
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจ : กปภ.ยศ.ทร. มีหน้าท่ีวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลและพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชาและสถานศึกษาในก ากับของ ยศ.ทร. 
 

วิสัยทัศน์ : กปภ.ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้าง
มาตรฐานการศึกษา ด้วยการส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป รวมท้ังสร้างเครือข่ายสถานศึกษาภายใน ทร. เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และใช้เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชาและ
สถานศึกษาในก ากับของ ยศ.ทร. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ทร. ประเด็นท่ี ๓ 
“พัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ” 

 



 
กลุ่มความรู้ 

KM1 
หัวความรู ้

KM2 
หัวข้อความรู้ย่อ 

KM3 
กปภ.ยศ.ทร. แผนกควบคุม 

 

 
๑. แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับสถานศึกษา ซึ่งจัดการศึกษา
เป ็นภาคในส ่วนการศ ึกษาที ่สองและส ่วน
การศึกษาที่สี่ 
๒. แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับสถานศึกษาในส่วนการศึกษา 
ที่หนึ่ง 
๓. คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ส าหรับสถานศึกษาซึ ่งจัดการศึกษาเป็นภาค 
ในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ 
๔. คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ส าหรับสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง 
๕. คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ส าหร ับประก ันค ุณภาพการฝ ึกอบรมของ
สถานศึกษา/หน่วยงานใน ทร. 
๖. คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการฝ ึกอบรมสถานศึกษาในบังคับ
บัญชาของ ยศ.ทร. 
๗. กระบวนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. คู ่ม ือการจ ัดบรรยาย/อบรม/นิเทศงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มความรู้ 
KM1 

หัวความรู ้
KM2 

หัวข้อความรู้ย่อ 
KM3 

 แผนกตรวจสอบและประเมินผล 

 

   
๑. คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน (รอบสาม) ส าหรับสถานศึกษา 
ซึ ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่
สองและส ่วนการศ ึกษาที ่สี ่ ( ระด ับต่ ากว ่า
ปริญญาตรี) 
๒. คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน (รอบสาม) ส าหรับสถานศึกษา 
ในส่วนการศึกษา ที่หนึ่ง 
๓ .  คู ่ม ือ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น  “ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ตรวจสอบและประเม ินค ุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา 
๔.  คู ่ม ือการจ ัดแบบฟอร ์มรายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในส าหรับ
สถานศึกษาซึ ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วน
ก า ร ศ ึก ษ า ที ่ส อ ง แ ล ะส ่ว น ก า ร ศ ึก ษ า ที ่สี ่  
(ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี) 
๕.  คู ่ม ือการจ ัดแบบฟอร ์มรายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในส าหรับ
สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง 
๖. คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี (รอบสี่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



กลุ่มความรู้ 
KM1 

หัวความรู ้
KM2 

หัวข้อความรู้ย่อ 
KM3 

 แผนกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

   
๑. วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๒. วิธีการรวบรวมและเผยแพร่งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๓. คู่มือการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
๔. คู่มือการวิ เคราะห์ผลการประเมินความ 
พึงพอใจที่สถานศึกษามีต่อคณะอนุกรรมการ/
คณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
๕. คู่มือการจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษานอก ยศ.ทร. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดการความรู้ของ    กปภ.ยศ.ทร. 
 

ภารกิจ 
 กปภ.ยศ.ทร. มีหน้าท่ีวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลและพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชาและสถานศึกษาในก ากับของ ยศ.ทร. 
 

ล าดับ ชื่อองค์ความรู้ 

กระบวนงาน 

ตามภารกิจ/ 

พันธกิจ ยศ.ทร. 

 

รูปแบบการ

ถ่ายทอด/

เครื่องมือ 

วัตถุประสงค์/ผลสมัฤทธิ ์

จัดท าองค์

ความรู้

ส าเร็จเมื่อ 

ปี งป. 

หน่วย

รับผิดชอบ 

/โทรศัพท์ 

๑. แนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษา ซ่ึงจัดการศึกษาเป็น
ภาคในส่วนการศึกษาที่สอง และ 
ส่วนการศึกษาที่สี ่

SP1 กระบวนการดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

SP1.1 กระบวนการ
จัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

One Point 
Knowledge 

(OPK) 

- เพื่อให้สถานศึกษาใน
ส่วนการศึกษาที่สองและ
ส่วนการศึกษาที่สี่  ได้ม ี
แนวทางการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นมาตรฐานและปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

งป.๕๔ แผนกควบคุม 
โทร. ๕๓๖๔๒ 

๒. แนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาในส่วนการศึกษา 
ที่หนึ่ง 

SP1 กระบวนการดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

SP1.1 กระบวนการ
จัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

One Point 
Knowledge 

(OPK) 

- เพื่อให้หนว่ยงานหรือ
สถานศึกษาในส่วน
การศึกษาทีห่นึ่ง ได้มีแนว
ทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็น
มาตรฐานและปฏบิัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

งป.๕๔ แผนกควบคุม 
โทร. ๕๓๖๔๒ 

๓. คู่มือการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองส าหรับสถานศึกษาใน 
ส่วนการศึกษาที่สอง และ 
ส่วนการศึกษาที่สี ่

SP1 กระบวนการดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

SP1.1 กระบวนการ
จัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

One Point 
Knowledge 

(OPK) 

- เพื่อให้สถานศึกษาใน 
ส่วนการศึกษาที่สอง และ
ส่วนการศึกษาที่สี่ ได้มี
รูปแบบในการเขียน
รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

งป.๕๕ แผนกควบคุม 
โทร. ๕๓๖๔๒ 

ตามภารกิจของ ยศ.ทร.จะต้องจัดท าองค์ความรู้หลักให้ตอบสนองประเด็จยทุธศาสตร์ ทร. 
ประเด็นที่ ๓ “พัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ” 

 



ล าดับ ชื่อองค์ความรู้ 

กระบวนงาน 

ตามภารกิจ/ 

พันธกิจ ยศ.ทร. 

 

รูปแบบการ

ถ่ายทอด/

เครื่องมือ 

วัตถุประสงค์/ผลสมัฤทธิ ์

จัดท าองค์

ความรู้

ส าเร็จเมื่อ 

ปี งป. 

หน่วย

รับผิดชอบ 

/โทรศัพท์ 

๔. คู่มือการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองส าหรับสถานศึกษาในส่วน
การศึกษาทีห่นึ่ง 

SP1 กระบวนการดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

SP1.1 กระบวนการ
จัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

One Point 
Knowledge 

(OPK) 

- เพื่อให้สถานศึกษาใน 
ส่วนการศึกษาที่หนึ่ง 
ได้มีรูปแบบในการเขียน
รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

งป.๕๕ แผนกควบคุม 
โทร. ๕๓๖๔๒ 

๕. คู่มือการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองส าหรับประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมของสถานศึกษา/
หน่วยงานใน ทร. 

SP1 กระบวนการดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

SP1.1 กระบวนการ
จัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

One Point 
Knowledge 

(OPK) 

- เพื่อให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานใน ทร. ที่มกีาร
จัดฝึกอบรม ได้มีรูปแบบ
ในการเขียนรายงานการ
ประเมนิตนเองเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน 

งป.๕๕ แผนกควบคุม 
โทร. ๕๓๖๔๒ 

๖. คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพการฝึกอบรม
สถานศึกษาในบังคับบัญชาของ 
ยศ.ทร.   

SP1 กระบวนการดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

SP1.1 กระบวนการ
จัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

One Point 
Knowledge 

(OPK) 

- เพื่อให้คณะท างาน
ตรวจสอบประเมิน
คุณภาพการฝึกอบรม
สถานศึกษาในบังคับบัญชา
ของ ยศ.ทร.ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่มีมาตรฐาน
คุณภาพในการด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการฝึกอบรม 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รวมทั้งหน่วยงานหรอื
สถานศึกษาสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางใน
การรับการประเมินจาก
คณะท างานฯ ได้ 

งป.๕๗ แผนกควบคุม 
โทร. ๕๓๖๔๒ 

๗. กระบวนการจัดการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับสถานศึกษาใน
ส่วนการศึกษาที่สองและส่วน
การศึกษาที่สี ่

SP1 กระบวนการดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

SP1.1 กระบวนการ
จัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

One Point 
Knowledge 

(OPK) 

- เพื่อใช้เป็นกรอบและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ดา้น
การปฏิบัติงานการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาซ่ึงจัด
การศึกษาเป็นภาคในสวน
การศึกษาที่สองและส่วน
การศึกษาที่สี ่ได้ตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดและ
สามารถน าขอ้มูลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา  
เพื่อน ามาทบทวนและ
ปรับปรุงตามขั้นตอนให้มี
ความเหมาะสมและเป็น
ปัจจุบัน 

งป.๕๘ แผนกควบคุม 
โทร. ๕๓๖๔๒ 

๘. คู่มือการจัดบรรยาย/อบรม/นิเทศ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

   รอพิจารณา
ด าเนินการ 

ปีต่อไป 

 



ล าดับ ชื่อองค์ความรู้ 

กระบวนงาน 

ตามภารกิจ/ 

พันธกิจ ยศ.ทร. 

 

รูปแบบการ

ถ่ายทอด/

เครื่องมือ 

วัตถุประสงค์/ผลสมัฤทธิ ์

จัดท าองค์

ความรู้

ส าเร็จเมื่อ 

ปี งป. 

หน่วย

รับผิดชอบ 

/โทรศัพท์ 

๙. คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน (รอบสาม) 
ส าหรับสถานศึกษาซ่ึงจัดการศึกษา
เป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สอง
และส่วนการศึกษาที่สี่ (ระดับต่ า
กว่าปริญญาตร ี

SP1 กระบวนการดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

SP1.2 กระบวนการ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ 
 

One Point 
Knowledge 

(OPK) 

- เพื่อให้คณะท างาน
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาซ่ึงจัด
การศึกษาเป็นภาคในส่วน
การศึกษาที่สองและส่วน
การศึกษาที่สี ่ใช้เป็น
แนวทางปฏบิัติที่มี
มาตรฐานคุณภาพในการ
ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน  
ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้ง
สถานศึกษาสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการรับการประเมินจาก
คณะท างานฯ หรือ 
กองทัพไทย หรือ สมศ.ได้ 

งป.๕๖ แผนก
ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

โทร. ๕๓๖๕๒ 

๑๐. คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน (รอบสาม) 
ส าหรับสถานศึกษาในส่วน
การศึกษา ที่หนึ่ง 

SP1 กระบวนการดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

SP1.2 กระบวนการ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ 
 

 
 

One Point 
Knowledge 

(OPK) 

- เพื่อให้คณะอนกุรรมการ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในส่วน
การศึกษาทีห่นึ่ง ใช้เป็น
แนวทางปฏบิัติที่มี
มาตรฐานคุณภาพในการ
ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน  
ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้ง
สถานศึกษาสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการรับการประเมินจาก
คณะอนุกรรมการ หรือ 
กองทัพไทย หรือ สมศ.ได้ 

งป.๕๗ แผนก
ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

โทร. ๕๓๖๕๒ 

๑๑. คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาของ ทร.  
ระดับต่ ากวา่ปริญญา 

SP1 กระบวนการดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

SP1.2 กระบวนการ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ 
 

One Point 
Knowledge 

(OPK) 

- เพื่อให้คณะท างาน
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่ ากวา่ปริญญาตรี  
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่มี
มาตรฐานคุณภาพในการ
ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมนิคุณภาพการศึกษา 
ให้เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน 
 
 
  

งป.๕๙ แผนก
ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

โทร. ๕๓๖๕๒ 



ล าดับ ชื่อองค์ความรู้ 

กระบวนงาน 

ตามภารกิจ/ 

พันธกิจ ยศ.ทร. 

 

รูปแบบการ

ถ่ายทอด/

เครื่องมือ 

วัตถุประสงค์/ผลสมัฤทธิ ์

จัดท าองค์

ความรู้

ส าเร็จเมื่อ 

ปี งป. 

หน่วย

รับผิดชอบ 

/โทรศัพท์ 

๑๒. คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. ระดับ 
ต่ ากวา่ปริญญาตรี (รอบสี่)  
 

SP1 กระบวนการดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

SP1.2 กระบวนการ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ 
 

 - เพื่อให้คณะท างาน
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่ ากวา่ปริญญา ใช้
เป็นแนวทางปฏบิัติที่มี
มาตรฐานคุณภาพในการ
ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (รอบสี่) ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมทั้งสถานศึกษา
สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการรับการ
ประเมินจากคณะท างานฯ 
หรือกองทัพไทย หรือ  
สมศ.ได้ 

งป.๖๐ แผนก
ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

โทร. ๕๓๖๕๒ 

๑๓. วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

   รอพิจารณา
ด าเนินการ 

ปีต่อไป 

แผนกสถิติ
และวิเคราะห์

ข้อมูล 
โทร. ๕๓๖๙๖ 

๑๔. วิธีการรวบรวมและเผยแพร่ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

   รอพิจารณา
ด าเนินการ 

ปีต่อไป 

แผนกสถิติ
และวิเคราะห์

ข้อมูล 
โทร. ๕๓๖๙๖ 

๑๕.  คู่มือการวิเคราะห์ผลการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

   รอพิจารณา
ด าเนินการ 

ปีต่อไป 

 

๑๖. คู่มือการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่สถานศึกษามีตอ่
คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน 

   รอพิจารณา
ด าเนินการ 

ปีต่อไป 

 

๑๗. คู่มือการจัดส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนา งาน
ประกันคุณภาพการศึกษานอก 
ยศ.ทร. 

   รอพิจารณา
ด าเนินการ 

ปีต่อไป 

 

     
 
 
 
 
 


