
      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ ๒                                                               เร่ือง หมู่ฟังกช์นั 
ช่ือรายวชิา     เคมี๕                                กลุ่มสาระการเรียนรู้    วิทยาศาสตร์         
ช้ัน  มธัยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที ่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา     ๑๗   ชัว่โมง
ผู้สอน อาจารยย์ทุธนา รัตนสุวรรณ                               
 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที ่

สาระส าคญั ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๒ - สารประกอบไฮโดร คาร์บอน 
- สารประกอบอนิทรีย์ท่ีมีธาตอุอกซเิจน

เป็นองค์ประกอบ 
- สารประกอบอนิทรีย์ท่ีมีธาต ุไนโตรเจน

เป็นองค์ประกอบ 
- สารประกอบอินทร่ีย์ท่ีมีธาตุออกซิเจน

และไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ 

หมู่ฟังกช์นั ๕ 
๔ 
 
๔ 
 
๔ 

๑๘ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๔. ท าการทดลองอภิปรายศึกษาสมบติับางประการ   ของเอทานอลและกรดอาซีติก   เพื่อสร้างแนวคิดการ
เกิดปฏิกิริยาของหมู่ฟังกช์นั   ของสารอินทรีย ์
 ๕.สืบคน้ขอ้มูล  น าเสนอและจ าแนกการแบ่งกลุ่มของสารอินทรียท่ี์มีธาตุเป็นองคป์ระกอบ 
 ๖.ทดลอง  สังเกต  วิเคราะห์  อธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อสมบติัท่ีต่างกนัของไฮโดรคาร์บอน 
 ๗.สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย เก่ียวกบัการจ าแนกประเภทของสารไฮโดรคาร์บอน  โดยใชโ้ครงสร้างและสมบติั 
 ๘.สืบคน้ขอ้มูล  สงัเกต  วิเคราะห์  อภิปราย  แปลความหมายและเปรียบเทียบขอ้มูล จากตารางแสดงคุณสมบติั 
 ๙.สืบคน้ขอ้มูล  และอธิบายกฎเกณฑก์ารอ่านช่ือสารไฮโดรคาร์บอน   พร้อมยกตวัอยา่ง 
 ๑๐.ส ารวจ ตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและน าเสนอเป็นแผนภูมิบอกประโยชน์และโทษ ของสาร
ไฮโดรคาร์บอนท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  และในอุตสาหกรรม 
 ๑๑.สืบคน้ขอ้มูล  และอธิบายประเภทของสารอินทรียท่ี์มีธาตุ  O  เป็นองคป์ระกอบ 



 ๑๒.ศึกษาหมู่ฟังกช์นัท่ีเป็นองคป์ระกอบในแอลกอฮอล ์ฟีนอล อีเทอร์   แอลดีไฮด ์คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก  
เอสเทอร์  เอมีน  และเอไมด ์
 ๑๓.สืบคน้ขอ้มูล  ศึกษาสมบติั  และอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารท่ีมีหมู่ฟังกช์นัในเร่ืองจุดเดือด  
การละลายน ้า กบัแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคของสาร  เม่ือมวลโมเลกลุเพิ่มข้ึนตามปริมาณ C ท่ีเพิ่ม 
 ๑๔.สืบคน้ขอ้มูล  และเปรียบเทียบสูตรโครงสร้างของแอลดีไฮดแ์ละคีโตนกรณีมีสูตรโมเลกลุเดียวกนั 
 ๑๕.สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายเปรียบเทียบจุดเดือดของแอลกอฮอลแ์ละกรดคาร์บอกซิลิกท่ีมีมวลโมเลกลุใกลเ้คียง
กนั 
 ๑๖.ท าการทดลอง  วิเคราะห์ สรุปปฏิกิริยาระหวา่งกรดคาร์บอกซิลิกกบัแอลกอฮอล  ปฏิกิริยาของเอสเทอร์  
และเขียนสมการของปฏิกิริยา 
 ๑๗.สืบคน้ขอ้มูล เปรียบเทียบ  น าเสนอ สมบติั  ของสารอินทรีย ์ท่ีมีธาตุองคป์ระกอบเป็น C, H,N  และ C, H , 
N และ O 
 ๑๘.ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูลอภิปราย  น าเสนอ  ประโยชนแ์ละโทษของสารอินทรียท่ี์มีหมู่ฟังกช์นัท่ีพบ
ในชีวิตประจ าวนั 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1)  สามารถอ่านช่ือและเขียนสูตรโมเลกลุของสารท่ีเป็นหมู่ฟังกช์นัชนิดต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง 
 2)   อธิบายและสามารถเปรียบเทียบคุณสมบติัต่าง ๆ ของสารท่ีมีหมู่ฟังกช์นัต่างกนัได ้
 3)   น าความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการวิเคราะห์สารต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัวา่ควรมีหมู่ฟังกช์นัเป็นแบบใด 
   
สาระการเรียนรู้/ความรู้ 
หมู่ฟังก์ชัน  (Functional groups) 
           สารเคมีอินทรีย ์ มีหมู่ของธาตุท่ีท าหนา้ท่ีเพื่อแสดงถึงสมบติัของสารประกอบนั้น ๆ ท าใหส้ามารถจดั
สารประกอบอินทรียต์ามสมบติั  หมู่ธาตุท่ีท าหนา้ท่ีบ่งช้ีสมบติัเรียกหมู่ฟังกช์นั  เช่น  โมเลกลุของสารอินทรียใ์ดมีหมู่  -
OH   กจ็ดัไวใ้นจ าพวกแอลกอฮอล ์ ซ่ึงกจ็ะแสดงสมบติัหนา้ท่ีนั้น ๆ  หมู่ฟังกช์นันลัมีหลายแบบ 
 



 
 
ซ่ึงสารท่ีมีหมู่ฟังกช์นัต่างกนัจะมีสมบติัทางเคมีและทางกายภาพท่ีต่างกนั โดยสมบติัเฉพาะตวัของแต่ละหมู่ฟังกช์นัท า
ใหส้ารแต่ละชนิดถูกน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ กนั 
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 
   - อธิบายลกัษณะของหมู่
ฟังกช์นัชนิดต่าง ๆ ได ้    

 
- ใบความรู้ การเขียน
โครงสร้างสารตามหมู่
ฟังกช์นั 
 

 
- ส่ือการสอน หมู่ฟังกช์นั 

 
- ความถูกตอ้งของเน้ือหา 
- ความครบถว้นของเน้ือหา 
 

คุณลกัษณะ 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

 
- Power point เร่ือง หมู่ฟังก์
บนั 
 

 
- ส่ือการสอน หมู่ฟังกช์นั 
 

 
- เน้ือหาตอ้งถูกตอ้ง 
- เน้ือหาตอ้งครบถว้น 
สมบูรณ์ 

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



          
             ลงช่ือ .....................................................................  
                          (......................................................) 
                         รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 


