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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

เร่ือง   แอลเคน                                   เวลา    1     คาบเรียน   
หน่วยท่ี 2   ช่ือหน่วย  เคมีอินทรีย ์                        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1        
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        รายวิชา  Chemistry 4 รหัสวิชา  SCI 33224 
 
 
สาระส าคัญ  

แอลเคน  มีสูตรทัว่ไปเป็น CnH2n+2 เม่ือ n = 1,2… ลกัษณะเฉพาะของโมเลกลุแอลเคน
ไฮโดรคาร์บอนคือมีเฉพาะพนัธะเด่ียวเท่านั้นเรากล่าวไดว้่าสารประกอบประเภทน้ีมีพนัธะท่ีอ่ิมตวั คือไม่
อาจจะเติมไฮโดรเจนเขา้ไปไดอี้กดงันั้นแอลเคนจึงเรียกไดว้่าเป็นไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตวั (saturated -
hydrocarbon)  
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ว  3.2 : เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิด
สารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั 
 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.  จ าแนกประเภทของสารโดยใชโ้ครงสร้างของโมเลกลุเป็นเกณฑ ์เขียนสูตรโครงสร้าง แสดงไอโซ
เมอร์และเรียกช่ือของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และสารประกอบท่ีมีหมู่อะตอมท่ีแสดงสมบติัเฉพาะของ
สารประกอบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

1.  นกัเรียนสามารถอธิบายสมบติัและการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีมีจ านวน
อะตอมของคาร์บอนเท่ากนัแต่ชนิดของพนัธะในโมเลกุลต่างกนั พร้อมทั้งบอกเหตุผลได ้
2.  นกัเรียนสามารถอธิบายแนวโนม้ความสมัพนัธร์ะหว่างจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของแอลเคน
ไซโคลแอลเคน กบัจ านวนอะตอมของคาร์บอนได้ 
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 3. นกัเรียนสามารถบอกประโยชนห์รืออนัตรายของแอลเคนได ้  
ด้านทักษะ / กระบวนการ 
 4. นกัเรียนสามารถจ าแนกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนได้ 

5. นกัเรียนสามารถเขียนสูตรทัว่ไป สูตรโมเลกลุและสูตรโครงสร้าง พร้อมทั้งเรียกช่ือแอลเคน     
ไซโคลแอลเคนได้ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นกัเรียนสามารถ 
 1.  มีความสนใจใฝ่รู้     2.  กลา้แสดงออก 3.  มีความรับผดิชอบ   4.  มีระเบียบวินยั 
สาระการเรียนรู้/เน้ือหาสาระ 
 1.  ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
 2.  สมบติัทางกายภาพของแอลเคน 
 3.  การเรียกช่ือแอลเคน 
 4.  การเกิดปฏิกิริยาของแอลเคน 
 5.  ประโยชนข์องแอลเคน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ( 50 นาที) 
1.  ข้ันสร้างความสนใจ (Engage) ( 5 นาที) 
 1.1   ครูทบทวนผลการทดลอง สมบติับางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยให้
นกัเรียนตอบค าถาม เก่ียวกบัสมบติัการละลายน ้า  การฟอกจางสีโบรมีนและโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
รวมถึงสมบติัการเผาไหม ้
 1.2   จากนั้นครูบอกขอ้ตกลงกบันกัเรียน ว่านกัเรียนทุกคนตอ้งจดบนัทึกส่ิงท่ีครูบรรยาย
ต่อไปน้ี ลงในสมุด โดยให้มีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้หลกัดงัน้ี  สมบติัทางกายภาพของแอลเคน  การเรียกช่ือ
แอลเคน  การเกิดปฏิกิริยาของแอลเคน  ประโยชนข์องแอลเคน  
2.  การส ารวจและค้นหา (Explore) (50 นาที) 
 2.1   นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย ปฏิกิริยาระหว่างเฮกเซนกบัโบรมีน ว่าสามารถเกิดผลิตภณัฑ ์คือ  
โบรโมเฮกเซน และ ไฮโดรโบรไมด ์ดงัสมการในหนงัสือเรียน เคมี เล่ม 4 สสวท หนา้ 26 ไฮโดรโบรไมด์
สามารถร่วมตวักบัน ้าเกิดรถกรดไฮโดรโบมิกท่ีนกัเรียนสามารถตรวจสอบไดจ้ากการทดลองนัน่เอง ( ใช้
เน้ือตามหนงัสือ เคมีเล่ม 4 หนา้  
 2.2    
 2.3   
3.  การอธิบาย (Explain) (10 นาที) 
 3.1   
 3.2    
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4.  การขยายความรู้ (Elaborate) (30 นาที) 

4.1   
5.  การประเมินผล (Evaluation) (10 นาที) 
 -  นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในใบงานท่ี 5.1 และ 5.2  
  

ช้ินงาน/ภาระงานของนักเรียน 
1.  ท าแบบฝึกหดัในใบงานท่ี 5.1 และ 5.2 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ใบความรู้ ใบความรู้ท่ี 5 เร่ือง  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
                  2.  หนงัสือ เคมี 2 สสวท 
 
การวัดผลและการประเมินผล 
1.  วธีิวัดและเคร่ืองมือ 

เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
สาระส าคัญ 
 1.    นกัเรียนสามารถบอกความหมาย
และจ าแนกประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนได ้
2.   นกัเรียนสามารถอธิบายสมบติั
และการเกิดปฏิกิริยาของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีมี
จ านวนอะตอมของคาร์บอนเท่ากนัแต่
ชนิดของพนัธะในโมเลกุลต่างกนั 
พร้อมทั้งบอกเหตุผลได ้
3. นกัเรียนสามารถท าการทดลองเพื่อ
เปรียบเทียบสมบติัและปฏิกิริยาบาง
ประการของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนประเภทต่างๆ พร้อม
ทั้งเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาท่ี
เกิดข้ึนได ้
2.  ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
-  ท าแบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ทกัษะการทดลอง 
 
 
 
 
 
-  ประเมินพฤติกรรม 

 
-  แบบฝึกหดัใน ใบงานท่ี 5.1 , 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  แบบประเมินผลการทดลอง
(ภาคผนวก) 
 
 
 
 
-  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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   (ภาคผนวก) 

 
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 
  เร่ือง  สมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน                       ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2561 
 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………………ผู้สอน 
      

 


