
องค์ประกอบท่ี 1 การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
1.  การก าหนดพื้นท่ีศึกษา 
       การก าหนดพื้นที่ศึกษา คือ การน าพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียนมาพิจารณา และแบ่งออกเป็น
ส่วนๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียนมาก าหนดขอบเขตรวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง 
2. น าพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียนมาแบ่งออกเป็นส่วนๆ ให้มีขนาดเหมาะสมส าหรับการ

เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนเป็นกลุ่ม 
3. ผู้เรียนเลือกพื้นที่ศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมและเป็นตัวแทนพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

        คร ู
มี/ได้พื้นที่ศึกษาที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ผู้เรียน 
มี/ได้พื้นที่ศึกษาหลายพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้ตามความสนใจ 
ใบงาน 
1.  น าแผนผังพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียนมาพิจารณาประกอบกับจ านวนผู้เรียน จ านวนชั้น     
     จ านวนห้อง  พืชพรรณ  และความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ 
2.  แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ตามความเหมาะสม 

2.1 ให้จัดท าแผนผังแสดงการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ  
2.2 ให้ก าหนดชื่อที่ใช้เรียกพื้นที่ เช่น พื้นที่ บริเวณ  เป็นต้น  
2.3 ให้หาขนาดของแต่ละพื้นที่ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รู้การจัดการแบ่งงานเป็นส่วนย่อย 
2. รู้การวางแผนการจัดการพื้นที่ 
3. รู้ขอบเขตพื้นที่ที่จะเข้าไปเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



2.  ส ารวจพรรณไม้ในพื้นท่ีศึกษา 
   ส ารวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา คือ การเดิน ศึกษา สังเกต พรรณไม้ในพื้นที่ที่ก าหนด แล้ว
บันทึกข้อมูล เพื่อให้ทราบประเภท ลักษณะวิสัย ชนิด จ านวน ของพรรณไม้ในเบื้องต้น  

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
       คร ู

 1. ได้จัดการให้ผู้เรียนสัมผัส และศึกษาพรรณไม้ 
2. ได้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้เบื้องต้น 
ผู้เรียน 
1. ได้สัมผัส และศึกษาพรรณไม้ 
2. ได้รู้วิธีการส ารวจพรรณไม้เบื้องต้น 
3. ได้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้เบื้องต้น 

 ใบงาน 
1. เดินส ารวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา โดยน าแบบบันทึกการศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน 

(ก.7-003) ประกอบในการศึกษาเปรียบเทียบ 
2. สังเกต บันทึกความแตกต่างของพรรณไม้ ที่ปรากฏในพื้นที่ศึกษา 
3. บันทึก และสรุปข้อมูลพรรณไม้ตามประเภท ลักษณะวิสัย ชนิด จ านวน ในพื้นที่ศึกษา 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. รู้ข้อมูลประเภท ลักษณะวิสัย ชนิด จ านวนของพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา 
 2. รู้การวางแผนการส ารวจ และการท างานเป็นระเบียบ 
 3. รู้ทักษะในการส ารวจ สังเกต บันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3   ท าและติดป้ายรหัสต้น  
 การท าและติดป้ายรหัสต้น คือ การน าวัสดุที่มีความคงทนหรือวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายใน
ธรรมชาติ เช่น แผ่นสังกะสี กระป๋องน้ าอัดลม กระดาษแข็งเคลือบพลาติก เป็นต้น มาตัดเป็นแผ่น 
ตอกรหัสเป็นตัวเลข 3 ตัว ทับด้วยหมายเลขต้น เจาะรูทั้ง 2 ข้าง น าลวดขดเป็นสปริง ร้อยและน าไป
ติดแสดงที่ต้นไม้   

โดยมีขั้นตอนเร่ิมจากการส ารวจ บันทึกชื่อและจ านวนพรรณไม้ในแต่ละพื้นที่ (ล าดับการ
เรียนรู้ข้อ 2)  น าข้อมูลมาวิเคราะห์รวมกันและก าหนดรหัสพรรณไม้  เป็นรหัสหมายเลข 3 หลักให้
พืชแต่ละชนิดไม่ซ้ ากัน 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 คร ู
  ได้จัดการให้ผู้เรียนท าและติดป้ายรหัส  
 ผู้เรียน 
  ได้ฝึกทักษะ การท าและติดแผ่นป้ายรหัสต้น  
 ใบงาน 

  ให้ผู้เรียนจัดหาวัสดุ และน ามาท าป้ายรหัสประจ าต้นติดที่ต้นไม้ตามแบบฟอร์มของ 
อพ.สธ. ก าหนด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              1. ท าเพื่อให้ต้นไม้มีรหัสประจ าต้น ไม่ให้รหัสซ้ ากัน 

 2. ป้องกันการสับสนของต้นไม้ที่ส ารวจแล้วและยังไม่ได้ส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ตั้งชื่อ สอบถามชื่อ ศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน (ก.7-003  หน้า 1)  
 ตั้งชื่อ สอบถามชื่อ ข้อมูลพื้นบ้าน (ก.7-003  หน้า 1) คือ การสังเกตลักษณะของพืช  
ตั้งชื่อ  หรือสอบถามชื่อ ข้อมูลพื้นบ้าน จากผู้รู้ และบันทึกลงใน . 7 – 003 หน้าที่ 1  
     ประโยชน์ที่จะได้รับ  
   คร ู
   ได้จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ไปสัมผัสพรรณไม้และชุมชน  

 ผู้เรียน 
   1.ผู้เรียนได้สัมผัสพรรณไม้และชุมชน โดยการสัมภาษณ์ผู้รู้ และข้อมูลพื้นบ้าน 
   2. ผู้เรียนได้คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความอ่อนน้อม และความอดทน  
ใบงาน 
  ให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลพื้นบ้านลงในแบบบันทึกการศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน (ก.7-003)  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

         1.ท าให้รู้พรรณไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ 
         2.เกิดความสัมพันธ์กับชุมชน 
         3.ท าให้เกิดคุณธรรมความรับผิดชอบ 

 
 
 
5. ท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ 

การท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้  คือ การก าหนดสัญลักษณ์ของพรรณไม้ น ามาจัดลง
ต าแหน่งในผัง โดยมีมาตราส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานและการน าเสนอ  กรณีที่พรรณไม้ปรากฏ
อยู่หนาแน่นอาจแยกได้หลายผัง เช่น ผังไม้ต้น  ผังไม้พุ่ม  ผังไม้คลุมดิน  ขึ้นอยู่กับการน าผังพรรณ
ไม้ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 
 จากพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมดที่ได้ท าการแบ่งเป็นพื้นที่ย่อยๆ แล้ว มอบหมายให้แต่ละกลุ่ม
ย่อยจัดท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้มีมาตราส่วนเดียวกัน ระบุทิศที่ถูก
ตรงตามความเป็นจริงลงในผัง จากนั้นให้ก าหนดจุดอ้างอิงซึ่งต้องอยู่คงที่ ไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือ
เปลี่ยนต าแหน่งอยู่บ่อยๆ เช่น มุมใดมุมหนึ่งของอาคาร แนวถนน เสาธง ประตูทางเข้าโรงเรียน 
ฯลฯ ก าหนดแกนอ้างอิงซึ่งเป็นแกนสมมุติขึ้นมาสองแกน ก าหนดให้เป็นแกน x และแกน y ทั้งสอง
แกนตัดกันเป็นมุมฉากที่จุดอ้างอิง ก าหนดค่าพิกัด ณ จุดที่ทั้งสองแกนตัดกันหรือจุดอ้างอิงให้เป็น 
(0,0) เมื่อต้องการระบุต าแหน่งของพรรณไม้แต่ละต้นในผังพรรณไม้ ให้ท าการวัดระยะจาก
จุดอ้างอิงไปตามแกน x และแกน y จนถึงจุดที่ตรงกับต าแหน่งของพรรณไม้ในแต่ละแกน จะได้ค่า
พิกัดของต้นไม้แต่ละต้นเป็น (x1,y1)(x2,y2)(x3,y3) .... บันทึกชื่อพรรณไม้และค่าพิกัดที่ได้ของแต่ละ



ต้นในสมุดบันทึก เมื่อจะแสดงต าแหน่งของพรรณไม้ลงในผังให้จัดท าผังบริเวณของพื้นที่ย่อยที่
รับผิดชอบ แสดงต าแหน่งอาคาร แนวถนน สิ่งปลูกสร้างที่ถาวร น าค่าพิกัดของต้นไม้แต่ละต้นที่วัด
ได้มาลงต าแหน่งในผังโดยเทียบกับมาตราส่วนที่ใช้ ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงต าแหน่งพรรณไม้
แต่ละประเภทหรือชนิด 
 เมื่อได้ผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ในแต่ละพื้นที่ย่อยแล้วให้น าผังย่อยมาต่อเชื่อมกันให้เป็น
ผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้รวมทั้งหมดของโรงเรียน เมื่อก าหนดรหัสให้กับพรรณไม้แล้ว ให้แสดง
รหัสพรรณไม้แต่ละต้นไว้ด้วยโดยเขียนก ากับไว้กับสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงต าแหน่ง จากนั้นจัดท า
ค าอธิบายสัญลักษณ์ ทิศ และมาตราส่วน แสดงไว้ในผังรวมด้วย 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  คร ู
   ได้วิธีการในการจัดท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้  
   ผู้เรียน 
   1.ได้เรียนรู้วิธีการท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ 
   2. ได้ฝึกทักษะการวัด การค านวณ และการเรียนรู้เร่ืองทิศ 
ใบงาน 
    1.ให้ผู้เรียนท าผังบริเวณ ก าหนดจุดอ้างอิง ระบุทิศ และมาตราส่วนที่ใช้ 
    2.ก าหนดสัญลักษณ์ของพรรณไม้ ระบุต าแหน่งลงในผัง   
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ให้ทราบต าแหน่งที่แน่นอนของต้นไม้ 
2.ใช้ประโยชน์ในการวางแผนและจัดการพื้นที่ 

 
 
6.  ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์  

การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คือการสัมผัสด้วยการสังเกต ดมกลิ่น ชิมรส ส่วนต่างๆ 
ของพรรณไม้ และบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียน (ก.7-003  หน้า 2 – 7)  

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
   ครู    

   1.ได้จัดการให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับพรรณไม้ในโรงเรียน 
   2. ได้จัดการให้ผู้เรียนฝึกการบันทึก การบรรยาย และสรุปผลการศึกษา 
   ผู้เรียน 
   1.ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกต ลักษณะของพรรณไม้  
   2.ผู้เรียนได้ทักษะการเขียนบันทึก การบรรยาย และการสรุป 



ใบงาน 
   ให้ผู้เรียนเลือกศึกษาพืช ตามความสนใจ โดยบันทึกลงใน ก.7-003 หน้า 2 - 7 

           
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. รู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของพืช 

2.ได้ข้อมูลพรรณไม้ส าหรับการจ าแนกชนิดพืช 
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น 

 
 
7.  วาดภาพหรือบันทึกภาพ  

วาดภาพหรือบันทึกภาพ คือ การน าเสนอข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ในรูปแบบ
ภาพวาด  โดยให้มีสัดส่วนตามความเป็นจริง หรือบันทึกภาพเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะวิสัย ภาพ
เฉพาะส่วนของพรรณไม้ เช่น ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 คร ู
  ได้รู้วิธีการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 
 ผู้เรียน 
   1.ผู้เรียนได้ทักษะในการวาดภาพและบันทึกภาพ 
                2.ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

    ใบงาน 
          1.ให้ผู้เรียนวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ โดยมีมาตราส่วน และระบุส่วนที่วาด  
          2. บันทึกภาพทางพฤกษศาสตร์ เช่น ลักษณะวิสัย ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของพืช 
        2.ให้ได้ข้อมูลพรรณไม้ส าหรับการจ าแนกชนิดพืช 

 
 
8. ท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง  

ท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง คือ การเก็บและรักษาสภาพของพรรณไม้ โดยการ
น า ชิ้นส่วนของพืชที่มีอวัยวะสืบพันธุ์  เช่น สปอร์ ดอก ผล และเมล็ดโดยวิธีการต่างๆ เช่น การท า
ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง การดอง หรือการเก็บเฉพาะส่วน เป็นต้น 



 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
                ครู 
                 ได้จัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเก็บและรักษาสภาพพรรณไม้  
                ผู้เรียน 
                 ได้รู้จักวิธีการเก็บและรักษาสภาพพรรณไม้ 

ใบงาน 
ให้ผู้เรียนจัดท าตัวอย่างพรรณไม้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่าง

พรรณไม้ดอง และตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน อย่างน้อย 3 – 5 ตัวอย่าง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ตัวอย่างพรรณไม้ส าหรับน าไปตรวจหาชื่อต่อไป 
2. ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 
3. ได้รู้ความหลากหลายของพรรณไม้ ในพื้นที่ศึกษา 
4. ได้รู้ปริมาณ และการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้ 

 
 
9. เปรียบเทียบข้อมูลสรุปหน้าที่ 8 กับข้อมูลท่ีสืบค้นจากเอกสาร  

เปรียบเทียบข้อมูลสรุปหน้าที่ 8 กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร คือ การน าข้อมูลที่ได้จาก
การบันทึกในหน้าที่ 2 – 7 มาบรรยายสรุปในหน้าที่ 8 และน าข้อมูลการบรรยาย ภาพ และตัวอย่าง
พรรณไม้ที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากเอกสาร หรือสื่อต่างๆ เพื่อได้ชื่อวิทยาศาสตร์ และข้อมูล
พรรณไม้ที่ถูกต้อง 
 การบรรยายสรุปข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ ในก.7-003 หน้าที่ 8  
     1. ระบุชื่อพืชและรหัสประจ าต้น 
     2. เขียนบรรยายลักษณะตามล าดับสาระ จากลักษณะวิสยั ถิ่นอาศัย ความสูง ความกว้าง 

ทรงพุ่ม รูปร่างทรงพุ่ม ล าต้น ชนิดของล าต้น ผิวล าต้น สีของล าต้น ใบ ชนิดของใบ    
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง รูปร่างแผ่นใบ ขนาดแผ่นใบ รูปร่างปลายใบ โคนใบ ขอบ
ใบ สีของใบ ลักษณะพิเศษของใบ ดอก ชนิดของดอก รูปแบบของดอก ต าแหน่งที่
ออกดอก กลีบเลี้ยง การเชื่อม หรือแยกของกลีบเลี้ยง จ านวนกลีบเลี้ยง สีของกลีบเลี้ยง
กลีบดอก การเชื่อม หรือแยกของกลีบดอก จ านวนกลีบดอก  สีของกลีบดอก  เกสร
เพศผู้ จ านวนเกสรเพศผู้ สีของเกสรเพศผู้  เกสรเพศเมีย จ านวนเกสรเพศเมีย สีของ
เกสรเพศเมีย ต าแหน่งของรังไข่ กลิ่นของดอก ผล ชนิดของผล รูปแบบของผลหรือฝัก 



รูปร่างของผลหรือฝัก ลักษณะพิเศษของผลหรือฝัก สีของผล เมล็ด รูปร่างของเมล็ด 
จ านวนเมล็ดต่อผล การงอกของเมล็ด  และข้อมูลพื้นบ้านในการใช้ประโยชน์  
 
ตัวอย่าง 
ชื่อพันธุ์ไม้ มะลิลา  รหัสประจ าต้น 7-30340-001-010/2 
ไม้พุ่ม สูงประมาณ 1 เมตร กว้างประมาณ 1 เมตร ผิวล าต้นหยาบ ขรุขระ ล าต้นอ่อนสี
เขียวอ่อน ล าต้นแก่สีน้ าตาล ใบเด่ียว เรียงตรงกันข้าม รูปรี ปลายใบเรียวแหลม โคน
ใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ สีเขียว ดอกช่อแบบช่อกระจุก ออกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงเชื่อม
ติดกันเล็กน้อย จ านวน 7  กลบี สีเขียวอ่อน กลีบดอกเชื่อมที่โคน ปลายแยก จ านวน 9-
10 กลีบ สีขาว เกสรเพศผู้ 2-3 อัน สีเหลืองอ่อน เกสรเพศเมีย 1 อัน สีเขียวอ่อน รังไข่
อยู่เหนือวงกลีบ กลิ่นหอม ผล ไม่พบ เมล็ด ไม่พบ 
ประโยชน์ เป็นไม้ประดับ ดอก ใช้สกัดน้ าหอม  

     3.การเรียบเรียงประโยค เป็นภาษาที่สื่อ ได้ใจความ อ่านเข้าใจง่าย 
     4. มีความเป็นระเบียบ สะอาด    

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 คร ู
  ได้จัดการให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล โดยวิธีการต่างๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ สื่อต่างๆ  
 ผู้เรียน 
   1.ได้ฝึกสรุปข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ 
                2.ได้รู้จักสืบค้นเอกสารอ้างอิง 
     ใบงาน 
     1.ให้ผู้เรียนสรุปข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ จากก.7-003 หน้าที่ 2 – 7 ไว้ในหน้าที่ 8 เป็น 
                      ความเรียง ที่ได้ใจความ 

    2.ให้ผู้เรียนน าข้อมูลที่ได้จากการบรรยาย ภาพ และตัวอย่างพรรณไม้ มาเปรียบเทียบกับ 
         ข้อมูลที่สืบค้นจากสื่อต่างๆ และบันทึกในก. 7-003 หน้าที่ 9  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ข้อมูลเพิ่มเติมของพรรณไม้ เช่นถิ่นก าเนิด การกระจายพันธุ์ 
2. ยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องโดยเทียบเคียงกับเอกสาร 

 
 
 
 



10. จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-005)  
จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-005)คือ การน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ ศึกษา 

ค้นคว้า เปรียบเทียบ มาลงในทะเบียนพรรณไม้โดยบันทึกรหัสพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อ
วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ จัดท าลงในรูป file ของ
โปรแกรม Microsoft excel 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
คร ู
ได้จัดการให้ผู้เรียนได้มีการบันทึกข้อมูลพรรณไม้ในรูปแบบการใช้โปรแกรม  
    Microsoft exel 
ผู้เรียน 
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการบันทึกข้อมูลพรรณไม้ในรูปแบบการใช้โปรแกรม  
     Microsoft  excel 
ใบงาน 
น าข้อมูลพรรณไม้ที่ได้จากการส ารวจ ศึกษา ค้นคว้า เปรียบเทียบ มาบันทึกลงในทะเบียน

พรรณไม้แบบฟอร์มของ อพ.สธ. ก าหนด  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ข้อมูลพรรณไม้ในรูปแบบของทะเบียนตามแบบฟอร์มของ อพ.สธ.  
2. ง่ายต่อการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล 

 
 
 
11. ท าร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์  

ท าร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ คือ การน าข้อมูลจากทะเบียนพรรณไม้มาเขียนป้ายตาม
รูปแบบของ อพ.สธ. ซึ่งประกอบด้วยรหัสพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ 
และประโยชน ์โดยท าลงในรูป file ของโปรแกรม Microsoft word หรือ power point 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
คร ู
ได้จัดการให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้  
ผู้เรียน 
ผู้เรียนได้รู้จักส่วนประกอบของการจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
ใบงาน 



1. ให้ผู้เรียนท าร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ โดยมีส่วนประกอบ คือ รหัสพรรณไม้ ชื่อ
พื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ และประโยชน์ 

2.ส่งให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 
ผลคาดว่าจะที่ได้รับ 
ได้เอกสารอ้างอิงข้อมูลในรูปแบบของป้าย 

 
12. ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์  

ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ คือ การจัดส่งข้อมูลพรรณไม้ให้นัก
พฤกษศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้อง มี 3 ส่วน คือ  

1. ทะเบียนพรรณไม้ และภาพถ่ายพรรณไม้ 
2. ตัวอย่างพรรณไม้และแบบบันทึกการศึกษาพรรณไม้ (ก.๗ – ๐๐๓ หน้า ๘) 
3. ร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 

 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 คร ู
 ได้ข้อมูลที่มีการจัดการเป็นระบบและความถูกต้องทางวิชาการจากนักพฤกษศาสตร์ 
 ผู้เรียน 
 ผู้เรียนได้ฝึกการจัดการข้อมูลพรรณไม้ตามที่ อพ.สธ. ก าหนด 
 ใบงาน 
 ฝึกการจัดท าข้อมูลพรรณไม้ตามที่ อพ.สธ. ก าหนด 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีความถูกต้องในข้อมูลทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ 
2. ได้ข้อมูลที่เป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น 

 
13. การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์  

การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ คือ การน าข้อมูลพรรณไม้ที่ผ่านการตรวจสอบจากนัก
พฤกษศาสตร์ (ร่างการจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์) มาจัดท าเป็นป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์กับ
ต้นไม้ที่ศึกษา โดยท าลงในรูป file ของโปรแกรม Microsoft office word หรือ power point  หรือ
เขียนลงบนวัสดุที่โรงเรียนเลือกใช้ในการจัดท าป้าย  

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
คร ู
1. ได้จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในการจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 



2. ได้รูปแบบและวัสดุในการจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ที่หลากหลาย 
ผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการน าวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
ใบงาน 
ให้ผู้เรียนจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ต้นไม้มีป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ ซึ่งให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับพืช 


