คำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร
ที่ สป.
๙๖๒ / ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนยุทธศำสตร์สนับสนุนกำรศึกษำของนักศึกษำไทยมุสลิมใน
ต่ำงประเทศ
-------------------------------ด้ว ย คณะรั ฐ มนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ มอบหมายให้ ห น่วยงานต่างๆ
รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ในต่ า งประเทศ
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๔ ข้อ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การดาเนินงานก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์การดาเนินการขณะศึกษา ยุทธศาสตร์ภายหลังกลับจากการศึกษาจากต่างประเทศ และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม
ในต่ างประเทศในส่ ว นของกระทรวงศึ กษาธิก ารเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย จึ งขอแต่ งตั้ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยมีองค์ประกอบและ
อานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษา
๑.๒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่กากับดูแลงานต่างประเทศ
ประธานกรรมการ
๑.๓ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่กากับดูแล
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑
งานการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๔ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบ
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒
เขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๕ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
๑.๖ ผู้แทนสานักงาน ก.พ.
กรรมการ
๑.๗ ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์
กรรมการ
๑.๘ ผู้แทนสานักงบประมาณ
กรรมการ
๑.๙ ผู้แทนศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรรมการ
๑.๑๐ ผู้แทนสานักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
กรรมการ
๑.๑๑ ผู้แทนสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรรมการ
๑.๑๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
กรรมการ
๑.๑๓ นายฮาซัน หมัดหมาน
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

-๒๑.๑๔ นายอิสมาแอ อาลี
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๑.๑๕ นายอับดุลอาซิส ยานยา
กรรมการ
นายกสมาคมการศึกษาปอเนาะ
๑.๑๖ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๑.๑๗ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
๑.๑๘ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
๑.๑๙ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
๑.๒๐ ผู้แทนสานักงาน กศน.
กรรมการ
๑.๒๑ ผู้แทนสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๒
กรรมการ
๑.๒๒ ผู้อานวยการสานักความสาพันธ์ต่างประเทศ สป.
กรรมการ/เลขานุการ
๑.๒๓ ผู้อานวยการสานักประสานงานและบูรณาการการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๒๔ นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
๑.๒๕ นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
๒. อานาจหน้าที่
๒.๑ รับผิดชอบดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
๒.๒ จัดทาแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนไทย
มุสลิมในต่างประเทศของส่วนความรับชอบของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๓ กากับ ติดตาม และประสานการดาเนินงาน
๒.๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานตามความเหมาะสม
๒.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๖ รายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

(ลงชื่อ) นางพนิตา กาภู ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สป. 351 / ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานปัญหานักเรียนทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
----------------------------------------ด้วย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้มีการจัดตั้งคณะทางานจัดทา
รายงานปัญหานักเรียนทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์การขอขยายทุนของนักเรียนทุนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทารายงานปัญหานักเรียนทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วย
ความเรี ยบร้ อย จึ ง ให้ แต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานปัญหานักเรียนทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย
ที่ปรึกษา
๑.๒ นายอดินันท์ ปากบารา
ประธานคณะทางาน
ผูช้ ่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๓ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์
รองประธานคณะทางาน
ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
๑.๔ นางยุวดี ภูรโิ ภไคย
คณะทางาน
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายความร่วมมือต่างประเทศ
๑.๕ ผู้อานวยการสานักประสานนโยบายการศึกษาฯ
คณะทางาน
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๖ ผู้อานวยการสานักประสานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะทางาน
๑.๗ นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ
๑.๘ นายศราวุธ อรรถานุรักษ์
คณะทางาน
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๒
๑.๙ นายธงชัย สุวรรณาวัชร์
คณะทางาน
สานักนิติการ สป.
๑.๑๐ นายสมทรง งามวงษ์
คณะทางานและเลขานุการ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
๑.๑๑ นางสาวโกมุที ยมลนันทน์
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

…/2. อานาจหน้าที่...
-2๒. อานาจหน้าที่
๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์และจัดทารายงานปัญหาการศึกษาของนักเรียนทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๒ เสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ รายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
๒.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
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(ลงชื่อ) นางพนิตา กาภู ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สป.
352 / ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษา
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
----------------------------------------ด้ว ย ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้มีการจัดตั้ง
คณะทางานจัดทาแผนการดาเนินงานยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน การกากับดูแล และติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
ดัง นั้ น เพื่อ ให้ ก ารจั ดท าแผนการดาเนิ น งานยุท ธศาสตร์ ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย
ที่ปรึกษา
๑.๒ นายอดินันท์ ปากบารา
ประธานคณะทางาน
ผูช้ ่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๓ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์
รองประธานคณะทางาน
ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
๑.๔ นางยุวดี ภูรโิ ภไคย
คณะทางาน
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายความร่วมมือต่างประเทศ
๑.๕ ผู้อานวยการสานักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะทางาน
๑.๖ ผู้อานวยการสานักประสานนโยบายการศึกษาฯ
คณะทางาน
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๗ นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ
๑.๘ นางนภาพร กิตติธร
คณะทางาน
สานักงาน ก.พ.
๑.๙ นายประสาร บุญส่ง
คณะทางาน
สานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

๑.๑๐ นางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

คณะทางาน
…/๑.๑๑ นายสมทรง...
-2-

๑.๑๑ นายสมทรง งามวงษ์
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
๑.๑๒ นางสาวโกมุที ยมลนันทน์
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อานาจหน้าที่
๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
ตามนโยบายของทางรัฐบาล
๒.๒ จัดทาและเสนอแนะแผนการดาเนินงานยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทย
มุสลิมในต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๓ รายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
๒.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
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(ลงชื่อ) นางพนิตา กาภู ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

