
      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑                                                               เร่ือง การเกิดสารประกอบคาร์บอน 
ช่ือรายวชิา     เคมี๕                   กลุ่มสาระการเรียนรู้    วิทยาศาสตร์         
ช้ัน  มธัยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที ่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา     ๑๐   ชัว่โมง
ผู้สอน อาจารยย์ทุธนา รัตนสุวรรณ                               
 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที ่

สาระส าคญั ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑ - ความหมายของเคมีอินทรีย์ 
- พนัธะของคาร์บอน 
- การเขียนสตูรโครงสร้างของสารอินทรีย์  
- ไอโซเมอริซมึ 

การเกิด
สารประกอบ
คาร์บอน 
 

๒ 
๓ 
๓ 
๔ 

๑๒ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑.อธิบายความหมายของเคมีอินทรียแ์ละการเกิดสารประกอบคาร์บอน 
 ๒.เขา้ใจหลกัการ  และฝึกการเขียนสูตรโครงสร้างของสารอินทรียใ์นแบบต่าง ๆ กนั 
 ๓.ทดลอง  อธิบายการจดัตวัของคาร์บอนในโครงสร้างท่ีมี  C เท่ากนั แต่ท าใหเ้กิดรูปแบบท่ีต่างกนั  และฝึกการ
เขียนไอโซเมอร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1)  นกัเรียนมีความเขา้ใจและสามารถอธิบายการเกิดของสารประกอบคาร์บอน 
 2)   สามารถเขียนโครงสร้างของสารประกอบคาร์บอนแบบต่าง ๆ ได ้
 3)   นกัเรียนสามารถท านายรูปร่างของสารประกอบท่ีเป็นไปไดจ้ากการเขียนไอโซเมอร์ของสารนั้น ๆ 
   
  
 
 
 



สาระการเรียนรู้/ความรู้ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Compounds) 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน หมายถึงสารประกอบอินทรียท่ี์มีเฉพาะธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็น

องคป์ระกอบ ในธรรมชาติพบสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเกิดในแหล่งต่าง ๆ เช่น ยางไม ้ถ่านหิน ปิโตรเลียม 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบโซ่เปิด หมายถึง สารอินทรียท่ี์ประกอบดว้ยคาร์บอนและไฮโดรเจนเท่านั้น 

โดยคาร์บอนต่อกนัเป็นสายยาว อาจเป็นแบบโซ่ตรงหรือโซ่ก่ิง สารประเภทน้ีแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยได ้ 3  กลุ่ม คือ แอ
ลเคน แอลคีน และแอลไคน ์
แอลเคน (alkane) 

แอลเคน มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  พาราฟิน ไฮโดรคาร์บอน (parafin hydrocarbon)  หรือเรียกสั้นๆ วา่  
พาราฟิน เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตวั โดยสารกลุ่มน้ีจะประกอบดว้ยพนัธะเด่ียวทั้งหมด 
แอลคีน (alkene) 

แอลคีน เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อ่ิมตวั ในโมเลกลุจะมีพนัธะคู่อยู ่ 1  แห่ง แอลคีนเป็นโมเลกลุโคเว
เลนตไ์ม่มีขั้ว อตัราส่วนระหวา่ง C:H  มากกวา่ของแอลเคน และมีความวอ่งไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากกวา่แอลเคนแอ
ลคีนโมเลกลุเลก็ๆ จะมีรุปร่างท่ีเป็นลกัษณะแบบเบนราบอยูบ่นระนาบเดียวกนั มุมระหวา่งพนัธะประมาณ  120 องศา 
แอลไคน์ (alkyne) 

แอลไคน์ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อ่ิมตวัเหมือนแอลคีน ในโมเลกลุของแอลไคน์จะตอ้งมีพนัธะสาม
ระหวา่ง C กบั C อตัราส่วนระหวา่ง  C : H  ในแอลไคน์มากกวา่ในแอลคีนและแอลเคน เม่ือเผาไฟแอลไคน์จึงท าให้
เกิดเข่มามากกวา่แอลคีน (แอลเคนไม่เกิดเข่มา) 
สมบัติทั่วไปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ดังนี ้
1. แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกลุ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิด จะประกอบดว้ยธาตุ C และ H พนัธะท่ีเกิดจาก C 
กบั C จะเป็นพนัธะเด่ียว พนัธะคู่ หรือพนัธะสาม สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดจดัเป็นโมเลกลุไม่มีขั้วแรงยดึ
เหน่ึยวระหวา่งโมเลกลุ ของ สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนเป็น แรงวนัเดอร์วาลส์ 
2. จุดเดือด และจุดหลอมเหลว จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต ่า เม่ือเท่ียบกบัสารอ่ืน ๆ ท่ีมี 
มวลโมเลกลุ ใกลเ้คียงกนั โดยจุดเดือดและจุดหลอมเหลวจะเพิ่มข้ึนตามจ านวนคาร์บอนท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเท่ียบจุด
เดือดและจุดหลอมเหลวของ แอลเคน, แอลคีน และแอลไคน์ เม่ือจ านวนคาร์บอนเท่ากนัจะไดด้งัน้ี แอลไคน>์แอลเคน>
แอลคีน 
3. ความหนาแน่น สารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีความหนาแน่นต ่า โดยทัว่ไปมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่น ้ า 
4. สถานะ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยทัว่ไปมีไดท้ั้ง 3 สถานะ โดยข้ึนอยูก่บัจ านวนคาร์บอน ถา้จ านวนคาร์บอน
มาก ส่วนใหญ่สถานะจะ เปล่ียนไป จาก ก๊าซ เป็นของเหลว และของแขง็ตามล าดบั 
 
 



ทักษะ / กระบวนการ 
 ๑. การอภิปราย 
 ๒. การจ าแนก 
 ๓. การสืบคน้ขอ้มูล 
 ๔. การน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ๓. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 
 ๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
 ขั้นกระตุ้นความสนใจเปิดประตูสู่การเรียนรู้ (engagement) 
- สร้างและกระตุน้ความสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการตั้งค  าถามตามเน้ือหาสาระในแต่ละคาบ  
ทั้งน้ีเพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนสามารถเตรียมบทเรียนและเป็นการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ (engagement) ท่ีผูเ้รียนจะสามารถ
แสวงหาและสร้างองคค์วามรู้ข้ึนมาเองไดอี้กทางหน่ึง 

 
ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) 

- ใชกิ้จกรรมการส ารวจ (exploration) การทดลอง การส ารวจ การสืบคน้ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเทคนิคการ
เรียนรู้จะด าเนินการโดยผูเ้รียนเอง จากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือส่ิงพิมพ ์internet ใบงานใบความรู้ โดยครูมีหนา้ท่ีคอแนะน า 

ขั้นการอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 
-น าความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒ จากกิจกรรมการทดลอง เม่ือมีขอ้มูล ขอ้สนเทศเพียงพอมาวิเคราะห์ แปรผล 
สรุปผล และน าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบต่างๆ เพื่อสนบัสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โตแ้ยง้กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เพื่อกระตุน้
ใหเ้กิดการเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ต่อไปได ้

ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 
-น าความรู้ท่ีสร้างข้ึนมาเช่ือมโยงความรู้เดิม เพิ่มเติมความรู้ใหม่ใหก้วา้งขวางข้ึน นกัเรียนมีโอกาสปรับแนวคิดหลกัของ
ตนใหส้อดคลอ้งและสมัพนัธ์กบัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นสากล โดยไม่คลาดเคล่ือนจากขอ้เทจ็จริง 



ขั้นประเมินผล (evaluation) 
-ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดต้รวจสอบแนวคิดหลกัของตนเองท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ โดยอาจประเมินผลดว้ยตนเองดว้ยแบบ
ประเมินต่างๆ วา่สอดคลอ้งมีความถูกตอ้งและสอดคลอ้งหรือไม่ โดยขอ้สรุปจะน าไปใชใ้นการศึกษาขั้นต่อไป รวมทั้ง
การประเมินของครูผูส้อนดว้ยแบบทดสอบและแบบประเมินท่ีเตรียมไวใ้นแต่ละคาบเรียน 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้/ส่ือ 
 ๑. ใบความรู้ เร่ือง สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ 
 ๒.  Power point เร่ือง สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ 
แหล่งเรียนรู้  
 ๑. หนงัสือเรียนเพิ่มเติม เคมี ม.๔-๖ เล่ม ๑ (สสวท) 
 ๒. หอ้งสมุด 
 ๓. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลกัฐาน เคร่ืองมือวดั เกณฑก์ารประเมิน 
สาระส าคญั 
   - อธิบายการเกิด
สารประกอบคาร์บอนและ
พนัธะต่าง ๆ ของ
สารประกอบ     

 
- ใบความรู้ การเขียน
โครงสร้างสารประกอบ
คาร์บอน 
 

 
- ส่ือการสอน การเกิด
สารประกอบคาร์บอน 

 
- ความถูกตอ้งของเน้ือหา 
- ความครบถว้นของเน้ือหา 
 

คุณลกัษณะ 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

 
- Power point เร่ือง 
สารประกอบคาร์บอน 
 

 
- ส่ือการสอน สารประกอบ
คาร์บอน 
 

 
- เน้ือหาตอ้งถูกตอ้ง 
- เน้ือหาตอ้งครบถว้น 
สมบูรณ์ 

  
บันทกึหลงัสอน 
ผลการสอน
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 



ปัญหา/อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ขอ้เสนอแนะ/วิธีแกไ้ข
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
         
       ลงช่ือ .....................................................................  
         ( นายยทุธนา รัตนสุวรรณ ) 
   
ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 
 
 ................................................................................................................................................................................. 
          
             ลงช่ือ .....................................................................  
                          (......................................................) 
                         รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 


