
 

  

โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแกน่ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

เร่ืองที่ 2 

ชุดฝึกทักษะบายศรีจิ๋วใบตองแห้ง 



 
 

                   

    ชุดฝึกทักษะบายศรีจิ๋วใบตองแห้ง เรื่อง ช่อบายศรีจิ๋ว เป็นนวัตกรรมที่ครูผู้สอนได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา งานประดิษฐ์ใบตองแห้ง รหัสวิชา ง20260 สาระการเรียนรู้เพิ ่มเติม          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติตามขั้นตอนในชุดฝึกทักษะ
บายศรีจิ ๋วใบตองแห้ง เพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์                 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจิ ๋วใบตองแห้ง เป็นการนำใบตองแห้งที่ถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยคาต้นมากมายมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง ชุดฝึกทักษะบายศรีจิ๋วใบตองแห้ง ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วย
ตนเองท้ังภายในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ช้ินงานได้ด้วยตนเอง มีการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีความกระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการ
ประดิษฐ์ช้ินงานใบตองแห้ง นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สร้างทัศนคติท่ีดี สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และช้ีให้เห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาการประดิษฐ์ของไทยท่ีสืบทอดกันมายาวนาน 

           ในการจัดทำชุดฝึกทักษะบายศรีจิ๋วใบตองแห้ง เล่มที่ 2 เรื่อง ช่อบายศรีจิ๋ว เล่มนี้ ผู้จัดทำได้ศึกษา
ค้นคว้าจากตำราและเอกสารหลายเล่มเพื ่อประกอบเนื ้อหาสาระที ่เป็นประโยชน์  ต่อผู ้ที ่สนใจ ทั ้งนี้
ขอขอบพระคุณ ไปยังคณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองเรือวิทยา วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ช้ีแนะ ให้ผู้จัดทำสามารถพัฒนา  ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิว
ใบตองแห้ง สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ได้กรุณาตรวจ ให้คำปรึกษาในการจัดทำชุดฝึก
ทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง เล่มท่ี 2 เรื่อง ช่อบายศรีจ๋ิว จนสำเร็จได้ด้วยดี ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจ และสามารถ  นำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป 
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ใบตองแหง้ 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 
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ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น
นวัตกรรม ประกอบการจัดการเรียนรู ้  เพื ่อพัฒนาความรู ้และทักษะ รายวิชา งานประดิษฐ์ใบตองแห้ง          
รหัสวิชา ง20260 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชุดฝึกทักษะประกอบด้วย 

เร่ืองที่  1  นิ้วบายศรีจิ๋ว      จำนวน  2 ชั่วโมง   
เร่ืองที่  2  ช่อบายศรีจิ๋ว      จำนวน  2 ชั่วโมง   
เร่ืองที่  3  แบบแมงดา      จำนวน  2 ชั่วโมง   
เร่ืองที่  4  กลีบกระพุ้ง      จำนวน  2 ชั่วโมง 
เร่ืองที่  5  ไส้ในแมงดา      จำนวน  2 ชั่วโมง   
เร่ืองที่  6  ดอกข่าและกรวยบายศรีจิ๋ว    จำนวน  2 ชั่วโมง   
เร่ืองที่  7  ชื่นชมผลงาน      จำนวน  2 ชั่วโมง   

 ชุดฝึกทักษะบายศรีจิ๋วใบตองแห้ง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยใช้ประกอบในขณะจัด
กิจกรรม  จะแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  4  คน ก่อนลงมือปฏิบัติให้นักเรียนอ่านคำช้ีแจงให้เข้าใจก่อนทุก
ครั้ง  ถ้าผู้เรียนมีข้อสงสัยให้ปรึกษาครูประจำวิชาได้ทันที 
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คำชี้แจงในการใช้ชุดฝึกทักษะบายศรีจิ๋วใบตองแห้ง 
 

สำหรับครู 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 



 

 
 

ก่อนใชชุ้ดฝึกทักษะบายศรีจิ๋วใบตองแห้ง ประกอบการเรียนรู้  ครูผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ก่อนใชชุ้ดฝึกทักษะบายศรีจิ๋วใบตองแห้ง ครูผู้สอนศึกษาให้ละเอียดก่อนนำไปใช้ 
2. ครูผ ู ้สอนเตรียมสื ่อที ่ เก ี ่ยวข้องให้พร้อมเพื ่อให้ผ ู ้ เร ียนมีการพัฒนาทักษะการทำงาน                

เกิดความสนใจที่จะฝึกปฏิบัติ 
3. ผู้สอนประเมินผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน      

เม่ือศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเสร็จสิ้น 
4. หากผูเ้รียนมีข้อสงสัย  ไม่เข้าใจ  ให้อธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

 
 
 
 

 

 

 
 

  

 

 
ใบตองแหง้ คำแนะนำในการใช้ชุดฝึกทักษะบายศรีจิ๋วใบตองแห้ง 

 

สำหรับครู 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.  การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน ให้ผู้เรียนมีส่วนแสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสม เช่น แสดงความคิดเห็น หรือออกแบบ 

2.  ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ เร้าความสนใจ กระตุ้นความคิดให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน  

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 
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ก่อนใช้ชุดฝึกทักษะบายศรีจิ๋วใบตองแห้ง ผูเ้รียนควรปฏิบัติดังนี้ 
 
1. ก่อนศึกษา ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน และเก็บคะแนนไว้เปรียบเทียบหลังเรียน 
2. ผู้เรียนอ่านทำความเข้าใจ ให้ละเอียดทุกข้อและทำกิจกรรมท้ายบทให้ครบ 
3.   อ่านคำชี้แจง และปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างรอบคอบ  

 4.   พยายามทำแบบฝึกทักษะปฏิบัติ และปฏิบติักิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ  
5.   ต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจังตามลำดับขั้น ไม่ชวนเพื่อนคุยออกนอกเร่ือง หรือทำ 
     กิจกรรมอื่นที่ไม่ได้อยู่ในชุดสื่อการเรียนการสอน  

 6.   เม่ือมีปัญหาในการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอน จะต้องปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือจาก 
                ครูผู้สอน  
 7.  ก่อนจะส่งงานต้องสำรวจ จัดเก็บ ชุดสื่อการเรียนการสอนหรือสือ่อปุกรณ์ต่างๆเข้าที่  

     ทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานให้เรียบร้อย ในกรณีพบว่าชุดฝึกทักษะบายศรีจิ๋วใบตองแห้ง 
     เสียหายควรแจ้งให้ครูผู้สอนทราบทันที  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ใบตองแหง้ คำแนะนำในการใช้ชุดฝึกทักษะบายศรจีิ๋วใบตองแห้ง 

 
สำหรับผู้เรียน 
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ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 
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ศึกษาคำชี้แจงชุดฝึกทักษะบายศรีจิ๋วใบตองแห้งให้เข้าใจชัดเจน 

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน  จำนวน  10 ข้อ 

ปฏบิัตติามชุดฝึกทักษะการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ให้ครบถ้วน 
- ศึกษาใบความรู ้
- ฝึกปฏิบตัิตามขั้นตอนในชดุฝึกทักษะบายศรีจิ๋วใบตองแหง้  

ทำแบบทดสอบหลงัเรียน  จำนวน  10 ข้อ 

ประเมินผลการเรยีนรู้ ดา้น K , P , A 

 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ศึกษาชุดฝึกทักษะบายศรีจิ๋ว
ใบตองแห้ง ชุดต่อไป 

 

เรียนรู้ซ่อมเสริม 

ขั้นตอนการใช้ชุดฝึกทักษะบายศรีจิ๋วใบตองแห้ง 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจ๋ิว 
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1.  ด้านความรู้ (Knowledge) : K 

  1.  ผู้เรียนอธิบายข้ันตอนการเข้าช่อบายศรีจ๋ิว และวิธีการเข้าช่อแบบธรรมดาและ  
                         แบบยกนมได้ตามขั้นตอน 
 

2.  ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process) : P 

1.  ผู้เรียนมีทักษะในการเข้าช่อบายศรีจ๋ิวได้อย่างสวยงาม 
   

3.  ด้านเจตคติ (Affective) : A 

  1.  มีวินัย 
  2.  ใฝ่เรียนรู้ 
  3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
  4.  อยู่อย่างพอเพียง 
   

ผลการเรียนรู้ 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
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ใบตองแหง้ 
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สาระสำคัญ   

      ช่อบายศรีจิ ๋ว คือ การนำกรวยแม่ และกรวยลูกที่เตรียมไว้แล้ว มาห่อรวมเข้าไว้ด้วยกัน       
ที่เรียกว่านุ่งผ้าหรือห่มผ้า ที่นิยมทำใน 1ช่อ จะประกอบด้วยกรวยแม่ 1 กรวย กรวยลูก 9 กรวย 
และจะแบ่งวิธีการเข้าช่อตามลักษณะงานท่ีได้ เป็น 2 วิธีคือ 1) การหม่ผ้าแบบตรง การห่อแบบนี้
จะได้ช่อบายศรีค่อนข้างตรงและในช่วงตัวช่อจะมีรอยหรือริ้วของใบตองห่อเรียกว่ามีเกล็ด 2) การ
ห่มแบบหวานหรือแบบยกนม การห่อแบบนี้ จะได้ช่อบายศรีท่ีมีลักษณะอ่อนช้อย งอน อ่อนหวาน 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 



 

  

 

 
ใบตองแหง้ 

7 

1.  วิธีการวัดผลการเรียนรู ้

 1.1  วิธีการวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 -  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก       
              จำนวน  10 ข้อ 
 1.2  วิธีการวัดผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน 
 -  ตรวจสอบข้ันตอนในการฝึกทักษะการเข้าช่อบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
 -  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านเจตคติของผู้เรียนรายบุคคล 
 

2.  เครื่องมือการวัดผลการเรียนรู ้
 2.1  เครื่องมือการวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 -  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 
 2.2  เครื่องมือการวัดผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน 
 -  แบบประเมินผลงานการฝึกทักษะการเข้าช่อบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง ด้วยการกำหนดประเด็น
    การประเมินท่ีแจกแจงระดับการปฏิบัติ กำหนดค่าระดับคะแนน  
 -  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านเจตคติของผู้เรียนรายบุคคล K P A 
 
3.  การประเมินผลการเรียนรู้ 

3.1  การประเมินผลการเรียนรู้ กำหนดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  ขึ้นไป ดังนี้ 
 -  คะแนนการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 -  คะแนนการฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
 3.2  การประเมินคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านเจตคติของผู้เรียนรายบุคคล 
 -  คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านเจตคติของผู้เรียนรายบุคคลกำหนดผ่านเกณฑ์ระดับดี 
              ขึ้นไป 
 

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 

ประเมินผล

ผลการเรียนรู้

การวดั

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 



 

  

 

 
ใบตองแหง้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 

คำช้ีแจง ให้ผู้เรียนทำเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว  
 
 

1.  ข้อใดต่อไปนี้มีความหมาย ตรงกับการนุ่งผ้า 
  ก.  จับจีบ   

ข.  จับพับ 
  ค.  จับยกนม   

ง.  การห่ม 
 

2.  ผ้านุ่งคือส่วนใดของช่อบายศรีจ๋ิว 
        ก. ส่วนท่ีพันนิ้วบายศรี 
        ข. ส่วนท่ีจัดทำยอดบายศรี 
        ค. ส่วนท่ีมาห่อนิ้วบายศรี 
        ง. ส่วนท่ีห่อโครงบายศรี 
 

 3.  ข้อใดคือวัสดุ-อุปกรณ์ในการเข้าช่อบายศรีจ๋ิว 
  ก. เข็ม   

ข. ด้าย 
  ค. ใบตองแห้ง   

ง. ถูกทุกข้อ 
 

 4.  การเข้าช่อบายศรีจ๋ิว ตรงกับวัตถุประสงค์ในข้อใดมากท่ีสุด 
  ก.  เป็นองค์ประกอบในการประดิษฐ์บายศรีจ๋ิว   

ข.  เป็นทักษะอาชีพ 
  ค.  เพื่อความสวยงาม   

ง.  เป็นความคิดสร้างสรรค์ 
 

 5.  การห่มผ้า หรือนุ่งผ้าช่อบายศรีจ๋ิว ส่วนมากฉีกใบตองกว้างประมาณ กี่ซม. 
  ก.  1    ซม.   

ข.  1.5  ซม. 
  ค.  2    ซม.  

ง.  2.5  ซม. 
 
 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 



 

 

  

 

 
ใบตองแหง้ 
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  6.  ข้อดีของการนำใบตองแห้ง มาใช้ในการประดิษฐ์ช่อบายศรี แทนใบตองสด 
        ก.  เก็บรักษาได้นาน 
                           ข.  รักษาส่ิงแวดล้อม 
                           ค.  หาง่ายในท้องถิ่น 
                           ง.  ราคาถูก 
 

       7.  ข้อใดต่อไปนี้ คือขั้นตอนการนุ่งผ้าบายศรีจ๋ิว  
           ก.  นำใบตองท่ีเตรียมไว้วางทับด้านหลังแล้วพับมุมซ้ายและขวาลงมาให้ขอบแนบตัวนิ้ว 

ข.  นำใบตองท่ีเตรียมไว้วางทับด้านหลังแล้วพับมุมขวาและซ้ายลงมาให้ขอบแนบตัวนิ้ว      
ค.  นำใบตองท่ีเตรียมไว้วางทับด้านหน้าแล้วพับมุมซ้ายลงมาให้ขอบแนบตัวนิ้ว 
ง.  นำใบตองท่ีเตรียมไว้วางทับด้านหน้าแล้วพับมุมขวาลงมาให้ขอบแนบตัวนิ้ว 

ค                   

8.  บายศรีจ๋ิวท่ีดีต้องมีความสวยงามสะดุดตาผู้พบเห็นในเรื่องใดบ้าง 
 ก.  สีสัน 
 ข.  รูปร่าง 
 ค.  ขนาดและความสมดุล 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 

9.  การพัฒนาบายศรีจ๋ิว จากใบตองสดเป็นใบตองแห้ง มีจุดประสงค์ใด 
 ก.  ความแปลกใหม่ 
 ข.  มีประโยชน์  ประหยัด 
 ค.  ปลอดภัยต่อการใช้งานและไม่ทำลายส่ิงแวดล้อม 
  ง.  ถูกทุกข้อ 
 

10.  ขัน้ตอนสุดท้ายของการเข้าช่อบายศรีจ๋ิว ไม่ให้หลุดควรทำอย่างไร 
 ก.  ใช้กาวติด 
  ข.  มัดด้วยใบตองให้แน่น 
 ค.  เย็บด้วยแม๊คเบอร์10 
 ง.  ใช้ยางรัด 
 
 

ค 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 



ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

สรุปคะแนน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

รวม  10  คะแนน ………………………….. 

 

  

 

 
ใบตองแหง้ 

 

ช่ือ – สกุล……………………………………………………….………ช้ัน…………………….เลขท่ี…………………. 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 
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ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 



 

  

 

 
ใบตองแหง้ แบบฝึกทักษะ ช่อบายศรีจิ๋ว 

นิ้วบายศรีท่ีนุ่งผ้าเรียบร้อยแล้ว 

 

ฉีกใบตอง ขนาดกว้าง  2.5 ซม. ยาว 6 ซม. สำหรับทำผ้านุ่งช้ันท่ี 1  พับมุมบนขวา      
ลงมาให้ขอบแนบตัวนิ้วแล้วจับยกนมวางทับนิ้ว ด้านซ้ายทำเช่นเดียวกันแล้ววางทับด้านขวา      
ช้ันท่ี 1 

11 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 

ขั้นตอนที่  1 

ขั้นตอนที่  2 



 

  

 

 
ใบตองแหง้ 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับการนุ่งผ้า ช้ันท่ี 2  ถึงช้ันท่ี 7 ก็ทำเช่นเดียวกัน 

นำนิ้วบายศรีท่ีสำเร็จแล้ว มาวางบนนิ้วบายศรีช้ันท่ี 2  จะได้นิ้วบายศรี ดังรูป 

ขั้นตอนที่  4 

12 

แบบฝึกทักษะ ช่อบายศรีจิ๋ว 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 

ขั้นตอนที่  3 



ฉีกใบตองกว้าง 1.5 นิ้ว ใช้สีใบตองสีที่เตรียมไว้ พับมุมบนขวาลงมาให้ขอบแนบตัวนิ้วแล้วจับยก
นมวางทับตัวนิ้วปลายด้านซ้ายทำเช่นเดียวกันแล้ว วางทับด้านขวา ชั้นที่ 1 และ 2 ทำเหมือนกัน
ไปเรื่อย ๆ ดังรูป 

 

  

 

 
ใบตองแหง้ 

13 

 

 

 

 

 

 

 

นำนิ้วบายศรีท่ีสำเร็จแล้ว มาวางบนนิ้วบายศรีช้ันท่ี 3 จะได้นิ้วบายศรี แล้วเย็บ
ด้วยแม็คเย็บให้เรียบร้อย ดังรูป 

ขั้นตอนที่  5 

แบบฝึกทักษะ ช่อบายศรีจิ๋ว 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 



 

 

  

 

 
ใบตองแหง้ 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่  7 

นำนิ้วบายศรี ท่ีนุ้งผ้าเรียบร้อยแล้ว ใส่ให้ครบท้ัง 7 ตัว ก็จะได้ 1 ช่อ 
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ขั้นตอนที่  6 

    ช่อบายศรีท่ีสำเร็จท้ังหมด 4 ช่อ  

แบบฝึกทักษะ ช่อบายศรีจิ๋ว 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 



 

 
ใบตองแหง้ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่องที่ 2  ช่อบายศรีจิ๋ว 

 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 

 
คำช้ีแจง ให้ผู้เรียนทำเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว  

 
 

1.  ข้อใดต่อไปนี้มีความหมาย ตรงกับการนุ่งผ้า 
  ก.  จับจีบ   

ข.  จับพับ 
  ค.  จับยกนม   

ง.  การห่ม 
 

2.  ผ้านุ่งคือส่วนใดของช่อบายศรีจ๋ิว 
        ก. ส่วนท่ีพันนิ้วบายศรี 
        ข. ส่วนท่ีจัดทำยอดบายศรี 
        ค. ส่วนท่ีมาห่อนิ้วบายศรี 
        ง. ส่วนท่ีห่อโครงบายศรี 
 

 3.  ข้อใดคือวัสดุ-อุปกรณ์ในการเข้าช่อบายศรีจ๋ิว 
  ก. เข็ม   

ข. ด้าย 
  ค. ใบตองแห้ง   

ง. ถูกทุกข้อ 
 

 4.  การเข้าช่อบายศรีจ๋ิว ตรงกับวัตถุประสงค์ในข้อใดมากท่ีสุด 
  ก.  เป็นองค์ประกอบในการประดิษฐ์บายศรีจ๋ิว   

ข.  เป็นทักษะอาชีพ 
  ค.  เพื่อความสวยงาม   

ง.  เป็นความคิดสร้างสรรค์ 
 

 5.  การห่มผ้า หรือนุ่งผ้าช่อบายศรีจ๋ิว ส่วนมากฉีกใบตองกว้างประมาณ กี่ซม. 
  ก.  1    ซม.   

ข.  1.5  ซม. 
  ค.  2    ซม.  

ง.  2.5  ซม. 
 



 

 
ใบตองแหง้  

 

 

  

แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่องที่ 2  ช่อบายศรีจิ๋ว 
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ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 

  6.  ข้อดีของการนำใบตองแห้ง มาใช้ในการประดิษฐ์ช่อบายศรี แทนใบตองสด 
        ก.  เก็บรักษาได้นาน 
                           ข.  รักษาส่ิงแวดล้อม 
                           ค.  หาง่ายในท้องถิ่น 
                           ง.  ราคาถูก 
 

       7.  ข้อใดต่อไปนี้ คือขั้นตอนการนุ่งผ้าบายศรีจ๋ิว  
           ก.  นำใบตองท่ีเตรียมไว้วางทับด้านหลังแล้วพับมุมซ้ายและขวาลงมาให้ขอบแนบตัวนิ้ว 

ข.  นำใบตองท่ีเตรียมไว้วางทับด้านหลังแล้วพับมุมขวาและซ้ายลงมาให้ขอบแนบตัวนิ้ว      
ค.  นำใบตองท่ีเตรียมไว้วางทับด้านหน้าแล้วพับมุมซ้ายลงมาให้ขอบแนบตัวนิ้ว 
ง.  นำใบตองท่ีเตรียมไว้วางทับด้านหน้าแล้วพับมุมขวาลงมาให้ขอบแนบตัวนิ้ว 

ค                   

8.  บายศรีจ๋ิวท่ีดีต้องมีความสวยงามสะดุดตาผู้พบเห็นในเรื่องใดบ้าง 
 ก.  สีสัน 
 ข.  รูปร่าง 
 ค.  ขนาดและความสมดุล 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 

9.  การพัฒนาบายศรีจ๋ิว จากใบตองสดเป็นใบตองแห้ง มีจุดประสงค์ใด 
 ก.  ความแปลกใหม่ 
 ข.  มีประโยชน์  ประหยัด 
 ค.  ปลอดภัยต่อการใช้งานและไม่ทำลายส่ิงแวดล้อม 
  ง.  ถูกทุกข้อ 
 

10.  ขัน้ตอนสุดท้ายของการเข้าช่อบายศรีจ๋ิว ไม่ให้หลุดควรทำอย่างไร 
 ก.  ใช้กาวติด 
  ข.  มัดด้วยใบตองให้แน่น 
 ค.  เย็บด้วยแม๊คเบอร์10 
 ง.  ใช้ยางรัด 

 
 
 

ค 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
ใบตองแหง้ 
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ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

สรุปคะแนน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

รวม  10  คะแนน ………………………….. 
 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่องท่ี 2  ช่อบายศรีจิ๋ว 

 

 
 

ช่ือ – สกุล……………………………………………………………………………ช้ัน…………………….เลขท่ี…………….. 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 



 

 
ใบตองแหง้  

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ออนไลน ์
 
รูปภาพอุปกรณ์ในการทำบายศรี (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.google.co.th     
         สืบค้นเมื่อ  วันท่ี 20 พฤษภาคม 2561) 
รูปภาพขั้นตอนการเตรียมใบตองงานประดิษฐ์บายศรีจากใบตองแห้ง (โทรศัพท์มือถือ)  
         สืบค้นเมื่อวันท่ี  16 พฤษภาคม  2561 
ดวงแก้ว  เฉยเจริญ. เข้าถึงได้จาก : www.vcharkarn.com/journal/download/1822/23 
ปรัชญา แพมงคล.(2533). งานใบตอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด. 
ศักรินทร์  หงศ์รัตนาวรกิจ. (2550). งานใบตอง. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 
ใบความรู้ท่ี 1 อุมาวดี  ทรัพย์สิน. เข้าถึงได้จาก : ม้วน พับ จับจีบ เย็บกลีบใบตอง.—กรุงเทพฯ : วาดศิลป์,2555. 
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บรรณานุกรม 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 

https://www.google.co.th/
http://www.vcharkarn.com/journal/download/1822/23


 

 
ใบตองแหง้ 
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ภาคผนวก 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 



 

 
ใบตองแหง้ 

  

 

 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

สรุปคะแนน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

รวม  10  คะแนน ………………………….. 
 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
เรื่องท่ี 2  ช่อบายศรีจิ๋ว 
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ช่ือ – สกุล……………………………………………………………………………ช้ัน…………………….เลขท่ี…………….. 

 
ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 



 

 
ใบตองแหง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะ (P) 

คะแนนเต็ม 
ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 การเลือกอุปกรณ์ได้เหมาะสมถูก

วิธีและปลอดภัย 
3 

    
 

2 การใช้วัสดุอย่างประหยัด 3      

3 การปฏิบัติงานตามข้ันตอน 3      

4 การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และการ
ทำความสะอาดสถานท่ี 

3 
    

 

5 ความประณีตสวยงามของช้ินงาน 3      

รวมคะแนน      

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้(K)  

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 แบบทดสอบก่อนเรียน 10   

2 แบบทดสอบหลังเรียน 10   

คะแนนความก้าวหน้า   

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะ (A) 

คะแนนเต็ม 
ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 มีวินัย 3      

2 ใฝ่เรียนรู้ 3      

3 มุ่งมั่นในการทำงาน 3      

4 อยู่อย่างพอเพียง 3      

รวมคะแนน      

 

ช่ือ – สกุล…………………………………………………………………………. ช้ัน………………… เลขท่ี………….. 
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ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจ๋ิว 

แบบบันทึกคะแนน 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 



 

 
ใบตองแหง้  

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  ร้อยละของคะแนนรวมทั้งหมด = (คะแนนรวมที่ได้ x 100) / คะแนนเต็ม 

 

 เกณฑ์การตัดสิน 

 ระดับคุณภาพ  0 (ต่ำกว่าเกณฑ์)  ได้คะแนนต่ำกว่า  7  คะแนน 

 ระดับคุณภาพ  1 (พอใช้) 

 ระดับคุณภาพ  3 (ดี) 

 ระดับคุณภาพ  4 (ดีเย่ียม) 

 

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ 
( K , P , A ) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 

1 แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 10 

84  คะแนน  ขึ้นไป ร้อยละ  80  ขึ้นไป 
2 แบบฝึกทักษะช่อบายศรีจ๋ิว 15 

3 พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านเจตคติ 12 

รวมคะแนน 37 
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ชุดฝึกทักษะบายศรีจ๋ิวใบตองแห้ง 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 

แบบบันทึกคะแนน 
เรื่องที่ 2 ช่อบายศรีจิ๋ว 


