
   
  
 
ที่ อว ๐๒1๒/                 กระทรวงการอุดมศึกษา 
                วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                 
     ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ 
 
                    ตุลาคม ๒๕๖5 
 

เรื่อง การมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเครือข่ายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษา              
ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 

เรียน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ/สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นกลไกในการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน    
ภายใต้กำกับดูแล (Integrity and Transparency Assessment  - ITA) ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมิน           
ที่กำหนด โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ            
และสถาบนัวิทยาลัยชุมชน รวม ๘๓ แห่ง เข้าร่วมการประเมิน ITA ดังกล่าว 

 

ในการนี้  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม                
โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการจัดตั้ง “เครือข่ายการประเมินคุณธรรม         
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวง          
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เพ่ือเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่าง          
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นช่องทางในการให้
คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกระบวนการต่างๆ ของการประเมิน ITA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยขอให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณามอบหมายผู้แทนที่รับผิดชอบภารกิจงาน          
ด้านการประเมิน ITA อย่างน้อย ๒ ท่าน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายข้างต้น โดยแจ้งยืนยันตามแบบตอบรับใน           
QR Code ท้ายหนังสือ ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง          
           

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                     (ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล) 
                 รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

                    ปฏิบัติราชการแทน 
                ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

สำนักงานปลัดกระทรวง 
โทรศัพท ์๐ ๒610 54๕๘  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ acoc@mhesi.go.th  
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แจ้งท้าย 
1. เรียน อธิการบดีสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
3. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
4. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
5. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
6. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
7. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
8. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
9. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
10. เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
11. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
12. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
13. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
14. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
15. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
16. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
17. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
18. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
19. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
20. เรียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
21. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
22. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
23. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
24. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
25. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
26. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
27. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
28. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
29. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
30. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
31. เรียน อธิการบดมีหาวิทยาลัยมหิดล 
32. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
33. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
34. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
35. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
36. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
37. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
38. เรียน อธิการบดมีหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
39. เรียน อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย 

 
 



 
 
แจ้งท้าย (ต่อ) 

40. เรียน อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
41. เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
42. เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
43. เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
44. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
45. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
46. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
47. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
48. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
49. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
50. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
51. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
52. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
53. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
54. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
55. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
56. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
57. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
58. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
59. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
60. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
61. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
62. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
63. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
64. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
65. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
66. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
67. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
68. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
69. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
70. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
71. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
72. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
73. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
74. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
75. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
76. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
77. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



 
 
แจ้งท้าย (ต่อ) 

78. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
79. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
80. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
81. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
82. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
83. เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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