
2110472 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ภาคปฏิบตัิ) 

1. ในการทดลองวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณจะตอ้งมีสมุดบนัทึกการทดลองส่วนตวัของคุณเอง 

เพื�อบนัทกึขั�นตอนและผลการทดลอง (แมว้า่การทดลองอาจจะช่วยกนัทาํเป็นคูห่รือกลุ่มก็ตาม) 

คะแนนของการทาํแล็บจะขึ�นอยูก่บัสมุดบนัทึกการทดลอง และการสอบทกัษะการติดต ั�งเครือขา่ย 

ให้ใชเ้ป็นสมุดปกแขง็หรือปกอ่อนขนาด 18.8x26.3 ซม. เท่านั�น  

2. ทาํไมการเขียนบนัทึกการทดลองจึงเป็นเรื�องสําคญั  

การเขยีนบนัทกึขอ้มูลและขั�นตอนวิธีการทดลองที�เที�ยงตรงและสมบูรณ ์

เป็นส่วนสาํคญัส่วนหนึ�งในการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

สมุดบนัทกึการทดลองเป็นบนัทกึถาวรที�คุณไดล้งมอืทาํและสังเกตเห็นในการทดลอง 

การเรียนรู้ที�จะเขียนบนัทึกและรักษาสมดุบนัทกึการทดลอง 

จึงเป็นการสร้างอุปนิสัยที�จะมีประโยชน์ตอ่อาชีพการงานของนิสิตตอ่ไปในอนาคต 

นอกหนือจากขั�นตอนวธีิและผลการทดลองแลว้ นิสิตควรที�จะบนัทึกความผดิพลาด 

และอุปสรรคในการทดลองลงในสมุดดว้ย เพราะนิสิตจะเกิดการเรียนรู้จากการทดลองที�ลม้เหลว 

และความพยายามที�จะแกไ้ขใหถู้กตอ้ง มากกวา่การทดลองที�ทาํสาํเร็จในคราวเดียว 

3. จะตอ้งเขียนการทดลองละเอียดเพียงใด จะตอ้งลอกรูปหรือขอ้มูลในชีทแล็บลงไปในสมุดหรือไม ่

ในการสอบปฏิบตั เอกสารที�คุณสามารถนาํเขา้ไปและใชใ้นหอ้งสอบคือสมดุบนัทกึการทดลองของคุณเทา่นั�น 

มีวิธีทดสอบวา่สมุดบนัทึกการทดลองของคุณ คอืการตอบคาํถามสองคาํถามนี�  1. 

ถา้มีบุคคลอื�นที�มคีวามรู้พื�นฐานเทียบเทา่กบัคุณ เขาสามารถใชบ้นัทึกนี� ทาํการทดลองเช่นเดียวกบัคุณ 

และไดผ้ลการทดลองเช่นเดียวกบัคุณหรือไม่ 2. ถา้คุณกลบัมาอ่านบนัทกึนี�ในอีกหกเดือนขา้งหนา้ 

คุณจะอ่านมนัเขา้ใจหรือไม่ 

4. สมุดบนัทกึการทดลองมีประโยชน์อื�นหรือไม่ 

การบนัทึกและรักษาสมุดการทดลองเป็นการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาได ้

เพราะสมุดบนัทึกการทดลองสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานสําคญัในการตดัสินขอ้ขดัแยง้ทางสิธิบตัรได ้ 

กฏหมายสิทธิบตัรของสหรัฐอเมริการะบุวา่สิทธิบตัรจะเป็นของผูท้ี�ประดิษฐ์เป็นคนแรก ไมใ่ช่จดทะเบียนเป็นคนแรก 

ในการเขียนรายงานเปิดเผย (Disclosure report) ซึ�งเป็นขั�นตอนแรกของการขอสิทธิบตัร 

และให้รายละเอียดเกี�ยวกบังานที�ตนทาํ  เราสามารถอา้งอิงจากสมุดบนัทกึการทดลอง 
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ข้อกาํหนดในการจดัทาํสมุดทดลอง 

1. ให้เวน้หนา้กระดาษสักสองสามหนา้แรกของสมดุไวส้าํหรบัใชเ้ป็นสารบญั 

และบนัทึกลงสารบญัเมื�อมีการเริ�มตน้การทดลองใหม่ หรือหวัขอ้ใหม ่

2. ให้ใชป้ากกาเขียนดว้ยตวับรรจง ให้ชดัเจนและเป็นระเบียบเรียบร้อย หา้มใชดิ้นสอเป็นอนัขาด 

3. เขียนวนัที�ในทกุหนา้ บนมุมบนดา้นนอกของสมดุ (the top-outside) ถา้สมุดที�ใชไ้ม่มีเลขหนา้ใหล้งเลขหนา้ดว้ย 

4. การเริ�มหัวขอ้ใหม่ (การทดลอง, การบนัทึก, การคาํนวณ) ให้เริ�มที�หน้าคี� (หนา้กระดาษฝั�งขวา) เท่านั�น 

5. ให้เขียน ชื�อการทดลอง และวตัถุประสงค ์ของการทดลองที�ดา้นบนของหนา้แรกที�บนัทึกการทดลองนั�น 

6. ถา้คุณเขียนผดิพลาด อยา่ลบออกหรือเขยีนยูย่ี�ทบั แตใ่หข้ดีฆ่าเพียงเสน้เดียว แลว้เขยีนคาํอธิบายว่าทาํไมจึงผิดพลาด 

เพราะคุณอาจจะตอ้งอ่านขอ้ความนั�นอีก หรือมนัอาจเป็นคาํตอบที�ถูกอยูแ่ลว้ 

7. ขอ้มลูที�พิมพเ์ขา้ไปในคอมพิวเตอร์จะตอ้งพิมพอ์อกมาและติดเขา้กบัสมดุบนัทกึ 

กราฟของขอ้มลูที�ไดจ้ากหอ้งปฏิบตักิารจะตอ้งพิมพอ์อกมาและติดกบัสมุดเช่นเดียวกนั 

8. เมื�อคุณบนัทึกสิ�งที�คุณสังเกตไดล้งในสมุดใหอ้ธิบายดว้ยว่าขณะนั�นคุณกาํลงัทาํอะไรอยู่  

หรือคุณอาจจะระบุเลขที�ของขั�นตอนที�คุณกาํลงัทาํอยู ่แลว้ตามดว้ยสิ�งที�สังเกตได ้

9. ก่อนจะออกจากหอ้งปฏิบตัิการ 

คุณจะตอ้งนาํสมดุบนัทกึใหอ้าจารยห์รือครูปฏิบติัการลงนามทุกหนา้ที�คุณไดท้าํในวนันั�น 

หนา้ใดที�ไม่ไดล้งนามในวนันั�น จะมีผลเสียต่อคะแนนสมดุบนัทกึของทา่น 

ตวัชี�วดั ความตอ้งการ มูลคา่คะแนน 

Pen เขียนดว้ยปากกา ไมใ้ชดิ้นสอ 10% 

Date เขียนวนัที�ไวท้ี�ด้านบนครบทุกหนา้ 10% 

Right Side เริ�มการทดลองใหม่ที�หนา้คี� 10% 

Printouts ติดกราฟขอ้มูลและ print out ครบถว้น  

Legible มีการเขียนอยา่งระมดัระวงัใหอ่้านได ้แมล้ายมือไม่สวยกต็าม  

Mistakes ขีดฆ่าคาํผดิดว้ยเส้นเดียวและเขียนอธิบาย  

Organized มีสารบญั 

มีการเขียนชื�อการทดลองที�หนา้แรกของบนัทึกการทดลองนั�น 

มีการเขียนวตัถุประสงคก์ารทดลอง 

มีการบนัทกึอยา่งชดัเจนวา่ทาํอะไรในขณะใด 

20% 

Informative มีขอ้มลูและผลการทดลองครบถว้น 

มีการตอบคาํถามในชีทแล็บครบถว้น 

มีการเขียนบรรยายขอ้คิดเห็นจากผลการทดลองที�สังเกตเห็น  

20% 
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MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING 

2.671 Measurement and Instrumentation 

Instructions for Using Your Laboratory Notebook  
Please read before coming to Lab 3. You will receive a lab notebook at that time.  

Why is it Important to Keep a Good Laboratory Notebook? 
Keeping a complete and accurate record of experimental methods and data is a vital part of 

science and engineering. Your laboratory notebook is a permanent record of what you did and 
what you observed in the laboratory. Learning to keep a good notebook now will establish good 
habits that will serve you throughout your career. Your notebook should be like a diary, 
recording what you do, and why you did it. You should feel free to record your mistakes and 
difficulties performing the experiment - you will frequently learn more from these failures, and 
your attempts to correct them, than from an experiment that works perfectly the first time. It is 
extremely important that your notebook accurately record everything you did. A good test of 
your work is the following question: could someone else, with an equivalent technical 
background to your own, use your notebook to repeat your work, and obtain the same results? 
For that matter, could you come back six months later, read your notes, and make sense of 
them? If you can answer yes to these two questions, you are keeping a good notebook. 

It is also important to maintain a good laboratory notebook in order to protect your 
intellectual property (e.g. patents). An appropriately maintained laboratory notebook can often 
mean the difference between gaining or not gaining recognition for a discovery. U.S. patent law 
states that inventorship is determined by the "first to invent," not the "first to file." The 
laboratory notebook can be the key piece of evidence in helping to make that determination. 
http://www.auburn.edu/research/vpr/communications/resnews/nov01.html 

The laboratory notebook forms a permanent record that can be referred to while completing 
a disclosure report (often the first step in patent preparation) and later, provides accurate 
documentation of the work done. When an investigator makes an invention during the course of 
a research project, the dates of the conception and reduction to practice (turning an idea into a 
reality) become very important. Generally, a sketch and a brief written description are sufficient 
to establish conception. Reduction to practice is accomplished by actually constructing and 
successfully testing a material or device incorporating the invention. 

During prosecution of a patent application before the U.S. Patent Office, or even after 
issuance of a patent, the filing of another patent application may initiate an interference 
proceeding to determine which party was the first to invent. Each party has an opportunity to 
submit documentary proof of his or her dates of conception and reduction to practice. A 
laboratory notebook may be, and in several high-profile cases has been the crucial piece of 
evidence in this procedure.  
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Rules for Maintaining your Laboratory Notebook 

 

Leave several pages blank at the beginning 
for a Table of Contents and update it when 
you start each new experiment or topic 

     
Always use pen and write neatly and clearly 

 

Date every page on the top outside corner 

 

Start each new topic (experiment, notes, 
calculation, etc.) on a right-side (odd 
numbered) page 

 

Record the TITLE and OBJECTIVES of each 
experiment (or notes or calculations) at the 
top of the first page of the notebook 
dedicated to this topic.  

 

If you make a mistake, don’t obliterate it! 
You may need to read your mistake later – 
perhaps you were right the first time!       
Use a single cross out and EXPLAIN why it 
was an error.  

 

Data typed into the computer must be 
printed and taped into your lab notebook. 
Plots of data made in lab should also be 
printed and taped in your lab notebook.  

 

When you record an observation in your 
notebook, include an explanation of what you 
were doing at the time. If appropriate, you 
may just record the step number in the 
instructions followed by your observation. 

R = 3.256 Ω 
       3.526  miswrote 

R = 3.256 Ω 
       3.526 

DATE 
TITLE 
Objectives and/or 
purpose of 
experiment 

When I did…. 
or 

Step 2.4.1… 

I measured  the 
following…. 
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You must have your lab notebook signed by 
Dr. Hughey or your lab professor before you 
leave lab each day. Any pages not signed on 
the day the experiment was performed will 
adversely affect your lab notebook grade  

 

 

 

Metric Requirements Worth 
Pen Write in pen, not pencil 10% 
Date Date every page at the top 10% 
Right Side Begin each experiment on odd page 10% 
Printouts Attach printouts and plots of data as needed 10% 

Legible Obvious care taken to make it readable,  
even if you have bad handwriting 10% 

Mistakes Mistakes crossed out with one line and explained 10% 
Organized  table of contents 

 title of experiment on 1st page 
 objectives of experiment 
 clear from notebook what you were doing when 

20% 

Informative  all required data and information 
 descriptive comments of your observations 20% 
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Example: Complete Experiment  
Do not copy the words from this example into your notebook – some of the experimental 
procedure has changed! 

First Page: 
 
 

 

 

 

Succinct description of 
procedure.  
The step number from 
the instructions could 
also be listed 

Clear statement of 
purpose 

Experiment number 
and title clearly stated 

Date at top 
outer corner 

Experiment starts 
on an odd page 

Spec sheet taped 
into lab notebook

Notebook signed on same 
day as experiment performed  
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Second page for Example 1 

Computation:  
1. Intermediate steps shown 
2. Errors crossed out with a single line and an explanation (“calculator error”). 

Description of something 
that went wrong in the 
experiment and what was 
done to correct the problem 

Identification of which 
member of the team did 
which task. 

Schematic drawing 
makes clear to what the 
measured resistances 
R1 and R2 refer.  

Model number of 
the power supply 
specified 

Date at top 
outer corner 
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Remaining pages for Example 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key points in this example: 

1. Neat and legible handwriting 
2. Experiment title and purpose clearly stated 
3. Procedure described clearly and succinctly, including errors and the steps taken to correct 

them 
4. Computations performed neatly showing intermediate steps  
5. Errors crossed out with a single line and explained 
6. All pages dated at the top and signed by lab professor on the same date 
 

 

Error crossed off 
with explanation 

Answer to the question 
posed by the experiment 


