
1 

- เปิดเข้าโปรแกรม 
- กรอก e-mail ทอ. และ Password  
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คลิ๊กที่ประเภทของงาน 



การรับงาน 
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คลิ๊กที่งาน ผบช.สั่งงานมา 
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กดเพ่ือรับงาน 



การสร้างงานย่อย 
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6 
คลิ๊กที่ Edit  
เพ่ือเข้าด าเนินการ 
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คลิ๊กที่ Add a line 
เพื่อเข้าหน้าสร้างงานย่อย/ 
เอกสาร หลักฐาน 
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2. คลิ๊ก Save & Close : หากมีเพียงงานเดียว 
    คลิ๊ก Save & New : หากมีมากกว่าหนึ่งงาน 

1. กรอกชื่องานย่อย/ 
   ชื่อเอกสาร/ชื่อหลักฐาน 
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คลิ๊ก Save 



การสั่งงาน 
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คลิ๊กที่งานย่อย 
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1. คลิ๊กสั่งงาน 

2. คลิ๊ก OK 



14 

คลิ๊กและค้นหารายชื่อ 
ที่ Search More 
(ห้ามพิมพ์ ให้ใช้การค้นหา) 
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พิมพ์ได้ทั้งชื่อ /นามสกุล /
หน่วยงาน / ต าแหน่ง 
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2. คลิ๊ก Save 

1. เลือกศักย์ของงาน 
ตัวชี้วัด และตั้งเวลาท างาน 



การสั่งงานเป็นกลุ่ม 
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คลิ๊กสั่งการเป็นกลุ่ม 
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คลิ๊ก Add a line และ Search รายชื่อ 
(ห้ามพิมพ์ ให้ใช้การค้นหา) 
โดยสามารถเพ่ิมรายชื่อได้คร้ังละมากกว่า 1 คน 
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1. คลิ๊ก สั่งการเป็นกลุ่ม 

2. คลิ๊ก OK 



การแชร์งานและการส่งต่อสายวิทยาการ 
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แชร์ให้ดูอย่างเดียว    : เป็นการส่งต่องาน (QR) ที่ปฏิบัติให้ได้รับทราบเท่าน้ัน 
 
แชร์ให้ร่วมก ากับดูแล : เป็นการส่งต่องาน (QR) ให้สิทธิ์ในการช่วยก ากับดูแลการปฏิบตัิงาน  
                             (กรณีนี้สามารถสั่งงาน/แตกงานย่อยได้เช่นเดียวกับเจ้าของงาน) 
 
ส่งต่อสายวิทยาการ   : เป็นการส่งต่องาน (QR) ให้กับหัวหน้าสายวิทยาการที่เกี่ยวขอ้ง 
                             เพื่อด าเนินการให้ต่อไป 
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คลิ๊กเลือก 
ประเภทการแชร์ 
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1. คลิ๊ก Add a line   
    แล้วใช้วิธีค้นหา 
    เมื่อได้รายชื่อแล้ว กด Enter 2. คลิ๊ก Save 



การส่งหลักฐานความส าเร็จ 
(การส่งงานฯ) 
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คลิ๊ก Edit 
เพื่อเข้าด าเนินการ 
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คลิ๊ก Upload your file  
แนบหลักฐานความส าเร็จของงาน 
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เลือกไฟล์ท่ีต้องการแนบ และคลิ๊ก Open 
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ความก้าวหน้าของงาน 

1. รวมงานย่อยทุกงานใน 1 QR หลัก ท างานรวมกันจะได้ 25% 
2. ถ้างานส าเร็จส่งหลักฐาน จะได้เพิ่มอีก 50% 
3. ถ้าได้รับการประเมิน จะได้รับเพิ่มอีก 25% 

คลิ๊ก Save 



การประเมิน 
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คลิ๊กที่เมนู "ประเมิน” 
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คลิ๊กที่รูปฟันเฟืองสีแดง 
(กรณีที่ยังไม่สมบูรณ์ คะแนนจะไม่ถึง 100%) 

(  90%) 



32 

คลิ๊กที่ชื่องาน 

งานที่ยังไม่ได้ประเมิน 
ดาวจะเป็นสีขาว) 



33 

1. คลิ๊กที่ดาว  
   (ให้คะแนนด้วยจ านวนดาว) 

2. คลิ๊ก Save 
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คลิ๊ก  ที่ชื่องาน (เพื่อท าการประเมินต่อ) 
       Close (เมื่อต้องการออกจากการประเมิน) 
    



การให้ความเห็นชอบ 
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36 

คลิ๊กที่เมนู  
“ให้ความเห็นชอบ/ร่วมประเมิน” 
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คลิ๊กที่รูปฟันเฟืองสีแดง 
(กรณีท่ียังไม่สมบูรณ์ คะแนนจะไม่ถึง 100%) 

( 90%) 
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คลิ๊กที่ชื่องาน 
(งานที่ยังไม่ได้ใหค้วามเห็นชอบ ดาวจะเป็นสีขาว) 
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1. คลิ๊กที่ดาวแถวล่าง  
   (ให้ความเห็นชอบด้วยจ านวนดาว) 

2. คลิ๊ก Save 
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คลิ๊ก  ที่ชื่องาน (เพื่อให้ความเห็นชอบต่อ) 
       Close (เมื่อต้องการออกจากการให้ความเห็นชอบ) 



ถาม – ตอบ เกี่ยวกบั QR Program เบื้องต้น 

1. การแนบไฟล์ แนบด้วยไฟล์ pdf เปอรเ์ซ็นต์ไม่ขึ้น เพราะบาง account เปอรเ์ซ็นต์ก็ขึ้นเลย บาง account        
ก็ไม่ขึ้นทันท ี 
ตอบ การค านวณความคืบหน้าที่ผ่านมา พบ error บางจุด ซึ่งท าการแก้ไขแล้ว และการค านวณทั้ง 3 อย่างได้แก่
ความคืบหน้ากิจการทัง้ 5 ด้าน , ความคืบหน้าการประเมินและความคืบหน้าการให้ความเห็นชอบ จะปรับปรงุ 
ทุก 2 ชม.  

2. ไม่สามารถ login ในระบบนอกของ ทอ. หรือผ่าน VPN ได้ ท าให้การท างานไม่เป็น real time  
ตอบ ตอนนี้เนื่องจากรหัสผ่านยังไมป่ลอดภัย (เนื่องจากทมีงานขับเคลื่อนต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจ              
ขณะไปสอน และอาจจะมีการช่วยเหลือ ผบช.ในการเข้าไปสร้าง QR ให้) ผบช.จึงให้เข้าใช้งานผ่านภายใน ทอ. 
เท่านั้น (เริ่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา) แต่หลัง 3 ส.ค.63 จะใช้รหัสเดียวกับเมล์ ทอ. และเข้าถึงผ่านระบบ
อินเตอรเ์น็ตได้ตามปกต ิ

3. เคยกรอกงานพื้นฐานไปแล้วในช่วงแรกของระบบ แต่ปัจจุบันงานพื้นฐานที่เคยกรอกไว้ไม่ขึ้น เหลือแค่งาน
นิรภัยอย่างเดียว 
ตอบ งานที่หายไป อาจจะเกิดจากที่ ผบช. ลบ งานย่อยๆ ภายใต้น้ันจะซ่อนไปด้วย แต่หากมั่นใจว่ามีงานหายไป 
โดยที่ไม่ได้ลบจรงิๆ ใหส้่งช่ืองาน (คร่าวๆ) ช่ือผูส้ั่งงาน ผู้รบังาน เพื่อให้ทางทีมงานกู้คืน QR  

 4. การส่งงานตอ้งอัพโหลดไฟลป์ระเภทไหน 
ตอบ การอัพโหลดสามารถโหลดได้ทุกไฟล์ของ Microsoft Office แต่ถ้าเป็น pdf file จะมี QR code ต่อท้าย
ในงานน้ัน (แต่ตอนน้ียังมี bug ระบบไม่ค านวณไฟล์ที่ไม่ใช่ pdf จะขอแก้ไขสปัดาหห์น้าคับ) 

5. ประเภทของไฟลท์ี่สง่มผีลต่อคะแนนหรอืไม่  
ตอบ ไม่มีคับ จะเป็นไฟล์อะไรก็ได้ (ตามข้อ 4 ) 

6. คะแนนไม่ขึ้นเมื่อรบังาน และส่งงานแล้ว 
ตอบ คะแนน (ผมไม่แน่ใจว่าคือ ความคืบหน้า หรือ คะแนนจริงๆ) มเิตอรท์ี่อยู่หน้า Dash board คือความ
คืบหน้า คะแนนเกิดจากผูป้ระเมินให้ดาวคับ ส่วนการคิดคะแนนจะค านวณจากความยากง่ายของงาน ระยะเวลา
ที่ท า และดาวที่ได้รับ  

7. เวลาสั่งงานเป็นกลุ่ม รายละเอียดที่พิมพ์ไว้ ไม่ไปโชว์ที่คนถูกสั่ง เลยไม่รู้ว่าสั่งใหท้ าอะไร 
ตอบ รายละเอียดของผลการปฏิบัติงาน ไม่ควร copy จากผู้สัง่การไปยังผู้รบังาน 

8. เวลาที่ผูบ้ังคับบัญชาสั่งงานมา อยากให้มกีารแจง้เตอืนจากระบบ เช่น สัญลักษณ์ กระพรบิๆ จะสามารถท าได้
หรือไม่ (ความหมายคือ นอกเหนือจากการเตือนใน mail ทอ.ครับ) 
ตอบ การแจ้งเตือนแบบ new message จะน าไปพิจารณาด าเนินการในการปรับปรงุ version ให้ต่อไป 



9. เวลาส่งงานในระบบใช้เวลาค่อนข้างนานกว่า % ความคืบหน้าของงานจะเพิ่มข้ึน  (คิดว่าระบบน่าจะ                    
real time)  
ตอบ ความคืบหน้า ค าตอบตามข้อ 1 เลยครับ 

10. ในกรณีที่เป็นข้าราชการพักก่อนเกษียณจะด าเนินการอย่างไร 
ตอบ สามารถที่จะตัดออกจาก QR ไดเ้ลยหรือถ้ามีงานมอบหมายกส็ามารถสั่งได ้

11. ในกรณีที่เป็นนักกีฬาจะสั่งงานยังไง 
ตอบ ให้ หน.แผนกสั่ง QR ผ่านทางงานมอบหมาย และให้นกักีฬาแนบไฟลเ์กี่ยวกับค าสั่งหรือตารางการซ้อม 

12. การแนบไฟลม์ีขนาดที่จ ากัดไหม 
ตอบ ไฟล์สูงสุดทีส่ามารถแนบได้ไม่เกิน 25 MB แต่ถ้าไฟล์ใหญ่กว่าน้ีแนะน าให้แตก zip file  

13. เมื่อสัง่งานไปแล้ว สามารถทีจ่ะเปลี่ยนตัวช้ีวัดและก าหนดส่งงานไดห้รือไม่ 
ตอบ ก าหนดส่งงาน สามารถที่จะเปลี่ยนได้ โดยเข้าไปทีง่านที่ต้องการทีจ่ะเปลี่ยน แล้วกด edit  (ส่วนตัวช้ีวัด
ตอนนี้ยังไม่สามารถท าได้ จะแจง้ทมีงาน content อีกที) 

14. งานพื้นฐานสามารถที่จะสั่งข้ามล าดับช้ันได้หรือไม่ 
ตอบ สามารถท าได้ แต่ท้ายที่สุดทุกคนต้องมี QR พื้นฐาน 

15. ถ้างานที่ส่งไปผิด จะขอแก้ไขหรือลบท าได้ไหม 
ตอบ สามารถท าได้ สถานะส่งงานของหัวหน้าจะไมม่ีผล แต่ถ้าหัวหน้าจะต้องน าไฟลง์านของเราไปรายงานต่อ
จะต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบเพื่อแก้ไขข้อมูล 

16. การประเมินท าได้ในช่วงไหน 
ตอบ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาสง่งานแล้วก็สามารถที่จะให้คะแนนในงานน้ันๆได้เลย 

17. เมื่อประเมินเสรจ็เรียบร้อยแล้ว สามารถทีจ่ะแก้ไขได้ไหม 
ตอบ สามารถแก้ไขได้ทั้งไฟล์และคะแนน  


