คําแนะนํา
1. วัตถุประสงค
วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมความเขาใจในเนื้อหาของวิชา
บรรยาย และสรางเสริมประสบการณในการใชอุปกรณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยการ
ทดลองตางๆไดถูกออกแบบมาเพื่อใหเสริมกับวิชาบรรยายในสายกลศาสตรของแข็ง พลศาสตร
กลศาสตรของไหล และพลศาสตรความรอน
2. ขอปฏิบัติ
2.1 การตรงตอเวลา นักศึกษาที่มาสายเกิน 15 นาที จะไมไดคะแนนปฏิบัติการ
2.2 การแตงกาย ใหใสชุดปฏิบัติการ รองเทาหุมสน และ เก็บผมใหรัดกุม
2.3 เตรียมอุปกรณที่จําเปนมาดวย เชน เครื่องคิดเลข ไมบรรทัด กระดาษกราฟ และ กลอง
ถายรูป
2.4 ศึกษาคูมือปฏิบัติการอยางละเอียดและตรวจสอบความพรอมของเครื่องมือกอนทําการ
ทดลอง
2.5 ปฏิบัตติ ามคําแนะนําของอาจารยและเจาหนาที่ผูควบคุมปฏิบัติการอยางเครงครัด
2.6 คํานึงถึงความปลอดภัยเปนลําดับแรก
2.7 สังเกตและจดบันทึกเหตุการณตางๆ ระหวางทําการทดลอง
2.8 เมื่อทําการทดลองแลวเสร็จ ใหทําความสะอาดพื้นที่ใหเรียบรอยและเก็บอุปกรณตางๆ กลับ
เขาที่
3. ความสําคัญและขั้นตอนของการทดลอง
การทดลองคือจําลองปรากฏการณจริงภายไดสภาพแวดลอมที่ควบคุมได แลวทําการวัด
ขอมู ลที่ ตองการด ว ยเครื่ องมื อ และวิ ธีก ารที่เหมาะสม จากนั้น จึ ง นํา ข อ มูลที่ไ ดม าตี ค วามเพื่อนํ า
ผลลัพธของการทดลองไปใชประโยชน การทดลองเปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญของงานวิศวกรรมตางๆ
เชน วิจัย และ การพัฒนา จุดเริ่มตนของงานวิจัยและพัฒนาจะเริ่มจาก ปญหา หรือความตองการ ที่
นําจะมาสูการทดลอง โดยขั้นตอนของการทดลองมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

วางแผนในภาพรวม กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละขอบเขต ศึ ก ษาทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ ง
สํารวจหางานวิจัยที่เกี่ยวของที่เคยมีผูอื่นทํามาแลว
ออกแบบการทดลอง และวางแผนการทดลอง กําหนดรายละเอียดของการทดลอง เชน
กําหนดขอมูลตองการวัด กําหนดคาที่ตองควบคุม กําหนดความแมนยําที่ตองการ
ออกแบบวิธีการเก็บขอมูล กําหนดเครื่องมือจะตองใช
เตรียมการทดลอง สรางชุดทดลอง จัดหาเครื่องมือ วัตถุดิบ หรือ จัดเตรียมชิ้นทดสอบ
และติดตั้งอุปกรณวัดตางๆ
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ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล
หลั ง จากได ข อ มู ล ดิ บ จะต อ งทํ า การแปรรู ป ข อ มู ล ให เ ป น ผลการทดลอง ทํ า การ
วิเคราะหผลการทดลอง หากมีความผิดพลาด อาจตองทําขั้นตอนที่ 2-4 ซ้ําไปเรื่อยๆ
จนกวาจะไดคําตอบตอปญหาที่พิสูจนไดวาถูกตอง หรือ จนกวาตอบสนองตอความ
ตองการ ตามวัตถุประสงคของการทดลองได
การเสนอผลการทดลองในรูปของรายงานที่ไดมาตรฐานสากล

ขั้นตอนดังกลาวนี้มองดูเสมือนวางาย แตในงานจริงการตีความผลการทดลองซึ่งเปนเครื่อง
ตัดสิ นวาแบบจํา ลองถูก ตองหรือไมนั้น เปน เรื่องยากมากๆ นอกจากนั้นในการวั ดทุกครั้งจะมีไ ม
แนนอนและความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถจะรวมกันเปนความผิดพลาดขนาดใหญ
ในกระบวนการคํานวณผลลัพธ และสามารถทําใหการสรุปผลการทดลองผิดได งานหลักชิ้นหนึ่งของ
ผู ทํ า การทดลองคื อ การจั บ เค า ความคลาดเคลื่ อ นเหล า นี้ และการประเมิ น ขนาดของความ
คลาดเคลื่อนเพื่อดําเนินการแกไข
ในการฝกฝนศาสตรของการทดลองในวิชา วก.301 ปฏิบัติการเครื่องกล 1 นี้ ขั้นตอนที่ 1
ถึง 3 ไดถูกจัดเตรียมไวแลว นักศึกษาเพียงตองดําเนินขั้นตอนที่ 4 ถึง 6 เทานั้น แตในภายหลังเมื่อ
นักศึกษามีประสบการณมากขึ้นก็จะตองดําเนินการในบางสวนของขั้นตอนที่ 2 และ 3 ดวยตนเองใน
วิชา วก.402 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 และในที่สุดนักศึกษาจะตองทําเองทุกขั้นตอนในวิชา
โครงงาน
หัวขอถัดไปจะกลาวถึงแนวปฏิบัติในการดําเนินการในขั้นตอน 4 ถึง 6 ไดแกการเก็บขอมูล
การวิเคราะห และนําเสนอขอมูล รวมถึงการเขียนรายงาน สวนรายละเอียดของขั้นตอนอื่นๆจะ
กลาวถึงภายหลังในวิชา วก. 402
4. การเก็บขอมูลจากการทดลอง
การเก็บขอมูลจากการทดลองเปนกระบวนการสําคัญที่มีผลตอความถูกตองของผลการ
ทดลอง ขอมูลที่ไดจากการทดลองจะมีความไมแนนอน (Uncertainty) อยูในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยัง
มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการวัด ซึ่งสิ่งเหลานี้จะนําไปสูความผิดพลาดของผลการทดลอง ทั้งนี้
ตองพิจารณาปจจัยหลายประการที่เปนสาเหตุของความผิดพลาด ซึ่งโดยหลักแลวมีดังตอไปนี้
4.1 ความไมแนนอนจากตัวเครื่องมือวัดเอง
เครื่องมือวัดตางๆ มีระดับความแมนยําเฉพาะตัว ขึ้นอยูการออกแบบลักษณะทางกายภาพ
และสภาพของอุปกรณ นั้นๆ ซึ่งในเครื่องมือวัดที่มีสภาพสมบูรณก็จะมีความแมนยําตามขอกําหนด
ของผูผลิต สวนเครื่องมือวัดที่ใชงานมานาน อาจมีความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้น เชน อาจเกิดเกิดความ
เสียดทาน หรือการสึกหรอ ซึ่งจําเปนตองมีการสอบเทียบ (calibration) กอนการใชงาน นอกจากนี้
ยังมีความคลาดเคลื่อนที่สามารถเกิดจากความลาชาในการตอบสนอง (delay response) ซึ่งในการ
เก็บขอมูลแตละจุดควรมีการรอใหเครื่องวัดตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
และทําซ้ําหลายๆครั้ง
แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเพื่อลดความผิดพลาด
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4.2 ความผิดพลาดจากการใชเครื่องมือวัดไมถูกวิธี
การติดตั้งและการใชงานที่ไมถูกตอง สามารถนําไปสูผิดพลาดในการวัดที่อาจทําใหผลการ
ทดลองผิดพลาดทั้งหมด ตัวอยางการวัดไมถูกวิธี เชน การวัดอัตราการไหลในชวงเวลาสั้นๆ โดยไม
รอใหระบบของไหลเขาสูสภาพสมดุล, การวัดปริมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงโดยใชความถี่ในการ
วัดต่ํากวาความถี่ของการเปลี่ยนแปลง, การวัดความเร็วของของไหลในชองแคบโดยมีตัวเครื่องมือ
วัดไปขวางชองทางการไหล เปนตน
4.3 ความผิดพลาดในขั้นตอนการเก็บขอมูล
ตัวอยางของความคลาดเคลื่อนในสวนนี้ เชน ความคลาดเคลื่อนจากการคาดคะเนดวย
สายตา ความสับสนผิดพลาดในการจดบันทึก แมกระทั่งในการใชอุปกรณจัดเก็บขอมูลอัตโนมัติ ก็
อาจมีความผิดพลาดจากการตอสายไฟที่ไมถูกตอง
เมื่อพิจารณาถึงผลของความไมแนนอนและความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากการเก็บขอมูลที่เปนผล
มาจากความแมนยําในการอานคาจากเครื่องมือวัด จะพบวาขอมูลดิบที่ไดมีความความแมนยําอยูใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งมักนิยมพิจารณาเปนเลขนัยสําคัญ (significant digits) ของขอมูล โดยสามารถ
อธิบายไดตามตัวอยางตอไปนี้
คาที่อานได
จํานวนเลขนัยสําคัญ
45.1
3 (451)
451
3 (451)
451.0
4 (การแสดง 0 หลังจุดทศนิยม เปนการแสดงนัยสําคัญ วาผลการวัดมี
ความละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่ 1)
0.00451
3 (451)
4.051
4 (4051)
0.040051
5 (40051)
175,000
6 (การแสดงเลข 000 ทําใหผูอา นตีความวาผลการวัดมีความละเอียด
ถึงหลักหนวย)
5
1.75 x 10
3 (ถาผลการวัดมีความละเอียดเพียง 3 หลัก ควรแสดงแบบนี้)
5
1.750 x 10
4 (ถาผลการวัดมีความละเอียด 4 หลัก ควรแสดงแบบนี้)
คาที่อานไดจากเครื่องมือวัดจะมีเลขนัยสําคัญไมเกินความละเอียดสูงสุดของเครื่องมือวัด ในกรณีที่
เปนมาตรวัดแบบเข็มอาจอานตัวเลขบนสเกล บวกกับตัวเลขที่ไดจากการประมาณดวยสายตาใน
ระดับครึ่งหนึ่งของสเกลที่เล็กที่สุด ดังตัวอยางในรูปที่ 1
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2

2

2

3

ควรบันทึกเปน 3.1 ไมใช 3.14

4

3

3

ควรบันทึกเปน 3.15 ไมใช 3.14

4

4

ควรบันทึกเปน 3.15 x 103 ไมใช 3,150
x 103

รูปที่ 1 การอานคาจากสเกลบนมาตรวัด
5. สิ่งที่ตองดําเนินการหลังจากการทดลองแลวเสร็จ
เมื่อเสร็จการทดลองนักศึกษาจะตองทําการแปรรูปขอมูลดิบ ใหอยูในรูปของผลการทดลอง
ที่ตองการ จากนั้นจึงทําการนําเสนอในรูปแบบที่งายตอการทําความเขาใจ และ ทําการวิเคราะหผล
การทดลอง ซึ่งงานในแตละสวนมีขอควรคํานึงถึงดังนี้
5.1 การแปรรูปขอมูลดิบ
กอนอื่นควรทําการสังเกตแนวการกระจายของขอมูลดิบหรือผลการทดลอง เพื่อดูความ
ผิดปกติ และหากพบวามีขอมูลที่ไดมาดวยความผิดพลาดก็ควรตัดขอมูลจุดนั้นออก และทําการ
ทดลองที่จุดนั้นใหมหากมีความจําเปน
หากผลการทดลองเปนสิ่งที่ไดจากการวัดโดยตรง เชน อุณหภูมิที่วัดจากเทอรโมมิเตอร หรือเวลาที่
วัดดวยนาฬิกาจับเวลา ซึ่งไมตองมีการแปรรูป ก็สามารถนําเสนอไดเลย โดยตองใชนัยสําคัญ ที่
ถูกตองดังที่กลาวไวในหัวขอกอนหนานี้ แตหากผลการทดลองตองประมวลมาจากคาที่อานจาก
เครื่องมือวัดหลายตัวที่มีความละเอียดไมเทากัน จํานวนเลขนัยสําคัญของผลการทดลองจะตองไม
มากกวาคาจากการวัดที่มีจํานวนเลขนัยสําคัญต่ําที่สุด เชน หากคาที่อานจากเครื่องมือวัดสามตัวคือ
a = 3.15
b = 41.75
และ
c = 50.025
โดยผลการทดลองคือ
d = a.b + c = 181.5375
ควรทําการปดเศษโดยใชนัยสําคัญ 3 หลัก และนําเสนอดวยตัวเลข d = 182
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5.2 การนําเสนอผลการทดลอง
การนํา เสนอผลการทดลองสามารถทํา ในรูป ของตาราง และ กราฟ ซึ่งตารางสามารถ
นําเสนอใหขอมูลตัวเลขที่แมนยํา สวนกราฟจะชวยใหเห็นแนวโนม ของขอมู ลไดชัดเจน จึงควร
พิ จ ารณารู ป แบบในสิ่ ง ที่ ต อ งการนํ า เสนอ โดยอาจนํ า เสนอทั้ ง สองรู ป แบบหากมี ค วามจํ า เป น
นอกจากนี้ยังตองมีการนําเสนอรูปภาพที่จําเปนอันไมอาจอธิบายโดยตัวหนังสือได
การนําเสนอทั้งตาราง กราฟ และรูปภาพ ตองมีการลําดับหมายเลข พรอมทั้งมีการตั้งชื่อที่
กระชับและชัดเจน และตองมีการอางถึงในเนื้อหาของรายงานดวย นอกจากนี้ควรมีรายละเอียดที่
จําเปนรวมอยูในตาราง กราฟ หรือรูปภาพดวย เชนชื่อการทดลอง วันที่ทดลอง วัสดุที่ใช เปนตน
ทั้งนี้ เพื่อผูที่นํา ข อมูล ไปใชเฉพาะบางสวนของรายงานจะสามารถอางอิง ได ต อ ไปนี้จ ะกลา วถึ ง
ขอแนะนําในการวาดกราฟ
กราฟหรือแผนภูมิเชิงเสนมีหลายรูปแบบซึ่งสามารถดูรายละเอียดวิธีการเขียนกราฟที่ดีได
ในสวนที่สามของเอกสารอางอิง [1] สําหรับขอควรปฏิบัติเบื้องตนในการสรางกราฟเสนมีดังนี้
การแสดงขอมูลบนจากการทดลอง กราฟใหใชสัญลักษณแสดงจุดขอมูล สวนขอมูลที่ไดจา
กกการคํ า นวณทางทฤษฎี ที่ มี ค วามต อ เนื่ อ งควรแสดงด ว ยเส น สั ญ ลั ก ษณ ที่ ค วรเลื อ กใช เ รี ย ง
ตามลําดับดังรูปที่ 2
ควรใชเลือกเปนลําดับแรก

สามารถใชได

ใชเมื่อตองการแสดงขอมูลดวยความแมนยําสูงเทานั้น

รูปที่ 2 สัญลักษณที่ใชในการแสดงจุดขอมูลบนกราฟ

การลากเสนแนวโนม ควรลากดวยวิธี Least square fitting ซึ่งปจจุปนมีโปรแกรมสําเร็จรูป
จํานวนมากที่สามารถสรางกราฟและลากเสนแนวโนมพรอมทั้งใหสมการของเสนแนวโนมไดดัง
ตัวอยางในรูปที่ 3 ทั้งนี้การลากเสนแนวโนมไมควรลากเลยจากกลุมขอมูล เพราะถือเปนการทํานาย
โดยไมมีผลการทดลองรองรับ ซึ่งอาจมีความผิดพลาดได แตถามีความจําเปน ควรใชเสนประในสวน
ที่อยูนอกกลุมขอมูล
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รูปที่ 3 การเขียนกราฟขอมูลพรอมเสนแนวโนม
กราฟเสนตรงเปนสิ่งที่งายตอการเขาใจ แตความสัมพันธของตัวคาทางวิศวกรรมตางๆมักมี
ลักษณะที่ไมเปนเชิงเสน ซึ่งในกรณีเชนนี้ก็อาจสามารถทําการเขียนกราฟใหเปนเสนตรงไดโดยการ
ปรับเปลี่ยนสเกลบนกราฟ หรือ การปรับคาของผลการทดลองหรือตัวแปรบางตัว เชนการใช semilog สเกล สําหรับการแสดงความสัมพันธแบบ y = a ebx และใชสเกลแบบ log-log สําหรับ
ความสัมพันธแบบ y = axb เปนตน ซึ่งรายละเอียดของการแปรคาของตัวแปรในฟงกชั่นตางๆ
เพื่อใหเขียนกราฟไดเปนเสนตรงแสดงในภาคผนวก (ดัดแปลงจาก[2]) ตอไปนี้เปนตัวอยางการใช
สเกลแบบ semi-log
การใชสเกลแบบ semi-log คือการเขียนกราฟโดยใหแกนใดแกนหนึ่งมีสเกลแบบ log
เหมาะกับการนําเสนอขอมูลที่มีลักษณะเปนชวงกวาง หรือมีลักษณะความสัมพันธแบบ exponential
เชนกราฟ ระหวางความหนืดกับอุณหภูมิของของเหลว หรือกราฟระหวางสัมประสิทธิ์ความเสียด
ทานการไหลภายในทอ กับ คาตัวเลขเรยโนลด เปนตน รูปที่ 4 แสดงตัวอยางของกราฟที่ใชสเกล
แบบปกติแบบปกติ เปรียบเทียบกับกราฟที่ใชสเกลแบบ semi-log
กราฟของความสัมพันธแบบ exponential, y = a ebx โดย a และ b เปนคาคงที่ เมื่อ
เขียนบนสเกล semi-log จะมีรูปรางเสมือนกราฟระหวาง x และ log(y) ซึ่งก็คือ b log(e) x +
log(a) ซึ่งเปนกราฟเสนตรงที่มีความชัน เทากับ b log(e) และมีจุดตัดแกน x = 0 ที่ระยะ y =
log(a) เปนตน
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รูปที่ 4 การแสดงขอมูลชุดเดียวกันบนกราฟที่ใชสเกลแบบปกติแบบปกติ และ กราฟที่ใชสเกลแบบ semi-log
5.3 การวิเคราะหผลการทดลอง
หลังจากการแปรรูปขอมูลดิบ และทําการเขียนกราฟ หรือ รวบรวมรูปภาพที่จะนําเสนอ ก็
มาถึงขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลอันเปน ขั้นตอนสํา คัญ ที่ผูทดลองจะหาคํา ตอบ หรือคนพบ
ลักษณะสําคัญจากผลการทดลอง รวมทั้งการคนพบและหาสาเหตุของความผิดพลาดพบจากผลการ
ทดลอง โดยจะเขียนบรรยายผลการวิเคราะหในหัวขออภิปรายที่จะนําไปสูการสรุปผลการทดลอง
นักศึกษาสามารถวิเคราะหขอมูลและทําการอภิปรายในประเด็นหลัก ตามวัตถุประสงคของการ
ทดลอง หรือในประเด็นอื่นๆที่นาสนใจ ดังตัวอยางตอไปนี้
5.3.1 การสังเกตแนวโนมของกราฟ
5.3.2 การวิเคราะหเชิงสถิติ รวมถึงการทํานายความสัมพันธโดยการฟตสมการเขากับชุดขอมูล
ทั้งนี้ขอมูลควรมีการกระจายที่สม่ําเสมอ และตองมีจํานวนจุดของขอมูลมากกวาจํานวน
สัมประสิทธิ์ที่ตองการหาในสมการ
5.3.3 การเปรียบเทียบกับคาที่ทํานายจากทฤษฎี ในลักษณะของกราฟ หรือตัวเลขเปอรเซ็นต
ความแตกตาง
5.3.4 การวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของปรากฏการณที่สังเกตไดหรือบันทึกภาพได เชน
การวิเคราะหลักษณะการแตกหัก หรือ การเสียรูปของชิ้นทดสอบ, การคนพบการเกิดการ
ไหลแบบหมุนวน, การหาสาเหตุของการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นระหวางการทดลอง เปนตน
5.3.5 การตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุของความผิดพลาดของผลการทดลอง
6. การเขียนรายงาน
ในการเขียนรายงานผูเขียนควรลําดับขั้นตอนการนําเสนอใหตอเนื่อง รวบรัด และงายตอ
การเขาใจ เสมือนการเลาเรื่องใหผูฟงเขาใจ โดยใชภาษาเขียนที่เรียบงายแตเปนทางการและมีความ
สอดคลองกันตลอดทั้งรายงาน การแสดงความคิดเห็นตางๆ ตองกระทําบนพื้นฐานของทฤษฎีหรือ
หลักฐานความเปนจริงที่พิสูจนได การนําเสนอตาราง กราฟ และรูปภาพ ตองมีการลําดับหมายเลข
และตั้งชื่ อ และมี ก ารอา งถึง ในรายงาน สว นการอางอิงถึง ผลงานของผู อื่น ก็จ ะต อ งมีก ารระบุใ น
บรรณานุกรม นักศึกษาสามารถอานคําแนะนําในการเขียนรายงานที่ดีในเอกสารอางอิง [3]
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ในแตละการทดลองนักศึกษาตองสงรายงานจํานวน 2 ฉบับคือ รายงานฉบับยอ และรายงานฉบับ
สมบูรณ ดังรายละเอียดถัดไป
6.1 รายงานฉบับยอ
ใหนักศึกษาทุกคนสรุปบันทึกคําบรรยาย และบันทึกผลการทดลอง (ตามแบบฟอรมที่แนบ
มา) และใหอาจารยผูควบคุมปฏิบัติการลงนามรับรองภายในชั่วโมงปฏิบัติการ
6.2 รายงานผลการทดลองฉบับสมบูรณ
ใหสงรายงานฉบับสมบูรณกลุมละ 1 ฉบับ ภายใน 7 วันปฏิทินนับจากวันที่ทําการทดลอง
การคัดลอกรายงานจากกลุมอื่นถือเปนความผิดรายแรงอันสะทอนถึงความไมซึ่อสัตย ผิดจรรยา
กรรณของวิศวกร ดังนั้นนักศึกษาที่เกี่ยวของจะไดรับเกรด F
เนื้อหาทั้งหมดใหพิมพลงบนกระดาษ A4 ใชฟอนทแบบ Browallia New ขนาด 14 สําหรับ
ตัวแปรตางๆใหใชฟอน Times New Roman ตัวเอียง ขนาด 12 สวนการเขียนสมการใหใช
โปรแกรมประเภท Equation Editor เขียนดวยขนาดตัวอักษรที่ใกลเคียงกับเนื้อหา และใหมีการ
ลําดับหมายเลขสมการที่มีการอางถึง
สวนประกอบของรายงานฉบับสมบูรณมีดังนี้
6.2.1 ปก ใชปกตามรูปแบบของภาควิชาและกรอกขอมูลใหครบถวน
6.2.2 บทคัดยอ กลา วถึ งวัตถุประสงค สิ่งที่ไดทํา ผลลัพธ และ ขอสรุป อยา งรวบรัด ดวย
ขอความ 1 ยอหนา การเขียนบทคัดยอจําเปนตองทําหลังจากที่เขียนรายงานสวนอื่น
ทั้งหมดเสร็จแลว
6.2.3 สารบัญ
6.2.4 บทนํา กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการทดลอง
งานที่มีผูอื่นทําไปแลว กลาวถึงสมมุติฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวของเทาที่จําเปน อาจมีการ
อางถึงงานที่ผูอื่นไดทําไวแลว (และระบุรายการไวในบรรณานุกรม) ในสวนทายของบท
นําควรกลาวแนะนําถึงบทตางๆในรายงาน
6.2.5 อุปกรณ ระบุรายการเครื่องมือวัดและอุปกรณที่ใชทั้งหมด พรอมรายละเอียดที่จําเปน
เชน ขอมูลจากปายชื่อ หรือขอมูลจําเพาะของเครื่อง และหลักการทํางานของอุปกรณ
หลัก รวมทั้งรูปภาพ หรือผังระบบ (schematic diagram) ของการทดลอง
6.2.6 วิธีทํา กลาวถึงวิธีการทดลอง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ตัวแปรที่ตองการวัด ตัวแปรที่
ถูก กําหนดคา วิธีการเก็บขอมูล การควบคุมความแมนยําในการวัด และขั้นตอนการ
ทดลอง
6.2.7 ผลลัพธ แสดงขอมูลที่ไดรับการแปรรูปแลว เชน ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ โดยมีการ
ลําดับหมายเลข และตั้งชื่ออยางชัดเจน และมีการอางถึงในรายงาน
6.2.8 อภิปราย กลาวถึงความถูกตองแมนยําของผลลัพธที่ได สิ่งที่สังเกตไดจากการทดลอง
แนวโนมของผลลัพธ เปรียบเทียบผลลัพธเทียบกับสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้น หรือสิ่งที่ทํานาย
ไดโดยทฤษฎี ดังรายละเอียดที่กลาวไวในหัวขอที่ 5 ในสวนของการวิเคราะหขอมูล
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6.2.9 สรุปและขอเสนอแนะ สรุปจากขอมูลที่อภิปรายไว สิ่งที่คนพบ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
และขอเสนอแนะในการปรับปรุง หากการทดลองใดมีคําถามทายการทดลอง ใหตอบ
คําถามตอจากบทสรุป
6.2.10 บรรณานุกรม แสดงรายการเอกสารที่อางอิงถึงในรายงาน
6.2.11 ภาคผนวก ใหแนบทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของ เชน ทฤษฎีของเครื่องมือวัดที่ใช แนบ
รายงานฉบับยอ ขอมูลดิบ และแสดงตัวอยางวิธีการคํานวณที่ใชในการแปรรูปขอมูลดิบ
เพื่อการตรวจสอบ
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