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ปรากฏการณ์โฟโตอเิลก็ทริก 

 ช่วงช้ัน : 4 (ม.4 - ม.6) 

 สาระการเรียนรู้ : วทิยาศาสตร์เพิม่เตมิ (ฟิสิกส์)  

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 

 1.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ีของแสงกบัการเกิดปรากฏการณ์      

      โฟโตอิเลก็ทริก 

 2   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ของแสงท่ีตกกระทบโลหะกบั 

      จาํนวนโฟโตอิเลก็ตรอน  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ี  ความเขม้แสงท่ีตกกระทบโลหะกบั 

      จาํนวนโฟโตอิเลก็ตรอน   

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ี  ความเขม้แสงท่ีตกกระทบโลหะกบั

พลงังานจลนสู์งสุดของอิเลก็ตรอน      
               

         
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 ผูเ้รียนทดลองเปล่ียนตวัแปรต่างๆท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ทริก และนาํ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวเิคราะห์ เพื่อลงขอ้สรุป  และตอบคาํถามทา้ยกิจกรรมเพื่อ

ทดสอบความเขา้ใจของผูท้ดลองเอง  และเม่ือผูเ้รียนทาํการทดลองและตอบคาํถามในแต่

ละกิจกรรมเรียบร้อยแลว้  จะมีการสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ทริก เพื่อให้

ผูเ้รียนไดต้รวจสอบความเขา้ใจจากการเรียนรู้อีกคร้ัง   



คู่มือการใช้ Learning Object เร่ืองปรากฎการณ์โฟโตอเิล็กทริก 

 

 
 

หน้าจอที ่1   หนา้จอการเขา้สู่การเรียนรู้ 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

 1. ปุ่ม “เร่ิม” เพื่อเขา้สู่การเรียนรู้เร่ืองปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก 

 2. ปุ่ม “ออก” เพื่อออกจากการเรียนรู้เร่ืองปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก 

 

วธีิเล่น 

 ใหเ้ลือกกดปุ่ม “เร่ิม”  เพื่อเขา้สู่การเรียนรู้เร่ืองปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก    

หรือ กดปุ่ม  “ออก”  เพื่อออกจากการเรียนรู้เร่ืองปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หน้าจอที ่2  หนา้จอคาํแนะนาํการใช ้

 

ลกัษณะการใช้งาน   

1. อ่านทาํความเขา้ใจรายเอียดของคาํแนะนาํการใช ้ Learning Object 

2. กดปุ่ม “เขา้สู่บทเรียน” เพื่อเรียนรู้บทเรียนเร่ืองปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก 

 

วธีิเล่น 

 ใหอ่้านทาํความเขา้ใจรายละเอียดของคาํแนะนาํการใช ้ Learning Object   เม่ืออ่านจบให้

กดปุ่ม “เขา้สู่บทเรียน” เพื่อเร่ิมตน้บทเรียนในหนา้จอท่ี 3 

 



 
 

หน้าจอที ่3  การนาํเขา้สู่บทเรียนเร่ืองปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. เม่ือนาํเมาส์คลิกคาํวา่ “โฟตอน” จะสามารถดูความหมายของโฟตอนได ้

2. เม่ือนาํเมาส์คลิกคาํวา่ “โฟโตอิเล็กตรอน” จะสามารถดูความหมายของโฟโตอิเล็กตรอนได ้

3. ปุ่ม “คาํแนะนาํการใช”้  สาํหรับกลบัไปดู คาํแนะนาํการใช ้Learning Object ในหนา้จอท่ี 2 

4. ปุ่ม  “หนา้ถดัไป”  สาํหรับเรียนรู้เน้ือหาในหนา้จอท่ี 4 

 

วธีิเล่น 

 ใหน้กัเรียนสังเกตภาพอนิเมชนัท่ีแสดงในหนา้จอน้ี เพื่อศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 

เม่ือโฟตอนตกกระทบแผน่โลหะแลว้มีโฟโตอิเล็กตรอนหลุดออกมา และหากตอ้งการดูความหมาย

ของโฟตอนและโฟโตอิเล็กตรอนสามารถคลิกท่ีคาํนั้น และหากศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม

กากบาทมุมบนขวามือ เพื่อปิดหนา้จอความหมายของคาํท่ีผูศึ้กษาตอ้งการทราบความหมาย 

 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 



 
 

หน้าจอที ่4   กิจกรรมท่ี 1 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. เมนูการเลือกแผน่กรองแสง (1) เพื่อเปล่ียนค่าความถ่ีของแสง โดยนาํเมาส์ไปคลิกแลว้ลาก

แผน่กรองแสงท่ีเลือก ไปวางไวห้นา้แหล่งกาํเนิดแสง แลว้ปล่อยเมาส์ 

2. ปุ่มเร่ิมใหม่  เพื่อ Reset การทดลอง สาํหรับการทาํการทดลองคร้ังใหม่ 

3. ปุ่ม แสดงผล  เป็นปุ่มท่ีตอ้งการใหแ้สดงผลการทดลองหลงัจากท่ีเลือกแผน่กรองแสง

เรียบร้อยแลว้ 

4. ปุ่มบทนาํ เป็นปุ่มสาํหรับคลิกกลบัไปดูหนา้จอท่ี 3 

5. ปุ่มสรุปผลกิจกรรมท่ี 1 เป็นปุ่มสาํหรับดูขอ้สรุปของการทาํกิจกรรมท่ี 1 ดงัแสดงใน

หนา้จอท่ี 5 

6. ช่องสาํหรับเติมคาํตอบ (6)โดยใหน้าํเมาส์ไปคลิกท่ีช่องดงักล่าวและพิมพค์าํตอบลงไป 

วธีิเล่น 

 เลือกแผน่กรองแสงท่ีตอ้งการ จากนั้นให้คลิกลากแผน่กรองแสงไปแปะไวห้นา้

แหล่งกาํเนิดแสง  กดปุ่มแสดงผล   สังเกตอนิเมชนัท่ีเกิดข้ึน  หากตอ้งการเร่ิมทาํการทดลองใหม่ 

อีกคร้ัง  ใหก้ดปุ่มเร่ิมใหม่  ทาํการทดลองไปเร่ือยๆ จนสามารถตอบคาํถามของกิจกรรมท่ี 1 ได ้ 

จากนั้นพิมพค์าํตอบลงไปในช่องเติมคาํตอบ  และกดปุ่มสรุปผลกิจกรรมท่ี 1 เพื่อดูขอ้สรุปของ

กิจกรรมท่ี 1 เปรียบเทียบกบัคาํตอบของผูเ้ล่น 

(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(6) 



  
หน้าจอที ่5  หนา้จอสรุปผลการทาํกิจกรรมท่ี 1 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. อ่านบทสรุปของกิจกรรมท่ี 1 ของหนา้จอท่ี 5  เพื่อศึกษาวา่ คาํตอบท่ีผูศึ้กษาไดเ้ติมลง

ไปนั้นถูกตอ้งหรือไม่  

2. ปุ่ม (1) เป็นปุ่มสาํหรับคลิกไปดูหนา้จอท่ี 6 

3. ปุ่ม (2) เป็นปุ่มสาํหรับคลิกไปดูหนา้จอท่ี 4 

4. ตวัอกัษรท่ีเป็นตวัหนา สามารถคลิกเขา้ไปดูความหมายไดทุ้กตวั หากตอ้งการปิด

หนา้จอการอธิบายความหมายของคาํ ใหค้ลิกท่ีปุ่มกากบาทมุมบนขวา 

 

วธีิเล่น 

 ศึกษาบทสรุปของกิจกรรมท่ี 1 เพื่อตรวจสอบคาํตอบท่ีผูศึ้กษาไดเ้ติมลงไปนั้นถูกตอ้ง

หรือไม่  จากนั้นเลือกกดปุ่ม(1) เพื่อศึกษากิจกรรมท่ี 2 หรือ กดปุ่ม (2) เพื่อยอ้นกลบัไปดูกิจกรรม      

ท่ี 1  หากอ่านบทสรุปแลว้ ไม่เขา้ใจศพัทค์าํใดท่ีพิมพต์วัหนา  สามารถคลิกเขา้ไปดูความหมายได ้

และหากศึกษาเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่มกากบาทมุมบนขวามือเพื่อปิดหนา้จอคาํอธิบายความหมาย  

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 



 
 

หน้าจอที ่6  กิจกรรมท่ี 2 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. เมนูการปรับความเขม้แสง เป็นเมนูสาํหรับปรับความเขม้แสง โดยนาํเมาส์ไปคลิกแลว้ลาก

ปุ่มสีแดงตรงแถบเล่ือน (1) ไปยงัความเขม้ท่ีตอ้งการ แลว้ปล่อยเมาส์ 

2. ปุ่มเร่ิมใหม่ (2) เพื่อ Reset การทดลอง สาํหรับการทาํการทดลองคร้ังใหม่ 

3. ปุ่มแสดงผล  เป็นปุ่มท่ีตอ้งการใหแ้สดงผลการทดลองหลงัจากท่ีปรับเลือกความเขม้แสง

เรียบร้อยแลว้ 

4. ปุ่มสรุปผลกิจกรรมท่ี 1 (4)  เป็นปุ่มสาํหรับคลิกกลบัไปดูหนา้จอท่ี 5 

5. ปุ่มสรุปผลกิจกรรมท่ี 2  (5) เป็นปุ่มสาํหรับดูขอ้สรุปของการทาํกิจกรรมท่ี 2 ดงัแสดงใน

หนา้จอท่ี 7 

6. ช่องสาํหรับเติมคาํตอบของคาํถาม (6) โดยใหน้าํเมาส์ไปคลิกท่ีช่องดงักล่าวและพิมพ์

คาํตอบลงไป 

วธีิเล่น 

 เล่ือนแถบปรับความเขม้แสง ไปยงัความเขม้แสงท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่มแสดงผล สังเกต 

อนิเมชนัท่ีเกิดข้ึน หากตอ้งการเร่ิมทาํการทดลองใหม่อีกคร้ัง กดปุ่มเร่ิมใหม่ ทาํเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนมี

ขอ้มูลเพียงพอท่ีจะตอบคาํถามของกิจกรรมท่ี 2 ได ้  จากนั้นใหพ้ิมพค์าํตอบลงไปในช่องเติม

คาํตอบ และกดปุ่มสรุปผลกิจกรรมท่ี 2 เพื่อดูขอ้สรุปของกิจกรรมท่ี 2 

 

 

(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(6) 



 
 

หน้าจอที ่7  หนา้จอสรุปผลการทาํกิจกรรมท่ี 2 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. อ่านบทสรุปของกิจกรรมท่ี 2 ของหนา้จอท่ี 7  เพื่อศึกษาวา่ คาํตอบท่ีผูศึ้กษาไดเ้ติมลง

ไปนั้นถูกตอ้งหรือไม่  

2. ปุ่ม (1) เป็นปุ่มสาํหรับคลิกไปดูหนา้จอท่ี 8 

3. ปุ่ม (2) เป็นปุ่มสาํหรับคลิกไปดูหนา้จอท่ี 6 

4. ตวัอกัษรท่ีเป็นตวัหนา สามารถคลิกเขา้ไปดูความหมายไดทุ้กตวั เม่ืออ่านความหมาย

แลว้ใหก้ดปุ่มกากบาทมุมบนขวาเพื่อปิดหนา้จอคาํอธิบายความหมาย 

 

วธีิเล่น 

ศึกษาบทสรุปของกิจกรรมท่ี 2 และศึกษาคาํตอบท่ีผูศึ้กษาไดเ้ติมลงไปนั้นถูกตอ้งหรือไม่  

จากนั้นเลือกกดปุ่ม(1) เพื่อศึกษากิจกรรมท่ี 3 หรือ กดปุ่ม (2) เพื่อยอ้นกลบัไปทาํกิจกรรมท่ี 2  หาก

ผูเ้รียนอ่านบทสรุปแลว้ ไม่เขา้ใจศพัทต์วัใดท่ีพิมพต์วัเขม้ สามารถคลิกเขา้ไปดูความหมายได ้และ

หากศึกษาเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่มกากบาทมุมบนขวามือ เพื่อปิดหนา้จอความหมายของคาํท่ีผูศึ้กษา

ตอ้งการอยากรู้ 

 

 

(1) 

(2) 



 
หน้าจอที ่8  หนา้จอกิจกรรมท่ี 3 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. เมนูการเลือกแผน่กรองแสง(1) เพื่อเปล่ียนค่าความถ่ีของแสง โดยนาํเมาส์ไปคลิกแลว้ลาก

แผน่กรองแสงท่ีเลือก ไปวางไวห้นา้แหล่งกาํเนิดแสง แลว้ปล่อยเมาส์ 

2. เมนูการปรับความเขม้แสง (4) เป็นเมนูสาํหรับปรับความเขม้แสง โดยนาํเมาส์ไปคลิกลาก

ปุ่มสีแดงตรงแถบเล่ือนไปยงัความเขม้ท่ีตอ้งการ แลว้ปล่อยเมาส์ 

3. ปุ่มแสดงผล (3) เป็นปุ่มท่ีตอ้งการใหแ้สดงผลการทดลองหลงัจากท่ีปรับเลือกความเขม้

แสง และเลือกแผน่กรองแสงเรียบร้อยแลว้ 

4. ปุ่มเร่ิมใหม่ (2) เพื่อ Reset การทดลอง สาํหรับการทาํการทดลองคร้ังใหม่ 

5. ช่องสาํหรับเติมคาํตอบ (7)  โดยใหน้าํเมาส์ไปคลิกท่ีช่องดงักล่าวและพิมพค์าํตอบลงไป 

6. ปุ่มสรุปผลกิจกรรมท่ี 3 (6)  เป็นปุ่มสาํหรับคลิกไปดูหนา้จอท่ี 9 

7. ปุ่มสรุปผลกิจกรรมท่ี 2 (5) เป็นปุ่มสาํหรับดูขอ้สรุปของการทาํกิจกรรมท่ี 2 ดงัแสดงใน

หนา้จอท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 (6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(7) 

(5) 

(4) 



วธีิเล่น 

 เลือกแผน่กรองแสงสีท่ีตอ้งการ แลว้คลิกลากแผน่กรองแสงไปวางไวห้นา้แหล่งกาํเนิดแสง 

จากนั้นคลิกท่ีปุ่มสีแดงเพื่อปรับเล่ือนแถบความเขม้แสงไปยงัความเขม้ท่ีตอ้งการ  ในการทาํการ

ทดลองนั้นควรเปล่ียนตวัแปรทีละตวั เช่น หากตอ้งการศึกษาผลของความถ่ีแสงวา่มีผลต่อ

จาํนวนโฟโตอิเล็กตรอนอยา่งไร ใหเ้ปล่ียนสีของแผน่กรองแสง (เปล่ียนความถ่ี)  โดยความเขม้แสง

มีค่าเท่ากนัตลอด หรือถา้ตอ้งการศึกษาผลของความเขม้แสงท่ีมีผลต่อจาํนวนโฟโตอิเล็กตรอน

อยา่งไร  ใหเ้ปล่ียนเปล่ียนความเขม้แสง  โดยใชแ้ผน่กรองแสงสีเดิม (ความถ่ีเท่าเดิม)  กดปุ่ม

แสดงผล  สังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากอนิเมชนั และค่ามิลลิแอมมิเตอร์ (ค่าท่ีอ่านไดจ้ากมิลลิแอมมิเตอร์ 

บ่งบอกจาํนวนโฟโตอิเล็กตรอน  ซ่ึงก็คือ  ถา้มิลลิแอมมิเตอร์มีค่ามาแสดงวา่จาํนวนโฟโต

อิเล็กตรอนท่ีเกิดข้ึนมีจาํนวนมากเช่นกนั) จากนั้นกดปุ่มเร่ิมใหม่เพื่อเร่ิมทาํการทดลองใหม่อีกคร้ัง 

ทาํเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนสามารถตอบคาํถามของกิจกรรมท่ี 3 ได ้  จากนั้นใหพ้ิมพค์าํตอบลงไปใน

ช่องเติมคาํตอบ  กดปุ่มสรุปผลกิจกรรมท่ี 3 เพื่อดูขอ้สรุปของกิจกรรมท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
หน้าจอที ่9 หนา้จอสรุปผลการทาํกิจกรรมท่ี 3 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. อ่านบทสรุปของกิจกรรมท่ี 3 ของหนา้จอท่ี 9  เพื่อศึกษาวา่ คาํตอบท่ีผูศึ้กษาไดเ้ติมลง

ไปนั้นถูกตอ้งหรือไม่  

2. ปุ่ม (1) เป็นปุ่มสาํหรับคลิกไปดูหนา้จอท่ี 10 

3. ปุ่ม (2) เป็นปุ่มสาํหรับคลิกไปดูหนา้จอท่ี 8 

4. ตวัอกัษรท่ีเป็นตวัหนา สามารถคลิกเขา้ไปดูความหมายไดทุ้กตวั เม่ืออ่านความหมาย

แลว้ใหก้ดปุ่มกากบาทมุมบนขวาเพื่อปิดหนา้จอคาํอธิบายความหมาย 

 

วธีิเล่น 

ศึกษาบทสรุปของกิจกรรมท่ี 3 และศึกษาคาํตอบท่ีผูศึ้กษาไดเ้ติมลงไปนั้นถูกตอ้งหรือไม่  

จากนั้นเลือกกดปุ่ม(1) เพื่อศึกษากิจกรรมท่ี 4 หรือ กดปุ่ม (2) เพื่อยอ้นกลบัไปทาํกิจกรรมท่ี 3 ใน

หน้าจอท่ี 8  หากผูเ้รียนอ่านบทสรุปแล้ว ไม่เขา้ใจศพัท์ตวัใดท่ีพิมพต์วัเขม้ สามารถคลิกเขา้ไปดู

ความหมายได้ และหากศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มกากบาทมุมบนขวามือ เพื่อปิดหน้าจอ

ความหมายของคาํท่ีผูศึ้กษาตอ้งการอยากรู้ 

 

 

(1) 

(2) 



 

 

 
    

   หน้าจอที ่10 หนา้จอทาํกิจกรรมท่ี 4 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. เมนูการปรับความเขม้แสง เป็นเมนูสาํหรับปรับความเขม้แสง โดยนาํเมาส์ไปคลิกแลว้ลาก

ปุ่มสีแดงตรงแถบเล่ือน (1) ไปยงัความเขม้ท่ีตอ้งการ แลว้ปล่อยเมาส์ 

2. เมนูการเลือกแผน่กรองแสง (2) เพื่อเปล่ียนค่าความถ่ีของแสง โดยนาํเมาส์ไปคลิกแลว้ลาก

แผน่กรองแสงท่ีเลือก ไปวางไวห้นา้แหล่งกาํเนิดแสง แลว้ปล่อยเมาส์ 

3. เมนูการเลือกชนิดของโลหะท่ีใช้ทาํขั้วแคโทด (3) โดยการคลิกส์เมาส์เพื่อเลือกชนิดของ

โลหะ 

4. ปุ่มแสดงผล (4) เป็นปุ่มท่ีตอ้งการให้แสดงผลการทดลองหลงัจากท่ีปรับความเขม้แสง  

เลือกแผน่กรองแสง และเลือกชนิดของโลหะท่ีใชท้าํขั้วแคโทดเรียบร้อยแลว้ 

5.  ปุ่มปรับความต่างศกัย ์(9) เป็นปุ่มปรับค่าความต่างศกัยเ์พื่อทาํให้ค่าของมิลลิแอมมิเตอร์

เป็นศูนย  ์ (ปรับความต่างศกัย์ เพื่อหาความต่างศกัย์หยุดย ั้งท่ีทาํให้โฟโตอิเล็กตรอน          

ไม่สามารถเคล่ือนท่ีไปถึงขั้วแอโนดได)้ 

6. ปุ่มเร่ิมใหม่ (5) เพื่อ Reset การทดลอง สาํหรับการทาํการทดลองคร้ังใหม่ 

7. ปุ่มบนัทึกผลการทดลอง (7) กดเพื่อบนัทึกผลการทดลอง และกดปุ่มบนัทึกผลการทดลอง

ซํ้ า  เพื่อปิดตารางบนัทึกผลการทดลอง 

 (6) 

(2) 

(3) 

(4) 

(7) 

(5) 

(1) 

(10) 

(8) 

(9) 



ลกัษณะการใช้งาน (ต่อ) 

8. ปุ่มคาํถามสาํหรับกิจกรรมท่ี 4  (9)  โดยใหน้าํเมาส์ไปคลิกท่ีปุ่มคาํถามและพิมพค์าํตอบลง

ไปในช่องวา่ง  เม่ือพิมพค์าํตอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกท่ีกากบาทมุมบนขวาเพื่อปิด

คาํถาม 

9. ปุ่มสรุปผลกิจกรรมท่ี 3 (6)  เป็นปุ่มสาํหรับคลิกกลบัไปดูหนา้จอท่ี 9 

10. ปุ่มสรุปผลกิจกรรมท่ี 4 (7) เป็นปุ่มสาํหรับดูขอ้สรุปของการทาํกิจกรรมท่ี 4 ดงัแสดงใน

หนา้จอท่ี 11 

วธีิเล่น 

 เลือกแผ่นกรองแสงสีท่ีตอ้งการ แลว้คลิกลากแผ่นกรองแสงไปแปะไวห้น้าแหล่งกาํเนิด

แสง  จากนั้นปรับเล่ือนแถบความเขม้แสงไปยงัความเขม้ท่ีตอ้งการ  และเลือกชนิดของโลหะท่ีใช้

ทาํขั้วแคโทด โดยการคลิกส์เมาส์ท่ีชนิดของโลหะท่ีตอ้งการ  การทาํการทดลองนั้นควรทาํการ

ทดลองโดยเปล่ียนตวัแปรทีละตวั เช่น หากตอ้งการศึกษาความถ่ีของแสงมีผลต่อพลงังานจลน์

สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนอย่างไร ให้เปล่ียนสีของแผ่นกรองแสง (เปล่ียนความถ่ี) ความเขม้แสง 

กบัชนิดของโลหะท่ีใชท้าํขั้วแคโทดควรเหมือนเดิม   หรือหากตอ้งการศึกษาความเขม้แสงมีผลต่อ

พลงังานจลน์สูงสุดอยา่งไรใหเ้ปล่ียนความเขม้แสง  โดยแผน่กรองแสงสีเดิม (ความถ่ีเท่าเดิม) และ

ชนิดของโลหะท่ีใช้ทาํขั้วแคโทดชนิดเดียวกัน  จากนั้นกดปุ่มแสดงผล  และสังเกตอนิเมชันท่ี

เกิดข้ึน ถา้บริเวณปุ่มปรับค่าความต่างศกัยข้ึ์นขอ้ความใหป้รับค่าความต่างศกัย ์ จะตอ้งปรับค่าความ

ต่างศกัยจ์นค่าของมิลลิแอมมิเตอร์เป็นศูนย ์ จากนั้นกดปุ่มตารางบนัทึกผลการทดลองเพื่อดูขอ้มูล 

และกดปุ่มตารางบนัทึกผลการทดลองอีกคร้ัง เพื่อปิดตารางบนัทึกผลการทดลอง  หากตอ้งการทาํ

การทดลองใหม่ก็ใหก้ดปุ่มเร่ิมใหม่เพื่อเร่ิมทาํการทดลองใหม่อีกคร้ัง ทาํเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนสามารถ

ตอบคาํถามของกิจกรรมท่ี 4 ได ้  เม่ือทาํการทดลองจนไดข้อ้มูลในแต่ละชนิดของโลหะท่ีใชท้าํ 

ขั้วแคโทดอย่างน้อย 5 ขอ้มูล  จึงจะสามารถกดปุ่มสรุปผลกิจกรรมท่ี 4 ได้    จากนั้นให้กดปุ่ม

คาํถาม แลว้พิมพค์าํตอบลงไปในช่องเติมคาํตอบ และกดปุ่มกากบาทมุมขวามือเพื่อปิดคาํถามนั้น  

กดปุ่มสรุปผลกิจกรรมท่ี 4 เพื่อดูขอ้สรุปของกิจกรรมท่ี 4  ดงัหนา้จอท่ี 11   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หน้าจอที ่11 หนา้จอสรุปผลการทาํกิจกรรมท่ี 4 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. อ่านบทสรุปของกิจกรรมท่ี 4 ของหนา้จอท่ี 11  เพื่อศึกษาวา่ คาํตอบท่ีผูศึ้กษาไดเ้ติมลง

ไปนั้นถูกตอ้งหรือไม่  

2. ปุ่ม (1) เป็นปุ่มสาํหรับคลิกไปดูหนา้จอท่ี 11  

3. ปุ่ม (2) เป็นปุ่มสาํหรับคลิกไปดูหนา้จอท่ี 10 

4. ตวัอกัษรท่ีเป็นตวัหนา สามารถคลิกเขา้ไปดูความหมายไดทุ้กตวั เม่ืออ่านความหมาย

แลว้ใหก้ดปุ่มกากบาทมุมบนขวาเพื่อปิดหนา้จอคาํอธิบายความหมาย 

 

วธีิเล่น 

ศึกษาบทสรุปของกิจกรรมท่ี 4 และศึกษาคาํตอบท่ีผูศึ้กษาไดเ้ติมลงไปนั้นถูกตอ้งหรือไม่  

จากนั้นเลือกกดปุ่ม(1) เพื่อศึกษาบทสรุปของปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก หรือ กดปุ่ม (2) เพื่อ

ยอ้นกลบัไปทาํกิจกรรมท่ี 4 ในหนา้จอท่ี 10  หากผูเ้รียนอ่านบทสรุปแลว้ ไม่เขา้ใจศพัทต์วัใดท่ีพิมพ์

ตวัเขม้ สามารถคลิกเขา้ไปดูความหมายได ้และหากศึกษาเรียบร้อยแลว้ ให้กดปุ่มกากบาทมุมบน

ขวามือ เพื่อปิดหนา้จอความหมายของคาํท่ีผูศึ้กษาตอ้งการอยากรู้ 

 

 

 

(1) 

(2) 



 
 

หน้าจอที ่12  หนา้จอสรุปเร่ืองโฟโตอิเลก็ทริก 1 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. ปุ่มสรุปผลกิจกรรมท่ี 4 เพื่อกลบัสู่หนา้จอท่ี 11 

2. ปุ่มบทสรุป 2  เพื่อเขา้สู่หนา้จอท่ี 13 

 

วธีิเล่น 

       อ่านขอ้สรุปแลว้ดูอนิเมชนัท่ีเกิดข้ึน  เม่ือดูอนิเมชนัจบ หากตอ้งการศึกษาบทสรุปขอ้ท่ี 2 ให้

คลิกปุ่ม บทสรุป 2  แต่หากตอ้งการยอ้นกลบัไปดูหนา้จอ 11 ใหค้ลิกปุ่มสรุปผลกิจกรรมท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 



 
 

หน้าจอที ่13  หนา้จอบทสรุปท่ี  2 เร่ืองปรากฎการณ์โฟโตอิเลก็ทริก 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. ปุ่มบทสรุปท่ี 1 เพื่อกลบัสู่หนา้จอท่ี 12 

2. ปุ่มบทสรุปท่ี 3  เพื่อเขา้สู่หนา้จอท่ี 14 

 

วธีิเล่น 

       อ่านขอ้สรุปแลว้ดูอนิเมชนัท่ีเกิดข้ึน  เม่ือดูอนิเมชนัจบ หากตอ้งการศึกษาบทสรุปท่ี 3 ใหค้ลิก

ปุ่มบทสรุป 3  แต่หากตอ้งการยอ้นกลบัไปดูบทสรุปท่ี 1ใหค้ลิกปุ่มบทสรุปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 



 
 

หน้าจอที ่14  หนา้จอบทสรุปท่ี  3 เร่ืองปรากฎการณ์โฟโตอิเลก็ทริก 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. ปุ่มบทสรุป 2 เพื่อกลบัสู่หนา้จอท่ี 13 

2. ปุ่มหนา้แรก เพื่อเขา้สู่หนา้จอท่ี 1 

 

วธีิเล่น 

       อ่านขอ้สรุปแลว้ดูอนิเมชนัท่ีเกิดข้ึน  เม่ือดูอนิเมชนัจบ หากตอ้งการศึกษาบทสรุปขอ้ท่ี 2 ให้

คลิกปุ่ม บทสรุป 2  แต่หากตอ้งการไปหนา้จอท่ี 1 ใหค้ลิกปุ่มหนา้หลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

วชิาฟิสิกส์        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

เร่ือง ปรากฏการณ์โฟโตอเิลก็ทริก      เวลา 6 ช่ัวโมง 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ีของแสงกบัการเกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 

 2  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ของแสงท่ีตกกระทบโลหะกบัจาํนวน 

     โฟโตอิเล็กตรอน  

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ี  ความเขม้แสงท่ีตกกระทบโลหะกบัจาํนวน 

      โฟโตอิเล็กตรอน   

         4.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ี  ความเขม้แสงท่ีตกกระทบโลหะกบั       

              พลงังานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน                        

  

แนวความคิดหลกั 

                       ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  เม่ือแสงท่ีมีความถ่ี  

เหมาะสมตกกระทบโลหะบางชนิดจะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมา   

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ใช ้LO ในบทนาํ โดยครูช้ีใหเ้ห็นวา่เม่ือโฟตอนตกกระทบแผน่โลหะ ทาํใหเ้กิด

อิเล็กตรอนอิสระได ้เรียก อิเล็กตรอนน้ีวา่ โฟโตอิเล็กตรอน และปรากฏการณ์น้ีวา่          

โฟโตอิเล็กทริก 

2. ครูอภิปรายวา่ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก เกิดจากปัจจยัอะไรไดบ้า้ง (ชนิดโลหะ  ความถ่ี

แสง ) 

3. ครูตั้งคาํถามว่า “ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก จะเกิดข้ึนทุกความถ่ีของของแสงและทุก

ความเขม้แสงท่ีตกกระทบแผ่นโลหะหรือไม่  จากนั้นให้นักเรียนศึกษาจากกิจกรรมท่ี 1 

และ 2 ใน LO 

4. จากการทาํกิจกรรม 1 และ 2 นกัเรียนควรจะสรุปไดว้่า การท่ีจะเกิดปรากฏการณ์โฟโตอิ

เล็กทริกได ้ข้ึนอยูก่บัความถ่ีของแสงท่ีตกกระทบ และโฟโตอิเล็กตรอน จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ

ความถ่ีแสงมากกว่าความถ่ีค่าหน่ึง ส่วนจาํนวนโฟโตอิเล็กตรอนท่ีเกิดข้ึนในขณะหน่ึง

ข้ึนกบัความเขม้แสง 



5. ให้นักเรียนทาํกิจกรรมท่ี 3 เพื่อศึกษาว่าจาํนวนโฟโตอิเล็กตรอนท่ีเกิดข้ึนนั้น ข้ึนอยู่กับ

ความถ่ี และความเข้มแสงอย่างไร หลังจากท่ีนักเรียนทาํกิจกรมน้ีแล้วควรสรุปได้ว่า 

“จาํนวนโฟโตอิเล็กตรอนขณะหน่ึงจะมากข้ึนถา้ความเขม้แสงท่ีตกกระทบมีค่ามากข้ึนทาํ

ใหก้ระแสโฟโตอิเล็กตรอนมีค่ามากข้ึนดว้ย  โดยทั้งน้ีแสงท่ีตกกระทบตอ้งมีความถ่ีสูงกวา่

ความถ่ีค่าหน่ึง” 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

1.  ให้นกัเรียนทาํกิจกรรมท่ี 4 แลว้นาํผลการทดลองท่ีไดไ้ป plot กราฟความต่างศกัยห์ยุดย ั้ง 

(Vs ในแกนตั้ง) กบั ความถ่ีแสงท่ีใช้ (f  ในแกนนอน)  ของแต่ละโลหะ (โดยครูบอก

ค่าความถ่ีของแสงแต่ละสีและ ค่าฟังกช์นังาน (W) ของแผน่โลหะแต่ละชนิด) 

2. ให้นักเรียนหาจุดตดัแกนความถ่ี ต่อจากนั้นผูส้อนกบัผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อให้ได้

ขอ้สรุปวา่ ค่าท่ีตดัแกน f  คือค่าความถ่ีขีดเร่ิมของโลหะท่ีทาํขั้วแคโทด  

3. ผูส้อนร่วมอภิปรายกบัผูเ้รียนเพื่อใหไ้ดส้มการ 
max

KE  =   Whf −  = 
s

eV  

4. ผูเ้รียนหาค่า h (Planck constant) จากกราฟ 

5. ผูเ้รียนหา W  จากกราฟเพื่อดูวา่สอดคลอ้งกบัค่า W ท่ีใหม้าในกิจกรรมหรือไม่ 

6. ให้นกัเรียนศึกษาบทสรุปของ Learning object เพื่อเขา้ใจปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกมาก

ยิง่ข้ึน 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ 

1. คอมพิวเตอร์ตามจาํนวนนกัเรียน 

2. Learning Object เร่ืองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 

3. หนงัสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 3 ของสสวท. 

4. อินเตอร์เนท 

 

 

 

 

 

 

 

 


