
แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ 
เรื3อง  การเตรียมสารละลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            ชั Cนมัธยมศึกษาปีที3  4  (ช่วงชั Cนที3 4)
ระยะเวลาที3ใช้สอน  1  คาบ ( 5N นาที )                        
สาระการเรียนรู้  :  สาระที3 3 สารและสมบัติของสาร                                                                                                                                                       
 

วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

 

เนื Cอหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื3อการเรียนรู้ การวัด การ
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื%อเรียนเรื%องนี ,แล้ว  
นกัเรียนสามารถ 
1.  เตรียมสารละลาย
จากสารบริสทุธิ@ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2 การเตรียมสารละลาย 
อุปกรณ์ที%จําเป็นการเตรียมสารละลาย 

1. เครื%องชั%ง ถ้าต้องการเครื%องชั%งที%เที%ยงตรง  
ต้องใช้เครื%องชั%งที%มีความละเอียด  สามารถ
อ่านค่าทศนิยมได้ O ตําแหน่ง 

ขั Cนนํา (W นาที) 
ครูนําเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้คําถาม ดงันี , 

1. นกัเรียนเคยไม่สบายจนต้องให้นํ ,าเกลือมาแล้ว
หรือไม่ (เคย หรือ ไม่เคย) 

2. นกัเรียนทราบหรือไม่ว่าในนํ ,าเกลือ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง (เกลือ แร่ธาตุต่างๆ 
กลโูคส) 

3. นํ ,าเกลือเกิดจากสารหลายชนิดละลายในนํ ,า  
ดงันั ,นนํ ,าเกลือจดัเป็นสารละลาย  นกัเรียน
ทราบหรือไม่ว่า เขามีวิธีการเตรียมนํ ,าเกลือ
อย่างไร (ทราบ หรือ ไม่ทราบ) 

4. เกลือ หมายถึง เกลือแกงมีสภาพเป็นของแข็งที%
อุณหภูมิห้อง  การเตรียมนํ ,าเกลือจึงทําได้โดย
การนําเกลือแกงซึ%งเป็นของแข็งมาละลายนํ ,า  
ซึ%งเรียกว่าเป็นการเตรียมสารละลายจาก
ของแข็ง   

จากนั ,นครูจึงกล่าวว่าวนันี ,เราจะมาศึกษาเกี%ยวกับ  การ
เตรียมสารละลายในวิธีต่าง ๆ 
ขั Cนสอน ( 3W นาที ) 

สารเคมี 
1.โซเดียมคลอ
ไรด์                                
2.นํ ,ากลั%น  
อุปกรณ์  
1. เครื%องชั%ง 
2. ขวดวดั
ปริมาตรชนาด 
250 cm3 
3. ขวดวดั
ปริมาตรขนาด 
100 cm3                   
4. ปิเปตต์ขนาด 
10  cm3                
5. กรวยแก้ว                                                      
6. บีกเกอร์                                                        
7. แท่งแก้วคน                                                    
8. ขวดนํ ,ากลั%น 
9.  power point                                                 

1. สงัเกตการตอบ
คําถามของนกัเรียน 
2. ความถูกต้องของ
การตอบคําถามใน
ใบกิจกรรม 
3. สงัเกตพฤติกรรม
ในชั ,นเรียนโดยใช้
แบบสงัเกต
พฤติกรรม 
 

 



2.  เตรียมสารละลาย
จากสารละลาย
เข้มข้นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ขวดวดัปริมาตร  มีหลายขนาดตามความ
เหมาะสมของการใช้งาน 

 
3. ปิเปตต์  ใช้สําหรับดูดสารละลายถ่ายลงใน

ภาชนะใหม่  จะได้ค่าที%ละเอียดกว่า
กระบอกตวง  การเตรียมสารละลายที%มี
ความเข้มข้นโดยประมาณ  อาจใช้
กระบอกตวงได้ 
 

 

การเตรียมสารละลายมี n กรณี 

1. ครูทําการชี ,แจงว่าวนันี ,เราจะมาทําการทดลองเพื%อ
เตรียมสารละลายจากเกลือแกงซึ%งเป็นของแข็งและ
สารละลายNaOH  จากสารละลาย NaOH  ที%เข้มข้น
กว่า 
2. ครูอธิบายการทดลองที%  4.1 เรื%องการเตรียม
สารละลาย ดงันี , 
จุดประสงค์การทดลอง 
1.  เพื%อศึกษาวิธีการเตรียมสารละลายจากสารบริสทุธิ@  
และ จากสารละลายที%เข้มข้นที%มีความเข้มข้นตาม
ต้องการ 
สารเคมีและอุปกรณ์ที3ใช้ในการเตรียมสารละลาย 
สารเคมี 
1.โซเดียมคลอไรด์                                              
2.นํ ,ากลั%น      

อุปกรณ์  
1.เครื%องชั%ง    
2.ขวดวดัปริมาตรขนาด 250 cm3   
3. ขวดวดัปริมาตรขนาด 100 cm3                   
4.ปิเปตต์ขนาด 10  cm3                 
5.กรวยแก้ว                                                      
6.บีกเกอร์                                                        
7.แท่งแก้วคน                                                    
8.ขวดนํ ,ากลั%น     
วิธีทดลอง 
ตอนที3  1  เตรียมสารละลาย  NaCl  0.4  mol / dm3  
จํานวน  250  cm3 
1. คํานวณหามวลของ  NaCl  ที%ต้องการใช้และชั%งสาร
ด้วยเครื%องชั%งอย่างละเอียด 



1. การเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิe   
การเตรียมสารละลาย  NaCl  1.0  mol / dm3  
จํานวน  250  cm3  มีวิธีการดงันี , 
ขั Cนที3 1 หามวลของ  NaCl 1.0  mol / dm3  ใน
สารละลาย  250  cm3 
สารละลาย  NaCl  1.0  mol / dm3  หมายความว่า 
ในสารละลาย  1  dm3 มี NaCl  1  โมล    
=  1 x 58.5  กรัม  
ดงันั ,น  สารละลาย  250 cm3 มี NaCl    
=  1 x 58.5 x 250/1000 = 14.625  กรัม  
ขั Cนที3 2  ชั%ง  NaCl  14.625 g  ใส่ลงในขวดวดั
ปริมาตรขนาด  250  cm3   
ขั Cนที3 f  เติมนํ ,าพอประมาณ  เขย่าให้ NaCl  
ละลายหมด 
ขั Cนที3 g  เติมนํ ,าจนสารละลายมีปริมาตร  250  cm3 
พอดี  จะได้สารละลาย  NaCl  1.0  mol / dm3  
จํานวน  250  cm3  
2.  การเตรียมสารละลายจากสารละลายเข้มข้น 

เมื%อต้องการเตรียมสารละลายที%มีความ
เข้มข้นตํ%ากว่าสารละลายที%มีอยู่เดิม  อาจทําได้โดย
เพิ%มปริมาตรของตวัทําละลาย  เช่น  ต้องการใช้
สารละลาย  NaOH  เข้มข้น  0.1  mol / dm3  
จํานวน  500  cm3  จากสารละลาย  NaOH  เข้มข้น  
1.0  mol / dm3  มีขั ,นตอนดงันี , 
ขั Cนที3  1  คํานวณหาปริมาณตวัละลาย 

เป็นการหาจํานวนโมลของตวัละลายใน
สารละลาย  NaOH  เข้มข้น  0.1  mol / dm3  
จํานวน  500  cm3 ดงันี , 

2. ใส่  NaCl  จากข้อ  1  ในบีกเกอร์และเติมนํ ,ากลั%น
ประมาณ  50  cm3  คนจน  NaCl  ละลายหมด  เท
สารละลายที%ได้ผ่านกรวยลงในขวดวดัปริมาตรขนาด  
250  cm3 
{.  ล้างบีกเกอร์ลงจากข้อ  n  ด้วยนํ ,ากลั%นเล็กน้อย  แล้ว
เทลงในขวดวดัปริมาตร  และทําซํ ,าอีก  n – { ครั ,ง 
4.  เติมนํ ,ากลั%นลงในขวดวดัปริมาตรอย่างช้า ๆ  ปิดจุก
และเขย่าขวด  แล้วเติมนํ ,ากลั%นจนสารละลายถึงขีดบอก
ปริมาตร  ปิดจุกแล้วควํ%าขวดเขย่าเบา ๆ จนสารผสมเป็น
เนื ,อเดียวกัน 
จากนั ,นครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน  ให้นกัเรียน
ทําการทดลองในเวลา 15 นาที 
เสร็จแล้วให้นักเรียนตอบคําถามท้ายการทดลอง ดงันี , 
ในการเตรียมสารละลาย  เหตุใดจึงไม่เติมนํ ,ากลั%นให้ถึง
ขีดบอกปริมาตรในครั ,งเดียว 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
ถ้าต้องการเตรียมสารละลายที%มีความเข้มข้นเท่าเดิม  
แต่มีปริมาตร 100  cm3  จะต้องใช้  NaCl  กี%กรัม 
.................................................................................
.................................................................................
NaCl  ที%ใช้ในการทดลองนี ,สามารถใช้เตรียมสารละลาย
ที%มีความเข้มข้น  0.5  mol/dm3  ได้ปริมาตรเท่าใด 
.................................................................................
................................................................................. 
 
จากนัCนครูให้นักเรียนทําการทดลองต่อใน 
ตอนที3  2  เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์เจือ



mol  NaOH  = 

 = 0.05  mol 
ขั Cนที3  2  คํานวณหาปริมาตรของสารละลายเดิมที%
ต้องนํามาเตรียมสารละลายใหม่  โดยใช้ปริมาณตวั
ละลายที%คํานวณได้จากขั ,นที%  1  ทําได้ดงันี , 
NaOH  1.0  mol  อยู่ในสารละลาย  =
 1000  cm3 

ถ้า  NaOH  0.05  mol  จะอยู่ในสารละลาย 

 =  =   50  cm3 

เพราะฉะนั ,น  จะต้องใช้สารละลายเดิม  =
 50  cm3 

ขั Cนที3  3  ทําสารละลายให้เจือจาง 
ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลาย  NaOH  1.0  

mol/dm3  มาจํานวน  50  cm3  แล้วถ่ายใส่ขวดวัด
ปริมาตรขนาด  500  cm3  แล้วเติมนํ ,าจนถึงขีดบอก
ปริมาตร  500  cm3  เสร็จแล้วเขย่าจนสารผสมเป็น
เนื ,อเดียว   
ขั Cนที3 4  เก็บสารละลายไว้ในขวดที%เตรียมไว้ 
 
 
 
 

จางจากสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น 
วิธีทดลอง 
1.  ใช้ปิเปตต์ขนาด  10  cm3  ดูดสารละลาย  NaCl  
จากตอนที%  1  และถ่ายลงในขวดวดัปริมาตรขนาด  100  
cm3 
2.  เติมนํ ,ากลั%นลงในขวดวดัปริมาตร  ปิดจุกและเขย่า
ขวด  แล้วเติมนํ ,ากลั%นจนถึงขีดบอกปริมาตรปิดจุกแล้ว
ควํ%าขวดเขย่าเบา  ๆ  จนสารผสมเป็นเนื ,อเดียว 
เมื3อทําการทดลองเสร็จให้นักเรียนตอบคําถามท้าย
การทดลอง ดังนี C 
สารละลายที%เตรียมได้มีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยโมล
ต่อลกูบาศก์เดซิเมตร 
.................................................................................
................................................................................. 
เมื%อนกัเรียนทําการทดลองเสร็จทั ,ง 2 ตอนแล้ว  จึง
อภิปรายผลการทดลองโดยครูใช้คําถามเพื%อให้ได้ข้อสรุป
ดงันี , 
1. การเตรียมสารละลายมี  2  วิธีคือ 
    1. เตรียมสารละลายจากสารบริสทุธิ@   
    2. เตรียมจากสารละลายที%มีความเข้มข้นมากกว่า 
2.  การเตรียมสารละลายจากสารบริสทุธิ@มีขั ,นตอน ดงันี , 
     ขั ,นที% 1 หามวลของตวัละลายในสารละลาย  
     ขั ,นที% 2  ชั%งตวัละลายใส่ลงในขวดวดัปริมาตร  
     ขั ,นที% {  เติมนํ ,าพอประมาณ  เขย่าให้ตัวละลาย
ละลายหมด  
     ขั ,นที% O  เติมนํ ,าจนสารละลายมีปริมาตรตามต้องการ 
3.  การเตรียมสารละลายจากสารละลายที%มีความ
เข้มข้นมากกว่ามีขั ,นตอน ดงันี , 

1000

500  x  0.1

1

0.05 x 1000



• ขั ,นที%  1  คํานวณหาปริมาณตวัละลาย  

• ขั ,นที%  2  คํานวณหาปริมาตรของสารละลาย
เดิมที%ต้องนํามาเตรียมสารละลายใหม่  โดยใช้
ปริมาณตวัละลายที%คํานวณได้จากขั ,นที%  1   

• ขั ,นที%  3  ทําสารละลายให้เจือจาง  

• ขั ,นที% 4  เก็บสารละลายไว้ในขวดที%เตรียมไว้ 
ขั Cนสรุป 
ครูให้นกัเรียนช่วยกันสรุปวิธีการเตรียมสารละลายจาก
สารบริสทุธิ@และการเตรียมสารละลายจากสารละลายที%มี
ความเข้มข้นมากกว่า 
 
 
 

 
 
 

 

 


