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“การพัฒนาการประเมินการปฏิบัติงานของก าลังพล 
ตามแนวคิดสมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศ ด้วย QR CODE”



GOAL: พัฒนาระบบการประเมินผลฯ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
ด้วยการพัฒนา QR และโปรแกรมฯ รองรับระบบประเมินฯ 

โดยก าหนดให้เริ่มใช้งานในรอบ เม.ย.๖๓ เป็นต้นไป

2

นโยบายเฉพาะด้านก าลังพล  
ข้อ ๑.๒ การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะที่ทันสมัย 

ด้วยการน าเครื่องมือ Quick Response (QR) โปรแกรม มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของก าลังพลกองทัพอากาศได้อย่างเป็นรูปธรรม

นโยบาย ผบ.ทอ.ประจ าปีพุทธศักราช 2563
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๑.งานยุทธศาสตร์

๒.งานพื้นฐาน

แผนงาน/ โครงการ ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์
ตามโครงสร้างก าลังรบ Air Power Cyber Space 
สอดรับยุทธศาสตร์ ทอ./ ตามนโยบาย ผบ.ทอ. 

การปฏิบัติภารกิจพื้นฐานตามขอบเขตหน้าที่ (Job Description) และ
ด าเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ มาตรฐานวิชาชีพของสายวิทยาการ๓. งานพัฒนาสายวิทยาการ

งานที่สร้าง/คิดค้น/สร้างสรรค์/ปรับปรุงงาน/ 
กระบวนการท างานใหม่ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้ทันสมัย 
สอดรับกับสถานการณ์จนเกิดผลผลิต/ 
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามเป้าหมาย 
ระดับหน่วยงาน/ ทอ./ ชาติ 

งานที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายตามความสามารถ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล/ กลุ่ม/ ทีม นอกเหนืองานประจ า/ 
งานในลักษณะข้ามสายงาน 

๔. งานมอบหมาย

๕. งานอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและจิตอาสา

งานท านุบ ารุง/ สืบสาน/ อนุรักษ/์ สร้างจิตส านึก/ ช่วยเหลือสังคม/ เสียสละเพื่อส่วนรวม 
ด้วยความสมัครใจ สร้างภาพลักษณ์และเป็นประโยชน์ต่อ ทอ./ สังคม/ ประเทศชาติ

ก าหนดความหมายของงาน เพื่อจัดประเภทงานให้ตรงกับที่ปฏิบัติ



พล.อ.อ.มานัตฯ ; ๑๑ ก.ย.๖๒
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QR Node

QR Chart



ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ 8 ต.ค.62 ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ดว่นมาก ที่ กห 0604.4/7243 ลง 3 ต.ค.62
เกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตงิานตามแนวคิดสมรรถนะก าลังพล ทอ.

และโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะก าลังพล ทอ.

๕. ใช้โปรแกรม รอบ เม.ย.๖๓

 ปรับปรุงระเบียบฯ
 เผยแพร่โปรแกรม
 อบรมให้ความรู้ User
 Rescue team
 Closed Advice
 สรุปผลการประเมิน

ก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขอบเขตของงานต่างๆที่จะถูกประเมิน 
น าเสนอต่อผู้บริหารหน่วย และสร้างความเข้าใจกับก าลังพล ฯ ที่ถูกประเมิน
ก าหนดชื่อของหลักฐาน ลักษณะของหลักฐานที่สามารถแสดงให้เห็นถงึ
ความส าเร็จของงาน 

วิเคราะห์ภารกิจ ก าหนดเป้าหมาย วางแผน 
จัดตั้ง คณะท างานพัฒนา QR โปรแกรม โดย คณอก.ด าเนินการ
ขับเคลื่อนสมรรถนะก าลังพล ทอ.

1.วิเคราะห์ภารกิจ วางแผน ๔.ทดสอบระบบประเมินฯ

 ทดสอบโปรแกรมฯ ในหน่วยน าร่อง
 ลงข้อมูลทุกต าแหน่งของ ทอ.ในโปรแกรมฯ
 ปรับปรุงแก้ไข

๒.ก าหนดงาน/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ หลักฐานส าคัญของงาน

 ด าเนินการ พัฒนาเนื้อหา + พัฒนาโปรแกรม
 ขับเคลื่อนในหน่วย และโครงการน าร่อง (กพ.ทอ., บน.๔, รร.นนก. และ F5-Mod)
 ก าหนดสัดสว่นคะแนน/ห้วงเวลา และอื่น ๆ
 บรรจุข้อมูลหน่วยน าร่องโปรแกรม Beta
 สร้างเครื่องมือบันทึกข้อมูลงานฯ ของ นขต.ทอ.

การขับเคลื่อนระบบประเมินฯ ด้วยเครื่องมือ QR

๓. การขับเคลื่อนฯ



 โปรแกรม QR code
 ข้าราชการทุกคนมี QR
 งานทุกงาน /โครงการ/ กิจกรรม มี QR
 มอบหมายงาน+ ก าหนดแล้วเสร็จ + บันทึกผลงาน + 

ส่งหลักฐาน + ติดตามความก้าวหน้า Near real Time 
(Update ทุก 1 ชั่วโมง)

 เมื่อผู้ได้รับมอบหมายงานส่งงาน 
มี อีเมล เตือนผู้มอบหมาย ผู้ประเมิน 
ผู้ให้ความเห็นชอบผลการปฏิบัติงาน 
มา Scan QR เพื่อประเมินผลงาน

สรุปเปรียบเทียบระบบการประเมินฯ ด้วยเครื่องมือ QR

สมรรถนะหลัก
CC

4 ประการ
R T A F

สมรรถนะด้าน
การบริหารจัดการ

MC
14 ประการ

สมรรถนะหน้าที่
สายวิทยาการ

FC
1-5 ประการ

สมรรถนะ 
(Competency)

ผลการปฏิบัติงาน 
(Performance)

20

80
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01

02

0503

04

ควบคุมกระบวนการให้ส าเร็จตามเป้าหมาย/ 
สนับสนุนการแก้ปัญหาทันท่วงที

ข้อมูลส าคัญให้ ผบช.ตัดสินตกลงใจ

ตอบสนองรวดเร็ว เพ่ือทราบ
ข้อมูลพื้นฐาน ความก้าวหน้า 

ติดตามผลส าเร็จ

ข้อมูลรอบด้าน น ามาวางแผน
บริหารจัดการก าลังพล และบริหาร

ยุทธศาสตร์ ได้ตามสถานการณ์

ประโยชน์ของระบบประเมินฯ ด้วยเครื่องมือ QR

ข้อมูลพื้นฐาน ของ คน / งาน 
/ความรับผิดชอบภารกิจ ทอ.
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“การพัฒนาการประเมินการปฏิบัติงานของก าลังพล 
ตามแนวคิดสมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศ ด้วย QR CODE”
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