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ตวัอย่างรายงานการทดลอง 
(Example of Experimental Report) 

 

โดย 
 

นายเก่ง ตัง้ใจเรียน 
รหสันักศึกษา 123456789 

 
รายช่ือผูร้ว่มทาํการทดลอง 

1. ________________________รหสันักศึกษา____________ 

2. ________________________รหสันักศึกษา____________ 

3. ________________________รหสันักศึกษา____________ 

4. ________________________รหสันักศึกษา____________ 

5. ________________________รหสันักศึกษา____________ 

 
วนัท่ีทาํการทดลอง_______________________________________________ 
 
อาจารยผ์ูค้วบคมุการทดลอง_______________________________________ 



1. ความเป็นมา (Introduction) 
 ก่อนทดลอง นกัศกึษาควรทาํความเขา้ใจกบัความสาํคญัของการทดลองความเกีย่วขอ้ง
ของการทดลองกบัวชิาทีน่กัศกึษาเคยเรยีนมา อาจารยผ์ูค้วบคุมการทดลองจะกลา่วแนะนําการ
ทดลองโดยครา่ว ๆ นกัศกึษามหีน้าทีจ่บัใจความสาํคญัจากคาํบรรยายของอาจารยแ์ละสรปุให้
ไดว้า่การทดลองน้ีมปีระโยชน์หรอืความสาํคญัอยา่งไร ถา้ยงัจบัใจความไมไ่ด ้นกัศกึษาตอ้งถาม
อาจารย ์หลงัจากเขา้ใจความเป็นมาของการทดลองแลว้ นกัศกึษาควรจดโน้ตเพือ่นําไปเขยีน
หวัขอ้น้ีรายงาน เน้ือหาของหวัขอ้น้ีไมค่วรเกนิหน่ึงยอ่หน้า และควรอยูใ่นรปูของยอ่หน้าเหมอืน
ตวัอยา่งน้ี ไมใ่ชเ่ขยีนเป็นขอ้ ๆ  
  
2. วตัถุประสงค ์(Objective) 

• หลงัจากกล่าวถงึความเป็นมา อาจารยผ์ูค้วบคุมการทดลองจะระบุวตัถุประสงคข์อง
การทดลอง 

• วตัถุประสงคค์อื สิง่ทีน่กัศกึษาตอ้งการเรยีนรูจ้ากการทดลอง 

• นกัศกึษาตอ้งจดโน้ตเพือ่นําไปเขยีนรายงาน 

• การเขยีนวตัถุประสงคใ์หเ้ขยีนเป็นขอ้ ๆ เหมอืนตวัอยา่งน้ี 

• โปรดสงัเกตวา่ตวัอยา่งน้ีใชส้ญัลกัษณ์จุดดาํนําหน้าขอ้แต่ละขอ้ แทนทีจ่ะใชต้วัเลข 
 
3. ทฤษฎ ี(Theory) 
 การทดลองทุกการทดลองเป็นการเปรยีบเทยีบผลการทดลองกบัทฤษฎ ีดงันัน้รายงาน
การทดลองจงึตอ้งมหีวัขอ้ของทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการทดลอง อาจารยผ์ูค้วบคุมการทดลองจะ
อธบิายทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งโดยละเอยีดแต่อาจจะไมพ่ดูถงึสิง่ทีน่กัศกึษารูแ้ลว้หรอืเคยเรยีนมาแลว้
เพือ่ความกระชบั อยา่งไรกต็ามนกัศกึษาสามารถถามอาจารยไ์ดถ้า้ยงัไมเ่ขา้ใจทฤษฎทีีอ่าจารย์
พดูถงึ  
 เน้ือหาของรายงายในหวัขอ้น้ีควรประกอบดว้ยยอ่หน้าและสมการเชน่ 
    0=+ yx       (1) 
นกัศกึษาควรเขยีนสมการโดยใช ้Microsoft Equation 3.0 ซึง่เรยีกดว้ยคาํสัง่ Insert ---> Object 
---> Microsoft Equation 3.0 โปรดสงัเกตวา่ฟอนตข์องสมการเป็นแบบ Times New Roman 
ขนาด 12 ในขณะทีฟ่อนตข์องตวัอกัษรไทยเป็นแบบ Browallia New ขนาด 16 ฟอนต ์
นอกจากน้ีทุกสมการตอ้งมเีลขทีใ่นวงเลบ็กาํกบัชดิขอบขวาดงัแสดงในสมการ (1) เลขทีส่มการมี
ประโยชน์เพือ่การอา้งองิโดยการอา้งองิสมการใหอ้า้งองิตามประโยคก่อนหน้า 
 นอกเหนือจากสมการ นกัศกึษาอาจตอ้งวาดรปูประกอบเน้ือหาของทฤษฎ ีรปูที ่1 แสดง
ตวัอยา่งรปู นกัศกึษาวศิวกรรมเครือ่งกลทุกคนมทีกัษะการวาดรปูอยูแ่ลว้ ดงันัน้นกัศกึษาควร
วาดรปูดว้ยตวัเอง ไมค่วรไปสแกนรปูมาจากแหล่งอื่นและไมค่วรถ่ายรปูมาแปะ รปูทุกรปูตอ้งมี



คาํอธบิายอยูใ่ตร้ปูซึง่วางกึง่กลางบรรทดัตามรปูที ่1 รปูควรมขีนาดทีเ่หมาะสม ไมใ่หญ่หรอืเลก็
เกนิไป ทีส่าํคญัคอืรายละเอยีดในรปูตอ้งชดัเจน ตําแหน่งการวางรปูอาจเลอืกได ้3 ตําแหน่งคอื 

 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่1 ตวัอยา่งรปูประกอบการอธบิายทฤษฎ ี

 

• วางชดิขอบบนของหน้า (แต่อยา่ลน้ขอบบน) 

• วางชดิขอบล่างของหน้า (แต่อยา่ลน้ขอบล่าง) 
• วางแทรกระหวา่งยอ่หน้า 

ตําแหน่งของรปูที ่1 อยูร่ะหวา่งยอ่หน้า นกัศกึษาสามารถเลอืกตําแหน่งใดกไ็ดแ้ต่ตอ้งจาํไวว้า่
รปูจะปรากฏหลงัจากการกล่าวถงึรปูนัน้ ดงัเชน่รปูที ่1 อยูห่ลงัยอ่หน้าทีม่กีารกลา่วถงึรปูที ่1 
อกีสิง่หน่ึงทีน่กัศกึษาควรจาํไวค้อื รปูทุกรปูตอ้งมกีารกล่าวถงึ ถา้รปูใดไมม่กีารกล่าวถงึกแ็สดง
วา่รปูนัน้ไมจ่าํเป็นตอ้งมใีนรายงานและนกัศกึษาควรลบรปูนัน้ทิง้ไป 
 
4. วสัดุและอุปกรณ์ (Materials and Equipment) 

1. เน้ือหาในสว่นน้ีใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวสัดุและอุปกรณ์ทีส่าํคญั 
2. นกัศกึษาตอ้งสงัเกตและจดขอ้มลูเกีย่วกบัวสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลอง 
3. ขอ้มลูของวสัดุและอุปกรณ์จะตอ้งเพยีงพอใหผู้อ้ื่นทาํการทดลองซํ้าได ้
4. นกัศกึษาควรเขยีนรายการวสัดุและอุปกรณ์เป็นขอ้ ๆ ตามตวัอยา่งน้ีโดยเรยีงลาํดบั

ตัง้แต่ขอ้ที ่1. 
5. ถา้ผลของการทดลองไมข่ึน้กบัยอ่หอ้และรุน่ของอุปกรณ์ นกัศกึษาไมจ่าํเป็นตอ้ง

ระบุยอ่หอ้และรุน่ของอุปกรณ์ 
 
5. ขัน้ตอนการทดลอง (Experimental Procedure) 

1. อาจารยผ์ูค้วบคุมการทดลองจะอธบิายขัน้ตอนการทดลองอยา่งละเอยีด 
2. นกัศกึษาตอ้งจดขอ้มลูเกีย่วกบัขัน้ตอนการทดลองเพือ่นําไปเขยีนรายงานในหวัขอ้

น้ี 
3. รายละเอยีดของขัน้ตอนการทดลองจะตอ้งเพยีงพอใหผู้อ้ืน่ทาํการทดลองซํ้าได ้
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4. นกัศกึษาควรเขยีนขัน้ตอนการทดลองเป็นขอ้ ๆ ตามตวัอยา่งน้ีโดยเรยีงลาํดบัตัง้แต่
ขอ้ที ่1. 

5. ในกรณทีีม่ขี ัน้ตอนใดทีต่อ้งระวงัเป็นพเิศษเน่ืองจากมอีาจอนัตรายหรอือาจทาํให้
เกดิความเสยีหายอื่น ๆ นกัศกึษาควรระบุคาํเตอืนดว้ย 

 
6. ผลการทดลอง (Results) 
 รายงานการทดลองจะไมม่ปีระโยชน์ถา้ปราศจากผลการทดลอง การทดลองฝึกให้
นกัศกึษารูจ้กัสงัเกตและจดขอ้มลูเพือ่นําเสนอในรปูแบบทีเ่ขา้ใจงา่ยซึง่อาจจะเป็นตารางหรอื
กราฟกไ็ด ้ 

• ตารางใชนํ้าเสนอขอ้มลูดบิทีไ่ดจ้ากการทดลองซึง่กค็อืขอ้มลูทีน่กัศกึษาไดจ้ดบนัทกึ
จากการอา่นคา่ระหวา่งการทดลองนัน่เอง อาจารยผ์ูค้วบคุมการทดลองจะเสนอแนะ
แนวทางการเขยีนตาราง ตารางที ่1 แสดงตวัอยา่งตารางรายงานผลการทดลอง 
ขอ้สงัเกตจากตารางที ่1 คอื คาํอธบิายตารางซึง่วางอยูบ่นตารางและอยูก่ึง่กลาง
บรรทดั แถวบนสดุในตารางเป็นชื่อชุดขอ้มลูพรอ้มหน่วย ในทีน้ี่มสีองชุด ชุดขอ้มลู
แรกเป็นเวลาซึง่เป็นขอ้มลูควบคุม กล่าวคอืในการทดลองจะกาํหนดขอ้มลูน้ีมาให ้
ชุดขอ้มลูทีส่องเป็นระยะทางซึง่เป็นขอ้มลูตามเพราะมนัจะเปลีย่นไปตามขอ้มลู
ควบคุม นอกจากน้ีโปรดสงัเกตวา่ขอ้มลูในคอลมัน์แต่ละคอลมัน์วางอยูก่ึง่กลาง
คอลมัน์และจาํนวนตวัเลขหลงัจุดทศนิยมในชุดขอ้มลูทีส่องมจีาํนวนเทา่กนั 

 
ตารางที ่1 ตวัอยา่งตารางรายงานผลการทดลอง 

 
เวลา (s) ระยะทาง (m) 

1 1.3 
2 2.5 
3 4.8 
4 6.2 
5 14.1 
6 34.9 

 

• ในกรณทีีม่กีารเปรยีบเทยีบผลการทดลองกบัทฤษฎ ีนกัศกึษาควรใชก้ราฟซึง่
แสดงผลการทดลองเป็นจุดหรอืสญัลกัษณ์บนกราฟและแสดงคา่จากทฤษฎเีป็นเสน้
โคง้ อาจารยผ์ูค้วบคุมการทดลองจะเสนอแนะแนวทางการเขยีนกราฟ รปูที ่2 แสดง
ตวัอยา่งกราฟเปรยีบเทยีบผลการทดลองกบัทฤษฎ ีเป็นทีน่่าสงัเกตวา่ แกนตัง้และ
แกนนอนของกราฟตอ้งมคีาํอธบิายตวัแปรพรอ้มทัง้หน่วยของตวัแปร นกัศกึษา



สามารถสรา้งกราฟดว้ย Microsoft Excel นกัศกึษาควรศกึษาและฝึกฝนการใช ้
Microsoft Excel สรา้งกราฟ มหีนงัสอืหลายเล่มในหอ้งสมดุทีส่อนการใชโ้ปรแกรมน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 ตวัอยา่งกราฟเปรยีบเทยีบผลการทดลองกบัทฤษฎ ี
 
7. การวเิคราะหผ์ลการทดลอง (Discusssion) 
 รายงานผลการทดลองจะไมส่มบรูณ์ถา้ปราศจากการวเิคราะหผ์ลการทดลอง ดงันัน้
เน้ือหาสว่นน้ีของรายงานจงึเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดใ้นรายงาน นกัศกึษาอาจวเิคราะหผ์ลการทดลอง
โดย 

• อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งในการทดลอง ตวัแปรในการทดลอง
แบ่งตวัแปรควบคุมและตวัแปรตาม นกัศกึษาควรวเิคราะหว์า่ผลการทดลองแสดงให้
เหน็การเปลีย่นแปลงของตวัแปรตามอยา่งไรเมือ่ตวัแปรควบคุมมกีารเปลีย่นแปลง 
นอกจากน้ีนกัศกึษาควรพยามยามอธบิายวา่ทาํไมจงึมกีารเปลีย่นแปลงเชน่นัน้โดย
ใชท้ฤษฎปีระกอบการอธบิาย 

• เปรยีบเทยีบผลการทดลองกบัทฤษฎ ีผลการทดลองจะมคีวามคลาดเคลื่อนจาก
ทฤษฎเีสมอ นกัศกึษาควรวเิคราะหว์า่มปีจัจยัใดบา้งทีท่าํใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนน้ี
และควรทาํอยา่งไรเพือ่ใหผ้ลการทดลองใกลเ้คยีงกบัทฤษฎมีากกวา่น้ี 
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ผลการทดลอง 



• นําเสนอขอ้สงัเกตอื่น ๆ ทีน่กัศกึษาไดจ้ากการทดลองซึง่อาจเป็นประเดน็ทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัผลกรทดลองแต่มคีวามน่าสนใจและทาํใหน้กัศกึษามคีวามรู้
เพิม่เตมิ  

 
8. สรปุ (Conclusion) 
 ในหวัขอ้วตัถุประสงค ์นกัศกึษากล่าวถงึสิง่ทีต่อ้งการเรยีนรูจ้ากทดลอง เน้ือหาของ
สรปุผลการทดลองกค็อื คาํอธบิายสิง่ทีน่กัศกึษาเรยีนรูจ้ากการทดลอง ดงันัน้ถา้วตัถุประสงค์
เปรยีบเสมอืนคาํถามทีน่กัศกึษาตัง้ไวก่้อนการทดลอง สรปุกเ็ปรยีบเสมอืนคาํตอบของคาํถาม
เหล่านัน้ทีน่กัศกึษาคน้พบหลงัจากการทดลองนัน่เอง 
 ทกัษะการเขยีนเป็นทกัษะทีม่ปีระโยชน์อยา่งยิง่สาํหรบัวศิวกรทีป่รารถนาจะประสบ
ความสาํเรจ็ในวชิาชพี การเขยีนรายงานการทดลองเป็นโอกาสทีน่กัศกึษาจะไดฝึ้กทกัษะการ
เขยีนทีถู่กตอ้ง ดงันัน้นกัศกึษาควรเอาใจใสต่่อคุณภาพของรายงาน คาํอธบิายการเขยีนรายงาน
ฉบบัน้ีชว่ยใหน้กัศกึษาสามารถเขยีนรายงานไดด้ใีนระดบัหน่ึง อยา่งไรกต็ามยงัมรีายละเอยีดอกี
มากทีไ่มไ่ดก้ล่าวถงึในทีน้ี่ นกัศกึษาสามารถศกึษารายละเอยีดเหล่านัน้เพิม่เตมิไดจ้าก
เอกสารอา้งองิภาษาไทย [1] และเอกสารอา้งองิภาษาองักฤษ [2] 
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ตารางการประเมนิรายงานการทดลอง 
 

การตรงต่อเวลา 
 ไมใ่ช ่(0) ใช ่(5) 
สง่รายงานตามกาํหนด   

เน้ือหา 
 ไมม่ ี(0) ม ี(1) 
ความเป็นมา   
วตัถุประสงค ์   
ทฤษฎ ี   
วสัดุและอุปกรณ์   
ขัน้ตอนการทดลอง   
ผลการทดลอง   
การวเิคราะหผ์ลการทดลอง   
สรปุ   
เอกสารอา้งองิ   

การนําเสนอ 
 ไมด่ ี(0) พอใช ้(1) ด ี(2) 
ความเป็นมา    
วตัถุประสงค ์    
ทฤษฎ ี    
วสัดุและอุปกรณ์    
ขัน้ตอนการทดลอง    
ผลการทดลอง    
การวเิคราะหผ์ลการทดลอง    
สรปุ    
เอกสารอา้งองิ    

รปูแบบ 
 ไมด่ ี(0) พอใช ้(1) ด ี(2) 
ใชฟ้อนตช์นิดเดยีวกนัและขนาดเดยีวกนั    
คุณภาพของตาราง    
คุณภาพของรปูประกอบ    
คุณภาพของกราฟ    
การตรวจทานคาํผดิ    



การเขยีนสมการ    
การใชห้น่วย    
การใชศ้พัทบ์ญัญตั ิ    
การใชภ้าษาไทย    

 
  
 
 


