.เหลื่อมล้ ำหมำยถึง 
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ๓.เศรษฐกิจหมำยถึง
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ๔.อินเทอร์เน็ตหมำยถึง 
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ๕.ข่ำวสำรหมำยถึง  
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

แหล่งเรียนรู้ USO WRAP 



 
                           

           

             แบบบันทึกควำมสำมำรถในกำรอ่ำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ............ครั้งที่........... 
 
 

            ชื่อ...........................................................เลขที่..........ชั้น..........  
              โรงเรียน.....................................................................กลุ่มโรงเรียน............................   

 
 
 

            ค ำช้ีแจง ทดสอบกำรอ่ำนของนักเรียน โดยจับเวลำ 3 นำที (หมดเวลำให้หยุด) ก ำหนด 10 ค ำ ค ำละ 1 คะแนน  
(อ่ำนถูกต้อง ให้ 1 คะแนน อ่ำนไม่ถูกต้อง ให้ 0 คะแนน 
 

 

ค าศัพท ์
 

 

ความหมาย 

board คณะกรรมกำร 
telecommunications โทรคมนำคม 

chance โอกำส 
youth เยำวชน 

Internet อินเทอร์เน็ต 
quality คุณภำพ 
future อนำคต 

promote ส่งเสริม 

Sustainable ยั่งยืน 

overlap เหลื่อมล้ ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ USO WRAP 



     แบบบันทึกกำรคิดเลขเป็นชั้นประถมศึกษำปีที่ ............ครั้งที่...........  
 

 

            ชื่อ...........................................................เลขที่..........ชั้น..........  
              โรงเรียน.....................................................................กลุ่มโรงเรียน............................   

 
 

 
 

ค ำชี้แจง ทดสอบกำรคิดเลขเป็นของนักเรียน โดยจับเวลำ 50 นำที (หมดเวลำให้หยุด) ก ำหนด 10 ข้อ  
ข้อละ 3 คะแนน (ให้คะแนนตำมขั้นตอน) 

 
จำกข้อมูลกำรเข้ำใช้ห้อง USO WRAP ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน 1 สัปดำห์ มีจ ำนวน ผู้เข้ำใช้

คอมพิวเตอร์  190 คน ซึ่งในแต่ละวันมีจ ำนวนผู้เข้ำใช้ดังนี้  
 
 

จ ำนวนผู้เข้ำใช้ บริกำรห้อง USO WRAP 
 
 

 

วันจันทร์ 
 

 
 

 

วันอังคำร 
 

 

 

วันพุธ 
 

 

 

วันพฤหัสบดี 
 

 

 

วันศุกร์ 
 

 

 

วันเสำร์ 
 

 

 

วันอำทิตย์ 
 

 

 
                          ก ำหนดให้ แทน               จ ำนวน 10 คน 

 
 
 
 



จำกแผนภูมิรูปภำพที่ก ำหนดให้ จงตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
 

1. วันอังคำรมีจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้อง USO WRAP กี่คน           
 

2. วันพฤหัสบดีมีจ ำนวนผู้เข้ำใช้บรกิำรห้อง USO WRAP กี่คน            
 

3. วันใดที่มีจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้อง USO WRAP มำกที่สุด          
 

4. วันใดที่มีจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้อง USO WRAP น้อยที่สุด          
 

5. วันใดที่มีจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้อง USO WRAP 30 คน เท่ำกัน   
 

6. วันพฤหัสบดีกับวนัจนัทร์มีจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้อง USO WRAP กี่คน 
 

7. วันเสำร์ วันพุธ วันศุกร์ มีจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้อง USO WRAP กี่ 
 

8. วันอังคำร วันเสำร์ มีจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้อง USO WRAP กี่คน 
 

9. วันอำทิตย์มีจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้อง USO WRAP กี่คน 
 

10. ก ำหนดให้ แทน               จ ำนวนกี่คน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


