แบบฝกเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการสรางคําใหมในภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ชุด

Word Building

เลมที่

1

เรื่อง

Negative Prefixes
จัดทําโดย
นางสาวจินตนา นาลงพรม
ครู ชํานาญการ

โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กระทรวงศึกษาธิการ

A

คํารับรอง
บทบาทของครูที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ การถายทอดความรูใหแกนักเรียนโดยใชเทคนิค
และวิธีการตางๆ เขาชวย เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมากที่สุด แบบฝกเสริมเพื่อพัฒนาทักษะ
การสรางคําใหมในภาษาอังกฤษ ชุด Word Building เลมที่ 1เรื่อง Negative Prefixesชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 สรางขึ้นเปนบทเรียน ที่สนองความตองการของผูเรียน อานแลวเขาใจงาย และผูเรียนสามารถ
เรียนรูดวยตนเองได ทําใหเขาใจเนื้อหาชัดเจน สามารถนําไปสูก ารปฏิบัติไดจริง อีกประการหนึ่ง
คือการสรางเอกสารประกอบการสอนนี้ เปนการสงเสริมใหครูไดมีการพัฒนาตนเอง
ใหมีความกาวหนาในวิชาชีพครู
ขาพเจาขอรับรองวา นางสาวจินตนา นาลงพรม ไดจัดทําเอกสารประกอบการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ ชุด Word Building เลมที่ 1
เรื่อง Negative Prefixesและไดนําไปใชกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนคําตากลา
ราชประชาสงเคราะหทําใหนักเรียนสนใจเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง

นายพนมพันธ ไชยเพชร
ผูอํานวยการโรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห

B

คํานํา
แบบฝกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง โครงสรางทางไวยากรณ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ชุด Word Building เลมที่ 1 เรื่องNegative Prefixesนี้
จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ผูเรียนสามารถศึกษาคนควา
ดวยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการสรางคําใหมในวิชาภาษาอังกฤษตามศักยภาพของผูเรียน เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดใน
ชีวิตประจําวันได
ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวา แบบฝกเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการสรางคําใหมในภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ชุด Word Building เลมที่ 1
เรื่องNegative Prefixes นี้คงจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนไดเปนอยางดียิ่ง

นางสาวจินตนา นาลงพรม
ครูชํานาญการ

C

สารบัญ
หนา
คํารับรอง

A

คํานํา

B

สารบัญ

C

คําแนะนําสําหรับครู

D

ขั้นตอนการใชแบบฝกเสริมทักษะ

E

คําแนะนําสําหรับนักเรียน

F

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

G

Pre –Test

1

Answer Key Pre-Test

3

Negative Prefixes

4

Exercise 1-4

9-12

Answer Key Exercise 1-4

13-16

Post – Test

17

Answer Key Post – Test

19

บรรณานุกรม

20

ประวัติผูจัดทํา

21

D

คําแนะนําสําหรับครู

1. ใชแบบฝกเสริมทักษะชุดนี้ประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
2. ศึกษาแบบฝกเสริมทักษะตั้งแตกรอบแรกจนถึงกรอบสุดทายทั้งเนื้อหาและกิจกรรม
ใหเขาใจกอน
3. ศึกษาวากิจกรรมในกรอบใดที่ครูตองเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาบาง
4. ชี้แจงใหนักเรียนอานคําแนะนําในการใชแบบฝกเสริมทักษะและปฏิบัติตามทุกขั้นตอน
ทุกกรอบ ทั้งเนื้อหา กิจกรรม คําถาม คําตอบหรือแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

E

ขั้นตอนการใชแบบฝกเสริมทักษะ

อานคําแนะนํา
สําหรับนักเรียน
ทําแบบทดสอบ
กอนเรียน
ศึกษาเรื่อง
Negative Prefixes

Negative
Prefixes

ตอบคําถาม/
กิจกรรม

ตอบถูก
ศึกษากรอบตอไป

ตอบผิด
กลับไปศึกษาใหม

ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน

F

คําแนะนําสําหรับนักเรียน

แบบฝกเสริมทักษะชุดนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหนักเรียนศึกษาดวยตนเองโปรดอานคําแนะนํากอน
ศึกษาแบบฝกเสริมทักษะดังตอไปนี้
1. แบบฝกเสริมทักษะนี้ไมใชขอทดสอบ นักเรียนไมตองกังวลใจพยายามทําไปชาๆ ทีละกรอบ
นักเรียนจะไดมีความรู ไดแบบฝกเสริมทักษะและไดทํากิจกรรมตางๆดวยตัวของนักเรียนเอง
2. กอนที่นักเรียนจะศึกษา ควรทําแบบทดสอบกอนเรียนกอน
3. เริ่มศึกษาตั้งแตกรอบแรก เรียงตามลําดับ โดยไมขามกรอบ
4. อานคําอธิบายและคําถามชาๆ ใหเขาใจ คิดใหดีแลวจึงตอบคําถามลงในแบบฝก
เสริมทักษะนี้
5. เมื่อตอบคําถามเสร็จกรอบหนึ่ง จึงเปดดูคําตอบในกรอบตอไปเพื่อตรวจสอบดูวาถูกหรือผิด
ถาตอบถูกจงทํากรอบตอไป
6. ถาตอบผิด จงยอนกลับไปอานขอความในกรอบที่ผานมาใหม ทําความเขาใจใหดีแลวตอบ
คําถามใหม
7. ทําไปชาๆ ไมตองรีบรอน ถาเหนื่อยก็พักสักครูแลวคอยทําตอไป
8. เมื่อศึกษาจบทุกกรอบแลว ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนดวย เสร็จแลวตรวจคําตอบ
ในเฉลยหนาตอไป เพื่อดูความกาวหนาของตนเอง

นักเรียนที่ดี จะตองซื่อสัตยตอตนเองเสมอ
และไมเปดดูคําตอบกอนเฉลยนะครับ

G

ผลการเรียนรูที่ค าดหวัง

1. นักเรียนสามารถใช Negative Prefixesไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถบอกความหมายNegative Prefixes ได
3. นักเรียนสามารถใชNegative Prefixes ไดตามความเหมาะสม
4. นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคําศัพทได
5. นักเรียนสามารถอานออกเสียงและแปลขอมูลงาย ๆ ได

1

Pre-Test
Negative
Prefixes
Direction : Choose the correct answer.
1. After two weeks, the flood water, began to recede.
a. To move back or away
c.To have a strong bad smell

b.To appear for the first time
d.To go higher

2. We use a completely new system to propel our vehicle.
a. To make in a factory
c.To drive forward

b.To keep cool
d. To turn

3. Our American alumni have an annual reunion in May.
a. Friendly
c.Happening at the same place

b.Happening every year
d.Happening often

4. He resisted all their efforts to change his mind.
a. was amused by b. avoided to change
c. considered carefully
d.listened to with interest

5. Our school invites the parents to convene every semester.
a. To celebrate a victory b.To make a decision
c.To come together
d.To finish one's business
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6. The Shah was deposed more than twenty years ago.
a. voted in favor of
b. forced out of an official high position
c. announced the death of a person d.accused a person of doing
something

7. The synchronized movements of the dancers delighted the spectators.
a. As of soldiers b.Quick and graceful
c.Difficult to perform
d.Happening at the same time and speed

8. Both John and Jack's statements contradict yours so I don't believe you
a. to support
c. to debate
and speed

b. to give clear proof
d.to show to be wrong or untruthful

9. His assignment was rejected because of its poor quality.
a. refused b. accepted
c. considered d.given thanks for

10. The offender abducted a teacher in the South last month.
a. took away a person unlawfullyb. complained to the police about
c. joined within an activity d.killed

ดีใจจังเลยครับ
ผมทําไดทุกขอ

แลวเพื่อน ๆ ละคะ
ทําไดหรือเปลา
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Answer Keys
Pre-test
Direction : Choose the correct answer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a
c
b
b
c
b
d
d
a
a

ทําถูกกันทุกคน
หรือเปลาคะ
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Negative
Prefix (อุปสรรค)
หมายถึงสวนของคําที่มีความหมายในตัว เมื่อนํามาประกอบดานหนาของรากศัพท (Roots)
จะเพิ่มหรือเปลี่ยนความหมายของรากศัพท(Roots) ทําใหเกิดความหมายของคําขึ้นใหม
(โดยไมเปลี่ยนชนิดของคํา) เชน
clean เปนคุณศัพท เติมอุปสรรค un- เปน unclean ก็ยังเปนคําคุณศัพทอยูตามเดิม
แตความหมายเปลี่ยนเปนตรงกันขาม
ยกเวนอุปสรรค en- หรือ em-ทําใหกลายเปนคํากริยา
อุปสรรค (Prefixes) ในที่นี้แขงออกเปน 3 พวก ตามลําดับความสําคัญที่เราจําเปนตองใช
คือ
(1) พวกที่ทําใหมีความหมายตรงขาม เชน un-, dis-, in-, non(2) พวกที่ทําใหเปนคํากริยา เชน en-และ em(3) พวกที่มีความหมายแตกตางกัน เชน co-, re-, super-

Negative Prefixes
อุปสรรคตอไปนี้มีความหมาย notเมื่อเติมหนาคําใด ทําใหคํานั้นมีความหมายตรงกันขาม

unnon-

dismis-

in- (im-, il-, ir-)
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unมีที่ใชมาก โดยปกติใชเติมขางหนาคํา Adjectives
real
safe
true
kind
clean
lucky
lawful
fortunate
attractive
comfortable
complicate
interesting

จริง, แท
ปลอดภัย
จริง
ใจดี, กรุณา
สะอาด
โชคดี
ถูกกฎหมาย
โชคดี
มีเสนห
สะดวกสบาย
ซับซอน
สนุก, นาสนใจ

-

unreal
unsafe
untrue
unkind
unclean
unlucky
unlawful
unfortunate
unattractive
uncomfortable
uncomplicate
uninteresting

ไมจริง, ไมแท
ไมปลอดภัย
ไมจริง
ใจราย
ไมสะอาด
โชคไมดี
ไมถูกกฎหมาย
โชคไมดี
ไมมีเสนห
ไมสะดวกสบาย
ไมซับซอน
ไมสนุก, ไมนาสนใจ

disอุปสรรค un- ใชเติมขางหนา Adjectives
อุปสรรค dis-ใชเติมขางหนาคํา noun และ verbเชน
Noun
Adjective
Adjective
Verb
Nouns

comfort
comfortable
like
like
belief
comfort
advantage
agree
connect
appear

ความสะดวกสบาย
สะดวกสบาย
เหมือน
ชอบ
ความเชื่อ
ความสะดวกสบาย
ความไดเปรียบ
ตกลง, เห็นดวย
เชื่อม, ตอ
ปรากฏขึ้น

discomfort ความไมสะดวกสบาย
- uncomfortable ไมสะดวกสบาย
unlike ไมเหมือน
dislike ไมชอบ
disbelief ความไมเชื่อ
discomfort ความไมสะดวกสบาย
- disadvantage ความเสียเปรียบ
disagree ไมตกลง, ไมเห็นดวย
disconnect ขาดตอน, ตัดขาด
disappear หายไป
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in-,im-,il-,irin-เปลี่ยนเปน im-เมื่อเติมหนาคําที่ขึ้นตนดวยm, b, p
in-เปลี่ยนเปน il-เมื่อเติมหนาคําที่ขึ้นตนดวย l
in-เปลี่ยนเปน ir-เมื่อเติมหนาคําที่ขึ้นตนดวย r
in-

visible มองเห็น
definite จํากัด
complete สมบูรณ

im-

possible เปนไปได
proper เฉพาะ
perfect สมบูรณ

il-

ir-

legal ถูกกฎหมาย
legible อานออก
literate รูหนังสือ
regular ปกติ
rational มีเหตุผล,มีสติสัมปชัญญะ
responsible รับผิดชอบ

-

invisible มองเห็น
indefinite จํากัด
incomplete สมบูรณ
impossible เปนไปได
improper เฉพาะ
imperfect สมบูรณ
illegal ถูกกฎหมาย
illegible อานออก
illiterate รูหนังสือ
irregular ปกติ
irrational มีเหตุผล,มีสติสัมปชัญญะ
irresponsible รับผิดชอบ

nonอุปสรรค non- มักใชกับศัพทวิชาการ (Technical Words) เดิมที่นิยมใช hyphen ปจจุบันไมนิยมใช
stop
political
violent

หยุด
การเมือง
รุนแรง

nonstop (non-stop)
- nonpolitical (non-political)
nonviolent (non-violent)

ไมหยุด (ไปตลอด)
ปลอดจากการเมือง
ปราศจากความรุนแรง
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misอุปสรรค mis-ไมทําใหเกิดความหมายตรงขามเหมือนตัวอื่น แตใชในความหมาย ผิด, ไมถูกตอง
เชน
read
lead
judge
understand

อาน
นําทาง
ตัดสิน
เขาใจ

-

misread
mislead
misjudge
misunderstand

อานผิด
นําทางผิด
ตัดสินผิด
เขาใจผิด

en-,emอุปสรรค en- หรือ em- เมื่อเติมเขาขางหนาคําใด ทําใหคํานั้นกลายเปนคํากริยา (Verbs) มีความหมาย
วาทําใหเปนเชนนั้น, ทําใหกลายเปน
en-

circle
force
large
slave

วงกลม
กําลัง
กวาง
ทาส

-

encircle
enforce
enlarge
enslave

(en- เปลี่ยนเปน em- เมื่อนําหนาพยัญชนะ b, m, p)
embitter
ขม
embitter
body
ราง
embody
power
อํานาจ
empower
purple
สีมวง
- empurple

ทําใหเปนวงกลม
ใชกําลัง, บังคับ
ทําใหกวาง, ขยายใหญ
ทําใหเปนทาส
ทําใหขม,ทําใหชอกช้ําใจ
ครอบคลุม (ทําใหเปนราง)
ใหอํานาจ (ทําใหมีอํานาจ)
ทําใหเปนสีมวง
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Prefixesความหมายอื่นๆ
Prefix ซึ่งมีความหมายอื่น ๆ
อุปสรรค
โค
co-

ความหมาย
รวม,สห

ตัวอยางคํา
coauthor
coeducation
coincident

เกา,พน,อดีต

ex-wife
ex-president
antiwar
antigovernment
antecedent
prehistory
prewar
postwar
postgraduate
return, rewrite,
reread
substandard
submarine
superman
supersense
multipurpose
polytechnic
polygon
transcontinental

ex-

เอ็กซ

anti-

แอนที, (ไท) ขัดขวาง,สกัดกั้น

antepre-

แอนที
พรี

กอน,หนา
กอน,หนา

post-

โพสท

เกา,หลัง

re-

ใหม, อีกที

sub-

ใต, ไมถึงขั้น

super-

เหนือ,เกินชั้น

multipoly-

หลาย,ผสม
หลาย,มาก

trans-

แทรนซ

ผาน,ตลอด

ผูแตงรวม
สหศึกษา
เหตุประจวบ
,บังเอิญ
ภรรยาเกา
อดีตประธาน
ตอตานสงคราม
ตอตานรัฐบาล
สิ่งที่อยูขางหนา
กอนประวัติศาสตร
กอนสงคราม
หลังสงคราม
หลังจบการศึกษา

ต่ํากวามาตรฐาน
เรือดําน้ํา
คนพิเศษ
ความรูสึกพิเศษ
อเนกประสงค
สารพัดชาง
รูปหลายเหลี่ยม
ขามทวีป
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Exercise 1
Negative
Prefixes
Direction :Build each word in brackets with the appropriate form by means
of using the Prefixes.
1. The earth has (polar).
2. I was sometimes (patient )with me because I was very lazy at home.
3. All kinds of microbes are ( visible) to the naked eye.
4. Nobody likes Betty. She is the most (pleasant )person.
5. He is very greedy’ so we (like) him.
6. John tried hard to solve that problem’ but he was ( successful. )
7. It is ( wise) for a mother to leave her baby alone.
8. Hisplanisverydifficult. I (agree) to it.
9. If you sign your name wrong; you will ( write) it.
10. We ( believe) whathesaidbecausehe is a liar.

ทําเสร็จแลว อยาลืมตรวจสอบ
ความถูกตองกอนนะคะเพื่อน ๆ
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Exercise 2
Negative
Prefixes
Direction :In each of the following spaces, use a word formed from the word
in brackets together with one of the prefixes given above
(Sometimes the new word has a hyphen)
1. Martin is__________: he can neither read nor write. (literate)
2. Has our new____________airport been finished? (national)
3. All kinds of microbesare________to the naked eye. (visible)
4. It is________for a mother to leave her baby alone. (wise)
5. I was sometimes_________with John because he was very lazy. (patient)
6. Peter is an_________man; he had no formal schooling. (educated)
7. It is highly_______that such a lazy student would pass his examinations.
(probable)
8. People who live in hot countries usually_________cold weather. (like)
9. I tried hard to solve that problem, but I was___________(successful)
10. He_________the Christmas present to see what it was. (wrapped)
11. Bob always_________in front of others. (behave)
12. Nobody likes Elizabeth. She is themost________person. (pleasant)
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Exercise 3
Negative
Prefixes
Direction :Solve the clues to complete the crossword.
1

2
3

4

5
6

7

8
9

Across

Down

4.not to believe someone’s words
6. sad, glum
7. taking actions not considered proper
or polite
8. lacking movement
9. not correct

1.to tinker with an object improperly
2. to use letters incorrectly in a word
3. lacking skill or power to do something
4. someone or something that doesn’t
belong
5. not enough to meet what is required
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Exercise 4
Negative
Prefixes
Direction :Match the prefixes with their meanings.

1. pre-



 A. not

2. quad-



 B. many

3. anti-



 C. after

4. re-



 D. again

5. post-



 E. before

6. dis-



 F. most; very large

7. ex-



 G. one tenth

8. maxi-



 H. one; single

9. multi-



 I. against

10. mono-



 J. four

11. deci-



 K. reverse; opposite

12. non-



 L. former
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Answer
Keys
Exercise 1
Direction :Build each word in brackets with the appropriate form by means
of using the Prefix.

1. bipolar

6. unsuccessful

2. impatient

7. unwise

3. invisible

8. disagree

4. unpleasant

9. rewrite

5. dislike

10. disbelieve
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Answer
Keys
Exercise 2
Direction :In each of the following spaces, use a word formed from the word
in brackets together with one of the prefixes given above
(Sometimes the new word has a hyphen)
1. illiterate7. improbable
2. international8. dislike
3. invisible9. unsuccessful
4. unwise
5. impatient

10. unwrapped
11. misbehave
6. uneducated

12. unpleasant
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Answer
Keys
Exercise 3
Direction :Solve the clues to complete the crossword.

4m i
i
s
f
i
t
7m i

1m

2m

i
s
u
s
e

i
s
s
p
e
l
l

t

r

u

6m e

s

b

e

h

a

8i
9i

n

a

c

c

u

r

a

t

5i
a n
a
d
v e
q
u
n a
t
t e

c

h

c

t

3i
n
a
b
i
o l y
i
t
y

i

v

e
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Answer
Keys
Exercise 4
Direction :Build each word in brackets with the appropriate form by means
of using the Prefix.
1.

E

7.

L

2.

J

8.

F

3.

I

9.

B

4.

D

10.

H

5.

C

11.

G

6

K

12.

A
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Post-Test
Negative
Prefixes
Direction : Choose the correct answer.
1. Our school invites the parents to convene every semester.
a. To make a decision b.To celebrate a victory
c. To finish one's business
d.To come together

2. Both John and Jack's statements contradict yours so I don't believe you
a. To support b.To debate
c. To give clear proof
untruthfuland speed

d.To show to be wrong or

3. Our American alumni have an annual reunion in May.
a. Happening often
c.Happening every year

b.Happening at the same place
d.Friendly

4. The Shah was deposed more than twenty years ago.
a. voted in favor of
b. forced out of an official high position
c. announced the death of a person d.accused a person of doing
something

5. After two weeks the flood water began to recede.
a. To go higher
c.To appear for the first time

b.To have a strong bad smell
d.To move back or away
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6. He resisted all their efforts to change his mind.
a. considered carefully b.listened to with interest
c.was amused by
d.avoided to change

7. We use a completely new system to propel our vehicle.
a. To drive forward
c.To make in a factory

b.To turn
d.To keep cool

8. The offender abducted a teacher in the South last month.
a.complained to the police aboutb.took away a person unlawfully
c.killedd.joined within an activity

9. His assignment was rejected because of its poor quality.
a.given thanks for b.accepted
c. consideredd.refused

10. The synchronized movements of the dancers delighted the spectators.
a. as of soldiers b.difficult to perform
c. quick and graceful
d.happening at the same time and
speed

ดีใจจังเลยครับ
ผมทําไดทุกขอ

แลวเพื่อน ๆ ละคะ
ทําไดหรือเปลา
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Answer Keys
Post-test
Direction : Choose the correct answer.
1.

d

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

d
c
b
d
d
a
b
d
d

ทําถูกกันทุกคน
หรือเปลาคะ
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