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แนวปฏิบัติการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ “มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา” มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาต้องจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุว่า “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึ กษาของ
สถานศึกษา จัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล รวมถึงให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงาน  
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีและให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆ  
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น ให้แก่ส านักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีหน่วยงานที่ต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งออกเป็น ระดับ
หลักสูตร จ านวน ๔๘ หลักสูตร ระดับคณะ จ านวน ๖ คณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน จ านวน ๑๐ 
หน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ส านักประกันคุณภาพการศึกษาขอแจ้งแนวปฏิบัติการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังนี้ 

 
๑. ปฏิทินการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที ่ รายการ ก าหนดการ 
๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ๑ ก.ค. – ๑๓ ส.ค. ๖๔ 
๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ๑๖ ส.ค. – ๓ ก.ย. ๖๔ 
๓ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน  ๑๖ – ๓๑ ส.ค. ๖๔ 
๔ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ต.ค. ๖๔ 

หมายเหตุ : ก าหนดการประเมินระดับหลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุน จ านวน ๑ วัน 
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 ๒. คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประกอบไปด้วยกรรมการจ านวน ๓ คน ซึ่งมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการ
ประเมิน ดังนี้ 
 ๑. ประธานกรรมการ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินฯ ของ คปภ. 
หรือ สกอ. (ฉบับล่าสุด) หรือ TQR จ านวน ๑ คน  
 ๒. กรรมการ ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ คปภ.หรือขึ้น
ทะ เบี ยนของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏจั นทร เกษม  
จ านวน ๒ คน 

 ๓.  เลขานุการ ต้องเป็น เจ้ าหน้าที่ ภายใน
หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินฯ จากส านักประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. 
จ านวน ๑ คน  
 
หมายเหตุ :  
 ๑. การพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการเรียง
ตามล าดับความส าคัญข้างต้น 
 ๒.  การคัด เลื อกผู้ ประ เมินฯ  ในระดับหลักสูตร  
ให้คัดเลือกตามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และ เทค โน โลยี  กลุ่ ม ส าขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. การคัดเลือกผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรภายในคณะ
จะต้องไม่ซ้ าซ้อน เป็นผู้ประเมินซ้ ากันได้ไม่เกิน ๓ หลักสูตร 
 ๔. คณะกรรมการที่ขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมจะต้องไม่อยู่ในหลักสูตรที่ประเมิน 
 ๕. คณะจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ประกอบไปด้วยกรรมการ จ านวน ๓ คน อย่าง
น้อยก่ึงหนึ่งที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินฯ ของ คปภ. ดังนี้ 
 ๑. ประธานกรรมการ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน และขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน ของ คปภ.  
จ านวน ๑ คน 

๒. กรรมการ ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน ของ 
คปภ. จ านวน ๒ คน 

๓. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ต้องเป็น 
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินฯ จากส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา มจษ. จ านวน ๒ คน 

 
หมายเหตุ :  
 ๑. การคัดเลือกผู้ประเมินฯ ในระดับคณะ ให้คัดเลือก
ตามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. กรรมการที่ไม่ขึ้นทะเบียนผูป้ระเมินของ คปภ. ระดับ
คณะและสถาบัน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับ
คณะ/สถาบัน และมีประสบการณ์ในการประเมินระดับคณะ/
สถาบัน  
 ๓. มหาวิทยาลัยฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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ระดับหน่วยงานสนับสนุน ระดับสถาบัน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ประกอบไปด้วยกรรมการ จ านวน 
๓ คน ดังนี้ 
 ๑. ประธานกรรมการ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ของ มจษ. จ านวน ๑ คน 

๒. กรรมการ ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ของ มจษ. จ านวน ๒ คน 

๓. เลขานุการ ต้องเป็น เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินฯ จากส านักประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. มี
จ านวน ๑ คน 
 
หมายเหตุ :  

มหาวิทยาลัยฯ จัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ประกอบไปด้วยกรรมการ จ านวน ๕ คน อย่าง
น้อยก่ึงหนึ่งที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินฯ ของ คปภ. ดังนี้ 
 ๑. ประธานกรรมการ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน และขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน ของ คปภ.  
จ านวน ๑ คน 

๒. กรรมการ ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน ของ 
คปภ. จ านวน ๔ คน 

๓. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ต้องเป็น 
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินฯ จากส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา มจษ. จ านวน ๒ คน 

 
หมายเหตุ :  
 ๑ .  การคั ด เ ลื อกผู้ ป ระ เมิ นฯ  ในระดั บสถาบั น  
ให้คัดเลือกตามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และ เทค โน โลยี  กลุ่ ม ส าขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. กรรมการที่ไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ คปภ. 
ระดับคณะและสถาบัน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับ
คณะ/สถาบัน และมีประสบการณ์ในการประเมินระดับคณะ/
สถาบัน  
 ๓. มหาวิทยาลัยฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
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 ๓. การรายงานผล 
 ก าหนดให้ 
  - ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 
การรายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ การรายงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด

โดย สกอ. 
ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๑ ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๒ รอ้ยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๔ จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่

ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ การประเมินผู้เรียน ปีการศึกษา 
ตัวบ่ งชี้ที่  ๕ .๔ ผลการด า เนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ระดับอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
 
ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ การรายงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักลูตรโดยรวม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษษระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ การรายงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชน 
ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน 
หรือสังคม 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 
 
ระดับสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ การรายงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักลูตรโดยรวม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชน 
ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน 
ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ การรายงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ผลการบริการงานของคณะ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 

 
การแสดงหลักฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม   
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน  
 
หลักฐานที่ต้องใช้ คือ หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ โดยการรับรองจากหน่วยงาน ระดับกรมข้ึนไป และมี
สถานภาพการรับรองทางกฎหมาย (อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ จังหวัด เทศบาล ส านักงานเขต 
เป็นต้น) 

 
  

 


