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คําชี้แจง 
 

คูมือการประเมินความถูกตองทางวิชาการ ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทําขึ้นเพ่ือใช
อานและทําความเขาใจประกอบการดําเนินงานดานพฤกษศาสตรของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน เพ่ือขอรับการประเมินความถูกตองทางวิชาการ ซ่ึงเปนขั้นแรกของการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อขอรับพระราชทานปายสนองพระราชดําริและเกียรติบัตรลําดับตางๆ ของงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยโรงเรียนสมาชิกที่ดําเนินงานไดผลดีและมีความประสงคจะขอรับ
การประเมินผลการดําเนินงานในดานที่ ๑-๓ จะตองมีผลคะแนนการประเมินความถูกตองทาง
วิชาการตั้งแต ๘๐ คะแนนขึ้นไปกอน 
 
 การประเมินความถูกตองทางวิชาการ มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบงเปน ๓ หัวขอ 
ไดแก 
  ๑. ตัวอยางพรรณไมและการศึกษาพรรณไม  ๒๐  คะแนน 
  ๒. ทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณไม  ๕๐  คะแนน 
  ๓. ปายชื่อพรรณไม     ๓๐  คะแนน 
 
 ในแตละหัวขอไดกําหนดรายการประเมิน พรอมทั้งเกณฑและวิธีการประเมินไวในคูมือ
ฉบับน้ี โดยนักพฤกษศาสตรของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
เปนผูประเมินความถูกตองทางวิชาการจากงานตางๆ ของโรงเรียนสมาชิกที่สงเขามาขอรับการ
ประเมิน และรายงานผลการประเมินออกมาเปนคะแนนใหโรงเรียนสมาชิกทราบ โรงเรียน
สมาชิกที่มีความประสงคจะขอรับการประเมินผลการดําเนินงานในดานที่ ๑-๓ สามารถนําผล
คะแนนการประเมินความถูกตองทางวิชาการที่ไดรับไปประกอบการประเมินดังกลาวได ภายใน
ระยะเวลา ๒ ป นับตั้งแตวันที่นักพฤกษศาสตรประเมินแลวเสร็จและลงวันที่กํากับไว 
 
 
 
                                                               หนวยปฏิบัติการพฤกษศาสตร 
                                                                       กันยายน ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

หนา 
 
การประเมินความถูกตองของตัวอยางพรรณไมและการศึกษาพรรณไม ๑ 
การประเมินความถูกตองของทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณไม ๔ 
การประเมินความถูกตองของปายชื่อพรรณไม ๑๕ 
 
ภาคผนวก 
          รายชื่อเอกสารอางอิงและสื่อประกอบการดําเนินงานดานพฤกษศาสตร ๒๔ 
          ขอกําหนดในการสงงานเพื่อขอรับการประเมินความถูกตองทางวิชาการ ๒๕ 
          ขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินความถูกตองทางวิชาการ ๓๒ 
          แบบฟอรมที่เกี่ยวของกับการประเมินความถกูตองทางวิชาการ ๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑

การประเมินความถูกตองของตัวอยางพรรณไมและการศึกษาพรรณไม 
 
มีสวนตางๆ ที่ตองพิจารณาดังตอไปนี้ : 
๑. จํานวนตัวอยางพรรณไมแหงที่ถูกตอง 
๒. จํานวนตัวอยางพรรณไมดองที่ถูกตอง 
๓. จํานวนตัวอยางพรรณไมเฉพาะสวนที่ถูกตอง 
๔. จํานวนตัวอยางพรรณไมที่สงมาใหตรวจทั้งหมด 
๕. สรุปลักษณะและขอมูลพรรณไมจากการศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.๗-๐๐๓) 
 
 
รวมคะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน  ใชในการประเมินรวมกับคะแนนความถูกตองของทะเบียนพรรณไมและ
ภาพถายพรรณไม (๕๐ คะแนน) และปายชื่อพรรณไม (๓๐ คะแนน) 



 ๒

  พืชบางชนิดอาจทําเปนตัวอยางพรรณไมแหง บางชนิดอาจทําเปนตัวอยางพรรณไมดอง ทั้งนี้
แลวแตความเหมาะสม  สําหรับบางชนิดอาจทําไดทั้งตัวอยางพรรณไมแหงและดอง (เชน เก็บตัวอยางใน
ระยะที่มีดอก มาทําเปนตัวอยางพรรณไมแหง และเม่ือเปนผลซ่ึงมีลักษณะอวบน้ํา ก็เก็บผลมาดองไวดวย)  
นอกจากนี้ตัวอยางพรรณไมแหงอาจเปนการเก็บแหงเฉพาะสวนก็ได เชน ฝก หรือเมล็ด 
 
ตัวอยางพรรณไมที่ถูกตอง  หลักพิจารณาดังตอไปน้ี 
๑. ตัวอยางพรรณไมแหง 

- มีการทํา Duplicate คือ ตัวอยางสําหรับพืชแตละชนิด จะตองมีอยางนอย ๒ ชิ้น (ตองถายรูปสงมา
ใหดูทุกชิ้น) 

- มีความสมบูรณ คือ ประกอบดวยสวนของกิ่ง ใบ และดอก (ถาไมมีดอกก็ตองมีผล)  เห็นการเรียง
ตัวของใบบนกิ่ง  เห็นชนิดของใบ (ใบเด่ียวหรือใบประกอบ)  เห็นรูปรางของใบ (ทั้งดานหลังใบและทองใบ) 
เห็นตําแหนงที่ออกดอก (หรือผล) 
  หากขาดอยางใดอยางหนึ่งไป เชน ไมมี duplicate หรือ ตัวอยางไมมีทั้งดอกและผล ก็ให
นับเปนผิด  
 
๒. ตัวอยางพรรณไมดอง 
  - พืชที่มักจะทําเปนตัวอยางดองนั้น เปนตัวอยางของพืชที่ไมสามารถทําเปนตัวอยางแหงได เชน 
พืชที่มีลักษณะอวบน้ํา มีความหนามาก เชน ดอกดาหลา  ผลไมที่มีเน้ือฉ่ําน้ํา เปนตน 
  - ตัวอยางพรรณไมดองทุกชิ้น  จะตองดองดวยเอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล) ความเขมขนประมาณ 
๗๐% หรือถาไมสามารถหาเอทานอลได ก็สามารถดองดวยเหลาขาวที่หาซื้อไดทั่วไป  ตัวอยางจะตองบรรจุ
ในภาชนะใส (ทําใหสามารถมองเห็นตัวอยางที่ดองอยูภายในไดชัดเจนในทุกๆ มุมมอง) มีฝาปดเรียบรอย 
  ตัวอยางดองจะตองมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาวขางบนนี้  หากขาดองคประกอบใดไปให
นับเปนผิด 
 
๓. ตัวอยางเฉพาะสวนเพิม่เติม 
 พืชบางชนิด สามารถเก็บเปนตัวอยางไดหลายประเภท เชน 
  - บางชนิดอาจทําไดทั้งตัวอยางพรรณไมแหงและดอง เชน เก็บกิ่งที่มีใบ และดอก มาทําเปน
ตัวอยางพรรณไมแหง  และเม่ือพืชชนิดนั้นติดผล แลวผลมีลักษณะอวบน้ํา ไมสามารถอัดเปนตัวอยางแหง
ได ก็เก็บผลมาดอง เปนตัวอยางสําหรับศึกษาเพิ่มเติมไปจากตัวอยางพรรณไมแหง  พืชบางชนิดมีดอกที่
บอบบางมาก ซ่ึงเม่ืออัดแหงแลว เน้ือของดอกจะเสียหายไดงาย จนไมสามารถเห็นรูปรางบางอยางของดอก
ไดบนตัวอยางพรรณไมแหง ก็สามารถเก็บสวนของดอกมาดองเพิ่มเติมไวเพ่ือศึกษาได 
  - สําหรับพืชบางชนิดซึ่งมีผลที่มีลักษณะเปนผลแหง (ไมมีเน้ือฉ่ําน้ํา) น้ัน นอกจากจะเก็บกิ่งที่มีใบ 
และดอก มาทําไดทั้งตัวอยางพรรณไมแหงแลว  ยังสามารถเก็บตัวอยางเฉพาะสวนของผล มาทําเปน
ตัวอยางพรรณไมแหงเฉพาะสวนไดดวย  เชน ฝกสะบา ผลตะแบก อินทนิล สะแก ยางนา  ฯลฯ  นอกจาก



 ๓

จะเก็บกิ่งใบและดอกมาอัดเปนตัวอยางพรรณไมแหงแลว  เม่ือมีผล ก็สามารถเก็บผลมาทําเปนตัวอยางแหง
เฉพาะสวนไวศึกษาเพิ่มเติมไดดวย  นอกจากนี้ยังอาจเก็บสวนของเมล็ดไดดวย เชน เมล็ดมะกล่ําตาหนู  
เมล็ดถั่วตางๆ  ฯลฯ  โดยตัวอยางแหงเฉพาะสวนนี้ไมตองอัดในแผงอัดพรรณไม  แตอบหรือตากแดดให
แหง แลวเก็บรักษาไวในภาชนะใสได (ในกรณีที่มีขนาดใหญมาก เชน ฝกสะบา อาจจัดแสดงไวในหองโดย
ไมตองใสภาชนะ) 
 
๔. ตัวอยางทกุชิ้นมีแผนปายขอมูล   

ตัวอยางทุกชิน้ไมวาจะเปนตัวอยางพรรณไมแหงหรือดอง จะตองมีแผนปายขอมูล 
  - สําหรับตัวอยางพรรณไมแหง  แผนปายขอมูลจะติดอยูบนกระดาษที่ติดตัวอยาง  โดยอยูที่มุมลาง
ซาย 
  - สําหรับตัวอยางพรรณไมดอง แผนปายขอมูลจะติดบนภาชนะที่บรรจุตัวอยาง  โดยติดอยูใน
บริเวณที่เหมาะสม ไมบดบังตัวอยางที่อยูภายใน 
 
๕. ตัวอยางทกุชนิดมีสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม   

ตัวอยางทุกชนิดไมวาจะเปนตัวอยางพรรณไมแหงหรือดอง จะตองมีสรุปลักษณะและขอมูลพรรณ
ไมชนิดนั้นๆ (หนาที่ ๘ ของการศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ก.๗-๐๐๓) แนบมาดวย 
  
 
ตัวอยางทุกประเภทจะตองมีคุณสมบัติครบตามขอ ๑-๕ ที่กลาวมา มิฉะนั้นใหนับเปนผิด 
 
จํานวนตวัอยางพรรณไมแหง...........ชนิด มีความถูกตองและมีขอมูลพรรณไมจากการสรุปลักษณะประกอบ 
          มากับตวัอยาง.........................ชนิด 
จํานวนตวัอยางพรรณไมดอง...........ชนิด มีความถูกตองและมีขอมูลพรรณไมจากการสรุปลักษณะประกอบ   
          มากับตวัอยาง.........................ชนิด 
จํานวนตวัอยางเฉพาะสวน..............ชนิด มีความถูกตองและมีขอมูลพรรณไมจากการสรุปลักษณะประกอบ   
          มากับตวัอยาง.........................ชนิด 
รวมจํานวนตวัอยางพรรณไมที่สงมาใหตรวจทั้งหมด..............................ชนิด 
รวมจํานวนตวัอยางที่ถูกตองทั้งหมด..............................ชนิด 
คิดเปน............................เปอรเซ็นต (หาร ๕ ไดเปนคะแนน) 
คิดเปน............................คะแนน 
 
 
 
 



 ๔

การประเมินความถูกตองของทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณไม 
 
มีสวนตางๆ ที่ตองพิจารณาดังตอไปนี้ : 
๑. ภาพถายพรรณไม (๔๐ คะแนน) 
๒. รูปแบบทะเบียนพรรณไม (๕ คะแนน) 
๓. รหัสพรรณไม (๕ คะแนน) 
๔. ชื่อพ้ืนเมือง (๕ คะแนน) 
๕. ชื่อวิทยาศาสตร (๒๐ คะแนน) 
๖. ชื่อวงศ (๕ คะแนน) 
๗. ลักษณะวสิัย (๕ คะแนน) 
๘. ลักษณะเดนของพืช (๑๐ คะแนน)   
๙. บริเวณที่พบ (๕ คะแนน)   
 
 
รวมคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน หาร ๒ เปน  ๕๐  คะแนน  ใชในการประเมินรวมกับคะแนนความถูกตอง
ของปายชื่อพรรณไม (๓๐ คะแนน) และตัวอยางพรรณไมและการศึกษาพรรณไม (๒๐ คะแนน) 
 



 ๕

๑. ภาพถายพรรณไม (๔๐ คะแนน) 
๑.๑ ภาพถายพรรณไมครบถวน (๒๐ คะแนน) ตามแนวทางการถายภาพพรรณไมเพ่ืองานดาน

พฤกษศาสตร ดังน้ี 
        พืชพวกเฟรน 
   - ภาพทั้งตน 
   - ใบ: ใหเห็นรูปรางของใบชดัเจน 
   - กลุมอับสปอร: ใหเห็นตําแหนงที่เกิดและรูปราง 
 
       ไมดอก 

- ภาพทั้งตน เพ่ือใหเห็นลักษณะวิสยัวาเปนไมตน ไมพุม ไมเลื้อย ไมรอเลื้อย ไมลมลุก  
เฟรน กลวยไม ปาลม ไผ หญา  
   - ลําตน: ผิวเปลือก หรือเน้ือไม หรือนํ้ายาง 

- ใบ: ใหเห็นชนิดของใบ (ใบเด่ียว/ใบประกอบ) การเรียงตัวของใบบนกิ่ง และรูปราง 
ของใบ 
  - ดอก: ชนิดของดอก (ดอกเดี่ยว/ดอกชอ) ดานหนาและดานขางของดอกตูมและดอกบาน 
   - ผล: ชนิดของผล (ผลสด/ผลแหง – ผลเด่ียว/ผลกลุม/ผลรวม) รูปรางและผิวผล 
   - เมล็ด: รูปรางและผิวเมล็ด (ถามี) 

     โดยรวม ถาเปนเฟรน มีภาพทั้งตน ภาพใบและกลุมอับสปอร  หรือถาเปนไมดอก มีภาพถาย
ของทั้งตน ภาพถายของสวนลําตน ภาพใบ และภาพดอก/ผล (อาจมีเพียงดอกหรือผล อยางใดอยางหนึ่งก็
ได) ครบถวนใหนับเปนถูกตอง (ในกรณีที่เปนไมใบ ไมคอยมีดอกใหเห็น หรือเปนไมที่ไมคอยติดผลใหเห็นก็
อนุโลมให)  
 
จํานวนพรรณไมในทะเบียนทั้งหมด .................ชนิด   มีรูปถายของสวนตางๆ ครบถวน....................ชนิด   
คิดเปน.....................เปอรเซ็นต  (เอา ๕ หาร ไดเปนคะแนน)  และคดิเปน...................คะแนน 
  ๑๐๐ หาร ๕  =  ๒๐ คะแนน 
 ๙๖ หาร ๕ =  ๑๙.๒ คะแนน 
 ๕๐ หาร ๕ =  ๑๐ คะแนน 
 ๒๕ หาร ๕  =  ๕ คะแนน 
 ๑๓ หาร ๕  =  ๒.๖ คะแนน 
 ๐  =  ๐ คะแนน 

๑.๒ ความชัดเจนของภาพถายพรรณไม (๑๐ คะแนน)  ชุดภาพถาย (ภาพสวนตางๆ ของพืช) ของ
ตนไมแตละชนิดจะตองมีความชัดเจน และใชประโยชนในการระบุชนิดของตนไมไดจริง  หากภาพถายที่สง
มาไมชัดเจน ทําใหไมสามารถใชในการระบุชนิดของตนไมไดเลย  ก็ใหนับเปนขาด 
 



 ๖

จํานวนพรรณไมในทะเบียนทั้งหมด.................ชนิด  รูปถายของสวนตางๆ ชัดเจน....................ชนิด   คิด
เปน....................เปอรเซ็นต  (เอา ๑๐ หาร ไดเปนคะแนน) และคิดเปน...................คะแนน 
 
  ๑๐๐ หาร ๑๐  =  ๑๐  คะแนน 
 ๙๖ หาร ๑๐ =  ๙.๖  คะแนน   
 ๕๐ หาร ๑๐ =  ๕  คะแนน 
 ๒๕ หาร ๑๐  =  ๒.๕  คะแนน  
 ๑๓ หาร ๑๐  =  ๑.๓  คะแนน  
 ๐  =  ๐ คะแนน 
 

๑.๓ ภาพถายกับชื่อชนิดตนไมตรงกัน (๑๐ คะแนน)  เม่ือพิจารณาภาพถายเทียบกับชื่อชนิดของ
พรรณไมแลว (ชื่อวิทยาศาสตร และชื่อพ้ืนเมือง) ถูกตองตรงกัน 
 
จํานวนพรรณไมในทะเบียนทั้งหมด.................ชนิด  ภาพถายกับชื่อชนิดตนไมตรงกัน..................ชนิด   
คิดเปน....................เปอรเซ็นต  (เอา ๑๐ หาร ไดเปนคะแนน) และคิดเปน...................คะแนน 
 
 ๑๐๐ หาร ๑๐  =  ๑๐  คะแนน 
 ๙๖ หาร ๑๐ =  ๙.๖  คะแนน   
 ๕๐ หาร ๑๐ =  ๕  คะแนน 
 ๒๕ หาร ๑๐  =  ๒.๕  คะแนน  
 ๑๓ หาร ๑๐  =  ๑.๓  คะแนน  
 ๐  =  ๐ คะแนน 
 



 ๗

๒. รูปแบบทะเบียนพรรณไม (๕ คะแนน) 
รูปแบบทะเบยีนพรรณไมถูกตองสมบูรณ  คือ มีชองกรอกขอมูลครบทุกชอง ดังตอไปน้ี :  

  - ชื่อโรงเรียน  จังหวัด  รหัสสมาชิก  
  - รหัสพรรณไม  
  - ชื่อพ้ืนเมือง  
  - ชื่อวิทยาศาสตร  
  - ชื่อวงศ  
  - ลักษณะวิสัย 
  - ลักษณะเดนของพืช  
  - บริเวณที่พบ  
  และแตละชองเหลานี้ตองมีขอมูลอยูอยางนอย ๕๐% ของจํานวนพรรณไมที่มีรายชื่อในทะเบียน
พรรณไมทั้งหมด มิฉะนั้นใหนับเปนขาด  ถามีชองกรอกขอมูลครบถวนดังที่กลาวมาขางตน ไดเต็ม ๕ 
คะแนน  และหากขาดชองใดชองหน่ึงไป ก็ใหหักคะแนนออกชองละ ๑ คะแนน  ดังนั้นหากขาดชองกรอก
ขอมูลไป ๕ ชอง จะมีคะแนนในสวนของรูปแบบทะเบียนพรรณไมเปน ๐ คะแนน 
 
     มีชองกรอกขอมูลครบถวน ได  ๕  คะแนน 
     ขาดชองกรอกขอมูลไป.................ชอง หัก..................คะแนน  คงเหลือ...................คะแนน 
 



 ๘

๓. รหัสพรรณไม (๕ คะแนน) 
  - มีรหัสครบทกุชนิด  (ถาพรรณไมชนิดใดไมมีรหัส ใหนับเปนผิด) 

- เปนเลขสามหลัก (สวนใหญ ที่มีพรรณไมไมถึง ๑,๐๐๐ ชนิด) ถารหัสไมเปนเลขสามหลัก 
ใหนับเปนผิด  

- ใชเครื่องหมาย / ระบุจํานวนตน (ถาพรรณไมชนิดใดมีมากกวา ๑ ตน แลวไมใชเครื่องหมาย / แต
เขียนซ้ําเรียงลงมาหลายบรรทัด ใหนับเปนผิด  และถาพรรณไมชนิดใดมีแค ๑ ตน แตใส
เครื่องหมาย / มา ก็นับเปนผิด) 

 
จํานวนพรรณไมในทะเบียนทั้งหมด..............ชนิด  มีชื่อรหัสพรรณไมที่ถูกตอง...................ชนิด  คิดเปน
...............เปอรเซ็นต  และคดิเปน..................คะแนน  
 
  ควรจะมีครบและไมนาจะผิดพลาด  จึงตั้งเกณฑคะแนนไวสูง   
 ๑๐๐%       =  ๕ คะแนน 
 ๙๕ - ๙๙%  =  ๔ คะแนน 
 ๙๐ - ๙๔%  =  ๓ คะแนน 
 ๘๕ - ๘๙%  =  ๒ คะแนน 
 ๘๐ - ๘๔%  =  ๑ คะแนน 
 ๐ - ๗๙%    =  ๐ คะแนน 
 



 ๙

๔. ชื่อพื้นเมอืง (๕ คะแนน) 
  - มีชื่อพ้ืนเมืองครบทุกชนิด (สําหรับพรรณไมที่ไมทราบชื่อพ้ืนเมือง และไมไดใสมาในทะเบียน หาก
มีตัวอยางแนบ หรือมีการบรรยายลักษณะพิเศษของพืชมาไดดี จนสามารถชวยในการระบุชนิดพืชได มาให
นับเปนครบ ไมขาด) 
  - ชื่อพ้ืนเมืองแตละชื่อ ตองมีการสะกดคําถูกตอง  หากสะกดผิดก็ใหนับเปนผิด 
 
จํานวนพรรณไมในทะเบียนทั้งหมด..............ชนิด  มีชื่อพ้ืนเมืองที่สะกดคําถูกตอง...................ชนิด  คิด
เปน...............เปอรเซ็นต  และคิดเปน..................คะแนน  
   
  ควรจะมีครบและไมนาจะมีการสะกดคําผิดพลาด  จึงตั้งเกณฑคะแนนไวสูง   
 ๑๐๐%       =  ๕ คะแนน 
 ๙๕ - ๙๙%  =  ๔ คะแนน 
 ๙๐ - ๙๔%  =  ๓ คะแนน 
 ๘๕ - ๘๙%  =  ๒ คะแนน 
 ๘๐ - ๘๔%  =  ๑ คะแนน 
 ๐ - ๗๙%    =  ๐ คะแนน 
  
 



 ๑๐

๕. ชื่อวิทยาศาสตร (๒๐ คะแนน) 
๕.๑ รูปแบบการเขียนชื่อวทิยาศาสตรถูกตอง (๑๐ คะแนน) สําหรับพืชแตละชนิดนัน้ ชื่อวิทยา 

ศาสตรที่ถูกตองจะตองมี:  
   - มีครบ ๓ สวน คือ ชื่อสกุล คําระบุชนิดและชื่อผูตั้ง 
   - ชื่อสกุลเปนตัวใหญ 
   - ชื่อสกุลและคําระบุชนิดเปนตัวเอนหรือขีดเสนใต 
   - มีชื่อผูตั้งชื่อพรรณไม 
   - ชื่อผูตั้งชื่อพรรณไมไมเปนตัวเอนหรือไมขีดเสนใต 

หากผิดพลาดสวนใดสวนหนึ่งใหนับวาชือ่วิทยาศาสตรของพืชชนิดนั้นผิด 
 
หมายเหตุ: สําหรับในสวนของชื่อ subspecies หรือ variety น้ัน ถูกผิดไมนับเพราะถือวาคอนขางซับซอน
และโรงเรียนไมคอยไดรูจักนัก 
 
จํานวนพรรณไมในทะเบียนทั้งหมด.................ชนิด  รูปแบบการเขยีนชื่อวิทยาศาสตรถูกตอง
.......................ชนิด  คิดเปน.....................เปอรเซ็นต  (เอา ๑๐ หาร ไดเปนคะแนน) และคิดเปน
...................คะแนน 
 ๑๐๐ หาร ๑๐  =  ๑๐  คะแนน 
 ๙๖ หาร ๑๐ =  ๙.๖  คะแนน   
 ๕๐ หาร ๑๐ =  ๕  คะแนน 
 ๒๕ หาร ๑๐  =  ๒.๕  คะแนน  
 ๑๓ หาร ๑๐  =  ๑.๓  คะแนน  
 ๐  =  ๐ คะแนน 
 

๕.๒ การสะกดคําชื่อวิทยาศาสตรถูกตอง (๑๐ คะแนน) 
 
จํานวนพรรณไมในทะเบียนทั้งหมด.................ชนิด  การสะกดคําในชื่อวิทยาศาสตรถูกตอง..................
ชนิด  คิดเปน....................เปอรเซ็นต  (เอา ๑๐ หาร ไดเปนคะแนน) และคิดเปน...................คะแนน 
 ๑๐๐ หาร ๑๐  =  ๑๐  คะแนน 
 ๙๖ หาร ๑๐ =  ๙.๖  คะแนน   
 ๕๐ หาร ๑๐ =  ๕  คะแนน 
 ๒๕ หาร ๑๐  =  ๒.๕  คะแนน  
 ๑๓ หาร ๑๐  =  ๑.๓  คะแนน  
 ๐  =  ๐ คะแนน 



 ๑๑

๖.  ชื่อวงศ (๕ คะแนน) 
  - ชื่อวงศถูกตองตรงกับชนิดพืช  (เทียบจากชื่อวิทยาศาสตร)  
 - ชื่อวงศแตละชื่อ มีการสะกดคําถูกตอง 
 
จํานวนพรรณไมในทะเบียนทั้งหมด..............ชนิด  มีชื่อวงศถูกตองตรงกับชนิดพชืและมีการสะกดคําถูกตอง
...................ชนิด  คิดเปน...............เปอรเซ็นต  และคดิเปน..................คะแนน 
 
 ควรจะถูกตองถาตรวจจากหนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย อ. เตม็ สมิตินันทน  และไมนาจะมี
การสะกดคําผดิพลาด  จึงตั้งเกณฑคะแนนไวสูง   
 ๑๐๐%       =  ๕ คะแนน 
 ๙๕ - ๙๙%  =  ๔ คะแนน 
 ๙๐ - ๙๔%  =  ๓ คะแนน 
 ๘๕ - ๘๙%  =  ๒ คะแนน 
 ๘๐ - ๘๔%  =  ๑ คะแนน 
 ๐ - ๗๙%    =  ๐ คะแนน 
 



 ๑๒

๗. ลักษณะวสิัย (๕ คะแนน) 
ลักษณะวิสัยถกูตอง  สําหรับลักษณะวิสยัของพืชบางชนิดที่แยกไดยาก เชน  

  -ระหวางไมพุมขนาดใหญกับไมตนขนาดเล็ก ก็ใหอนุโลมใชแทนกันได  
  -กรณีที่เปนพวกกลวยไม ถาไมใชลักษณะวิสัยเปนกลวยไม ก็ใชเปนพืชอิงอาศัย หรือพืชลมลุกได  
  -สําหรับเฟรน ถาไมใชลักษณะวิสัยเปนเฟรน ก็สามารถใชเปนไมลมลุก หรือไมพุมได แลวแตชนิด
ของเฟรนดวย 
  -ปาลม ถาไมใชลักษณะวิสัยเปนปาลม ก็สามารถระบุเปนไมพุม หรือไมตนได ทั้งน้ีแลวแตชนิดของ
ปาลมน้ันๆ 
  -ไผ ถาไมใชลกัษณะวิสยัเปนไผ ก็สามารถใชเปนไมพุมได 
  - พืชจําพวกหญา ถาไมใชลกัษณะวิสยัเปนหญา  ก็ใชเปนไมลมลุกได 
 
จํานวนพรรณไมในทะเบียนทั้งหมด..............ชนิด  มีลักษณะวิสยัถกูตอง...................ชนิด  คิดเปน
...............เปอรเซ็นต  และคดิเปน..................คะแนน 
 
 ควรจะสามารถแยกลักษณะวิสัยตางๆ ของพืชได หรือไมก็สามารถตรวจจากหนังสือชื่อพรรณไม
แหงประเทศไทย อ. เต็ม สมิตินันทน  จึงตั้งเกณฑคะแนนไวสูง   
 ๑๐๐%       =  ๕ คะแนน 
 ๙๕ - ๙๙%  =  ๔ คะแนน 
 ๙๐ - ๙๔%  =  ๓ คะแนน 
 ๘๕ - ๘๙%  =  ๒ คะแนน 
 ๘๐ - ๘๔%  =  ๑ คะแนน 
 ๐ - ๗๙%    =  ๐ คะแนน 
 



 ๑๓

๘. ลักษณะเดนของพืช (๑๐ คะแนน)   
  ขอมูลที่ใสตองมาเปนลักษณะเดนจริงๆ โดยสําหรับพืชแตละชนิด ถาบอกลักษณะมาหลายลักษณะ 
ถาอยางนอยครึ่งหนึ่งในน้ันจะตองเปนลักษณะเดน (ที่เหลืออาจจะเปนคําบรรยายลักษณะบางประการ หรือ
การใชประโยชน) ก็ใหนับวาถูกตอง 
 
จํานวนพรรณไมในทะเบียนทั้งหมด..............ชนิด  มีลักษณะพิเศษถูกตอง...................ชนิด  คิดเปน
...............เปอรเซ็นต  และคดิเปน..................คะแนน 
 ๙๕ - ๑๐๐%  =  ๑๐ คะแนน 
 ๙๐ - ๙๔%    =  ๙ คะแนน 
 ๘๕ - ๘๙%    =  ๘ คะแนน 
 ๘๐ - ๘๔%    =  ๗ คะแนน 
 ๗๕ - ๗๙%   =  ๖ คะแนน 
 ๗๐ - ๗๔%   =  ๕ คะแนน 
 ๖๐ - ๖๙%    =  ๔ คะแนน 
 ๕๐ - ๕๙%    =  ๓ คะแนน 
 ๔๐ - ๔๙%    =  ๒ คะแนน 
 ๓๐ - ๓๙%    =  ๑ คะแนน 
 ๐ - ๒๙%      =  ๐ คะแนน 
 



 ๑๔

๙. บริเวณทีพ่บ (๕ คะแนน)   
  สําหรับพรรณไมชนิดใด ที่มีขอมูลบริเวณที่พบไมชัดเจน เชน พบที่หนาอาคาร แตไมบอกวาหนา
อาคารใด ก็ใหนับเปนผิด (ยกเวนกรณีที่ทั้งโรงเรียนนั้นมีอาคารเรียนแคหลังเดียว!) ถามีบริเวณที่พบหลาย
อัน ถามีหน่ึงในนั้นที่บอกไมชัดเจน ก็ใหนับเปนผิด 
 
จํานวนพรรณไมในทะเบียนทั้งหมด..............ชนิด  มีขอมูลบริเวณทีพ่บชัดเจน...................ชนิด  คิดเปน
...............เปอรเซ็นต  และคดิเปน..................คะแนน 
 
  ควรจะตองมีครบทุกตนและไมนาจะผิด จึงตั้งเกณฑคะแนนไวสูง 
 ๑๐๐%       =  ๕ คะแนน 
 ๙๕ - ๙๙%  =  ๔ คะแนน 
 ๙๐ - ๙๔%  =  ๓ คะแนน 
 ๘๕ - ๘๙%  =  ๒ คะแนน 
 ๘๐ - ๘๔%  =  ๑ คะแนน 
 ๐ - ๗๙%    =  ๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕

การประเมินความถูกตองของปายชื่อพรรณไม 
 
มีสวนตางๆ ที่ตองพิจารณาดังตอไปนี้ : 
๑. ปริมาณปายชื่อพรรณไม  (๒๐ คะแนน)  
๒. องคประกอบของปายชือ่พรรณไม  (๕ คะแนน) 
๓. รหัสพรรณไม  (๕ คะแนน) 
๔. ชื่อพ้ืนเมือง  (๕ คะแนน) 
๕. ชื่อวิทยาศาสตร  (๑๐ คะแนน) 
๖. ชื่อวงศ  (๕ คะแนน) 
๗. ชื่อสามัญ  (๕ คะแนน) 
๘. ประโยชน  (๕ คะแนน) 
 
 
รวมคะแนนเต็ม  ๖๐  คะแนน หาร ๒ เปน  ๓๐  คะแนน  ใชในการประเมินรวมกับคะแนนความถูกตอง
ของทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณไม (๕๐ คะแนน) และตวัอยางพรรณไมแหงและการศึกษาพรรณ
ไม (๒๐ คะแนน) 



 ๑๖

๑. ปริมาณปายชื่อ  (๒๐ คะแนน)  
เทียบกบัจํานวนชนิดพรรณไมที่มีรายชื่อในทะเบียนพรรณไม  

 
จํานวนพรรณไมในทะเบียนทั้งหมด.................ชนิด  ทําปายชื่อพรรณไมสงมาใหนักพฤกษศาสตรตรวจ
..................ชนิด  คิดเปน....................เปอรเซ็นต  (เอา ๕ หาร ไดเปนคะแนน) และคิดเปน...................
คะแนน 
 
 ๑๐๐ หาร ๕ = ๒๐ คะแนน 
 ๙๖ หาร ๕ = ๑๙.๒ คะแนน 
 ๕๐ หาร ๕ = ๑๐ คะแนน 
 ๒๕ หาร ๕ = ๕ คะแนน 
 ๑๓ หาร ๕ = ๒.๖ คะแนน 
 ๐  =  ๐ คะแนน 
 



 ๑๗

๒. องคประกอบของปายชื่อพรรณไม  (๕ คะแนน)   
ปายชื่อพรรณไมแตปายตองมีองคประกอบครบถวน คอืตองมี: 

   - รหัสพรรณไม อยูทางมุมบนขวาของปาย   
และมีหัวขอตอไปน้ีครบถวน  

   - ชื่อพ้ืนเมือง   
   - ชื่อวิทยาศาสตร   
   - ชื่อวงศ   
   - ชื่อสามัญ  
   - ประโยชน   

ถึงแมวาบางหัวขอจะไมมีขอมูล ก็ตองใสหัวขอไว แลวใสเครื่องหมาย –   
 
  นอกจากนี้ปายพรรณไมทุกปายตองมีรูปแบบเดียวกัน คือ มีลําดับการเรียงหัวขอเหมือนๆ กัน และ
หากมีการเพิ่มเติมหัวขออ่ืนๆ นอกเหนือไปจาก ๕ หัวขอหลัก ในปายพรรณไมทุกๆ ปายก็ตองมีเหมือนๆ 
กัน (สําหรับในสวนของขอมูลที่เพ่ิมเติมมานี้ ตรวจสอบความถูกตองให แตไมนับเปนคะแนนถูกผิด) 

 
ในเรื่องของความหลากหลายของขนาดของปาย วัสดุอุปกรณที่ใชทําปาย แบบอักษร หรืออ่ืนๆ ที่

เปนเรื่องเก่ียวกับความคิดในการสรางสรรคของอาจารยหรือนักเรียน ก็ไมตองพิจารณาเปนคะแนนถูกผิด 
 

จํานวนพรรณไมที่ทําปายชือ่ทั้งหมด.................ชนิด  องคประกอบของปายชื่อพรรณไมครบถวนและเปน
รูปแบบเดียวกัน..................ชนิด  คิดเปน....................เปอรเซ็นต  และคิดเปน...................คะแนน 
 
 ๙๑ - ๑๐๐%   =  ๕  คะแนน 
 ๘๑ - ๙๐%    =  ๔  คะแนน 
 ๗๑ - ๘๐%    =  ๓  คะแนน 
 ๖๑ - ๗๐%    =  ๒  คะแนน 
 ๕๐ - ๖๐%    =  ๑  คะแนน 
 ๐ - ๔๙%      =  ๐  คะแนน 
 



 ๑๘

๓. รหัสพรรณไม  (๕ คะแนน)   
หากไมมีรหัสพรรณไม หรือมีแตรหัสไมถูกตองสมบูรณ คือตองเปนรหัสตัวเลข ๑๒ หลัก 

ประกอบดวย รหัสกิจกรรมสรางจิตสํานึก (๗) – รหัสไปรษณียประจําทองถิ่นของโรงเรียน – รหัสสมาชิก
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน – หมายเลขประจําตนไมแตละชนิด ก็ใหนับเปนผิด  
 
จํานวนพรรณไมที่ทําปายชือ่ทั้งหมด.................ชนิด  มีรหัสพรรณไมที่มีรูปแบบถกูตอง..................ชนิด  
คิดเปน....................เปอรเซ็นต  คิดเปน...................คะแนน 
 
  ควรจะตองมีครบทุกตนและไมนาจะผิด จึงตั้งเกณฑคะแนนไวสูง 
 ๑๐๐%       =  ๕ คะแนน 
 ๙๕ - ๙๙%  =  ๔ คะแนน 
 ๙๐ - ๙๔%  =  ๓ คะแนน 
 ๘๕ - ๘๙%  =  ๒ คะแนน 
 ๘๐ - ๘๔%  =  ๑ คะแนน 
 ๐ - ๗๙%    =  ๐ คะแนน 
 



 ๑๙

๔. ชื่อพื้นเมอืง  (๕ คะแนน)   
มีชื่อพ้ืนเมืองและการสะกดคําถูกตอง โดยในขอน้ีจะไมพิจารณาวาชื่อพ้ืนเมืองตรงกับชนิดพืช

หรือไม เน่ืองจากจะตรวจตอนที่ตรวจทะเบียนพรรณไม 
 
จํานวนพรรณไมที่ทําปายชือ่ทั้งหมด.................ชนิด  มีพ้ืนเมืองถูกตอง..................ชนิด  คิดเปน
....................เปอรเซ็นต  คดิเปน...................คะแนน 
  
 ควรจะตองมีครบทุกตนและไมนาจะสะกดคําผิด จึงตั้งเกณฑคะแนนไวสูง 
 ๑๐๐%       =  ๕ คะแนน 
 ๙๕ - ๙๙%  =  ๔ คะแนน 
 ๙๐ - ๙๔%  =  ๓ คะแนน 
 ๘๕ - ๘๙%  =  ๒ คะแนน 
 ๘๐ - ๘๔%  =  ๑ คะแนน 
 ๐ - ๗๙%    =  ๐ คะแนน 
 



 ๒๐

๕. ชื่อวิทยาศาสตร  (๑๐ คะแนน)   
สําหรับพืชแตละชนิดนั้น ชือ่วิทยาศาสตรที่ถูกตองจะตองมี :  

   -มีครบ ๓ สวน คือ ชื่อสกุล คําระบุชนิดและชื่อผูตั้ง 
   -ชื่อสกุลเปนตวัใหญ 
   -ชื่อสกุลและคาํระบุชนิดเปนตัวเอนหรือขีดเสนใต 
   -มีชื่อผูตั้งชื่อพรรณไม 
   -ชื่อผูตั้งชื่อพรรณไมไมเปนตัวเอนหรือไมขีดเสนใต 

หากผิดพลาดสวนใดสวนหนึ่งใหนับวาชือ่วิทยาศาสตรของพืชชนิดนั้นผิด 
 
หมายเหตุ: สําหรับในสวนของชื่อ subspecies หรือ variety น้ัน ถูกผิดไมนับเพราะถือวาคอนขางซับซอน
และโรงเรียนไมคอยไดรูจักนัก 
 
  นอกจากนี้การสะกดคําชื่อวิทยาศาสตรตองถูกตองดวย หากอยางใดอยางหนึ่งผิด (รูปแบบหรือการ
สะกดคํา)ใหนับเปนผิด 
 
จํานวนพรรณไมที่ทําปายชือ่ทั้งหมด.................ชนิด  รูปแบบและการสะกดคําชื่อวิทยาศาสตรถูกตอง
..................ชนิด  คิดเปน....................เปอรเซ็นต  (เอา ๑๐ หาร ไดเปนคะแนน) และคิดเปน...................
คะแนน 
 
 ๑๐๐ หาร ๑๐  =  ๑๐  คะแนน 
 ๙๖ หาร ๑๐ =  ๙.๖  คะแนน 
 ๕๐ หาร ๑๐ =  ๕   คะแนน 
 ๒๕ หาร ๑๐  =  ๒.๕  คะแนน 
 ๑๓ หาร ๑๐  =  ๑.๓  คะแนน 
 ๐  =  ๐  คะแนน 
 



 ๒๑

๖. ชื่อวงศ (๕ คะแนน)   
ชื่อวงศถูกตองตรงกับชนิดพืช (เทียบจากชื่อวิทยาศาสตร)  และการสะกดคําชื่อวงศถูกตอง (ตองถูก

ทั้งสองอยาง ถาอยางใดอยางหนึ่งผิดใหนับเปนผิด) 
 
จํานวนพรรณไมที่ทําปายชือ่ทั้งหมด..............ชนิด  มีชื่อวงศถูกตอง...................ชนิด  คิดเปน...............
เปอรเซ็นต คดิเปน..................คะแนน 
 
 ควรจะถูกตองถาตรวจจากหนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย อ. เตม็ สมิตินันทน  และไมนาจะมี
การสะกดคําผดิพลาด  จึงตั้งเกณฑคะแนนไวสูง   
 ๑๐๐%       =  ๕ คะแนน 
 ๙๕ - ๙๙%  =  ๔ คะแนน 
 ๙๐ - ๙๔%  =  ๓ คะแนน 
 ๘๕ - ๘๙%  =  ๒ คะแนน 
 ๘๐ - ๘๔%  =  ๑ คะแนน 
 ๐ - ๗๙%    =  ๐ คะแนน 
 
 



 ๒๒

๗. ชื่อสามัญ (๕ คะแนน)  
  - มีชื่อสามัญครบ และถูกตองตรงกับชนิดพืช (ในกรณีที่พืชชนิดนั้นไมมีชื่อสามัญจริงๆ โดยไม
สามารถหาในเอกสารอางอิงใดๆ ได ก็อนุโลมให)   
      - การสะกดคําชื่อสามัญถูกตอง  
  - รูปแบบการเขียนชื่อสามัญถูกตอง  คือ  ตองขึ้นตนดวยอักษรพิมพใหญตามดวยพิมพเล็ก ในวรรค
ตอไปอาจขึ้นตนดวยพิมพเล็กหรือพิมพใหญก็ได  

ตองถูกตองทัง้สามประการนี้ ถาอยางใดอยางหนึ่งผิดใหนับเปนผิด 
 
จํานวนพรรณไมที่ทําปายชือ่ทั้งหมด..............ชนิด  มีชื่อสามัญถูกตอง...................ชนิด  คิดเปน...............
เปอรเซ็นต  และคิดเปน..................คะแนน 
 
 ๙๑ - ๑๐๐%  =  ๕  คะแนน 
 ๘๑ - ๙๐%    =  ๔ คะแนน 
 ๗๑ - ๘๐%    =  ๓  คะแนน 
 ๖๑ - ๗๐%    =  ๒  คะแนน 
 ๕๐ - ๖๐%    =  ๑  คะแนน 
 ๐ - ๔๙%     =  ๐  คะแนน 
 



 ๒๓

๘. ประโยชน (๕ คะแนน)   
มีขอมูลการใชประโยชน  และขอมูลที่ใสมานั้นเปนการใชประโยชนจริงๆ ไมใชเอาขอมูลลักษณะ

วิสัยหรืออ่ืนๆ มาใส และพิจารณาดวยวาขอมูลการใชประโยชนน้ันๆ ถูกตองตรงกับชนิดของพรรณไม
หรือไม 
 
จํานวนพรรณไมที่ทําปายชือ่ทั้งหมด..............ชนิด  มีขอมูลประโยชนถูกตอง...................ชนิด  คิดเปน
...............เปอรเซ็นต และคดิเปน..................คะแนน 
 
 ๙๑ - ๑๐๐%  =  ๕  คะแนน 
 ๘๑ - ๙๐%    =  ๔ คะแนน 
 ๗๑ - ๘๐%    =  ๓  คะแนน 
 ๖๑ - ๗๐%    =  ๒  คะแนน 
 ๕๐ - ๖๐%    =  ๑  คะแนน 
 ๐ - ๔๙%     =  ๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔

ภาคผนวก 
 
เอกสารประกอบการเรียนรูและดําเนินงานดานพฤกษศาสตร เพื่อขอรับการประเมิน
ความถูกตองทางวิชาการ 
 
๑) ตัวอยางพรรณไมและการศึกษาพรรณไม 
 - การเก็บและรักษาตัวอยางพันธุไม 
 - แบบฟอรมตัวอยางปายขอมูลติดตัวอยางพันธุไม 
 - ขอเสนอแนะจากนักพฤกษศาสตรที่โรงเรียนสมาชิกจะตองทําความเขาใจ 
 - การจัดเก็บและระบบการจัดเก็บตัวอยางพันธุไมรักษาสภาพในพิพิธภัณฑพืช 
 - การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.๗-๐๐๓) 
 - ซีดีโปรแกรมสื่อผสม เอิรธกับแนท ตอน “กาวแรกกับพฤกษอนุกรมวิธาน” 
 
๒) ทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณไม 
 - คูมือการทําทะเบียนพรรณไม 
 - ทะเบียนพรรณไม (ก.๗-๐๐๕) 
 - ชื่อพรรณไม 
 - ลักษณะวิสัยและถิ่นอาศัย 
 - แนวทางการถายภาพพรรณไมเพ่ืองานดานพฤกษศาสตร 
 - หนังสือ ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย ดร.เต็ม สมิตินันทน 
 - โปรแกรมฐานขอมูล ชื่อพรรณไมในเมืองไทย 
 
๓) ปายชื่อพรรณไม 

- การจัดทําปายชื่อพรรณไม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕

ขอกําหนดในการสงงานเพื่อขอรับการประเมินความถกูตองทางวิชาการ 
 
๑) การจัดเตรียมขอมูลงานเพื่อสงตรวจประเมินความถูกตองทางวิชาการดานพฤกษศาสตร 
 

แยกโฟลเดอรงานออกเปน ๓ เรื่อง ไดแก ตัวอยางพรรณไมและการศึกษาพรรณไม ทะเบียนพรรณ
ไมและภาพถายพรรณไม และปายชื่อพรรณไม 
 

 
 

ภาพที่ ๑  การจัดโฟลเดอรงานสงประเมินความถูกตองทางวิชาการ 
 
๒) โฟลเดอรตัวอยางพรรณไมและการศึกษาพรรณไม 
 

แยกโฟลเดอรตามประเภทของตัวอยาง ไดแก ตัวอยางพรรณไมแหง ตัวอยางพรรณไมดอง และ
ตัวอยางพรรณไมเฉพาะสวน 
 

 
 

ภาพที่ ๒  การจัดโฟลเดอรตัวอยางพรรณไมและการศึกษาพรรณไม 
 

ในแตละโฟลเดอร ตั้งชื่อโฟลเดอรโดยใชรหัสพรรณไม (เฉพาะเลขชุดสุดทายของรหัสพรรณไม ๓ 
หลัก) และชื่อพ้ืนเมือง บันทึกภาพตัวอยางพรรณไม จัดทําเปนไฟลภาพชนิด .jpg ขนาด ๖๔๐ x ๔๘๐ พิก
เซล หรือ ๑๒๘๐ x ๙๖๐ พิกเซล โดยภาพตัวอยางพรรณไมแตละชนิดตองแสดงใหเห็นภาพตัวอยางที่เปน
ชิ้นสํารอง (duplicate) และจัดภาพ duplicate ของแตละชนิดใหอยูในโฟลเดอรเดียวกัน 

 



 ๒๖

 
 

ภาพที่ ๓  การจัดโฟลเดอรงานภายในโฟลเดอรตัวอยางพรรณไมแตละประเภท 
 

ตัวอยางแหง แตละตัวอยางถายภาพใหเห็นตัวอยางทั้งชิ้นชัดเจน และเห็นปายขอมูลที่ติดอยูมุมซาย
ลางของชิ้นตัวอยางชัดเจน 
 

ตัวอยางชิ้นที่ ๑ ตัวอยางชิ้นที่ ๒ ตัวอยางชิ้นที่ ๓ 
 

ภาพที่ ๔  ภาพตัวอยางแหง แสดงใหเห็นตัวอยางที่เปนชิ้นสํารอง (duplicate) 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗

ตัวอยางดองและตัวอยางเฉพาะสวน  แตละตัวอยางถายภาพใหเห็นชิ้นตัวอยางภายในขวดหรือ
กลองชัดเจน และเห็นปายขอมูลที่ติดขางขวดหรือกลองชัดเจน 
 

  
ปายขอมูล ชิ้นตัวอยาง 

 
ภาพที่ ๕  ภาพตัวอยางดอง แสดงใหเห็นปายขอมูลและชิ้นตัวอยางภายใน 

 
 แตละชนิดพรรณไมที่มีการเก็บตัวอยางพรรณไม ทั้งตัวอยางแหง ตัวอยางดอง และตัวอยางเฉพาะ
สวน ตองมีสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไมจากการศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (หนาที่ ๘ 
ของ ก.๗-๐๐๓) แนบมาดวย โดยสงมาเปนไฟลภาพชนิด .jpg หรือสําเนาเอกสาร หรือคัดลอกขอความ
นํามาพิมพเปนไฟลเอกสารดวยโปรแกรม Microsoft Word อยางใดอยางหนึ่ง 
 

 

 
ภาพที่ ๖  สรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม หนาที่ ๘ 



 ๒๘

๓) โฟลเดอรทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณไม 
 

มีไฟลทะเบียนพรรณไมในรูปแบบ Microsoft Excel และโฟลเดอรภาพถายพรรณไมแตละชนิด ใน
แตละโฟลเดอร ตั้งชื่อโฟลเดอรโดยใชรหัสพรรณไม (เฉพาะเลขชุดสุดทายของรหัสพรรณไม ๓ หลัก) และ
ชื่อพ้ืนเมือง บันทึกภาพสวนตางๆ ของพืชชนิดเดียวกัน จัดทําเปนไฟลภาพชนิด .jpg ขนาด ๖๔๐ x ๔๘๐ 
พิกเซล หรือ ๑๒๘๐ x ๙๖๐ พิกเซล และจัดภาพรวมไวในโฟลเดอรเดียวกัน 
  

 
 

ภาพที่ ๗  การจัดโฟลเดอรและงานภายในโฟลเดอรทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณไม 
 

 
 

ภาพที่ ๘  ทะเบียนพรรณไมที่จัดทําในโปรแกรม Microsoft Excel 
 
 



 ๒๙

 
ลักษณะวิสัย 

 

 
ลําตน 

 
ใบ 
 

 
ชอดอก 

 
ดอก 

 

 
ผล 

ภาพที่ ๙  ตัวอยางการถายภาพสวนตางๆ ของพืชแตละชนิด (กาหลง) 
 



 ๓๐

 
 

ภาพที่ ๑๐  การจัดภาพสวนตางๆ ของพืชแตละชนิดไวในโฟลเดอรและการตั้งชื่อ 
 
๔) โฟลเดอรปายชื่อพรรณไม 
 

มีไฟลปายชื่อพรรณไมสมบูรณที่จัดทําในโปรแกรม  Microsoft  Word  หรือ  Microsoft  
Powerpoint หรือภาพถายปายชื่อพรรณไมสมบูรณที่เห็นขอมูลรายละเอียดบนปายชัดเจน สามารถอานได  
 

                     
 

ภาพที่ ๑๑  ตัวอยางไฟลปายชื่อพรรณไมที่จัดทําในโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Powerpoint 
                         ภายในโฟลเดอรปายชื่อพรรณไม 
 

ในกรณีที่ใชภาพถายปายชื่อพรรณไม ใหจัดทําเปนไฟลภาพชนิด .jpg ขนาด ๖๔๐ x ๔๘๐ พิกเซล 
หรือ ๑๒๘๐ x ๙๖๐ พิกเซล ตั้งชื่อไฟลภาพโดยใชรหัสพรรณไม (เฉพาะเลขชุดสุดทายของรหัสพรรณไม ๓ 
หลัก) และชื่อพ้ืนเมือง 
 

ขนาดภาพ 640 x 480 pixels หรือ 1280 x 960 pixels 



 ๓๑

 

 
 

ภาพที่ ๑๑  ตัวอยางไฟลภาพปายชื่อพรรณไมและการตั้งชื่อไฟลภายในโฟลเดอรปายชื่อพรรณไม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒

ขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินความถูกตองทางวิชาการ 
๑. จัดสงเอกสารประกอบการเรียนรูและดําเนินงานดานพฤกษศาสตรใหกับโรงเรียนสมาชิก เพ่ือ

ศึกษาและทําความเขาใจ และใชเปนคูมือประกอบการดําเนินงานดานพฤกษศาสตรใหมีความถูกตองทาง
วิชาการ 

๒. เจาหนาที่สวนภูมิภาคประจําเขตรับเอกสารและงานที่เกี่ยวของกับการประเมินความถูกตองทาง
วิชาการจากโรงเรียนสมาชิกในเขตของตน ประกอบดวย ทะเบียนพรรณไม ภาพถายพรรณไม ปายชื่อ
พรรณไม ภาพถายตัวอยางพรรณไมและสรุปลักษณะขอมูลพรรณไม ตรวจสอบความสมบูรณของเอกสาร
และงานที่รับมาในเบื้องตน ตามรายการในแบบฟอรมการสงงานเพื่อขอรับการประเมินความถูกตองทาง
วิชาการ 

หากเจาหนาที่สวนภูมิภาคตรวจสอบแลวพบวางานที่สงเขามายังไมสมบูรณ ใหมีการประสานงาน
กับโรงเรียนสมาชิก เพ่ือปรับปรุงแกไขและสงงานกลับมาใหม หากตรวจสอบแลวพบวางานที่สงเขามา
ครบถวนสมบูรณ ใหจัดสงเอกสารและงานทั้งหมดใหเจาหนาที่ธุรการ ก.๗ เพ่ือดําเนินการตอไป 

๓. เจาหนาที่ธุรการ ก.๗ จัดเก็บสําเนาขอมูลเอกสารและงานใหเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกสําหรับการ
สืบคนในภายหลัง และจัดทํารายงานความกาวหนาของการรับเอกสารดังกลาวใหกับหัวหนาสํานักงาน 
อพ.สธ. และรองหัวหนาสํานักงาน อพ.สธ. เพ่ือทราบ 

๔. เจาหนาที่ธุรการ ก.๗ จัดสงเอกสารและงานใหเจาหนาที่หนวยปฏิบัติการพฤกษศาสตรเพ่ือตรวจ 
ประเมินความถูกตองทางวิชาการ 

๕. เจาหนาที่หนวยปฏิบัติการพฤกษศาสตรตรวจประเมินความถูกตองทางวิชาการของทะเบียน
พรรณไม ภาพถายพรรณไม ปายชื่อพรรณไม ภาพตัวอยางพรรณไมและสรุปลักษณะขอมูลพรรณไม โดย
เรียงตามลําดับวันที่สงถึงเจาหนาที่ธุรการ ก.๗ และรายงานผลการประเมินแตละหัวขอ สรุปผลการประเมิน 
พรอมความเห็นหรือขอเสนอแนะ คะแนนจากการประเมินที่โรงเรียนสมาชิกไดรับและผานเกณฑที่กําหนดไว 
สามารถนํามาใชประกอบการขอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับพระราชทานปายสนองพระราชดําริ
และเกียรติบัตรลําดับตางๆ (การประเมินดานที่ ๑-๓)  โดยมีอายุการใชงาน ๒ ป นับจากวันที่ตรวจประเมิน
แลวเสร็จซ่ึงระบุในแบบฟอรมรายงานผลการประเมิน 

๖. เจาหนาที่หนวยปฏิบัติการพฤกษศาสตรสงเอกสารและงานที่ตรวจแลวเสร็จ (ทะเบียนพรรณไม  
ภาพถายพรรณไม  ปายชื่อพรรณไม ภาพตัวอยางพรรณไมและสรุปลักษณะขอมูลพรรณไม) พรอมทั้ง
แบบฟอรมรายงานผลการประเมินทั้งหมดใหกับเจาหนาที่ธุรการ ก.๗ 

๗. เจาหนาที่ธุรการ ก.๗ จัดเก็บสําเนาขอมูลเอกสารและงานใหเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกสําหรับการ
สืบคนในภายหลัง แลวจึงสงเอกสารและงานคืนใหโรงเรียนสมาชิก และจัดทํารายงานความกาวหนาของการ
สงเอกสารคืนโรงเรียนสมาชิกใหกับหัวหนาสํานักงาน อพ.สธ. และรองหัวหนาสํานักงาน อพ.สธ. เพ่ือทราบ 

๘. ในกรณีที่โรงเรียนสมาชิกสงเอกสารและงานเขามาตรวจแลวไมผานเกณฑคะแนนประเมินที่
กําหนดไว สามารถแกไขงานในหัวขอตางๆ ใหถูกตองแลวสงกลับมาเพื่อขอรับการประเมินใหมตามขั้นตอน
ดังกลาวไดเรื่อยๆ จนกวาจะมีคะแนนผานเกณฑ 
 



 ๓๓
1. – แบบฟอรมการสงทะเบียนพรรณไม ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ การศึกษาพรรณไม 

และภาพถายตวัอยางพรรณไมแหงและดอง สําหรับโรงเรียน 

 1. 
สําหรับโรงเรียนสงงานใหเจาหนาท่ีพฤกษศาสตรตรวจสอบและแกไข 

 
วันที่ ........... เดือน ........................................ พ.ศ. ....................... 

 
โรงเรียน........................................................................................................................ จังหวัด ........................................... 
 
งานที่สงใหตรวจ : 

 ทะเบียนพรรณไม      ปายช่ือพรรณไมสมบูรณ      การศึกษาพรรณไม      ภาพถายตัวอยางพรรณไมแหงและดอง 
 
งานสงตรวจแกไขเปนคร้ังท่ี ............. ถาไมใชครั้งแรก  สงตรวจแกไขลาสุดเมื่อวันที่ ............................................................. 
 
กอนจะสงงานมาใหเจาหนาท่ีพฤกษศาสตรตรวจสอบความถูกตอง  ทางโรงเรียนไดตรวจทานดีแลววา  (ใสเครื่องหมาย 

 ในชอง  หนาขอความที่ตรวจทานแลววาถูกตอง) : 
 
ทะเบียนพรรณไม :   

  มีขอมูลของพรรณไมในโรงเรียน  จํานวน ............................. ชนิด     
  มีภาพถายพรรณไมแนบมาดวย  จํานวน .............................. ชนิด   
  ภาพถายพรรณไมทุกชนิด เปนภาพที่ทางโรงเรียนถายเองจากพรรณไมที่มีอยูจริงในโรงเรียน มิไดคัดลอกมาจากที่ใด   
  ทะเบียนพรรณไมอยูในรูปของไฟล Microsoft Office Excel 
  มีชื่อโรงเรียน จังหวัด และรหัสสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
  ในตารางมีชองขอมูลรหัสพรรณไม  

            รหัสพรรณไมเปนเลขสิบสองหลัก (เชน 7-10303-002-001) และถาพรรณไมชนิดใดมีจํานวนมากกวา 1 ตน 
          ไดมีการระบุจํานวนตนโดยการใสเครื่องหมาย / ดังตัวอยาง 7-10303-002-002/10 (ตนไมรหัสนี้ มีจํานวน 10 ตน) 

  ในตารางมีชองขอมูลชื่อพ้ืนเมือง 
  ในตารางมีชองขอมูลชื่อวิทยาศาสตร 

            ชื่อวิทยาศาสตรของพรรณไมสวนใหญ (มากกวา 50 % ของจํานวนพรรณไมที่มีรายชื่อในทะเบียน) มีครบ 3 สวน คือ 
          ชื่อสกุล (generic name) คําระบุชนิด (specific epithet) และชื่อผูต้ังชื่อพรรณไม (author’s name) 

            ชื่อสกุล ขึ้นตนดวยอักษรพิมพใหญแลวตามดวยพิมพเล็ก สวนคําระบุชนิดเปนอักษรพิมพเล็กทั้งหมด  
            ชื่อสกุล และคําระบุชนิด เปนตัวเอน หรือขีดเสนใต  สวนชื่อผูต้ังชื่อพรรณไม เปนตัวตรงธรรมดา ไมเอน ไมขีดเสนใต 
            การสะกดคําชื่อวิทยาศาสตรถูกตองตามเอกสารอางอิง 

  ในตารางมีชองขอมูลชื่อวงศ 
            ชื่อวงศเปนตัวตรงธรรมดา เปนอักษรพิมพใหญทั้งหมด หรือขึ้นตนดวยพิมพใหญแลวตามดวยพิมพเล็ก 
            การสะกดคําชื่อวงศถูกตองตามเอกสารอางอิง 

  ในตารางมีชองขอมูลลักษณะวิสัย (เชน ไมตน ไมพุม ไมลมลุก ไมเล้ือย ไมรอเล้ือย เฟรน กลวยไม ปาลม ไผ หญา เปนตน) 
  ในตารางมีชองขอมูลลักษณะเดนของพืช  

            ขอมลูที่ใสในชองลักษณะเดนนี้เปนลักษณะเดนจริงๆ คือ เปนลักษณะที่ชวยในการสังเกตและจดจําตนไมชนิดนั้นๆ 
          เชน การมียาง มีหนาม สีดอก การมีกล่ินหอม ฯลฯ 

  ในตารางมีชองขอมูลบริเวณที่พบ 
 



 ๓๔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2. 
สําหรับโรงเรียนสงงานใหเจาหนาท่ีพฤกษศาสตรตรวจสอบและแกไข (ตอจากหนา 1) 

 
กอนจะสงงานมาใหเจาหนาท่ีพฤกษศาสตรตรวจสอบความถูกตอง  ทางโรงเรียนไดตรวจทานดีแลววา (ใสเครื่องหมาย 

 ในชอง  หนาขอความที่ตรวจทานแลววาถูกตอง) : 
 
ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ :   
สงปายชื่อมาใหตรวจในรูปแบบของ :  

 ไฟล     ภาพถายของปายช่ือพรรณไม (ในกรณีที่มิไดพิมพจากคอมพิวเตอรลงกระดาษ แตใชการเขียนลงบนวัสดุตางๆ)    
  มีปายชื่อพรรณไมสมบูรณของตนไมในโรงเรียน  จํานวน ............................. ชนิด     
  บนปายชื่อของพรรณไมแตละชนิดมีรหัสพรรณไมอยูทางมุมบนขวา     
  มีหัวขอชื่อพ้ืนเมือง 

            การสะกดคําชื่อพ้ืนเมืองถูกตอง 
  มีหัวขอชื่อวิทยาศาสตร 

            ชื่อวิทยาศาสตรของพรรณไมแตละชนิดมีครบ 3 สวน คือ ชื่อสกุล (generic name) คําระบุชนิด (specific epithet)  
          และชื่อผูต้ังชื่อพรรณไม (author’s name) 

            ชื่อสกุล ขึ้นตนดวยอักษรพิมพใหญแลวตามดวยพิมพเล็ก สวนคําระบุชนิดเปนอักษรพิมพเล็กทั้งหมด  
            ชื่อสกุล และคําระบุชนิด เปนตัวเอน หรือขีดเสนใต  สวนชื่อผูต้ังชื่อพรรณไม เปนตัวตรงธรรมดา ไมเอน ไมขีดเสนใต 
            การสะกดคําชื่อวิทยาศาสตรถูกตองตามเอกสารอางอิง 

  มีหัวขอชื่อวงศ 
            ชื่อวงศเปนตัวตรงธรรมดา เปนอักษรพิมพใหญทั้งหมด หรือขึ้นตนดวยพิมพใหญแลวตามดวยพิมพเล็ก 
            การสะกดคําชื่อวงศถูกตองตามเอกสารอางอิง 

  มีหัวขอชื่อสามัญ  
            พืชบางชนิดไมมีชื่อสามัญ  แตก็ไดใสหัวขอชื่อสามัญไวบนปาย แลวใสเครื่องหมาย – ตามหลัง ดังตัวอยาง  

          ชื่อสามัญ :         − 
            การสะกดคําชื่อสามัญถูกตองตามเอกสารอางอิง 

  มีหัวขอประโยชน 
  ปายชื่อของพรรณไมทุกชนิดมีรูปแบบเดียวกัน กลาวคือมีหัวขอครบทุกหัวขอดังกลาวมาขางตน และมีการเรียงลําดับหัวขอ 
 เหมือนๆ กัน 

การศึกษาพรรณไม :   
  มีสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไมจากการศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (หนาที่ 8 ของ ก.7-003) 

          สงมาใหตรวจในรูปแบบ     ไฟลภาพ       สําเนาเอกสาร      คัดลอกขอความนํามาพิมพเปนไฟลเอกสาร 
ภาพถายตัวอยางพรรณไมแหงและดอง : 

  มีตัวอยางพรรณไมแหง  จํานวน ................... ชนิด  และตัวอยางพรรณไมดอง/เฉพาะสวน  จํานวน ................... ชนิด  
  ถายรูปตัวอยางทุกชิ้น (แมจะเปนตัวอยางที่ทําซ้ําของตนไมชนิดเดียวกัน) ใหนักพฤกษศาสตรตรวจสอบความถูกตอง   
  ตัวอยางพรรณไมแหงของตนไมแตละชนิด มีการทําซ้ํา (ต้ังแต 2 ชิ้นขึ้นไป)   
  ตัวอยางพรรณไมแหงแตละชิ้นเปนตัวอยางที่สมบูรณ  คือประกอบดวย กิ่ง ใบ และดอก (หรือผล) ครบถวน  
  ตัวอยางพรรณไมดองแตละชิ้นเปนตัวอยางของพืชที่ไมสามารถทําเปนตัวอยางแหงได เชน พืชที่มีลักษณะอวบน้ํา มีความ 

      หนามาก เชน ดอกดาหลา  ผลไมที่มีเนื้อฉํ่าน้ํา เปนตน 
  ตัวอยางพรรณไมดองทุกชิ้น ดองดวยเอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล) ความเขมขนประมาณ 70% หรือดองดวยเหลาขาว  
  ตัวอยางพรรณไมแหงแตละชิ้นมีแผนปายขอมูลติดอยูที่บริเวณมุมลางซาย  สวนตัวอยางพรรณไมดองก็มีแผนปายขอมูลติด 

      อยูที่ภาชนะบรรจุตัวอยางเชนกัน 
  แผนปายขอมูลบนตัวอยางพรรณไมแหงและดองแตละชิ้นมีการกรอกขอมูลไวครบถวน     

 



 ๓๕
 

 3. 
โรงเรียนไดตรวจทานดีแลววางานท่ีสงมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังกลาวขางตน   

จึงไดสงงานมาใหเจาหนาท่ีพฤกษศาสตรตรวจสอบและแกไข 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................................ 
 (..............................................................................)  
                        ผูสงทะเบียนพรรณไม 
ตําแหนง................................................................... 
ที่อยู.......................................................................... 
................................................................................. 
e-mail....................................... ............................ 
โทร.......................................................................... 

 
 
 
 
 
      ลงช่ือ........................................................................ 
      (..............................................................................) 
                           ผูสงการศึกษาพรรณไม 
      ตําแหนง................................................................... 
      ที่อยู.......................................................................... 
      ................................................................................ 
    e-mail....................................... ............................ 
      โทร.......................................................................... 

 
 
 
 

เจาหนาท่ีสวนภูมิภาคประจําเขตไดตรวจทานดีแลววางานท่ีสงมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังกลาวขางตน 
 

           ลงช่ือ........................................................................ 
           (..............................................................................) 
                         เจาหนาที่สวนภูมิภาคประจําเขต 
           ตําแหนง................................................................... 
           ที่อยู.......................................................................... 
           ................................................................................ 
        e-mail....................................... ............................ 
           โทร.......................................................................... 
 

ลงช่ือ........................................................................ 
(..............................................................................)  

ผูสงปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 
ตําแหนง................................................................... 
ที่อยู.......................................................................... 
................................................................................ 
e-mail....................................... ............................ 
โทร.......................................................................... 
 

ลงช่ือ........................................................................ 
(..............................................................................)  

ผูสงภาพถายตัวอยางพรณไมแหงและดอง 
ตําแหนง................................................................... 
ที่อยู.......................................................................... 
................................................................................ 
e-mail....................................... ............................ 
โทร.......................................................................... 
 



 ๓๖ 
ใบประเมินความถูกตองทางวิชาการ 

 
 
                                               วันที ่        เดือน                                              พ.ศ. 
โรงเรียน                     จังหวัด 
 

งานทีป่ระเมิน : 
 ทะเบยีนพรรณไม    ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ   ตัวอยางพรรณไมแหงและดอง/การศึกษาพรรณไม 

 
ทะเบียนพรรณไม 

 
มีสวนตางๆ ที่ตองพิจารณาดงัตอไปนี้ : ไดคะแนน หมายเหต ุ

1. ภาพถายพรรณไม  
      1.1. ภาพถายพรรณไมครบถวน (20 คะแนน)  
      1.2. ความชัดเจนของภาพถายพรรณไม (10 คะแนน)  
      1.3. ภาพถายกับชื่อชนดิตนไมตรงกัน (10 คะแนน) 

  

2. รูปแบบทะเบียนพรรณไม (5 คะแนน)     
3. หมายเลขรหัสพรรณไม (5 คะแนน)     
4. ช่ือพื้นเมือง (5 คะแนน)     
5. ช่ือวิทยาศาสตร  
      5.1 รูปแบบการเขียนชื่อวิทยาศาสตรถูกตอง (10 คะแนน)  
      5.2 การสะกดคําชื่อวิทยาศาสตรถูกตอง (10 คะแนน) 

  

6.  ช่ือวงศ (5 คะแนน)     
7. ลักษณะวิสัยถูกตอง (5 คะแนน)   
8. ลักษณะพิเศษ  (10 คะแนน)     
9. บริเวณที่พบ (5 คะแนน)     
รวมคะแนนเตม็  100  คะแนน   
คิดเปนคะแนนที่ใชในการประเมิน  50  คะแนน   

 
คะแนนเต็ม  50  คะแนน  ใชในการประเมนิรวมกับคะแนนความถกูตองของปายชื่อพรรณไม (30 คะแนน) 

และตัวอยางพรรณไมแหงและดอง (20 คะแนน) 
 

ลงชื่อ........................................................................ผูประเมิน 
            เจาหนาทีพ่ฤกษศาสตร 



 ๓๗
 

ปายชื่อพรรณไมสมบรูณ 
 

มีสวนตางๆ ที่ตองพิจารณาดงัตอไปนี้ : ไดคะแนน หมายเหต ุ
1. ปริมาณปายชื่อพรรณไม  (20 คะแนน)    
2. องคประกอบของปายชื่อพรรณไม  (5 คะแนน)   
3. รหัสพรรณไม  (5 คะแนน)   
4. ช่ือพื้นเมือง  (5 คะแนน)   
5. ช่ือวิทยาศาสตร  (10 คะแนน)   
6. ช่ือวงศ  (5 คะแนน)   
7. ช่ือสามัญ  (5 คะแนน)   
8. ประโยชน  (5 คะแนน)   
รวมคะแนนเตม็  60  คะแนน   
คิดเปนคะแนนที่ใชในการประเมิน  30  คะแนน   

 
คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ใชในการประเมนิรวมกับคะแนนความถกูตองของทะเบียนพรรณไม (50 คะแนน) 

และตัวอยางพรรณไมแหงและดอง (20 คะแนน) 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................................ผูประเมิน 
            เจาหนาทีพ่ฤกษศาสตร 



 ๓๘
 

ตัวอยางพรรณไมแหงและดอง/การศึกษาพรรณไม 
 

มีสวนตางๆ ที่ตองพิจารณาดงัตอไปนี้ : ไดคะแนน หมายเหต ุ
1. เปอรเซนตความถูกตองของชิ้นตัวอยาง : ทั้งที่เปนตัวอยางแหง 
    และตัวอยางดอง พรอมดวยสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม  
    (จํานวนชิ้นตัวอยางที่ถูกตอง ตอจํานวนชิ้นตัวอยางทีส่งมาให 
    ตรวจทั้งหมด)   

  

คิดเปนคะแนนที่ใชในการประเมิน  20  คะแนน   
 
คะแนนเต็ม  20  คะแนน  ใชในการประเมนิรวมกับคะแนนความถกูตองของทะเบียนพรรณไม (50 คะแนน)

และปายชื่อพรรณไม (30 คะแนน)  
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................................ผูประเมิน 
            เจาหนาทีพ่ฤกษศาสตร 

 



 ๓๙
สรุปผลการประเมินความถูกตองทางวิชาการ 

 
งานที่ประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ความถูกตองทะเบียนพรรณไม 50  
2. ความถูกตองปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 30  
3. การทําตัวอยางพรรณไมแหงและดอง 20  
รวมคะแนน 100  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................................ผูประเมิน 
            เจาหนาทีพ่ฤกษศาสตร 
 

 
         -  คะแนนที่ได    มากกวาหรือเทากับ      นอยกวา      80  คะแนน 
         -  เพราะฉะนั้น    ผาน      ไมผาน      การประเมินความถูกตองทางวิชาการ 
 


