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  การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ต้องการให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาไทยตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ข้าพเจ้าจึงได้จัดท าแบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ ชุด “ทักษะห้าขั้นปลูกปั้นนักกวีกลอนสุภาพ”  
ขึ้น เพื่อฝึกการเขียนร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร ์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งประกอบไปด้วยแบบฝึกทักษะ จ านวน 5 ชุด 
  การจัดท าแบบฝึกทักษะเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ ต าราท่ีเกี่ยวข้อง   
ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกกระบวนการ ท้ังนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง และเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกลอนสุภาพอย่างยั่งยืน  
  แบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพชุดนี้ ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากหลาย ๆ ฝ่าย  
อาทิ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรยีน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดจน
คณะครูในโรงเรียนท่ีคอยให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ จนท าให้แบบฝึกทักษะเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ จึง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ค าช้ีแจง 

  แบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ ชุด “แบบฝึกห้าขั้นปลูกปั้นนักกวีกลอนสุภาพ”  
ช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 1 เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อฝึกทักษะการเขียน เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ  
ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ จ านวน 5 ชุด ดังนี้ 
  แบบฝึกทักษะท่ี 1 รู้จักแต่งค าคล้อง 
  แบบฝึกทักษะท่ี 2 ฝึกใช้ค าไวพจน์ 
  แบบฝึกทักษะท่ี 3 ฝึกลองเติมค าแท้   
  แบบฝึกทักษะท่ี 4 ฝึกหัดจัดเติมวรรค  
  แบบฝึกทักษะท่ี 5 ปลูกปั้นนักกวีกลอนสุภาพ 

  แบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ ชุด “แบบฝึกห้าขั้นปลูกปั้นนักกวีกลอนสุภาพ”  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 2 ประกอบด้วย ใบความรู้  
แบบฝึกทักษะ เฉลยแบบฝึกทักษะ และแบบประเมินการท าแบบฝึกทักษะ เพื่อให้ผู้สอนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
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ค าแนะน าการใช ้

ผู้สอน 

  1. ควรศึกษาแบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ ชุด “ทักษะห้าขั้นปลูกปั้นนักกวีกลอนสุภาพ” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท้ัง 5 ชุด ให้เข้าใจก่อน   
  2. จัดเตรียมแบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ ชุด “ทักษะห้าขั้นปลูกปั้นนักกวีกลอนสุภาพ” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้ครบตามจ านวนผู้เรียน 
  3. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วครูเก็บคะแนนไว้โดยไม่ต้องบอกให้นักเรียนทราบ 
  4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและท าแบบฝึกทักษะตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดขึ้น 
  5. ผู้สอนเฉลยแบบฝึกทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนรู้แนวทางในการตอบเพื่อน ามาอภิปรายร่วมกัน 
  6. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน และน าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมา
เปรียบเทียบกัน เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียน  
 
ผู้เรียน 

  1. ท าแบบทดสอบและแบบฝึกทักษะด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการรู้ถึง
พัฒนาการท่ีได้รับจากการท าแบบฝึกทักษะ 
  2. สามารถน าแบบฝึกทักษะ การแต่งกลอนสุภาพ ชุด “ทักษะห้าขั้นปลูกปั้นนักกวีกลอน
สุภาพ” ไปฝึกท าได้ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ  
  3. หากมีข้อสงสัยให้สอบถามจากครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
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