
 

 

 
ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร 

ที่ สป.       ๙๖๒      / ๒๕๕๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์สนับสนนุกำรศึกษำของนักศึกษำไทยมุสลิมใน

ต่ำงประเทศ 
-------------------------------- 

                  ด้วย  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ
รับผิดชอบด าเนินการตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์  ๔ ข้อ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การด าเนินงานก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์การด าเนินการขณะศึกษา ยุทธศาสตร์ภายหลังกลับจากการศึกษาจากต่างประเทศ และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย 
                    ดังนั้น   เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม
ในต่างประเทศในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ   โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                               ที่ปรึกษา 
๑.๒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ก ากับดูแลงานต่างประเทศ                   ประธานกรรมการ 
๑.๓ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ก ากับดูแล                        รองประธานกรรมการ คนที่ ๑ 
      งานการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑.๔ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบ                รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ 
      เขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑.๕ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ 
๑.๖ ผู้แทนส านักงาน ก.พ. กรรมการ 
๑.๗ ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
๑.๘ ผู้แทนส านักงบประมาณ กรรมการ 
๑.๙ ผู้แทนศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ 
๑.๑๐ ผู้แทนส านักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการ 
๑.๑๑ ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ 
๑.๑๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา กรรมการ 
๑.๑๓ นายฮาซัน หมัดหมาน กรรมการ 
        ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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๑.๑๔ นายอิสมาแอ อาลี กรรมการ 
        ผู้อ านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
๑.๑๕ นายอับดุลอาซิส ยานยา กรรมการ 
        นายกสมาคมการศึกษาปอเนาะ 
๑.๑๖ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
๑.๑๗ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 
๑.๑๘ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 
๑.๑๙ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ 
๑.๒๐ ผู้แทนส านักงาน กศน. กรรมการ 
๑.๒๑ ผู้แทนส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ กรรมการ 
๑.๒๒ ผู้อ านวยการส านักความส าพันธ์ต่างประเทศ สป.                         กรรมการ/เลขานุการ 
๑.๒๓ ผู้อ านวยการส านักประสานงานและบูรณาการการศึกษา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑.๒๔ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
๑.๒๕ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

๒. อ านาจหน้าที่ 
๒.๑ รับผิดชอบด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมใน

ต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 
๒.๒ จัดท าแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนไทย 
      มุสลิมในต่างประเทศของส่วนความรับชอบของกระทรวงศึกษาธิการ 
๒.๓ ก ากับ ติดตาม และประสานการด าเนินงาน 
๒.๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานตามความเหมาะสม 
๒.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๖ รายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ 

                     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                  สั่ง  ณ  วันที่   ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

          

     (ลงชื่อ)  นางพนิตา  ก าภู ณ อยุธยา 

      ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

 

         

 
 

 
ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่  สป.     351      / ๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานปัญหานักเรียนทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

----------------------------------------- 
                       ด้วย  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้มีการจัดตั้งคณะท างานจัดท า
รายงานปัญหานักเรียนทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การขอขยายทุนของนักเรียนทุนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ  

                       ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท ารายงานปัญหานักเรียนทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงให้แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานปัญหานักเรียนทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย                               ที่ปรึกษา 
๑.๒ นายอดินันท์ ปากบารา ประธานคณะท างาน 
      ผูช้่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                 
๑.๓ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์                                                     รองประธานคณะท างาน 
      ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
๑.๔ นางยุวดี ภูรโิภไคย คณะท างาน 
      รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายความร่วมมือต่างประเทศ 
๑.๕ ผู้อ านวยการส านักประสานนโยบายการศึกษาฯ คณะท างาน 
      ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑.๖ ผู้อ านวยการส านักประสานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะท างาน 
๑.๗ นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์       คณะท างาน 
      ส านักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ 
๑.๘ นายศราวุธ  อรรถานุรักษ์       คณะท างาน 
      ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ 
๑.๙ นายธงชัย  สุวรรณาวัชร์            คณะท างาน 
      ส านักนิติการ สป. 
๑.๑๐ นายสมทรง งามวงษ์ คณะท างานและเลขานุการ 
      ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
๑.๑๑ นางสาวโกมุที ยมลนันทน์                                           คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
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๒. อ านาจหน้าที่ 
๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์และจัดท ารายงานปัญหาการศึกษาของนักเรียนทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒.๒ เสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒.๓ รายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ 
๒.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

                ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                 สั่ง  ณ  วันที่            31     พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

 

     (ลงชื่อ)  นางพนิตา  ก าภู ณ อยุธยา 

      ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

        

 

 
 

ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่  สป.       352    / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษา 
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 
----------------------------------------- 

                       ด้วย  ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้มีการจัดตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนการด าเนินงานยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน การก ากับดูแล และติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

                       ดังนั้น   เพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย                               ที่ปรึกษา 
๑.๒ นายอดินันท์ ปากบารา ประธานคณะท างาน 
      ผูช้่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                 
๑.๓ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์                                                     รองประธานคณะท างาน 
      ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
๑.๔ นางยุวดี ภูรโิภไคย คณะท างาน 
      รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายความร่วมมือต่างประเทศ 
๑.๕ ผู้อ านวยการส านักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะท างาน 
๑.๖ ผู้อ านวยการส านักประสานนโยบายการศึกษาฯ คณะท างาน 
      ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑.๗ นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์       คณะท างาน 
      ส านักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ 
๑.๘ นางนภาพร กิตติธร        คณะท างาน 
      ส านักงาน ก.พ. 
๑.๙ นายประสาร บุญส่ง        คณะท างาน 
      ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 



๑.๑๐ นางสาวทัศนีย์  พิศาลรัตนคุณ      คณะท างาน 
      ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
 

…/๑.๑๑ นายสมทรง... 
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๑.๑๑ นายสมทรง งามวงษ์ คณะท างานและเลขานุการ 
        ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
๑.๑๒ นางสาวโกมุที ยมลนันทน์                                           คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
 

๒. อ านาจหน้าที่ 
๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  
      ตามนโยบายของทางรัฐบาล 
๒.๒ จัดท าและเสนอแนะแผนการด าเนินงานยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทย 
      มุสลิมในต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ 
๒.๓ รายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ 
๒.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

                ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                   สั่ง  ณ  วันที่        31         พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

 

     (ลงชื่อ)  นางพนิตา  ก าภู ณ อยุธยา 

      ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


