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รางว ัล เล ิศร ัฐ

รางวัลแหงเกียรติยศที่มอบใหหนวยงานที่ไดมุ งมั ่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ

มีความเปนเลิศแหงหนวยงานรัฐทั้งปวง

Quality  Assurance  Kasetsart  University

Happy New Year

รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัล PMQA

รางวัลบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

นวัตกรรมการบริการ

พัฒนาการบริการ

ขยายผลมาตรฐานการบริการ

บูรณาการขอมูลเพื่อการบริการ

PMQA ระดับดีเดน

PMQA รายหมวด

PMQA 4.0

เปดใจใกลชิดประชาชน

สัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม

ผูนำหุนสวนความรวมมือ

เลื่องลือขยายผล

รวมใจแกจน

รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม มอบใหกับหนวยงานที่ไดรับรางวัลระดับดีเดนครบทั้ง 3 สาขาในปเดียวกัน

รางวัลเลิศรัฐสาขา มอบใหกับหนวยงานที่มีผลงานโดดเดนในสาขานั้น ๆ

       สำนักงานประกันคุณภาพมีขาวประชาสัมพันธ

ที่นาสนใจมานำเสนออีกเชนเคย สำหรับจดหมายขาว 

ฉบับน ี ้ม ีรายละเอ ียดต าง ๆ ด ังน ี ้  รางว ัลเล ิศร ัฐ 

รางว ัลบริการภาครัฐ รางว ัลค ุณภาพการบริหาร

จ ัดการภาคร ัฐ รางว ัลการบร ิหารราชการแบบมี

สวนรวม ประจำป พ.ศ. 2563 
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รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 

à»š¹ÃÒ§ÇÑÅÍÑ¹·Ã§à¡ÕÂÃµÔ·Õ ่ÁÍºãËŒ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°·Õ ่Á Õ¼Å¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃà¾× ่Í»ÃÐªÒª¹ä´ŒÃ ÑººÃÔ¡ÒÃ·Õ ่ÊÐ´Ç¡ÃÇ´àÃ็Ç â»Ã‹§ãÊ à»š¹¸ÃÃÁ áÅÐ

à»š¹·Õ ่¾Ö§¾Íã¨ 

“Á×Í·Í§»ÃÐ¤Í§ã¨”
ÊÍ§Á×ÍºÃÔ¡ÒÃ ÊÕ·Í§ÍÃ‹ÒÁ »ÃÐ¤Í§ã¨ÊÕá´§ÍÑ¡ÉÃ¢ŒÒ§Å‹Ò§ Á×Í·Í§»ÃÐ¤Í§ã¨ ËÁÒÂ¶Ö§ “ºÃÔ¡ÒÃ´ŒÇÂã¨”

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ

ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅà¾× ่Í¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ

ÊÑÞÅÑ¡É³�

ÃÒ§ÇÑÅºÃÔ¡ÒÃÀÒ¤ÃÑ°

¤Ø³ÊÁºÑµÔàº× ้Í§µŒ¹ã¹¡ÒÃ¢ÍÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ

à§ × ่Í¹ä¢¡ÒÃÊÁÑ¤Ã
ÃÒ§ÇÑÅºÃÔ¡ÒÃÀÒ¤ÃÑ°

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°·Ø¡»ÃÐàÀ·

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Ê‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ã¼‹Ò¹Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃÃÐ´Ñº¡ÃÁ / à·ÕÂºà·‹Ò·Õ ่ à» š¹µŒ¹ÊÑ§¡Ñ´

¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ ËÃ×Í¨Ñ§ËÇÑ´·Õ ่Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µÑ ้§ÍÂÙ ‹ ·Ñ ้§¹Õ ้¡Ã³Õ¼Å§Ò¹·Õ ่ à» š¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹

¢Í§ËÅÒÂË¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´¤ÇÃÊÁÑ¤Ãã¹¹ÒÁ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´

à»š¹¼Å§Ò¹·Õ ่¹Óä»ãªŒáÅŒÇ¨ÃÔ§ÁÕ¼ÅÊÓàÃ็¨·Õ ่ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºä´Œà»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 1 »‚

¢ÂÒÂ¼ÅÁÒµÃ°Ò¹
¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ

»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅºÃÔ¡ÒÃÀÒ¤ÃÑ°

1 2
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à¡³±� PMQA ‘62

ÃÒÂËÁÇ´

ÃÐ´Ñº´Õà´‹¹

4.0 à¡³±� PMQA 4.0  ä´Œ PMQA 4.0 ≥ 400 ¤Ðá¹¹

µŒÍ§ä´ŒÃ ÑºÃÒ§ÇÑÅÃÒÂËÁÇ´

ÁÒáÅŒÇÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 2 ËÁÇ´

(ËÁÇ´ 1 – ËÁÇ´ 6)
àÊ¹Í¢ÍÃÑºÃÒ§ÇÑÅä´ŒäÁ‹à¡Ô¹ 3 ËÁÇ´

ÃÒ§ÇÑÅ·Õ่à»�´ÃÑºÊÁÑ¤Ã

ÃÒ§ÇÑÅ¤Ø³ÀÒ¾

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

ÀÒ¤ÃÑ°

¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑºÃÍ§Ê¶Ò¹ÐË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°ã¹¡ÒÃà»š¹ÃÐººÃÒª¡ÒÃ 4.0 (PMQA 4.0)

≥ 400 ¤Ðá¹¹ ≥ 400 ¤Ðá¹¹

1 2

Salf
Assessment

Application
Report

Site Visit

¤Ðá¹¹ÃÇÁSTEPS:

3

http://www.

300 - 399    ÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§Ê¶Ò¹ÐÏ 

                  4.0 ÃÐ´Ñº¾×้¹°Ò¹

ÃÒ§ÇÑÅÏ 4.0 áÅÐÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§Ê¶Ò¹ÐÏ 

4.0 ÃÐ´Ñº¡ŒÒÇË¹ŒÒ

≥ 400

à§× ่Í¹ä¢

à»š¹Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ  ÃÐ´Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§ / ¡ÃÁ /¨Ñ§ËÇÑ´ /Ê¶ÒºÑ¹Í´ØÁÈÖ¡ÉÒ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§

ÃÑ°»ÃÐàÀ·Í× ่¹áÅÐÍ§¤�¡ÒÃÁËÒª¹

à»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õ ่à»š¹·Õ ่ª× ่¹ªÁ  áÅÐäÁ‹ÁÕ¡Ã³ÕàÊ× ่ÍÁàÊÕÂ¨¹à»š¹·Õ ่»ÃÐ¨Ñ¡É�ã¹ÊÑ§¤Á

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°·Õ ่à¤Âä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅÏ ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È. 2555 – 2562 ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ã¢ÍÃÑºÃÒ§ÇÑÅÏ ·Õ ่à¤Âä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅáÅŒÇ

à¾× ่Í¢ÍÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹Â×¹ÂÑ¹ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ¤ÇÒÁâ´´à´‹¹¢Í§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ§¤�¡ÒÃÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹× ่Í§

** ¡Ã³ÕË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õ ่ÊÁÑ¤ÃÃÒ§ÇÑÅÃÐ´Ñº´Õà´‹¹¾ÃŒÍÁ¡ÑºÃÒ§ÇÑÅÃÒÂËÁÇ´ ËÒ¡¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¼‹Ò¹à¡³±�ÃÐ´Ñº´Õà´‹¹áÅŒÇ¨ÐäÁ‹¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒ§ÇÑÅÃÒÂËÁÇ´ã¹»‚¹Ñ ้¹ ** 
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แนวทางการร ับสม ัครรางว ัลค ุณภาพการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐ ประจำป ี  พ .ศ . 2563

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award)



รางวัลการบริหารราชการแบบมีส ่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563

ÁÍºãËŒ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° à¾×่ÍÊÃŒÒ§áÃ§¨Ù§ã¨ áÅÐÊÃŒÒ§¢ÇÑÞ¡ÓÅÑ§ã¨

ã¹¡ÒÃà»�´ÃÐººÃÒª¡ÒÃãËŒ»ÃÐªÒª¹áÅÐÀÒ¤Ê‹Ç¹Í×่¹ ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§à¢ŒÒÁÒ

ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃáÅÐ·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁ

â´ÂÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒà¡Ô´¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ µÑ้§áµ‹¡ÒÃãËŒ

¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ (Inform) ¡ÒÃÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àË็¹ (consult) ¡ÒÃà¢ŒÒÁÒ

à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§ (Involve) ä»¨¹¶Ö§¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í (Collaborate)

เจตนารมณ์ à¾ Ô ่Á»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¨Ñ´¡ÒÃÀÒ¤ÃÑ°ã¹¡ÒÃµÍºÊ¹Í§

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§»ÃÐªÒª¹áÅÐ

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·ÈÍÂ‹Ò§ÂÑ่§Â×¹

ประเภทรางวัล

ÁÍºãËŒ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õ่ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃºÃÔËÒÃ

ÃÒª¡ÒÃÃÐººà»�´·Ñ่Ç·Ñ้§Í§¤�¡Ã

â´ÂÊÃŒÒ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ

¢Í§»ÃÐªÒª¹

à»�´ã¨ã¡ÅŒªÔ´»ÃÐªÒª¹
Open Governance 

1

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°

ÁÍºãËŒ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° ·Õ่Ê‹§àÊÃÔÁ

áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹áººÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ 

ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ãËŒà¡Ô´¡ÒÃà»ÅÕ ่Â¹á»Å§/

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕÁ่Õ¹ÑÂÊÓ¤ÑÞËÃ×Í¼Å¡ÃÐ·ºÊÙ§

¡ÑºªÕÇÔµ¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹

¢Í§»ÃÐªÒª¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°

ÊÑÁÄ·¸Ô¼Å»ÃÐªÒª¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
Effective Change

2

ÁÍºãËŒ¡ÑººØ¤¤Å/¡ÅØ‹ÁºØ¤¤Å·Õ่à»š¹

¡Åä¡ËÅÑ¡ËÃ×Í¡Åä¡ÊÓ¤ÑÞ (Key

Actor) ËÃ×Íà»š¹¼ÙŒ¹Ó/¼ÙŒ·Õ่ÁÕº·ºÒ·

ÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×่Í¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

áººÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁÃÐËÇ‹Ò§ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐ

ÀÒ¤Ê‹Ç¹Í×่¹·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§

ºØ¤¤Å / ¡ÅØ‹ÁºØ¤¤Å

¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ

¼ÙŒ¹ÓËØŒ¹Ê‹Ç¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í
Engaged Citizen

3

ÁÍºãËŒ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° ·Õ่¹ÓµÑÇáºº (Model) 

¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ·Õ่à¤Âä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ

áººÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ (ÂŒÍ¹ËÅÑ§äÁ‹à¡Ô¹ 5 »‚) ä»»ÃÐÂØ¡µ�

ãªã้¹¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼ÅËÃ×Íµ‹ÍÂÍ´¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

ã¹¾×้¹·Õ่Í×่¹ æ ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 1 ¾×้¹·Õ่

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°

àÅ×่Í§Å×Í¢ÂÒÂ¼Å
Participation Expanded

ÁÍºãËŒ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°ÀÒ¤àÍ¡ª¹ ÀÒ¤»ÃÐªÒª¹

·Õ ่Á Õ¼Å§Ò¹¡ÒÃÁÕÊ ‹Ç¹Ã ‹ÇÁ¢Í§ª ØÁª¹áÅÐÊ Ñ§¤Áã¹

¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹ä´ŒÍÂ‹Ò§ÂÑ ่§Â×¹ áÅÐ

à¡Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Òã¹ÃÐ´Ñºµ‹Íä»

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°
ÀÒ¤àÍ¡ª¹ ÀÒ¤»ÃÐªÒª¹

4
Ã‹ÇÁã¨á¡Œ¨¹

Antipoverty Empowered

5

4

โดยสำนักงาน ป.ย.ป

¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ

¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ

¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ ¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ

จัดทำโดย   งานวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
ที่ปรึกษา  ผูอำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

กองบรรณาธิการ  บุคลากรสำนักงานประกัันคุณภาพ มก.
สามารถแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมไดที่ www.qa.ku.ac.th หรือ โทร.0 2942 8299 ภายใน 4923 ตอ 41-44


