วก. 301 ปฏิบตั ิ การวิศวกรรมเครื่องกล 1
ตัวอย่างรายงานการทดลอง
(Example of Experimental Report)
โดย
นายเก่ง ตัง้ ใจเรียน
รหัสนักศึกษา 123456789
รายชื่อผูร้ ว่ มทําการทดลอง
1. ________________________รหัสนักศึกษา____________
2. ________________________รหัสนักศึกษา____________
3. ________________________รหัสนักศึกษา____________
4. ________________________รหัสนักศึกษา____________
5. ________________________รหัสนักศึกษา____________
วันที่ทาํ การทดลอง_______________________________________________
อาจารย์ผคู้ วบคุมการทดลอง_______________________________________

1.

ความเป็ นมา (Introduction)
ก่อนทดลอง นักศึกษาควรทําความเข้าใจกับความสําคัญของการทดลองความเกีย่ วข้อง
ของการทดลองกับวิชาทีน่ กั ศึกษาเคยเรียนมา อาจารย์ผคู้ วบคุมการทดลองจะกล่าวแนะนําการ
ทดลองโดยคร่าว ๆ นักศึกษามีหน้าทีจ่ บั ใจความสําคัญจากคําบรรยายของอาจารย์และสรุปให้
ได้วา่ การทดลองนี้มปี ระโยชน์หรือความสําคัญอย่างไร ถ้ายังจับใจความไม่ได้ นักศึกษาต้องถาม
อาจารย์ หลังจากเข้าใจความเป็ นมาของการทดลองแล้ว นักศึกษาควรจดโน้ตเพือ่ นําไปเขียน
หัวข้อนี้รายงาน เนื้อหาของหัวข้อนี้ไม่ควรเกินหนึ่งย่อหน้า และควรอยูใ่ นรูปของย่อหน้าเหมือน
ตัวอย่างนี้ ไม่ใช่เขียนเป็ นข้อ ๆ
2.

3.

วัตถุประสงค์ (Objective)
• หลังจากกล่าวถึงความเป็ นมา อาจารย์ผคู้ วบคุมการทดลองจะระบุวตั ถุประสงค์ของ
การทดลอง
• วัตถุประสงค์คอื สิง่ ทีน่ กั ศึกษาต้องการเรียนรูจ้ ากการทดลอง
• นักศึกษาต้องจดโน้ตเพือ่ นําไปเขียนรายงาน
• การเขียนวัตถุประสงค์ให้เขียนเป็ นข้อ ๆ เหมือนตัวอย่างนี้
• โปรดสังเกตว่าตัวอย่างนี้ใช้สญ
ั ลักษณ์จุดดํานําหน้าข้อแต่ละข้อ แทนทีจ่ ะใช้ตวั เลข

ทฤษฎี (Theory)
การทดลองทุกการทดลองเป็ นการเปรียบเทียบผลการทดลองกับทฤษฎี ดังนัน้ รายงาน
การทดลองจึงต้องมีหวั ข้อของทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการทดลอง อาจารย์ผคู้ วบคุมการทดลองจะ
อธิบายทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องโดยละเอียดแต่อาจจะไม่พดู ถึงสิง่ ทีน่ กั ศึกษารูแ้ ล้วหรือเคยเรียนมาแล้ว
เพือ่ ความกระชับ อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถถามอาจารย์ได้ถา้ ยังไม่เข้าใจทฤษฎีทอ่ี าจารย์
พูดถึง
เนื้อหาของรายงายในหัวข้อนี้ควรประกอบด้วยย่อหน้าและสมการเช่น
x+ y =0
(1)
นักศึกษาควรเขียนสมการโดยใช้ Microsoft Equation 3.0 ซึง่ เรียกด้วยคําสัง่ Insert ---> Object
---> Microsoft Equation 3.0 โปรดสังเกตว่าฟอนต์ของสมการเป็ นแบบ Times New Roman
ขนาด 12 ในขณะทีฟ่ อนต์ของตัวอักษรไทยเป็ นแบบ Browallia New ขนาด 16 ฟอนต์
นอกจากนี้ทุกสมการต้องมีเลขทีใ่ นวงเล็บกํากับชิดขอบขวาดังแสดงในสมการ (1) เลขทีส่ มการมี
ประโยชน์เพือ่ การอ้างอิงโดยการอ้างอิงสมการให้อา้ งอิงตามประโยคก่อนหน้า
นอกเหนือจากสมการ นักศึกษาอาจต้องวาดรูปประกอบเนื้อหาของทฤษฎี รูปที่ 1 แสดง
ตัวอย่างรูป นักศึกษาวิศวกรรมเครือ่ งกลทุกคนมีทกั ษะการวาดรูปอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ นักศึกษาควร
วาดรูปด้วยตัวเอง ไม่ควรไปสแกนรูปมาจากแหล่งอื่นและไม่ควรถ่ายรูปมาแปะ รูปทุกรูปต้องมี

คําอธิบายอยูใ่ ต้รปู ซึง่ วางกึง่ กลางบรรทัดตามรูปที่ 1 รูปควรมีขนาดทีเ่ หมาะสม ไม่ใหญ่หรือเล็ก
เกินไป ทีส่ าํ คัญคือรายละเอียดในรูปต้องชัดเจน ตําแหน่งการวางรูปอาจเลือกได้ 3 ตําแหน่งคือ
m& i
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Q

รูปที่ 1 ตัวอย่างรูปประกอบการอธิบายทฤษฎี
• วางชิดขอบบนของหน้า (แต่อย่าล้นขอบบน)
• วางชิดขอบล่างของหน้า (แต่อย่าล้นขอบล่าง)
• วางแทรกระหว่างย่อหน้า
ตําแหน่งของรูปที่ 1 อยูร่ ะหว่างย่อหน้า นักศึกษาสามารถเลือกตําแหน่งใดก็ได้แต่ตอ้ งจําไว้วา่
รูปจะปรากฏหลังจากการกล่าวถึงรูปนัน้ ดังเช่นรูปที่ 1 อยูห่ ลังย่อหน้าทีม่ กี ารกล่าวถึงรูปที่ 1
อีกสิง่ หนึ่งทีน่ กั ศึกษาควรจําไว้คอื รูปทุกรูปต้องมีการกล่าวถึง ถ้ารูปใดไม่มกี ารกล่าวถึงก็แสดง
ว่ารูปนัน้ ไม่จาํ เป็ นต้องมีในรายงานและนักศึกษาควรลบรูปนัน้ ทิง้ ไป
4.

วัสดุและอุปกรณ์ (Materials and Equipment)
1. เนื้อหาในส่วนนี้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับวัสดุและอุปกรณ์ทส่ี าํ คัญ
2. นักศึกษาต้องสังเกตและจดข้อมูลเกีย่ วกับวัสดุและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดลอง
3. ข้อมูลของวัสดุและอุปกรณ์จะต้องเพียงพอให้ผอู้ ่นื ทําการทดลองซํ้าได้
4. นักศึกษาควรเขียนรายการวัสดุและอุปกรณ์เป็ นข้อ ๆ ตามตัวอย่างนี้โดยเรียงลําดับ
ตัง้ แต่ขอ้ ที่ 1.
5. ถ้าผลของการทดลองไม่ขน้ึ กับย่อห้อและรุน่ ของอุปกรณ์ นักศึกษาไม่จาํ เป็ นต้อง
ระบุยอ่ ห้อและรุน่ ของอุปกรณ์

5.

ขัน้ ตอนการทดลอง (Experimental Procedure)
1. อาจารย์ผคู้ วบคุมการทดลองจะอธิบายขัน้ ตอนการทดลองอย่างละเอียด
2. นักศึกษาต้องจดข้อมูลเกีย่ วกับขัน้ ตอนการทดลองเพือ่ นําไปเขียนรายงานในหัวข้อ
นี้
3. รายละเอียดของขัน้ ตอนการทดลองจะต้องเพียงพอให้ผอู้ น่ื ทําการทดลองซํ้าได้

4. นักศึกษาควรเขียนขัน้ ตอนการทดลองเป็ นข้อ ๆ ตามตัวอย่างนี้โดยเรียงลําดับตัง้ แต่
ข้อที่ 1.
5. ในกรณีทม่ี ขี นั ้ ตอนใดทีต่ อ้ งระวังเป็ นพิเศษเนื่องจากมีอาจอันตรายหรืออาจทําให้
เกิดความเสียหายอื่น ๆ นักศึกษาควรระบุคาํ เตือนด้วย
6.

ผลการทดลอง (Results)
รายงานการทดลองจะไม่มปี ระโยชน์ถา้ ปราศจากผลการทดลอง การทดลองฝึกให้
นักศึกษารูจ้ กั สังเกตและจดข้อมูลเพือ่ นําเสนอในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่ายซึง่ อาจจะเป็ นตารางหรือ
กราฟก็ได้
• ตารางใช้นําเสนอข้อมูลดิบทีไ่ ด้จากการทดลองซึง่ ก็คอื ข้อมูลทีน่ กั ศึกษาได้จดบันทึก
จากการอ่านค่าระหว่างการทดลองนันเอง
่
อาจารย์ผคู้ วบคุมการทดลองจะเสนอแนะ
แนวทางการเขียนตาราง ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างตารางรายงานผลการทดลอง
ข้อสังเกตจากตารางที่ 1 คือ คําอธิบายตารางซึง่ วางอยูบ่ นตารางและอยูก่ ง่ึ กลาง
บรรทัด แถวบนสุดในตารางเป็ นชื่อชุดข้อมูลพร้อมหน่ วย ในทีน่ ้ีมสี องชุด ชุดข้อมูล
แรกเป็ นเวลาซึง่ เป็ นข้อมูลควบคุม กล่าวคือในการทดลองจะกําหนดข้อมูลนี้มาให้
ชุดข้อมูลทีส่ องเป็ นระยะทางซึง่ เป็ นข้อมูลตามเพราะมันจะเปลีย่ นไปตามข้อมูล
ควบคุม นอกจากนี้โปรดสังเกตว่าข้อมูลในคอลัมน์แต่ละคอลัมน์วางอยูก่ ง่ึ กลาง
คอลัมน์และจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิยมในชุดข้อมูลทีส่ องมีจาํ นวนเท่ากัน
ตารางที่ 1 ตัวอย่างตารางรายงานผลการทดลอง
เวลา (s)
1
2
3
4
5
6

ระยะทาง (m)
1.3
2.5
4.8
6.2
14.1
34.9

• ในกรณีทม่ี กี ารเปรียบเทียบผลการทดลองกับทฤษฎี นักศึกษาควรใช้กราฟซึง่
แสดงผลการทดลองเป็ นจุดหรือสัญลักษณ์บนกราฟและแสดงค่าจากทฤษฎีเป็ นเส้น
โค้ง อาจารย์ผคู้ วบคุมการทดลองจะเสนอแนะแนวทางการเขียนกราฟ รูปที่ 2 แสดง
ตัวอย่างกราฟเปรียบเทียบผลการทดลองกับทฤษฎี เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า แกนตัง้ และ
แกนนอนของกราฟต้องมีคาํ อธิบายตัวแปรพร้อมทัง้ หน่วยของตัวแปร นักศึกษา

สามารถสร้างกราฟด้วย Microsoft Excel นักศึกษาควรศึกษาและฝึกฝนการใช้
Microsoft Excel สร้างกราฟ มีหนังสือหลายเล่มในห้องสมุดทีส่ อนการใช้โปรแกรมนี้
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รูปที่ 2 ตัวอย่างกราฟเปรียบเทียบผลการทดลองกับทฤษฎี
7.

การวิเคราะห์ผลการทดลอง (Discusssion)
รายงานผลการทดลองจะไม่สมบูรณ์ถา้ ปราศจากการวิเคราะห์ผลการทดลอง ดังนัน้
เนื้อหาส่วนนี้ของรายงานจึงเป็ นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ในรายงาน นักศึกษาอาจวิเคราะห์ผลการทดลอง
โดย
• อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องในการทดลอง ตัวแปรในการทดลอง
แบ่งตัวแปรควบคุมและตัวแปรตาม นักศึกษาควรวิเคราะห์วา่ ผลการทดลองแสดงให้
เห็นการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรตามอย่างไรเมือ่ ตัวแปรควบคุมมีการเปลีย่ นแปลง
นอกจากนี้นกั ศึกษาควรพยามยามอธิบายว่าทําไมจึงมีการเปลีย่ นแปลงเช่นนัน้ โดย
ใช้ทฤษฎีประกอบการอธิบาย
• เปรียบเทียบผลการทดลองกับทฤษฎี ผลการทดลองจะมีความคลาดเคลื่อนจาก
ทฤษฎีเสมอ นักศึกษาควรวิเคราะห์วา่ มีปจั จัยใดบ้างทีท่ าํ ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนี้
และควรทําอย่างไรเพือ่ ให้ผลการทดลองใกล้เคียงกับทฤษฎีมากกว่านี้

• นําเสนอข้อสังเกตอื่น ๆ ทีน่ กั ศึกษาได้จากการทดลองซึง่ อาจเป็ นประเด็นทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องโดยตรงกับผลกรทดลองแต่มคี วามน่าสนใจและทําให้นกั ศึกษามีความรู้
เพิม่ เติม
8.

สรุป (Conclusion)
ในหัวข้อวัตถุประสงค์ นักศึกษากล่าวถึงสิง่ ทีต่ อ้ งการเรียนรูจ้ ากทดลอง เนื้อหาของ
สรุปผลการทดลองก็คอื คําอธิบายสิง่ ทีน่ กั ศึกษาเรียนรูจ้ ากการทดลอง ดังนัน้ ถ้าวัตถุประสงค์
เปรียบเสมือนคําถามทีน่ กั ศึกษาตัง้ ไว้ก่อนการทดลอง สรุปก็เปรียบเสมือนคําตอบของคําถาม
เหล่านัน้ ทีน่ กั ศึกษาค้นพบหลังจากการทดลองนันเอง
่
ทักษะการเขียนเป็ นทักษะทีม่ ปี ระโยชน์อย่างยิง่ สําหรับวิศวกรทีป่ รารถนาจะประสบ
ความสําเร็จในวิชาชีพ การเขียนรายงานการทดลองเป็ นโอกาสทีน่ กั ศึกษาจะได้ฝึกทักษะการ
เขียนทีถ่ ูกต้อง ดังนัน้ นักศึกษาควรเอาใจใส่ต่อคุณภาพของรายงาน คําอธิบายการเขียนรายงาน
ฉบับนี้ชว่ ยให้นกั ศึกษาสามารถเขียนรายงานได้ดใี นระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดอีก
มากทีไ่ ม่ได้กล่าวถึงในทีน่ ้ี นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเหล่านัน้ เพิม่ เติมได้จาก
เอกสารอ้างอิงภาษาไทย [1] และเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ [2]
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1) สมชาติ ฉันทศิรวิ รรณ, การเขียนรายงานเชิงวิศวกรรมศาสตร์, สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
2) D. Beer and D. McMurrey, A Guide to Writing as an Engineer, John Wiley,
2005.

ตารางการประเมินรายงานการทดลอง
การตรงต่อเวลา
ไม่ใช่ (0)

ใช่ (5)

ไม่มี (0)

มี (1)

ส่งรายงานตามกําหนด
เนื้อหา
ความเป็ นมา
วัตถุประสงค์
ทฤษฎี
วัสดุและอุปกรณ์
ขัน้ ตอนการทดลอง
ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ผลการทดลอง
สรุป
เอกสารอ้างอิง
การนําเสนอ
ไม่ดี (0)

พอใช้ (1)

ดี (2)

ไม่ดี (0)

พอใช้ (1)

ดี (2)

ความเป็ นมา
วัตถุประสงค์
ทฤษฎี
วัสดุและอุปกรณ์
ขัน้ ตอนการทดลอง
ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ผลการทดลอง
สรุป
เอกสารอ้างอิง
รูปแบบ
ใช้ฟอนต์ชนิดเดียวกันและขนาดเดียวกัน
คุณภาพของตาราง
คุณภาพของรูปประกอบ
คุณภาพของกราฟ
การตรวจทานคําผิด

การเขียนสมการ
การใช้หน่วย
การใช้ศพั ท์บญ
ั ญัติ
การใช้ภาษาไทย

