
  
 

     โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

     (อพ.สธ.) 

 
 
 
 

ค ู่ม ือการประเม ินความถูกต้องทางว ิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบการสร้างจิตสํานึก 
 

 
 
 
 
 
 

 

28 กรกฎาคม 2560



 

คําชี้แจง 
ค ู ่มือการประเมินความถูกต้องทางวิชาการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

สมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก ุมารี จัดทําขึ้นเพื่อใช้อ่านและทําความเข้าใจประกอบการดําเนินงาน     
ด้านพฤกษศาสตร์ของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อขอรับการประเมินความถูกต้องทางวิชาการ ซึ่งเป็นขั้น
แรกของการประเมิน สถานศึกษาเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดําร ิและเกียรติบัตรขั้นต่าง ๆ ของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสถานศึกษาสมาชิกที่ดําเนินการได้ผลดีและมีความประสงค์จะขอรับ การประเมินผลการ
ดําเนินงานในด้านที่ 1-3 จะต้องมีผลคะแนนการประเมินความถูกต้องทางว ิชาการไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 80  

 
 
ได้แก่การประเมินความถูกต้องทางวิชาการ มคีะแนนเต็ม 100  คะแนน แบ่งเป็น 3 หัวข้อ 

1. ต ัวอย่างพรรณไม้และการศ ึกษาพรรณไม้ 30 คะแนน 
2. ทะเบ ียนพรรณไม้และภาพถ่ายพรรณไม้ 45 คะแนน 
3. ป้ายช ื่อพรรณไม้ 25 คะแนน 

 
ในแต่ละหัวข ้อได ้ก ําหนดรายการประเมิน พร้อมทั้งเกณฑ์และวิธีการประเมินไว้ในคู ่มือ ฉบับนี้ โดย

นักพฤกษศาสตร์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิฯ เป็นผู้ประเมินความถูกต้องทาง
วิชาการต่าง ๆ ของสถานศึกษาสมาชิกที่ส่งเข้ามารับการประเมินและรายงานผลการประเมินออกมาเป็นคะแนนให้
สถานศึกษาสมาชิกทราบ หากสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินผลการด ําเนินงานในด้านท ี่ 1-3 สามารถนํา
ผลคะแนนการประเมินความถูกต้องทางวิชาการได้รับไปประกอบการประเมินดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่
วันที่นักพฤกษศาสตร์ประเมินและลงวันที่กํากับไว้ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบพรรณไม้ให้เป็นปัจจุบันตั้งแต่ชนิดแรก (001) จนถึง
ชนิดสุดท้ายในทุก ๆ ปี 
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    หน้า 

การประเม ินความถ ูกต้องของต ัวอย่างพรรณไม้และการศ ึกษาพรรณไม้ 1 
การประเม ินความถ ูกต้องของทะเบ ียนพรรณไม้และภาพถ่ายพรรณไม้ 5 
การประเม ินความถ ูกต้องของป้ายช ื่อพรรณไม้ 17 
ภาคผนวก 

รายช ื่อเอกสารอ้างอ ิงและส ื่อประกอบการด ําเน ินงานด้านพฤกษศาสตร์ 25 
ข้อก ําหนดในการส่งงานเพ ื่อขอร ับการประเม ินความถ ูกต้องทางว ิชาการ 26 
ข ั้นตอนปฏ ิบ ัต ิในการประเม ินความถ ูกต้องทางว ิชาการ 34 
แบบฟอร์มท ี่เก ี่ยวข้องก ับการประเม ินความถูกต้องทางว ิชาการ 35



 

การประเมินความถูกต้องของตัวอย่างพรรณไม้และการศึกษาพรรณไม้ 

 
ม ีส่วนต่าง ๆ ท ี่ต้องพ ิจารณาด ังต่อไปน ี้ : 
1. จ ํานวนต ัวอย่างพรรณไม้แห้งท ี่ถ ูกต้อง 
2. จ ํานวนต ัวอย่างพรรณไม้ดองท ี่ถ ูกต้อง 
3. จ ํานวนต ัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วนท ี่ถ ูกต้อง 
4. จ ํานวนต ัวอย่างพรรณไม้ท ี่ส่งมาให้ตรวจท ั้งหมด 
5. สร ุปล ักษณะและข้อม ูลพรรณไม้จากการศ ึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเร ียน (ก.7-003 หน้า 8) 

 
 
 
 
รวมคะแนนเต ็ม  30 คะแนน  ใช้ในการประเม ินร่วมก ับคะแนนความถ ูกต้องของทะเบ ียนพรรณไม้ และภาพถ่ายพรรณไม้ 
(45 คะแนน) และป้ายช ื่อพรรณไม้ (25 คะแนน) 



  

พืชบางชนิดอาจทําเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้ง บางชนิดอาจทําเป็นตัวอย่างพรรณไม้ดอง ทั้งนี้แล้วแต่ความ
เหมาะสม บางชนิดอาจทําได้ทั้งตัวอย่างพรรณไม้แห้งและตัวอย่างพรรณไม้ดอง เช่น เก็บตัวอย่างใน ระยะที่มีดอกมาทํา
เป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้งและเมื่อเป็นผลซึ่งมีลักษณะอวบนํ้าก็เก็บผลมาดองไว้ด้วย นอกจากน ี้ต ัวอย่างพรรณไม้แห้งอาจ 
เป็นการเก ็บแห้งเฉพาะส่วนก ็ได้ เช่น ฝัก หร ือเมล ็ด 

 
ต ัวอย่างพรรณไม้ท ี่ถ ูกต้องมีหล ักพ ิจารณาด ังต่อไปน ี้ 

1. ต ัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
    - ม ีการท ํา Duplicate ค ือ ต ัวอย่างส ําหร ับพ ืชแต่ละชน ิดจะต้องม ีอย่างน้อย 2 ช ิ้น โดยถ่ายร ูปส่งมาให้ด ูท ุกช ิ้น 
    - มีความสมบูรณ์ ค ือ ประกอบด้วยส่วนของกิ่ง ใบ และดอก (ถ้าไม่มีดอกก ็ต้องม ีผล) เห็นการเรียงตัวของใบบนกิ่ง เห็น
ชนิดของใบเป็นใบเดี่ยวหรือใบประกอบ เห็นรูปร่างของใบทั้งด้านบนและด้านล่าง เห ็นต ําแหน่งท ี่ออกดอก หร ือผล 

     หากขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไป เช่น ไม่มี Duplicate หรือ ตัวอย่างไม่มีทั้งดอกและผล ก็ให้ 
น ับเป็นผ ิด 

  
2. ต ัวอย่างพรรณไม้ดอง   
   -พืชที่มักจะทําเป็นตัวอย่างพรรณไม้ดองนั้น เป็นตัวอย่างของพืชที่ไม่สามารถทําเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ เช่น พ ืช
ท ี่ม ีล ักษณะอวบนํ้า ม ีความหนามาก เช่น ดอกดาหลา ผลไม้ท ี่ม ีเน ื้อฉําน้ํา เป็นต้น 
   -ต ัวอย่างพรรณไม้ดองท ุกช ิ้น จะต้องดองด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นประมาณ 70% ตัวอย่างจะต้องบรรจุใน
ภาชนะใส สามารถมองเห ็นต ัวอย่างท ี่ดองอย ู่ภายในได้ช ัดเจนในท ุกๆ ม ุมมอง และ ม ีฝาปิดเร ียบร้อย 

ต ัวอย่างพรรณไม้ดองจะต้องม ีคุณสมบ ัต ิครบถ้วนด ังกล่าวข้างบนน ี้ หากขาดส่วนใดส่วนหน่ึง ให้
น ับเป็นผ ิด 

 

   3. ต ัวอย่างเฉพาะส่วนเพิ่มเติม 
พ ืชบางชน ิด สามารถเก ็บเป็นต ัวอย่างได้หลายประเภท เช่น 

- บางชนิดอาจทําได้ทั้งตัวอย่างพรรณไม้แห้งและตัวอย่างพรรณไม้ดอง เช่น เก็บกิ่งที่มีใบ และดอก มาทํา
เป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้งและเม่ือพืชชนิดนั้นติดผลแล้วผลมีลักษณะอวบน้ําไม่สามารถอัดเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ก็
เก็บผลมาทําตัวอย่างพรรณไม้ดอง สําหรับศึกษาเพิ่มเติมจากตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พืชบางชนิดมีดอกที่บอบบางมาก ซ ึ่ง
เม ื่ออ ัดแห้งแล้วเน ื้อของดอกจะเส ียหายได้ง่าย จนไม่สามารถเห็นรูปร่างบางอย่างของดอกได้บนต ัวอย่างพรรณไม้แห้งก ็
สามารถเก ็บส่วนของดอกมาดองสําหรับศึกษาเพิ่มเติม 

- บางชนิดซึ่งมีผลที่มีลักษณะเป็นผลแห้ง (ไม่มีเนื้อ ฉํ่าน้ํา) นอกจากจะเก็บกิ่งที่มีใบ และดอก มาทําได้ทั้งตัว
อย่างพรรณไม้แห้งแล้วยังสามารถเก็บตัวอย่างเฉพาะส่วนของผล มาทําเป็นตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วนได้ด้วย เช่น 
ฝักสะบ้า ผลตะแบก อินทนิล สะแก ยางนา  ฯลฯ  นอกจากนี้อาจเก็บส่วนของเมล็ดได้ด้วย เช่น เมล็ดมะกลํ่าตาหนู 
เมล็ดถั่วต่าง ๆ ฯลฯ โดยตัวอย่างพรรณไม้แห้งเฉพาะส่วนนี้ไม่ต้องอัดในแผงอัดพรรณไม้ แต่อบหรือตากแดดให้แห้งแล้ว
เก็บรักษาไว้ในภาชนะใสได้ (ในกรณีที่มีขนาดใหญ่มาก เช่น ฝักสะบ้า อาจจัดแสดงไว้ในห้องโดยไม่ต้องใส่ภาชนะ) 

 



อแ 

4. ต ัวอย่างทุกช ิ้นม ีแผ่นป้ายข้อม ูล 
   ตัวอย่างทุกช้ิน ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างพรรณไม้ดอง หรือตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน
 จะต้องมีแผ่นป้ายข้อมูล
- ส ําหร ับต ัวอย่างพรรณไม้แห้ง แผ่นป้ายข้อม ูลจะต ิดอย ู่บนกระดาษท ี่ต ิดต ัวอย่าง โดยอย ู่ท ี่ม ุมล่างซ้าย 
- สําหรับตัวอย่างพรรณไม้ดอง แผ่นป้ายข้อมูลจะติดบนภาชนะที่บรรจุตัวอย่าง โดยติดอยู่ใน 
 บร ิเวณท ี่เหมาะสม ไม่บดบ ังต ัวอย่างท ี่อย ู่ภายใน 

 -สําหรับตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน แผ่นป้ายข้อมูลจะติดบนภาชนะที่บรรจุตัวอย่างหรือวางบริเวณที่
เหมาะสม 

 

5. ต ัวอย่างทุกชน ิดม ีสร ุปล ักษณะและข้อม ูลพรรณไม้ 
ตัวอย่างทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้งหรือดอง จะต้องมีสรุปลักษณะและข้อมูลพรรณ ไม้ชน ิดน ั้นๆ  

(หน้าท ี่ 8 ของการศ ึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเร ียน ก.7-003) แนบมาด้วย 
               ต ัวอย่างท ุกประเภทจะต้องม ีค ุณสมบ ัต ิครบตามข้อ 1-5 ท ี่กล่าวมา ม ิฉะน ั้นให้น ับเป็นผ ิด 

 
จ ํานวนตัวอย่างพรรณไม้แห้ง...........ชน ิด ม ีความถ ูกต้องและม ีข้อม ูลพรรณไม้จากการสร ุปล ักษณะประกอบ  
มาก ับตัวอย่าง.........................ชน ิด 
จ ํานวนตัวอย่างพรรณไม้ดอง...........ชน ิด ม ีความถ ูกต้องและม ีข้อม ูลพรรณไม้จากการสร ุปล ักษณะประกอบ  
มาก ับตัวอย่าง.........................ชน ิด 
จ ํานวนตัวอย่างเฉพาะส่วน..............ชน ิด ม ีความถ ูกตองและม ีข้อม ูลพรรณไม้จากการสร ุปล ักษณะประกอบ  
มาก ับตัวอย่าง.........................ชน ิด 
รวมจ ํานวนตัวอย่างพรรณไม้ท ี่ส่งมาให้ตรวจท ั้งหมด..............................ชน ิด 
รวมจ ํานวนตัวอย่างท ี่ถ ูกต้องท ั้งหมด..............................ชน ิด 
ค ิดเป็น............................เปอร์เซ ็นต์  หารด้วย 5 ค ิดเป็น............................คะแนน 

  รวมจ ํานวนการศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003 หน้าที่ 8)  
ท ี่ส่งมาให้ตรวจท ั้งหมด..............................ชน ิด 
รวมจ ํานวนการศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003 หน้าที่ 8)  
ท ี่ถ ูกต้องท ั้งหมด..............................ชน ิด 
ค ิดเป็น............................เปอร์เซ ็นต์  หารด้วย 10 ค ิดเป็น............................คะแนน 
 
 
 

 

 

 



 

การประเมินความถูกต้องของทะเบียนพรรณไม้และภาพถ่ายพรรณไม ้

 
มีส่วนต่าง ๆ ที่ต้องพิจาณาดังต่อไปน้ี : 
1. ภาพถ่ายพรรณไม้ (40 คะแนน) 
2. ร ูปแบบทะเบ ียนพรรณไม้ (5 คะแนน) 
3. รห ัสพรรณไม้ (5 คะแนน) 
4. ช ื่อพ ื้นเม ือง (5 คะแนน) 
5. ช ื่อว ิทยาศาสตร์ (20 คะแนน) 
6. ช ื่อวงศ์ (5 คะแนน) 
7. ลักษณะวิสัย (5 คะแนน) 
8. ล ักษณะเด่นของพ ืช (10 คะแนน) 
9. บร ิเวณท ี่พบ (5 คะแนน)  
 

 
รวมคะแนนเต ็ม  100 คะแนน คูณด้วย 0.45 เป็น 45 คะแนน ใช้ในการประเม ินร่วมก ับคะแนนความถ ูกต้อง 
ของป้ายช ื่อพรรณไม้ (25 คะแนน) และต ัวอย่างพรรณไม้และการศ ึกษาพรรณไม้ (30 คะแนน)



 

1. ภาพถ่ายพรรณไม้ (40 คะแนน) 
1.1 ภาพถ่ายพรรณไม้ครบถ้วน (20 คะแนน) ตามแนวทางการถ่ายภาพพรรณไม้เพ ื่องานด้านพฤกษศาสตร์ ด ังน ี้ 

พ ืชพวกเฟิร์น 
- ภาพท ั้งต้น 
- ใบ: ให้เห ็นร ูปร่างของใบชัดเจน 
- กล ุ่มอ ับสปอร์: ให้เห ็นต ําแหน่งท ี่เก ิดและร ูปร่าง 

ไม้ดอก 
- ท ั้งต้น: ให้เห ็นล ักษณะว ิสัยว่าเป็นไม้ต้น ไม้พ ุ่ม ไม้เล ื้อย ไม้รอเล ื้อย ไม้ล้มล ุก เฟิร์น กล้วยไม้ ปาล์ม      

ไผ่ หญ้า 
- ล ําต้น: ให้เห ็นผ ิวเปล ือก หร ือเน ื้อไม้ หร ือ น้ํายาง 
- ใบ: ให้เห ็นชน ิดของใบ (ใบเด ี่ยว / ใบประกอบ) การเร ียงต ัวของใบบนก ิ่ง และร ูปร่างของใบ
- ดอก: ให้เห็นชน ิดของดอก (ดอกเด ี่ยว / ดอกช่อ) ด้านหน้าและด้านข้างของดอกต ูมและดอกบาน 
- ผล: ให้เห็นชน ิดของผล (ผลสด / ผลแห้ง – ผลเด ี่ยว / ผลกลุ่ม / ผลรวม) ร ูปร่างและผ ิวผล 

- เมล ็ด: ให้เห็นร ูปร่างและผ ิวเมล ็ด (ถ้าม ี) 
โดยรวม ถ้าเป็นเฟิร์น มีภาพถา่ยทั้งต้น ภาพถ่ายใบและกลุ่มอับสปอร์  หรือถ้าเป็นไม้ดอก มีภาพถ่าย

ทั้งต้น ภาพถ่ายส่วนลําต้น ภาพถ่ายใบ ภาพถ่ายดอก และภาพถ่ายผล (อาจมีเพียงดอกหรือผล อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) 
ครบถ้วนให้น ับเป็นถ ูกต้อง (ในกรณ ีท ี่เป็นไม้ใบไม่ค่อยม ีดอกให้เห ็น หร ือเป็นไม้ท ี่ไม่ค่อยต ิดผลให้เห ็นก็ อน ุโลมให้) 

 
จํานวนพรรณไม้ในทะเบียนทั้งหมด……..ชนิด มีภาพถ่ายของส่วนต่างๆ ครบถ้วน ………………….. ชนิด คิดเป็น …………..
เปอร์เซ็นต์ หาร 5 คิดเป็น……………..คะแนน 

100 หาร 5 = 20 คะแนน 
 96 หาร 5 = 19.2 คะแนน 
 50 หาร 5 = 10 คะแนน 
 25 หาร 5 = 5 คะแนน 
 13 หาร 5 = 2.6 คะแนน 
 0 = 0 คะแนน 

1.2 ความช ัดเจนของภาพถ่ายพรรณไม้ (10 คะแนน) ช ุดภาพถ่าย (ภาพถ่ายส่วนต่างๆ ของพ ืช) ของ 
ต้นไม้แต่ละชน ิดจะต้องม ีความช ัดเจน และใช้ประโยชน์ในการระบ ุชน ิดของต้นไม้ได้จร ิง หากภาพถ่ายท ี่ส่ง มาไม่ช ัดเจน ท ํา

ให้ไม่สามารถใช้ในการระบ ุชน ิดของตนไม่ได้เลย ก ็ให้น ับเป็นขาด



 

จ ํานวนพรรณไม้ในทะเบ ียนท ั้งหมด.................ชน ิด ภาพถ่ายของส่วนต่างๆ ช ัดเจน....................ชน ิด  
ค ิดเป็น....................เปอร์เซ ็นต์ หารด้วย 10 ค ิดเป็น...................คะแนน 

 100 หาร 10 = 10 คะแนน 
 96 หาร 10 = 9.6 คะแนน 
 50 หาร 10 = 5 คะแนน 
 25 หาร 10 = 2 5 คะแนน 
 13 หาร 10 = 1.3 คะแนน 
 0 = 0 คะแนน 

1.3 ภาพถ่ายก ับช ื่อชน ิดพันธุ์ไม้ตรงก ัน (10 คะแนน) เม ื่อพ ิจารณาภาพถ่ายเท ียบก ับช ื่อชน ิดของ  
พันธุ์ไม้แล้ว (ช ื่อว ิทยาศาสตร์ และช ื่อพ ื้นเม ือง) ถ ูกต้องตรงก ัน 

 
 
จ ํานวนพรรณไม้ในทะเบ ียนท ั้งหมด.................ชน ิด  ภาพถ่ายก ับช ื่อชนิดพันธุ์ไม้ตรงก ัน..................ชน ิด 
ค ิดเป็น....................คะแนน หารด้วย 10 ค ิดเป็น...................คะแนน 

 100 หาร 10 = 10 คะแนน 
 96 หาร 10 = 9.6 คะแนน 
 50 หาร 10 = 5 คะแนน 
 25 หาร 10 = 25 คะแนน 
 13 หาร 10 = 1.3 คะแนน 
 0 = 0 คะแนน 
 
 



 

2. ร ูปแบบทะเบ ียนพรรณไม้ (5 คะแนน) 
ร ูปแบบทะเบียนพรรณไม้ถ ูกต้องสมบ ูรณ์ ค ือ ม ีช่องกรอกข้อม ูลครบท ุกช่อง ด ังต่อไปน ี้ : 
- ช ื่อโรงเร ียน จ ังหว ัด รห ัสสมาช ิก 
- รห ัสพรรณไม้ 
- ช ื่อพ ื้นเม ือง 
- ช ื่อว ิทยาศาสตร์ 
- ช ื่อวงศ์ 
- ล ักษณะว ิส ัย 
- ล ักษณะเด่นของพ ืช 
- บร ิเวณท ี่พบ 

แต่ละช่องมีข้อมูลครบ 100% ของจํานวนพรรณไม้ที่มีรายช่ือในทะเบียนพรรณไม้ทั้งหมด มิฉะน้ันให้นับ 
เป็นขาด   

 
 
   ม ีช่องกรอกข้อม ูลครบถ้วน ได้ 5 คะแนน 
   ขาดช่องกรอกข้อม ูลช่องใดช่อหนี่ง ได้ 0 คะแนน



 

3. รห ัสพรรณไม้ (5 คะแนน) 
- ม ีรห ัสครบทุกชน ิด (ถ้าพรรณไม้ชน ิดใดไม่ม ีรห ัส ให้น ับเป็นผ ิด) 
- เป็นเลขสามหล ัก (ส่วนใหญ่ ท ี่ม ีพรรณไม้ไม่ถ ึง 1,000 ชน ิด) ถ้ารห ัสไม่เป็นเลขสามหล ัก ให้น ับเป็นผ ิด 
- ใช้เคร ื่องหมาย / ระบ ุจ ํานวนต้น (ถ้าพรรณไม้ชน ิดใดม ีมากกว่า 1 ต้น แล้วไม่ใช้เคร ื่องหมาย / แต่ เข ียนเร ียงลงมา
หลายบรรท ัด ให้น ับเป็นผ ิด และถ้าพรรณไม้ชน ิดใดม ีแค่ 1 ต้น แต่ใส่ เคร ื่องหมาย / มา ก ็น ับ 
เป็นผ ิด) 

 
 
จ ํานวนพรรณไม้ในทะเบ ียนท ั้งหมด..............ชน ิด ม ีช ื่อรห ัสพรรณไม้ท ี่ถ ูกต้อง...................ชน ิด   

ค ิดเป็น...............เปอร์เซ ็นต์ และคิดเป็น..................คะแนน 
 

ควรจะม ีครบและไม่น่าจะผ ิดพลาด  จ ึงต ั้งเกณฑ์คะแนนไว้ส ูง 100%       
                =  5 คะแนน 
95 - 99% = 4 คะแนน 
90 - 94% = 3 คะแนน 
85 - 89% = 2 คะแนน 
80 - 84% = 1 คะแนน 
0 - 79%    = 0 คะแนน



 

4. ช ื่อพ ื้นเมือง (5 คะแนน) 
- ม ีช ื่อพ ื้นเม ืองครบท ุกชน ิด (ส ําหร ับพรรณไม้ท ี่ไม่ทราบช ื่อพ ื้นเม ือง และไม่ได้ใส่มาในทะเบ ียน หากม ีต ัว 

อย่างแนบ หร ือม ีการบรรยายล ักษณะพ ิเศษของพ ืชมาได้ด ี จนสามารถช่วยในการระบ ุชน ิดพ ืชได้ มาให้น ับเป็นครบ ไม่ขาด) 

- ช ื่อพ ื้นเม ืองแต่ละช ื่อ ต้องม ีการสะกดค ําถ ูกต้อง หากสะกดผ ิดก ็ให้น ับเป็นผ ิด 
 
 
จ ํานวนพรรณไม้ในทะเบ ียนท ั้งหมด..............ชน ิด ม ีช ื่อพ ื้นเม ืองท ี่สะกดค ําถ ูกต้อง...................ชน ิด   

ค ิดเป็น...............เปอร์เซ ็นต์ และค ิดเป็น..................คะแนน 

 
ควรจะม ีครบและไม่น่าจะม ีการสะกดค ําผิดพลาด จึงตั้งเกณฑ์คะอแนนไว้สูง 
100% =   5 คะแนน 
95 - 99% = 4 คะแนน 
90 - 94% = 3 คะแนน 
85 - 89% = 2 คะแนน 
80 - 84% = 1 คะแนน 
0 - 79% = 0 คะแนน 



 

 
5. ช ื่อว ิทยาศาสตร์ (20 คะแนน) 

5.1 ร ูปแบบการเขียนชื่อวท  ยาศาสตรถ์  ูกต้อง (10 คะแนน) สําหรับพ ืชแต่ละชน ิดนน ั้   ชื่อวิทยาศาสตร์ทีถู่กตอ้ง
จะต้องมี ดงัน้ี  

 - มีครบ 3 ส่วน ค ือ ช ื่อสก ุล ค ําระบ ุชน ิดและช ื่อผ ู้ตั้ง
  

- ช ื่อ- ชื่อสก ุลเป็นต ัวใหญ่ 
- ช ื่อสก ุลและค ําระบ ุชน ิดเป็นต ัวเอนหร ือข ีดเส้นใต้ 
- ม ีช ื่อผ ู้ต ั้งช ื่อพรรณไม้ 
- ช ื่อผ ู้ต ั้งช ื่อพรรณไม้ไม่เป็นต ัวเอนหร ือไม่ข ีดเส้นใต้ 

หากผิดพลาดส่วนใดส่วนหน่ึงให้นับว่าชื่อวทิยาศษสตร์พืชชนดินั้นผิด 
 
หมายเหต ุ: ส ําหร ับในส่วนของช ื่อ Subspecies หร ือ Variety น ั้น ถ ูกผ ิดไม่น ับเพราะถ ือว่าค่อนข้างซ ับซ้อน และสถานศึกษา
ไม่ค่อยได้ร ู้จ ักน ัก 

จ ํานวนพรรณไม้ในทะเบ ียนท ั้งหมด.................ชน ิด ร ูปแบบการเขยนช ื่อว ิทยาศาสตร์ถ ูกต้อง.......................ชน ิด  

ค ิดเป็น........................เปอร์เซ ็นต์ หารด้วย 10 คิดเปน็...................................คะแนน 
100 หาร 10 = 10 คะแนน 
96 หาร 10 = 9.6 คะแนน 
50 หาร 10 = 5 คะแนน 
25 หาร 10 = 2.5 คะแนน 
13 หาร 10 = 1.3 คะแนน 
0 = 0 คะแนน 
 

5.2 การสะกดค ําชื่อวิทยาศาสตรถ์  ูกต้อง (10 คะแนน) จ ํานวนพรรณไม้ในทะเบ ียนท ั้งหมด.................ชน ิด  
 

 จํานวนพรรณไม้ในทะเบียนทั้งหมด........................ชน ิด การสะกดคําในชื่อวิทยาศาสตร์ถูกต้อง..........................ชนิด                                
ค ิดเป็น..........................เปอร์เซ ็นต์ หารด้วย 10 คิดเป็น...............................คะแนน 

 หารด้วย 10 ค ิดเป็น...................คะแนน  
100 หาร 10 = 10 คะแนน 
96 หาร 10 = 9.6  คะแนน 
50 หาร 10 = 5 คะแนน 
25 หาร 10 = 2.5 คะแนน 
13 หาร 10 = 1.3 คะแนน 
0 = 0 คะแนน 



 

6. ช ื่อวงศ์ (5 คะแนน) 
- ช ื่อวงศ์ถ ูกต้องตรงก ับชนิดพ ืช (เท ียบจากช ื่อว ิทยาศาสตร์) 
- ช ื่อวงศ์แต่ละช ื่อ ม ีการสะกดค ําถ ูกต้อง 

 
 
จ ํานวนพรรณไม้ในทะเบ ียนท ั้งหมด..............ชน ิด  ม ีช ื่อวงศ์ถ ูกต้องตรงก ับชน ิดพืชและม ีการสะกดค ําถ ูกต้อง 
...................ชน ิด ค ิดเป็น...............เปอร์เซ ็นต์ และคิดเป็น..................คะแนน 

 
 

ควรจะถูกต้องถ้าตรวจจากหนงัส ือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย อ. เตม ็   ส สม ิต ิน ันทน์ และไม่น่าจะม ีการสะกดคํา
ผิดพลาด จ ึงต ั้งเกณฑ์คะแนนไว้ส ูง  

100% = 5 คะแนน 
95 - 99% = 4 คะแนน 
90 - 94% = 3 คะแนน 
85 - 89% = 2 คะแนน 
80 - 84% = 1 คะแนน 
0 - 79%    = 0 คะแนน



 

    7. ลักษณะวิสัย (5 คะแนน) 
ล ักษณะว ิส ัยถูกต้อง ส ําหร ับล ักษณะว ิสัยของพ ืชบางชน ิดท ี่แยกได้ยาก เช่น 
-ระหว่างไม้พ ุ่มขนาดใหญ่ก ับไม้ต้นขนาดเล ็ก ก ็ให้อน ุโลมใช้แทนก ันได้ 
-กรณ ีท ี่เป็นพวกกล้วยไม้ ถ้าไม่ใช้ล ักษณะว ิส ัยเป็นกล้วยไม้ ก ็ใช้เป็นพ ืชอ ิงอาศ ัย หร ือพ ืชล้มล ุกได้ 
-ส ําหร ับเฟิร์น ถ้าไม่ใช้ล ักษณะว ิส ัยเป็นเฟิร์น ก ็สามารถใช้เป็นไม้ล้มล ุก หร ือไม้พ ุ่มได้ แล้วแต่ชน ิด  

ของเฟิร์นด้วย 
-ปาล์ม ถ้าไม่ใช้ล ักษณะว ิส ัยเป็นปาล์ม ก ็สามารถระบ ุเป็นไม้พ ุ่ม หร ือไม้ต้นได้ ท ั้งน ี้แล้วแต่ชน ิดของ  

ปาล์มน ั้นๆ 
-ไผ่ ถ้าไม่ใช้ลักษณะว ิสัยเป็นไผ่ ก ็สามารถใช้เป็นไม้พ ุ่มได้ 
-พ ืชจ ําพวกหญ้า ถ้าไม่ใช้ลักษณะว ิสยเป็นหญ้า ก ็ใช้เป็นไม้ล้มล ุกได้ 

 
 

จ ํานวนพรรณไม้ในทะเบ ียนท ั้งหมด..............ชน ิด ม ีล ักษณะว ิสัยถูกต้อง...................ชน ิด ค ิดเป็น 
...............เปอร์เซ ็นต์ และคิดเป็น..................คะแนน 

 
ควรจะสามารถแยกล ักษณะว ิส ัยต่างๆ ของพ ืชได้ หร ือไม่ก ็สามารถตรวจจากหน ังส ือช ื่อพรรณไม้ แห่งประเทศไทย อ. 

เต ็ม สม ิต ิน ันทน์ จ ึงต ั้งเกณฑ์คะแนนไว้ส ูง 
100% = 5 คะแนน 
95 - 99% = 4 คะแนน 
90 - 94% = 3 คะแนน 
85 - 89% = 2 คะแนน 
80 - 84% = 1 คะแนน 
0 - 79% = 0 คะแนน 



 

8. ล ักษณะเด่นของพ ืช (10 คะแนน) 
ข้อม ูลท ี่ใส่มาต้องเป็นล ักษณะเด่นจริง สําหรับพ ืชแต่ละชน ิด ถ้าบอกลักษณะมาหลายลักษณะ ถ้าอย่าง 

น้อยคร ึ่งหน ึ่งในน ั้นจะต้องเป็นล ักษณะเด่น นอกน้ันอาจจะเป็นคําบรรยายลักษณะบางประการหรือ การใช้ประ 
โยชน์ ก ็ให้น ับเป็นถ ูกต้อง 
 
 
จ ํานวนพรรณไม้ในทะเบ ียนท ั้งหมด..............ชน ิด ม ีล ักษณะพ ิเศษถ ูกต้อง...................ชน ิด   

ค ิดเป็น...............เปอร์เซ ็นต์  และคิดเป็น..................คะแนน  
           95 - 100% = 10 คะแนน 

90 - 94% = 9 คะแนน 
85 - 89% = 8 คะแนน 
80 - 84% = 7 คะแนน 
75 - 79% = 6 คะแนน  
70 - 74% = 5 คะแนน 
60 - 69% = 4 คะแนน 
50 - 59% = 3 คะแนน 
40 - 49% = 2 คะแนน 
30 - 39% = 1 คะแนน 
0 - 29% = 0 คะแนน 



 

   9. บริเวณที่พบ (5 คะแนน) 

 สําหรับพรรณไม้ชนิดใด ที่มีข้อมูลบริเวณที่พบไม่ชัดเจน เช่น พบที่หน้าอาคาร แต่ไม่บอกว่าหน้า 
อาคารใด ก็ให้นับเป็นผิด ยกเว้นกรณีที่ทั้งโรงเรียนนั้นมีอาคารเรียนแค่หลังเดียว ถ้ามีบริเวณที่พบหลาย อ ัน 
ถ้าม ีหน ึ่งในน ั้นท ี่บอกไม่ช ัดเจน ก ็ให้น ับเป็นผ ิด 

 
 
จ ํานวนพรรณไม้ในทะเบ ียนท ั้งหมด..............ชน ิด ม ีล ักษณะพ ิเศษถ ูกต้อมีข้อมูลที่พบชัดเจน...................ชน ิด   

ค ิดเป็น...............เปอร์เซ ็นต์  และคิดเป็น.....................คะแนน  
ควรจะต้องม ีครบท ุกต้นและไม่น่าจะผ ิด จึงตั้งเกณฑ์คะแนนไว้สูง 100%
 =  5 คะแนน 
95 - 99% = 4 คะแนน 
90 - 94% = 3 คะแนน 
85 - 89% = 2 คะแนน 
80 - 84% = 1 คะแนน 
0 - 79% = 0 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

การประเม ินความถ ูกต้องของป้ายช ื่อพรรณไม้ 
 
ม ีส่วนต่าง ๆ ท ี่ต้องพ ิจารณาด ังต่อไปน ี้ : 
1. ปริมาณป้ายชื่อพรรณไม ้(20 คะแนน) 
2. องค์ประกอบของป้ายชื่อพรรณไม้ (10 คะแนน) 
3. รหัสพรรณไม้ (10 คะแนน) 
4. ช ื่อพ ื้นเม ือง (10 คะแนน) 
5. ช ื่อว ิทยาศาสตร์ (20 คะแนน) 
6. ช ื่อวงศ์ (10 คะแนน) 
7. ช ื่อสาม ัญ ( 10 คะแนน) 
8. ประโยชน์ (10 คะแนน) 

 
 
รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน หารด้วย 4 คิดเป็น 25 คะแนน ใช้ในการประเม ินร่วมก ับคะแนนความถ ูกต้องของ
ทะเบ ียนพรรณไม้และภาพถ่ายพรรณไม้ (45 คะแนน) และตัวอย่างพรรณไม้แห้งและการศ ึกษาพรรณไม้ (30 คะแนน) 

 



 

1. ปร ิมาณป้ายช ื่อ (20 คะแนน) 
เท ียบกับจ ํานวนชน ิดพรรณไม้ท ี่ม ีรายช ื่อในทะเบ ียนพรรณไม้ 

 
 
จ ํานวนพรรณไม้ในทะเบ ียนท ั้งหมด.................ชน ิด  ท ําป้ายช ื่อพรรณไม้ส่งมาให้น ักพฤกษศาสตร์ตรวจ 
..................ชน ิด ค ิดเป็น....................เปอร์เซ ็นต์ หารด้วย 5 คิดเป็น................... คะแนน 

100 หาร 5 = 20 คะแนน 
96 หาร 5  = 19.2 คะแนน 
50 หาร 5  = 10 คะแนน 
25 หาร 5  = 5 คะแนน 
13 หาร 5  = 2.6 คะแนน 
0 = 0 คะแนน 



 

2. องค์ประกอบของป้ายช ื่อพรรณไม้ (10 คะแนน) 
ป้ายช ื่อพรรณไม้แต่ละป้ายต้องม ีองค์ประกอบครบถ้วน คือ 
- รห ัสพรรณไม้ อย ู่ทางม ุมบนขวาของป้าย  
และม ีห ัวข้อต่อไปน ี้ครบถ้วน 

- ช ื่อพ ื้นเม ือง 
- ช ื่อว ิทยาศาสตร์ 
- ช ื่อวงศ์ 
- ช ื่อสาม ัญ 
- ประโยชน์ 

ถ ึงแม้ว่าบางห ัวข้อจะไม่ม ีข้อม ูล ก ็ต้องใส่ห ัวข้อไว้ แล้วใส่เคร ื่องหมาย – 

 
นอกจากนี้ป้ายชื่อพรรณไม้ทุกป้ายต้องมีรูปแบบเดียวกัน ค ือ มีลําดับการเรยีงหัวข้อเหมือน ๆ ก ัน และ หากมีการ

เพิ่มเติมหัวข้ออื่น ๆ นอกเหนือไปจาก 5 หัวข้อหลัก ในป้ายชื่อพรรณไม้ทุก ๆ ป้ายก็ต้องมีเหมือน ๆ ก ัน (ส ําหร ับในส่วน
ของข้อม ูลท ี่เพ ิ่มเต ิมมาน ี้ ตรวจสอบความถ ูกต้องให้ แต่ไม่น ับเป็นคะแนนถ ูกผ ิด) 

 
ในเรื่องของความหลากหลายของขนาดของป้าย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทําป้าย แบบอักษร หรืออื่น ๆ ท ี่  

เป็นเร ื่องเก ี่ยวก ับความค ิดในการสร้างสรรค์ของอาจารย์หร ือน ักเร ียน ก ็ไม่ต้องพ ิจารณาเป็นคะแนนถ ูกผ ิด 
 
 
จ ํานวนพรรณไม้ท ี่ท ําป้ายชอ ื่ ท ั้งหมด.................ชน ิด  องค์ประกอบของป้ายช ื่อพรรณไม้ครบถ้วนและเป็น 

ร ูปแบบเด ียวก ัน..................ชน ิด ค ิดเป็น....................เปอร์เซ ็นต์  และค ิดเป็น...................คะแนน 

91 - 100% = 5  คะแนน 
81 - 90% = 4  คะแนน 
71 - 80% = 3  คะแนน 
61 - 70% = 2 คะแนน 
50 - 60% = 1 คะแนน 
0 - 49% = 0  คะแนน



 

3. รห ัสพรรณไม้ (10 คะแนน) 
หากไม่มีรหัสพรรณไม้ หรือมีแต่รหัสไม่ถูกต้องสมบูรณ์ คือต้องเป็นรหัสตัวเลข 12 หลัก  

ประกอบด้วย รหัสกิจกรรมสร้างจิตสํานึก (7) – รหัสไปรษณีย์ประจําท้องถิ่นของโรงเรียน – รหัสสมาชิก  
สวนพฤกษศาสตร์โรงเร ียน – หมายเลขประจ ําต้นไม้แต่ละชน ิด ก ็ให้น ับเป็นผ ิด 

 
 
จํานวนพรรณไม้ที่ทําป้ายช่ือทั้งหมด.......................ชนิด มีรหัสพรรณไมท้ีม่ีรูปแบบถูกต้อง............................ชนิด 
คิดเป็น...........................เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น...............................คะแนน 

ควรจะต้องม ีครบท ุกต้นและไม่น่าจะผ ิด จึงตั้งเกณฑ์คะแนนไว้สูง 
100%  =  5 คะแนน 
95 - 99% = 4 คะแนน 
90 - 94% = 3 คะแนน 
85 - 89% = 2 คะแนน 
80 - 84% = 1 คะแนน 
0 - 79% = 0 คะแนน 



 

4. ช ื่อพ ื้นเมือง (10 คะแนน) 
มีชื ่อพื ้นเมืองและการสะกดคําถูกต้อง โดยในข้อนี ้จะไม่พิจารณาว่าชื ่อพื ้นเมืองตรงกับชนิดพืช หร ือไม่ 

เน ื่องจากจะตรวจตอนท ี่ตรวจทะเบ ียนพรรณไม้ 
 
 
จํานวนพรรณไม้ที่ทําป้ายช่ือทั้งหมด.......................ชนิด มีช่ือพ้ืนเมืองถูกต้อง.....................................ชนิด 
คิดเป็น...........................เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น...............................คะแนน 

ควรจะต้องม ีครบท ุกต้นและไม่น่าจะสะกดค ําผ ิด จ ึงต ั้งเกณฑ์คะแนนไว้ส ูง 100%
 =  5 คะแนน 
95 - 99% = 4 คะแนน 
90 - 94% = 3 คะแนน 
85 - 89% = 2 คะแนน 
80 - 84% = 1 คะแนน 
0 - 79% = 0 คะแนน 



 

 
5. ช ื่อว ิทยาศาสตร์ (20 คะแนน) 

 สําหรับช่ือแต่ละชนิด ช่ือวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องจะต้องมี : 
- ม ีครบ 3 ส่วน ค ือ ช ื่อสก ุล ค ําระบ ุชน ิด และช ื่อผ ู้ต ั้ง 
- ช ื่อสก ุลเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
- ช ื่อสก ุลและคาระบ ุชน ิดเป็นต ัวเอนหร ือข ีดเส้นใต้ 
- ม ีช ื่อผ ู้ต ั้งช ื่อพรรณไม้ 
- ช ื่อผ ู้ต ั้งช ื่อพรรณไม้ไม่เป็นต ัวเอนหร ือไมข่ขีดเส้นใต้ 
หากผ ดิพลาดส่วนใดสวนหน ึ่งให้น ับว่าชอ ื่ วิทยาศาสตร์ของพ ืชชน ิดน ั้นผ ิด 

 
หมายเหต ุ: ส ําหร ับในส่วนของช ื่อ Subspecies หร ือ Variety น ั้น ถ ูกผ ิดไม่น ับเพราะถ ือว่าค่อนข้างซ ับซ้อน และโรงเร ียนไม่ค่
อยได้ร ู้จ ักน ัก 

 
นอกจากน ี้การสะกดค ําช ื่อว ิทยาศาสตร์ต้องถ ูกต้องด้วย หากอย่างใดอย่างหน ึ่งผ ิด ให้น ับเป็นผ ิด 

 
 
จํานวนพรรณไม้ที่ทําป้ายช่ือทั้งหมด.......................ชนิด รูปแบบและการสะกดคําช่ือวิทยาศาสตร์ถูกต้อง
.....................................ชนิด คิดเป็น...........................เปอร์เซ็นต์ (เอา 10 หาร ได้เป็นคะแนน) และ 
คิดเป็น...................................คะแนน 

100 หาร 10 =  10  คะแนน 
96 หาร 10  = 9.6  คะแนน 
50 หาร 10  = 5  คะแนน 
25 หาร 10  = 2.5  คะแนน 
13 หาร 10  = 1.3  คะแนน 
0 = 0 คะแนน 



 

6. ช ื่อวงศ์ (10 คะแนน) 
ช ื่อวงศ์ถ ูกต้องตรงก ับชน ิดพ ืช (เท ียบจากช ื่อว ิทยาศาสตร์)  และการสะกดค ําช ื่อวงศ์ถ ูกต้อง (ต้องถ ูก  

ท ั้งสองอย่าง ถ้าอย่างใดอย่างหน ึ่งผ ิดให้น ับเป็นผ ิด) 
 
 
จํานวนพรรณไม้ที่ทําป้ายช่ือทั้งหมด.......................ชนิด มีช่ือวงศ์ถูกต้อง.....................................ชนิด  
คิดเป็น..........................เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น...................................คะแนน

ควรจะถูกต้องถ้าตรวจจากหนงัส ือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย อ. เตม ็  สม ิต ิน ันทน์ และไม่น่าจะมีการสะกดคํา
ผิดพลาด จ ึงต ั้งเกณฑ์คะแนนไว้ส ูง 

100% =  5 คะแนน 
95 - 99% = 4 คะแนน 
90 - 94%  = 3 คะแนน 
85 - 89%  = 2 คะแนน 
80 - 84%  = 1 คะแนน 
0 - 79% = 0 คะแนน 

 
 



 

7. ช ื่อสาม ัญ (10 คะแนน) 
- ม ีช ื่อสาม ัญครบ และถ ูกต้องตรงก ับชน ิดพ ืช (ในกรณ ีท ี่พ ืชชน ิดน ั้นไม่ม ีช ื่อสาม ัญจร ิง ๆ โดยไม่ สามารถหาใน

เอกสารอ้างอ ิงใด ๆ ได้ ก ็อน ุโลมให้) 
- การสะกดค ําช ื่อสาม ัญถ ูกต้อง 
- ร ูปแบบการเข ียนช ื่อสาม ัญถ ูกต้อง ค ือ ต้องข ึ้นต้นด้วยอ ักษรพ ิมพ์ใหญ่ตามด้วยพ ิมพ์เล ็ก ในวรรค ต่อไปอาจข ึ้นต้

นด้วยพ ิมพ์เล ็กหร ือพ ิมพ์ใหญ่ก ็ได้ 
ตอ้งถกูต้องทง ้ สามประการน ี้ ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งผิดให้น ับเป็นผิด 

 
 
จํานวนพรรณไม้ที่ทําป้ายช่ือทั้งหมด.......................ชนิด มีช่ือสามัญถูกต้อง.....................................ชนิด  
คิดเป็น..........................เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น...................................คะแนน

91 - 100%  = 5 คะแนน 
81 - 90% = 4 คะแนน 
71 - 80% = 3  คะแนน 
61 - 70% = 2 คะแนน 
50 - 60%  = 1 คะแนน 
   0 - 49%   = 0 คะแนน 



 

8. ประโยชน์ (10 คะแนน) 
มีข้อมูลการใช้ประโยชน์ และข้อมูลที่ใส่มานั้นเป็นการใช้ประโยชน์จริงๆ ไม่ใช่เอาข้อมูลลักษณะ วิสัยหรืออื่น 

ๆ มาใส่ และพิจารณาด้วยว่าข้อมูลการใช้ประโยชน์นั้น ๆ ถูกต้องตรงกับชนิดของพรรณไม้ หร ือไม่ 
 
 
จํานวนพรรณไม้ที่ทําป้ายช่ือทั้งหมด.......................ชนิด มีข้อมูลประโยชน์ถูกต้อง.....................................ชนิด  
คิดเป็น..........................เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น...................................คะแนน
 

91 - 100%   = 5  คะแนน 
81 - 90% = 4 คะแนน 
71 - 80% = 3 คะแนน 
61 - 70% = 2 คะแนน 
50 - 60%  = 1 คะแนน 
0 - 49%  = 0 คะแนน 



 

ภาคผนวก 

 
เอกสารประกอบการเร ียนรู้และด ําเน ินงานด้านพฤกษศาสตร์ เพ ื่อขอร ับการประเม ินความถ ูกต้องทางว ิชาการ 

 
1) ต ัวอย่างพรรณไม้และการศ ึกษาพรรณไม้ 

- การเก ็บและร ักษาต ัวอย่างพ ันธ ุ์ไม้ 
- แบบฟอร์มต ัวอย่างป้ายข้อม ูลต ิดต ัวอย่างพ ันธ ุ์ไม้ 
- ข้อเสนอแนะจากน ักพฤกษศาสตร์ท ี่โรงเร ียนสมาช ิกจะต้องท ําความเข้าใจ 
- การจ ัดเก ็บและระบบการจ ัดเก ็บต ัวอย่างพ ันธ ุ์ไม้ร ักษาสภาพในพ ิพ ิธภ ัณฑ์พ ืช 
- การศ ึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเร ียน (ก.7-003) 
- ซ ีด ีโปรแกรมส ื่อผสม เอ ิร์ธก ับแนท ตอน “ก้าวแรกก ับพฤกษอน ุกรมว ิธาน” 

 
2) ทะเบ ียนพรรณไม้และภาพถ่ายพรรณไม้ 

- ค ู่ม ือการท ําทะเบ ียนพรรณไม้ 
- ทะเบ ียนพรรณไม้ (ก.7-005) 
- ช ื่อพรรณไม้ 
- ล ักษณะว ิส ัยและถ ิ่นอาศ ัย 
- แนวทางการถ่ายภาพพรรณไม้เพ ื่องานด้านพฤกษศาสตร์ 
- หน ังส ือ ช ื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย ดร.เต ็ม สม ิต ิน ันทน์ 
- โปรแกรมฐานข้อม ูล ช ื่อพรรณไม้ในเม ืองไทย 

 
3) ป้ายช ื่อพรรณไม้ 

- การจ ัดท ําป้ายช ื่อพรรณไม้ 



 

ข้อก ําหนดในการส่งงานเพ ื่อขอร ับการประเม ินความถกต้องทางว ิชาการ 

 
1) การจัดเตรียมข้อมูลงานเพื่อส่งตรวจประเม ินความถูกต้องทางวิชาการดานพฤกษศาสตร์ 

 
แยกโฟลเดอร์งานออกเป็น 3 เร ื่อง ได้แก่ ตัวอย่างพรรณไม้และการศึกษาพรรณไม้ ทะเบียนพรรณไม้และภาพถ่าย

พรรณไม้ และป้ายช ื่อพรรณไม้ 
 
 

 
ภาพท ี่ 1 การจ ัดโฟลเดอร์งานส่งประเม ินความถ ูกต้องทางว ิชาการ 

 
2) โฟลเดอร์ต ัวอย่างพรรณไม้และการศ ึกษาพรรณไม้ 

 
แยกโฟลเดอร์ตามประเภทของตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างพรรณไม้ดอง และ  

ต ัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน 
 
 

 
ภาพท ี่ 2 การจ ัดโฟลเดอร์ต ัวอย่างพรรณไม้และการศ ึกษาพรรณไม้ 

 
ในแต่ละโฟลเดอร์ ตั้งชื่อโฟลเดอร์โดยใช้รหัสพรรณไม้ (เฉพาะเลขชุดสุดท้ายของรหัสพรรณไม้ 3 หล ัก) และช ื่อ

พ ื้นเม ือง บันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้ จ ัดท ําเป็นไฟล์ภาพชน ิด .jpg ขนาด 640 x 480 พ ิก เซล หร ือ 1280 x 960 พิก
เซล โดยภาพต ัวอย่างพรรณไม้แต่ละชน ิดต้องแสดงให้เห ็นภาพต ัวอย่างท ี่เป็น ช ิ้นส ํารอง (duplicate) และจ ัดภาพ 
duplicate ของแต่ละชน ิดให้อย ู่ในโฟลเดอร์เด ียวก ัน 



 

 
 

 
ภาพท ี่ 3 การจ ัดโฟลเดอร์งานภายในโฟลเดอร์ต ัวอย่างพรรณไม้แต่ละประเภท 

 
ต ัวอย่างแห้ง แต่ละต ัวอย่างถ่ายภาพให้เห ็นต ัวอย่างท ั้งช ิ้นช ัดเจน และเห ็นป้ายข้อม ูลท ี่ต ิดอย ู่ม ุมซ้าย ล่างของช ิ้น

ต ัวอย่างช ัดเจน 
 



 

  
 ภาพท ี่ 4 ภาพตัวอย่างแห้ง แสดงให้เห็นตัวอย่างที่เป็นช้ินสํารอง (Duplicate) 

 



 

ตัวอย่างดองและตัวอย่างเฉพาะส่วน  แต่ละตัวอย่างถ่ายภาพให้เห็นช้ินตัวอย่างภายในขวดหรือ กล่องช ัดเจน 
และเห ็นป้ายข้อม ูลท ี่ต ิดข้างขวดหร ือกล่องช ัดเจน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ป้ายข้อม ูล ช ิ้นต ัวอย่าง 

 

ภาพท ี่ 5 ภาพต ัวอย่างพรรณไม้ดอง แสดงให้เห ็นป้ายข้อม ูลและช ิ้นต ัวอย่างภายใน 

 
แต่ละชนิดพรรณไม้ท ี่มีการเก ็บตัวอย่างพรรณไม้ ท ั้งตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างพรรณไม้ดอง และตัวอย่าง

พรรณไม้เฉพาะส่วน ต้องมีสร ุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้จากการศ ึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-
003 หน้าท ี่ 8) แนบมาด้วย โดยคัดลอกข้อความ นํามาพ ิมพ์เป็นไฟล์เอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท ี่ 6 สร ุปล ักษณะและข้อม ูลพรรณไม้ หน้าท ี่ 8 



 

3) โฟลเดอร์ทะเบ ียนพรรณไม้และภาพถ่ายพรรณไม้ 

 
มีไฟล์ทะเบียนพรรณไม้ในรูปแบบ Microsoft Office Excel และโฟลเดอร์ภาพถ่ายพรรณไม้แต่ละชนิด ในแต่ละ

โฟลเดอร์ ตั้งชื่อโฟลเดอร์โดยใช้รหัสพรรณไม้ (เฉพาะเลขชุดสุดท้ายของรหัสพรรณไม้ 3 หลัก) และ ช ื่อพ ื้นเม ือง บันทึก
ภาพส่วนต่างๆ ของพืชชนิดเดียวกัน จัดทําเป็นไฟล์ภาพชนิด .jpg ขนาด 640 x 480 พ ิกเซล หร ือ 1280 x 960 พ ิกเซล 
และจ ัดภาพรวมไว้ในโฟลเดอร์เด ียวก ัน 

 
 

 
ภาพท ี่ 7 การจ ัดโฟลเดอร์และงานภายในโฟลเดอร์ทะเบ ียนพรรณไม้และภาพถ่ายพรรณไม้ 

 
 

 
 

ภาพท ี่ 8 ทะเบ ียนพรรณไม้ท ี่จ ัดท ําในโปรแกรม Microsoft Office Excel 



 

 
ล ักษณะว ิส ัย ล ําต้น  

 

 
ใบ ช่อดอก 

 
 

 
ดอก ผล 

ภาพท ี่ 9 ต ัวอย่างการถ่ายภาพส่วนต่าง ๆ ของกาหลง 



 

  
ขนาดภาพ 640 x 480 pixels หร ือ 1280 x 960 pixels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี่ 10 การจ ัดภาพส่วนต่าง ๆ ของพ ืชแต่ละชน ิดไว้ในโฟลเดอร์และการต ั้งช ื่อ 
 
 
4) โฟล์เดอร์ป้ายช่ือพรรณไม้ 

 มีไฟล์ป้ายช่ือพรรณไม้สมบูรณ์ท ี่จัดท ําในโปรแกรม  Microsoft Office Word หรือ Microsoft 
Office PowerPoint หร ือภาพถ่ายป้ายช ื่อพรรณไม้สมบ ูรณ์ท ี่เห ็นข้อม ูลรายละเอ ียดบนป้ายช ัดเจน 
สามารถอ่านได้ 

 
 

 
 

ภาพท ี่ 11 ต ัวอย่างไฟล์ป้ายช ื่อพรรณไม้ท ี่จ ัดท ําในโปรแกรม Microsoft Office Word และ Microsoft 
 Office PowerPoint ภายในโฟลเดอร์ป้ายช ื่อพรรณไม้ 

 
ในกรณ ีท ี่ใช้ภาพถ่ายป้ายช ื่อพรรณไม้ ให้จ ัดท ําเป็นไฟล์ภาพชน ิด .jpg ขนาด 640 x 480 พิกเซล หร ือ 1280 x 

960 พิกเซล ต ั้งช ื่อไฟล์ภาพโดยใช้รห ัสพรรณไม้ (เฉพาะเลขชุดสุดท้ายของรหัสพรรณไม้ 3 หล ัก) และช ื่อพ ื้นเม ือง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี่ 12 ต ัวอย่างไฟล์ภาพถ่ายป้ายช่ือพรรณไม้และการต้ังช่ือไฟล์ภายในโฟลเดอร์ป้ายช่ือพรรณไม้  
 



 

ข ั้นตอนปฏ ิบ ัต ิในการประเม ินความถ ูกต้องทางว ิชาการ 
1. จัดส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้และดําเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ให้กับโรงเรียนสมาชิก เพ ื ่อศึกษาและทํา

ความเข้าใจ และใช้เป็นคู่มือประกอบการดําเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ให้มีความถูกต้องทางว ิชาการ 
2. เจ้าหน้าท ี่ส่วนภูมิภาคประจําเขตรับเอกสารและงานที่เก ี่ยวข้องกับการประเมินความถูกต้องทาง วิชาการจาก

โรงเรียนสมาชิกในเขตของตน ประกอบด้วย ทะเบียนพรรณไม้ ภาพถ่ายพรรณไม้ ป้ายชื่อพรรณไม้ ภาพถ่ายตัวอย่าง
พรรณไม้และสรุปลักษณะข้อมูลพรรณไม้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร และงานที่รับมาในเบื้องต้น ตามรายการ
ในแบบฟอร์มการส่งงานเพื่อขอรับการประเมินความถูกต้องทางวิชาการ 

หากเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคตรวจสอบแล้วพบว่างานท ี่ส่งเข้ามาย ังไม่สมบูรณ์ ให้มีการประสานงานก ับโรงเรียน
สมาชิก เพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่งงานกลับมาใหม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่างานท ี่ส่งเข้ามา ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้จัดส่งเอก
สารและงานทั้งหมดให้เจ้าหน้าท ี่ธุรการกรอบการสร้างจิตสํานึก เพื่อดําเนินการต่อไป 

3. เจ้าหน้าท ี่ธ ุรการกรอบการสร้างจิตสํานึก จ ัดเก ็บส ําเนาข้อม ูลเอกสารและงานให้เป็นหมวดหม ู่เพ ื่อสะดวกส ําหร ับ
การ สืบค้นในภายหลัง และจัดทํารายงานความก้าวหน้าของการรับเอกสารดังกล่าวให้กับหัวหน้าสํานักงาน อพ.สธ. 
และรองห ัวหน้าส ําน ักงาน อพ.สธ. เพ ื่อทราบ 

4. เจ้าหน้าท ี่ธ ุรการกรอบการสร้างจิตสํานึก จ ัดส่งเอกสารและงานให้เจ้าหน้าท ี่หน่วยปฏ ิบ ัต ิการพฤกษศาสตร์เพ ื่อ
ตรวจ ประเม ินความถ ูกต้องทางว ิชาการ 

5. นักพฤกษศาสตร์ตรวจประเมินความถูกต้องทางวิชาการของทะเบียน พรรณไม้ ภาพถ่ายพรรณไม้ ป้ายชื่อ
พรรณไม้ ภาพตัวอย่างพรรณไม้และสรุปลักษณะข้อมูลพรรณไม้ โดย เรียงตามลําด ับวันที่ส่งถึง เจ้าหน้าที่ธุรการกรอบการ
สร้างจิตสํานึก และรายงานผลการประเมินแต่ละหัวข้อ สร ุปผลการประเมิน พร้อมความเห็นหรือข้อเสนอแนะ คะแนน
จากการประเม ินท ี่โรงเร ียนสมาช ิกได้ร ับและผ่านเกณฑ์ท ี ่ก ําหนดไว้ สามารถนํามาใช้ประกอบการขอรับการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดําร ิ และเกียรติบัตรลําด ับต่าง ๆ (การประเมินด้านท ี่ 1-3) โดยมี
อายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่ตรวจประเมิน แล้วเสร็จซึ่งระบุในแบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน 

6. เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคส่งเอกสารและงานที่ตรวจเสร็จแล้ว (ทะเบียนพรรณไม้ ภาพถ่ายพรรณไม้ ป้ายชื่อ
พรรณไม้ ภาพตัวอย่างพรรณไม้และสรุปลักษณะข้อมูลพรรณไม้) พร้อมทั้ง แบบฟอร์มรายงานผลการประเม ินท ั้งหมด
ให้ก ับเจ้าหน้าท ี่ธ ุรการ  

7. เจ้าหน้าท ี่ธ ุรการกรอบการสร้างจิตสํานึก จ ัดเก ็บส ําเนาข้อม ูลเอกสารและงานให้เป็นหมวดหม ู่เพ ื่อสะดวก
ส ําหร ับการ ส ืบค้นในภายหล ัง แล้วจ ึงส่งเอกสารและงานค ืนให้โรงเร ียนสมาช ิก และจัดทํารายงานความก้าวหน้าของการ 
ส่งเอกสารค ืนโรงเร ียนสมาช ิกให้ก ับห ัวหน้าส ําน ักงาน อพ.สธ. และรองห ัวหน้าส ําน ักงาน อพ.สธ. เพ ื่อทราบ 

8. ในกรณีท ี่โรงเรียนสมาชิกส่งเอกสารและงานเข้ามาตรวจแล้วไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนประเมินที่ ก ําหนดไว้ 
สามารถแก้ไขงานในหัวข้อต่าง ๆ ให้ถูกต้องแล้วส่งกลับมาเพื่อขอรับการประเมินใหม่ตามขั้นตอน ด ังกล่าวได้เรื่อย ๆ 
จนกว่าจะมีคะแนนผ่านเกณฑ์ 



 

แบบฟอร์มการส่งทะเบ ียนพรรณไม้ ป้ายช ื่อพรรณไม้สมบ ูรณ์ การศ ึกษาพรรณไม้  
และภาพถ่ายตวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง ส ําหร ับโรงเร ียน 

1. 
ส ําหร ับโรงเร ียนส่งงานให้เจ้าหน้าท ี่พฤกษศาสตร์ตรวจสอบและแก้ไข 

ว ันท ี่ ........... เด ือน ........................................ พ.ศ. ....................... 
โรงเร ียน........................................................................................................................    จ ังหว ัด    ........................................... 

งานท ี่ส่งให้ตรวจ : 
  ทะเบียนพรรณไม้         ป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์         การศึกษาพรรณไม้        ภาพถ่ายตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง 
 

งานส่งตรวจแก้ไขเป็นคร ั้งท ี่ ................. ถ้าไม่ใช่คร ั้งแรก ส่งตรวจแก้ไขล่าส ุดเม ื่อว ันท ี่ ....................................................... 
 

ก่อนจะส่งงานมาให้เจ้าหน้าท ี่พฤกษศาสตร์ตรวจสอบความถ ูกต้อง  ทางโรงเร ียนได้ตรวจทานด ีแล้วว่า 
(ใส่เคร ื่องหมาย   ในชอ่ง     หน้าข้อความท่ีตรวจสอบแล้วถูกต้อง) : 
 

ทะเบ ียนพรรณไม้ : 

    ม ีข้อม ูลของพรรณไม้ในโรงเร ียน จ ํานวน ............................. ชน ิด 
    ม ีภาพถ่ายพรรณไม้แนบมาด้วย จ ํานวน .............................. ชน ิด 
    ภาพถ่ายพรรณไม้ท ุกชน ิด เป็นภาพท ี่ทางโรงเร ียนถ่ายเองจากพรรณไม้ท ี่ม ีอยู่จร ิงในโรงเร ียน ม ิได้ค ัดลอกมาจากท ี่ใด 
    ทะเบ ียนพรรณไม้อยู่ในร ูปของไฟล์ Microsoft Office Excel 
    ม ีช ื่อโรงเร ียน จ ังหว ัด และรห ัสสมาช ิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเร ียน 
    ในตารางมีช่องข้อมูลรหัสพรรณไม้ 

    รห ัสพรรณไม้เป็นเลขส ิบสองหล ัก (เช่น 7-10303-002-001) และถ้าพรรณไม้ชน ิดใดม ีจ ํานวนมากกว่า 1 ต้น ได้ม ีการ
ระบ ุจ ํานวนต้นโดยการใส่เคร ื่องหมาย / ด ังต ัวอย่าง 7-10303-002-002/10 (ต้นไม้รห ัสน ี้ ม ีจ ํานวน 10 ต้น) 

     ในตารางมีชอ่งข้อมูลชื่อพ้ืนเมือง 
     ในตารางมีชอ่งข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ 

     ช ื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ส่วนใหญ่ (มากกว่า 50 % ของจ ํานวนพรรณไม้ท ี่ม ีรายช ื่อในทะเบ ียน) ม ีครบ  
3 ส่วน ค ือ ช ื่อสก ุล (generic name) ค ําระบ ุชน ิด (specific epithet) และช ื่อผ ู้ต ั้งช ื่อพรรณไม้ (author’s name) 

     ช ื่อสก ุล ข ึ้นต้นด้วยอ ักษรพ ิมพ์ใหญ่แล้วตามด้วยพ ิมพ์เล ็ก ส่วนค ําระบ ุชน ิดเป็นอ ักษรพ ิมพ์เล ็กท ั้งหมด 
     ช ื่อสก ุล และค ําระบ ุชน ิด เป็นต ัวเอน หร ือข ีดเส้นใต้ ส่วนช ื่อผ ู้ต ั้งช ื่อพรรณไม้ เป็นต ัวตรงธรรมดา ไม่เอน ไม่ข ีดเส้นใต้ 
     การสะกดคําชื่อวิทยาศาสตร์ถูกต้องตามเอกสารอ้างอิง 

     ในตารางมีชอ่งข้อมูลชื่อวงศ์ 
     ช ื่อวงศ์เป็นต ัวตรงธรรมดา เป็นอ ักษรพ ิมพ์ใหญ่ท ั้งหมด หร ือข ึ้นต้นด้วยพ ิมพ์ใหญ่แล้วตามด้วยพ ิมพ์เล ็ก 
      การสะกดคําชื่อวงศ์ถูกต้องตามเอกสารอ้างอิง 
ในตารางมีช่องข้อมูลลักษณะวิสัย (เช่น ไมต้้น ไม่พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้เล้ือย ไม้รอเล้ือย เฟิร์น กล้วยไม้ ปาล์มไผ่ หญา้ เป็นต้น) 
ในตารางมีข้อมลูลักษณะเด่นของพืช
     ข้อมูลท ี่ใส่ในช่องล ักษณะเด่นน ี้เป็นล ักษณะเด่นจร ิงๆ ค ือ เป็นล ักษณะท ี่ช่วยในการส ังเกตและจดจ ําต้นไม้ชน ิดน ั้นๆ  

เช่น การม ียาง ม ีหนาม ส ีดอก การม ีกล ิ่นหอม ฯลฯ 

        ในตารางมีช่องข้อมูลบริเวณท่ีพบ



 

ส ําหร ับโรงเร ียนส่งงานให้เจ้าหน้าท ี่พฤกษศาสตร์ตรวจสอบและแก้ไข (ต่อจากหน้า 1) 
     2.

ก่อนจะส่งงานมาให้เจ้าหน้าท่ีพฤกษศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้อง ทางโรงเรียนได้ตรวจทานดีแล้วว่า (ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง 
    หน้าข้อความท่ีตรวจทานแล้วว่าถูกต้อง) : 
ป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์: 
ส่งป้ายชื่อมาให้ตรวจในรูปแบบของ : 
     ไฟล์     ภาพถ่ายของป้ายชื่อพรรณไม้ (ในกรณีท่ีมิได้พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ลงกระดาษ แต่ใช้การเขียนลงวัสดุต่าง ๆ) 
     ม ีป้ายช ื่อพรรณไม้สมบ ูรณ์ของต้นไม้ในโรงเร ียน จ ํานวน ............................. ชน ิด 
     บนป้ายชื่อของพรรณไม้แต่ละชนิดมีรหัสพรรณไม้อยู่ทางมุมบนขวา 
     มีหัวข้อชื่อพ้ืนเมือง 

  การสะกดคําชื่อพ้ืนเมือง 
     มีหัวข้อชื่อวิทยาศาสตร์ 

  ช ื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้แต่ละชน ิดม ีครบ 3 ส่วน ค ือ ช ื่อสก ุล (generic name) ค ําระบ ุชน ิด (specific  
 epithet) และช ื่อผ ู้ต ั้งช ื่อพรรณไม้ (author’s name) 

  ช ื่อสก ุล ข ึ้นต้นด้วยอ ักษรพ ิมพ์ใหญ่แล้วตามด้วยพ ิมพ์เล ็ก ส่วนค ําระบ ุชน ิดเป็นอ ักษรพ ิมพ์เล ็กท ั้งหมด 
  ช ื่อสก ุล และค ําระบ ุชน ิด เป็นต ัวเอน หร ือข ีดเส้นใต้ ส่วนช ื่อผ ู้ต ั้งช ื่อพรรณไม้ เป็นต ัวตรงธรรมดา ไม่เอน ไม่ขีดเส้นใต้ 
  การสะกดคําชื่อวิทยาศาสตร์ตามเอกสารอ้างอิง 

    มีหัวข้อชื่อวงศ์ 
   ช ื่อวงศ์เป็นต ัวตรงธรรมดา เป็นอ ักษรพ ิมพ์ใหญ่ท ั้งหมด หร ือข ึ้นต้นด้วยพ ิมพ์ใหญ่แล้วตามด้วยพ ิมพ์เล ็ก 
   การสะกดคําชื่อวงศ์ถูกต้องตามเอกสารอ้างอิง 

    มีหัวข้อชื่อสามัญ 
 พืชบางชนิดไม่มีชื่อสามัญ แต่ก็ได้ใส่หัวข้อชื่อสามัญไว้บนป้าย แล้วใส่เคร่ืองหมาย - ตามหลัง ดังตัวอย่าง 
 ชื่อสามัญ :  -- 

  การสะกดคําชื่อสามัญถูกต้องตามเอกสารอ้างอิง 
     มีหัวข้อประโยชน์ 
     ป้ายช ื่อของพรรณไม้ท ุกชน ิดม ีร ูปแบบเด ียวก ัน กล่าวค ือม ีห ัวข้อครบท ุกห ัวข้อด ังกล่าวมาข้างต้น และม ีการเร ียงล ําด ับห ัวข้อ   
  เหม ือน ๆ ก ัน 
การศึกษาพรรณไม้ : 
     ม ีสร ุปล ักษณะและข้อม ูลพรรณไม้จากการศ ึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเร ียน (หน้าท ี่ 8 ของ ก.7-003) 
     ส่งมาให้ตรวจในรูปแบบ     ไฟล์ภาพ     สําเนาเอกสาร     คัดลอกข้อความนํามาพิมพ์เป็นไฟล์เอกสาร 
ภาพถ่ายตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง : 
     ม ีต ัวอย่างพรรณไม้แห้ง จ ํานวน ................... ชน ิด และต ัวอย่างพรรณไม้ดอง/เฉพาะส่วน จ ํานวน ................... ชน ิด 
     ถ่ายร ูปต ัวอย่างท ุกช ิ้น (แม้จะเป็นตรัวอย่างท่ีทําซํ้าของต้นไม้ชนิดเดียวกัน) ให้น ักพฤกษศาสตร์ตรวจสอบความถ ูกต้อง 
     ต ัวอย่างพรรณไม้แห้งของต้นไม้แต่ละชน ิด มีการทําซํ้า ข้อชื่อพ้ืนเมือง(ต ั้งแต่ 2 ช ิ้นข ึ้นไป) 
     ต ัวอย่างพรรณไม้แห้งแต่ละช ิ้นเป็นต ัวอย่างท ี่สมบ ูรณ์ ค ือประกอบด้วย ก ิ่ง ใบ และดอก (หร ือผล) ครบถ้วน 
     ต ัวอย่างพรรณไม้ดองแต่ละชิ้นเป็นตัวอย่างของพืชท่ีไม่สามารถทําเป็นตัวอย่างแห้งได้ เช่น พ ืชท ี่ม ีล ักษณะอวบน้ํา ม ีความ หนามาก 

เช่น ดอกดาหลา ผลไม้ท่ีมีเนื้อฉ่ําน้ํา เป็นต้น 
     ต ัวอย่างพรรณไม้ดองท ุกช ิ้น ดองด้วยเอทานอล (เอท ิลแอลกอฮอล์) ความเข้มข้นประมาณ 70% หร ือดองด้วยเหล้าขาว 
 ตัวอย่างพรรณไม้แห้งแต่ละชิ้นมีแผ่นป้ายข้อมูลติดอยู่ท่ีบริเวณมุมล่างซ้าย ส่วนตัวอย่างพรรณไม้ดองก็เป็นแผ่นป้ายข้อมูลติดอยู่ท่ี 
     ภาชนะบรรจุตัวอย่างเช่นกัน 
 แผ่นป้ายข้อมูลบนตัวอย่างพรรณไม้แห้และดองแต่ละชิ้นมีการกรอกข้อมูลไว้ครบถ้วน 



 

 

โรงเรียนได้ตรวจทานดีแล้วว่างานทีส่่งมามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังกล่างข้างต้น 

จึงได้ส่งงานให้เจ้าหนา้ที่พฤกษศาสตร์ตรวจสอบและแก้ไข 
 

ลงช ื่อ................................................................. 
(......................................................................) 

ผู้ส่งทะเบียนพรรณไม้ 
ตําแหน่ง............................................................. 
ที่อยู่.................................................................... 
.......................................................................... 
e-mail.................................................................. 
โทร................................................................... 

 
 

ลงช ื่อ................................................................ 
(.........................................................................) 

ผู้ส่งการศ ึกษาพรรณไม้ 
   ตําแหน่ง............................................................. 

ที่อยู่.................................................................... 
......................................................................... 
e-mail................................................................... 
โทร.................................................................... 

 

ลงช ื่อ........................................................................ 
(..............................................................................) 

ผ ู้ส่งป้ายช ื่อพรรณไม้สมบ ูรณ์ 
ต ําแหน่ง................................................................... 
ท ี่อยู่.......................................................................... 
................................................................................ 
e-mail.......................................................................... 
โทร.......................................................................... 

 
 
ลงช ื่อ........................................................................ 
(..............................................................................) 
        ผู้ส่งตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง           
ต ําแหน่ง........................................................... 
ท ี่อยู่......................................................................... 
................................................................................ 
email.......................................................................... 
โทร.......................................................................... 

 
เจ้าหน้าท ี่ส่วนภ ูม ิภาคประจ ําเขตได้ตรวจทานแล้วว่างานที่ส่งมีคุณสมบติัครบถ้วนทุกข้อดังกล่าวข้างต้น 

ลงชื่อ........................................................................ 
(..............................................................................) 
    เจ้าหน้าทีส่่วนภูมิภาคประจําเขต 
ตําแหน่ง................................................................... 
ที่อยู่.......................................................................... 
................................................................................ 
email...................................................................... 
โทร.......................................................................... 
 

 



 

 

ใบประเม ินความถ ูกต้องทางว ิชาการ 
 
 

ว ันท ี่ เด ือน พ.ศ.    
โรงเร ียน จ ังหว ัด     

 
งานที่ประเมิน :
   ทะเบียนพรรณไม้      ป้ายช ื่อพรรณไม้สมบ ูรณ์      ต ัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง / การศ ึกษาพรรณไม้ 

 

ทะเบ ียนพรรณไม้ 
 

ม ีส่วนต่าง ๆ ท ี่ต้องพ ิจารณาดังต่อไปน ี้ : ได้คะแนน หมายเหตุ 

1. ภาพถ่ายพรรณไม้ 
1.1. ภาพถ่ายพรรณไม้ครบถ้วน (20 คะแนน) 
1.2. ความช ัดเจนของภาพถ่ายพรรณไม้ (10 คะแนน) 
1.3. ภาพถ่ายก ับช ื่อชนิดต้นไม้ตรงก ัน (10 คะแนน) 

  

2. รูปแบบทะเบ ียนพรรณไม้ (5 คะแนน)   

3. หมายเลขรห ัสพรรณไม้ (5 คะแนน)   

4. ช ื่อพ ื้นเม ือง (5 คะแนน)   

5. ช ื่อว ิทยาศาสตร์ 
5.1 ร ูปแบบการเข ียนช ื่อว ิทยาศาสตร์ถ ูกต้อง (10 คะแนน) 

5.2 การสะกดค ําช ื่อว ิทยาศาสตร์ถ ูกต้อง (10 คะแนน) 

  

6. ช ื่อวงศ์ (5 คะแนน)   

7. ล ักษณะว ิสัยถ ูกต้อง (5 คะแนน)   

8. ล ักษณะพ ิเศษ (10 คะแนน)   

9. บร ิเวณท ี่พบ (5 คะแนน)   

รวมคะแนนเตม ็ 100 คะแนน   

คูณ 0.45 ค ิดเป็นคะแนนท ี่ใช้ในการประเม ิน 45 คะแนน   
 

คะแนนเต ็ม 45 คะแนน ใช้ในการประเมินร่วมก ับคะแนนความถูกต้องของป้ายช ื่อพรรณไม้ (25 คะแนน) และ
ต ัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง (30 คะแนน) 

 

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน 

              เจ้าหน้าที่พฤกษศาสตร์



 

ป้ายช ื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 
 

ม ีส่วนต่าง ๆ ท ี่ต้องพ ิจารณาดังต่อไปน ี้ : ได้คะแนน หมายเหตุ 

1. ปร ิมาณป้ายช ื่อพรรณไม้ (20 คะแนน)   

2. องค์ประกอบของป้ายช ื่อพรรณไม้ (10 คะแนน)   

3. รห ัสพรรณไม้ (10 คะแนน)   

4. ช ื่อพ ื้นเม ือง (10 คะแนน)   

5. ช ื่อว ิทยาศาสตร์ (20 คะแนน)   

6. ช ื่อวงศ์ (10 คะแนน)   

7. ช ื่อสาม ัญ (10 คะแนน)   

8. ประโยชน์ (10 คะแนน)   

รวมคะแนนเตม ็ 100 คะแนน   

หารด้วย 4 ค ิดเป็นคะแนนท ี่ใช้ในการประเม ิน 25 คะแนน   
 
 
คะแนนเต ็ม 25 คะแนน ใช้ในการประเมนร่วมก ับคะแนนความถูกต้องของทะเบ ียนพรรณไม้ (45 คะแนน) และ

ต ัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง (30 คะแนน) 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน 

เจ้าหน้าที่พฤกษศาสตร ์



  

ต ัวอย่างพรรณไม้และการศ ึกษาพรรณไม้ 
 

ม ีส่วนต่างๆ ท ี่ต้องพ ิจารณาดังต่อไปน ี้ : ได้คะแนน หมายเหตุ 
1. เปอร์เซ็นต์ความถ ูกต้องของช ิ้นต ัวอย่าง พร้อมด้วยสร ุปล ักษณะ

และข้อม ูลพรรณไม้ (ก.7-003 หน้า 8) จ ํานวนช ิ้นต ัวอย่างท ี่
ถ ูกต้อง ต่อจํานวนช้ินตัวอย่างทส ี่  ่งมาให้ ตรวจทั้งหมด 

  

ค ิดเป็นคะแนนท ี่ใช้ในการประเม ิน 30 คะแนน   
  
 

คะแนนเต ็ม 30 คะแนน ใช้ในการประเมินร่วมก ับคะแนนความถูกต้องของทะเบ ียนพรรณไม้ (45 คะแนน)      
และป้ายช ื่อพรรณไม้ (25 คะแนน) 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน

                                                  เจ้าหน้าที่พฤกษศาสตร ์



 

สร ุปผลการประเม ินความถ ูกต้องทางว ิชาการ 
 
 

งานท ี่ประเม ิน คะแนนเต ็ม คะแนนท ี่ได้ 

1. ความถ ูกต้องทะเบ ียนพรรณไม้ 45  

2. ความถ ูกต้องป้ายช่ือพรรณไม้สมบ ูรณ์ 25  

3. การท ําต ัวอย่างพรรณไม้ 30  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน 
                    ผ่าน                            ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน 

            เจ้าหน้าที่พฤกษศาสตร์ 

 


