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คำสั่งคณะศึกษาศาสตรE  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรE 

ที่              / 2561 

เรื่อง  แตGงต้ังคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรE ประจำปNการศึกษา 2561 

----------------------------------------- 

    เพื ่อใหZการดำเนินงาน การบริหารจัดการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรE 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรE ประจำปNการศึกษา 2561 เปXนไปดZวยความเรียบรZอยและบรรลุวัตถุประสงคE      

ในการจัดกิจกรรมเพื่อสGงเสริมการเรียนรูZ ประสบการณEและอัตลักษณEของความเปXนบัณฑิตวิชาชีพครู อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา 44 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรE พ.ศ.2560 ในการน้ี           

จึงขอแตGงต้ังคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรE ประจำปNการศึกษา 2561 ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการบริหาร 

1.1 นายเฟาซาน      หวังโสะ  นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรE 

1.2 นายอดิศร    พรเจริญวิโรจนE  อุปนายกกจิการภายใน 

1.3 นายอัสมินทรE   บูเอียด   อุปกนายกจิการภายนอก 

1.4 นายฟุดัยลE     บูส ู   รองอปุนายกกจิการภายใน 

1.5 นายชิษณุพงศE      นนทิสิทธ์ิ  รองอปุนายกกจิการภายนอก 

1.6 นางสาวธณาวดี  เรืองศร ี  เลขานุการ 

1.7 นางสาวณัฐวลียE   แกสมาน  รองเลขานุการ 

1.8 นางสาวศุภรัตนE   นามสุข   รองเลขานุการ   

1.9 นายอรรถพล   ลิวัญ   เหรัญญกิ 

1.10 นางสาวบุษณียE  ยูโซ}ะ   รองเหรัญญิก 

1.11 นางสาวนูรอาฟNฟ]ฮ  กาเดร   รองเหรัญญิก 

ให/คณะกรรมการชุดน้ี มหีนZาที ่

1.พิจารณาและวางแผนการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาใหZเปXนไปตามวิสัยทัศนE พันธกิจ

และนโยบายของสโมสรนักศึกษา       

2.ควบคุมดูแลการบริหารงาน ออกกฎระเบียบ ขZอบังคับ ขZอปฏิบัติงาน และขZอแนะนำ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสโมสรนักศึกษาซึ่งไมGขัดหรือขัดแยZงตGอระเบียบขZอบังคับ 



 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ฝ6ายพัฒนานักศึกษาและศิษยEเกGาสัมพันธE 

50 ปN คณะศึกษาศาสตรE มุGงมั่นสูGความเปXนเลิศ ในการสรZางองคEความรูZ และบGมเพาะป]ญญาเพ่ือสังคม 
 

 

- ๒ - 

3.พิจารณา จัดสรร ควบคุมและรับผิดชอบงบประมาณของสโมสรนักศึกษา 

4.เสนอการแตGงต้ังหรือถอดถอนคณะกรรมและอนุกรรมการในสโมสรนักศึกษา 

 

 

        / 5.พิจารณาและ... 

5.พิจารณาและวางแผนการจัดโครงการและดำเนินงานกิจกรรมดZานการพัฒนานักศึกษาตาม

กรอบของการประกันคุณภาพทางการศึกษาใหZกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรE                                          

นายกสโมสรนักศึกษา มีหน/าท่ี 

1.เปXนผูZแทนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรE ในคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา 

2.เปXนผูZประสานงานระหวGางคณะกับหนGวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.เปXนผูZดำเนินงานในสGวนที่เกี ่ยวขZองกับนักศึกษาในคณะศึกษาศาสตรEตามที ่ไดZร ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตรEหรือมหาวิทยาลัย 

4.หนZาที่อื่น ๆ ตามที่องคEการบริหารองคEการนักศึกษา, คณะกรรมการบริหารคณะ

ศึกษาศาสตรE, หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

อุปนายกกิจการภายในสโมสรนักศึกษา มีหน/าท่ี 

1.ทำหนZาที ่แทนนายกสโมสรนักศึกษาในกรณีที ่นายกสโมสรนักศึกษาติดภารกิจ   

หรือไมGสามารถปฏิบัติหนZาที่ไดZ 

2.เปXนผูZชGวยนายกสโมสรนักศึกษาประสานงานระหวGางคณะกับหนGวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

3.เป Xนผ ู Zช Gวยนายกสโมสรน ักศ ึกษาในก ิจกรรมท ี ่นายกสโมสรน ักศ ึกษาหร ือคณะ

กรรมการบริหารมอบหมาย 

รองอุปนายกกิจการภายในสโมสรนักศึกษา มีหน/าท่ี 

1.ทำหนZาที่แทนอุปนายกกิจการภายในสโมสรนักศึกษาในกรณีที่อุปนายกกิจการภายใน

สโมสรนักศึกษาติดภารกิจหรือไมGสามารถปฏิบัติหนZาที่ไดZ 

2.เปXนผูZชGวยอุปนายกกิจการภายในสโมสรนักศึกษาประสานงานระหวGางคณะกับหนGวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย  

3.เปXนผูZชGวยอุปนายกกิจการภายในสโมสรนักศึกษาในกิจกรรมที่นายกสโมสรนักศึกษา     

หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

อุปนายกกิจการภายนอกสโมสรนักศึกษา  มีหน/าท่ี 

1.ทำหนZาท ี ่แทนนายกสโมสรน ักศ ึกษาในกรณีที ่นายกสโมสรน ักศ ึกษาต ิดภารกิจ             

หรือไมGสามารถปฏิบัติหนZาที่ไดZ 

2.เป Xนผ ู Zช GวยนายกสโมสรนักศึกษาประสานงานระหวGางคณะกับหนGวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย  
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3.เป Xนผ ู Zช Gวยนายกสโมสรน ักศ ึกษาในกิจกรรมท ี ่นายกสโมสรน ักศ ึกษาหร ือคณะ

กรรมการบริหารมอบหมาย 

รองอุปนายกกิจการภายนอกสโมสรนักศึกษา มีหน/าท่ี 

1.ทำหนZาที ่แทนอุปนายกกิจการภายนอกสโมสรนักศึกษาในกรณีที่อุปนายกกิจการ

ภายนอกสโมสรนักศึกษาติดภารกิจหรือไมGสามารถปฏิบัติหนZาที่ไดZ 

2.เป Xนผ ู Zช Gวยอ ุปนายกก ิ จการภายนอกสโมสรนักศึกษาประสานงานระหวGางคณะ              

กับหนGวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.เปXนผูZชGวยอุปนายกกิจการภายนอกสโมสรนักศึกษาในกิจกรรมที่นายกสโมสรนักศึกษา

หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

      

           / เลขานุการ มีหนZาที่... 

เลขานุการ มีหน/าท่ี 

1.เปXนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  

2.ควบคุมดูแล รับผิดชอบ และตรวจสอบงานสารบรรณของสโมสรนักศึกษา  

3.ควบคุมดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  

4.หนZาที่อื่น ๆ ตามคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

5.จัดทำ กำกับ ดูแล และบริหารจัดการการจัดรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารและการประชุมอื่น ๆ 

เหรัญญิก มีหน/าท่ี 

1.รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณเพื ่อเสนอตGอคณะกรรมการบริหารงานสโมสร

นักศึกษา  

2.ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการเงินใหZเปXนไปตามระเบียบการเงินคณะศึกษาศาสตรE

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรE วิทยาเขตป]ตตานี 

3.ควบคุมการเบิกและใชZจGายเงินของสโมสรนักศึกษาใหZเปXนไปตามงบประมาณ 

4.จัดทำรายงานการเงินของสโมสรนักศึกษาใหZเปXนไปตามงบประมาณ 

5.จัดทำบัญชีรายรับ – รายจGาย และงบดุล 

2.คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 

2.1 ฝKายวิชาการ 

  2.1.1 นายอาโนวE ใบเก็ม   ประธานฝ6ายวิชาการ 

  2.1.2 นางสาวฟาริดา  มะหมัด   รองประธานฝ6ายวิชาการ 

  2.1.3 นางสาวซารีดา  สันลหิมีน  กรรมการฝ6ายวิชาการ 

  2.1.4 นายฮาฟ�ษ  กาเสม็ส}ะ  กรรมการฝ6ายวิชาการ 
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  2.1.5 นายศักดา  รามแกZว   กรรมการฝ6ายวิชาการ 

  2.1.6 นางสาวนูรีซา  เจ}ะแน   กรรมการฝ6ายวิชาการ 

ให/คณะกรรมการชุดน้ี มหีนZาที ่

1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการที่เกี ่ยวขZองกับกิจกรรมเสริมสรZาง

หลักสูตรดZานกิจกรรมเสริมสรZางสติป]ญญา ทักษะทางดZานสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ  

2.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานรับนักศึกษาใหมGตามการมอบหมายงานจากทาง

คณะศึกษาศาสตรE 

3.ควบคุม ดูแลและประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมตGาง ๆ ในฝ6ายใหZเป Xนไปตาม

วัตถุประสงคEซึ่งไมGขัดแยZงตGอระเบียบน้ี 

 

 

 

 

 

 

/ 2.2 ฝ6ายประชาสัมพันธE… 
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2.2 ฝKายประชาสมัพันธOและโสตทัศนูปกรณO 

  2.2.1  นายกิฟนันทE  ดอนิ  ประธานฝ6ายประชาสัมพันธE 

  2.2.2  นางสาวจันทรEจิรา  หยังกลุ  รองประธานฝ6ายประชาสัมพันธE 

  2.2.3  นายอดินันทE  มูดอ  กรรมการฝ6ายประชาสมัพันธE 

  2.2.4 นายซารี   โต}ะปราวัน กรรมการฝ6ายประชาสมัพันธE 

  2.2.5  นางสาวมุสลิมะฮE  บากา  กรรมการฝ6ายประชาสมัพันธE 

  2.2.6  นางสาวฟาตีฮะ   ลาโฮ}ะยา กรรมการฝ6ายประชาสมัพันธE 

  2.2.7 นางสาวนูรียา   แดงงาม  กรรมการฝ6ายประชาสมัพันธE 

  2.2.8  นายอุสม ี  กอหลำ  กรรมการฝ6ายประชาสมัพันธE 

  2.2.9  นายกันทรากร   กุศลรักษE กรรมการฝ6ายประชาสมัพันธE 

 ให/คณะกรรมการชุดน้ี มหีนZาที ่

1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการประชาสัมพันธEขZอมูลขGาวสารผGานทางเพจสโมสรนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตรE มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรEและชGองทางอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงาน

ของสโมสรนักศึกษาและขZอมูลขGาวสารคณะศึกษาศาสตรE 

2.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวขZองกับกิจกรรมเสริมสรZางหลักสูตร   

ดZานกิจกรรมสGงเสริมความเปXนนานาชาติและเสริมสรZางสมรรถนะสากล 

3.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการออกแบบและสรZางสรรคEสื่อประมวลภาพและวีดีโอการ

ดำเนินงานโครงการของสโมสรนักศึกษา 

4.ควบคุม ดูแลและประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมตGาง ๆ  ในฝ6ายใหZเปXนไปตามวัตถุประสงคE 

ซึ่งไมGขัดแยZงตGอระเบียบน้ี 

2.3 ฝKายสวัสดิการ 

  2.3.1 นายซุบฮ ี  สะแลแม  ประธานฝ6ายสวัสดิการ 

  2.3.2 นายสุพร ี  สะบูดิง   รองประธานฝ6ายสวัสดิการ 

  2.3.3 นายอภินันทE  หนูมณี   กรรมการฝ6ายสวัสดิการ 

  2.3.4 นายอับบาส  หมาดหวัง  กรรมการฝ6ายสวัสดิการ 

  2.3.4 นายกูอาดีลัน  กูจินามิง   กรรมการฝ6ายสวัสดิการ 

  2.3.4 นางสาวนิธิวดี  ภูGดอก   กรรมการฝ6ายสวัสดิการ  
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/ ใหZคณะกรรมการชุดน้ี... 

 

 

ให/คณะกรรมการชุดน้ี มหีนZาที ่

1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบดZานสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

โครงการตGาง ๆ ของสโมสรนักศึกษา 

2.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการเบิกจGายดZานสวัสดิการอาหารและเครื ่องดื ่มใหZเปXนไปตาม

งบประมาณแตGละโครงการ 

3.ควบคุม ดูแลและประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมตGาง ๆ  ในฝ6ายใหZเปXนไปตามวัตถุประสงคE 

ซึ่งไมGขัดแยZงตGอระเบียบน้ี 

 

2.4 ฝKายพยาบาลและบำเพ็ญประโยชนO 

  2.4.1 นายสุเมธ  บำรุงพงศE ประธานฝ6ายพยาบาลและบำเพญ็ประโยชนE 

  2.4.2 นายไพรัตนE บัวทอง  รองประธานฝ6ายพยาบาลและบำเพญ็ประโยชนE 

  2.4.3 นางสาวสุธาทิพยE   ณะภัยรี  กรรมการฝ6ายพยาบาลและบำเพ็ญประโยชนE 

  2.4.4 นางสาวซูไรดา   มูดิง  กรรมการฝ6ายพยาบาลและบำเพ็ญประโยชนE 

  2.4.5 นางสาวตGวนโนรซลีา ตูวันลอเซง็  กรรมการฝ6ายพยาบาลและบำเพ็ญประโยชนE 

  2.4.6 นางสาวอุซัยนียE  มะซ ู  กรรมการฝ6ายพยาบาลและบำเพ็ญประโยชนE 

  2.4.7 นางสาวฟ�รดาวซE เจ}ะโซ}ะ  กรรมการฝ6ายพยาบาลและบำเพ็ญประโยชนE 

  2.4.8  นางสาวชุติมา  อิ่นแกZว   กรรมการฝ6ายพยาบาลและบำเพ็ญประโยชนE 

  2.4.9  นางสาวธิดารัตนE  ชนะสิทธ์ิ กรรมการฝ6ายพยาบาลและบำเพ็ญประโยชนE 

  2.4.10 นางสาวเยาวลักษณE มานะกลZา กรรมการฝ6ายพยาบาลและบำเพ็ญประโยชนE 

  2.4.11 นายอับดุลเลาะ ยะมะกา  กรรมการฝ6ายพยาบาลและบำเพ็ญประโยชนE 

  2.4.12 นายอดิลัน       แวเด็ง  กรรมการฝ6ายพยาบาลและบำเพ็ญประโยชนE 

ให/คณะกรรมการชุดน้ี มหีนZาที ่

1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการอำนวยความสะดวกดZานอาคารสถานที่ในการดำเนินงาน

โครงการของสโมสรนักศึกษาและตามการมอบหมายงานจากทางคณะศึกษาศาสตรE 



 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ฝ6ายพัฒนานักศึกษาและศิษยEเกGาสัมพันธE 

50 ปN คณะศึกษาศาสตรE มุGงมั่นสูGความเปXนเลิศ ในการสรZางองคEความรูZ และบGมเพาะป]ญญาเพ่ือสังคม 
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2.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวขZองกับกิจกรรมเสริมสรZางหลักสูตร   

ดZานจิตสำนึกสาธารณะการบำเพ็ญประโยชนE 

3.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการพยาบาลระหวGางการการดำเนินงานโครงการของสโมสร

นักศึกษา 

4.ควบคุม ดูแลและประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมตGาง ๆ  ในฝ6ายใหZเปXนไปตามวัตถุประสงคE 

ซึ่งไมGขัดแยZงตGอระเบียบน้ี  

 

 

 

   / 2.5 ฝ6ายกีฬา...   

2.5 ฝKายกีฬา 

  2.5.1 นายวรัญ�ู จันทรEหอ  ประธานฝ6ายกีฬา 

  2.5.2 นายสุไลหมาน  สามัญ   รองประธานฝ6ายกีฬา 

  2.5.3 นางสาวนนทิยา บุญรงคE   กรรมการฝ6ายกีฬา 

  2.5.4 นายชิษณุพงศE อิทธิสัน   กรรมการฝ6ายกีฬา 

  2.5.5 นางสาวณัฐจิรา  ศรีหมูด   กรรมการฝ6ายกีฬา 

  2.5.6 นายนันทวัฒนE  หลีวัง   กรรมการฝ6ายกีฬา 

ให/คณะกรรมการชุดน้ี มหีนZาที ่

1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวขZองกับกิจกรรมเสริมสรZางหลักสูตร   

ดZานกิจกรรมเสริมสรZางและพัฒนาสุขภาพและนันทนาการ และกิจกรรมแสริมสรZางความซื่อสัตยE        

มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

2.ควบคุม ดูแลและประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมตGาง ๆ  ในฝ6ายใหZเปXนไปตามวัตถุประสงคE 

ซึ่งไมGขัดแยZงตGอระเบียบน้ี 

2.6 ฝKายพัสดุ 

  2.6.1 นายวีระพล  สวัสดิวงคE  ประธานฝ6ายพัสดุ 

  2.6.2 นายซัยนุดดีน  เจ}ะเต}ะ   รองประธานฝ6ายพัสดุ 

  2.6.3 นายฟ�รดาว  มามะ   กรรมการฝ6ายพสัดุ 

  2.6.4 นางสาวกิติวรรณ   เตยแกZว   กรรมการฝ6ายพสัดุ 

  2.6.5 นางสาวจันทกานตE พิชัยหอ     กรรมการฝ6ายพสัดุ 



 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ฝ6ายพัฒนานักศึกษาและศิษยEเกGาสัมพันธE 

50 ปN คณะศึกษาศาสตรE มุGงมั่นสูGความเปXนเลิศ ในการสรZางองคEความรูZ และบGมเพาะป]ญญาเพ่ือสังคม 
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  2.6.6 นางสาวสิรมิา หิมะเซ็น   กรรมการฝ6ายพสัดุ 

ให/คณะกรรมการชุดน้ี มหีนZาที ่

1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบดZานการจัดซื้อและเบิกจGายวัสดุอุปกรณEในการดำเนินงาน

โครงการของสโมสรนักศึกษาใหZเปXนไปตามงบประมาณแตGละโครงการ 

2.ควบคุม ดูแลและประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมตGาง ๆ  ในฝ6ายใหZเปXนไปตามวัตถุประสงคE 

ซึ่งไมGขัดแยZงตGอระเบียบน้ี 

 

2.7 ฝKายเชียรOและสันทนาการ 

  2.7.1 นางสาวยศวจี อยGางดี   ประธานฝ6ายเชียรEและสันทนาการ 

  2.7.2 นางสาวนภัสสร    ปะดุกา   รองประธานฝ6ายเชียรEและสันทนาการ 

  2.7.3 นางสาวชนาพร  เพ็งจันทรE  กรรมการฝ6ายเชียรEและสันทนาการ 

   

 

 

/ ใหZคณะกรรมการชุดน้ี... 

ให/คณะกรรมการชุดน้ี มหีนZาที ่

1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการที่เกี ่ยวขZองกับกิจกรรมเสริมสรZาง

หลักสูตรดZานกิจกรรมสGงเสริมความเปXนประชาธิปไตยและความภูมิใจในสถาบันและพัฒนา

สุขภาพและนันทนาการ 

2.ควบคุม ดูแลและประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมตGาง ๆ  ในฝ6ายใหZเปXนไปตามวัตถุประสงคE 

ซึ่งไมGขัดแยZงตGอระเบียบน้ี    

2.8 ฝKายทะเบียนและประเมินผล 

  2.8.1 นางสาวฟ]รฮานะฮE  สาเอียด ประธานฝ6ายทะเบียนและประเมินผล  

  2.8.2 นางสาวอัสหมะ     เจ}ะแม  รองประธานฝ6ายทะเบียนและประเมินผล 

  2.8.3 นางสาวซามีลา      สาและ  กรรมการฝ6ายทะเบียนและประเมินผล 

  2.8.4 นางสาวนิมะหE       มะสาวา กรรมการฝ6ายทะเบียนและประเมินผล 

  2.8.5 นางสาวคอนีตะหE   ตาเยะ  กรรมการฝ6ายทะเบียนและประเมินผล 

  2.8.6 นางสาวยุมลา       บินรอโสน กรรมการฝ6ายทะเบียนและประเมินผล 

  2.8.7 นางสาวอัจลาลียE    ไมมะหาด กรรมการฝ6ายทะเบียนและประเมินผล 
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  2.8.8 นางสาวเดียนา  แวดอเลาะ กรรมการฝ6ายทะเบียนและประเมินผล 

ให/คณะกรรมการชุดน้ี มหีนZาที ่

1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการประเมินและรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการของ

สโมสรนักศึกษา 

2.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบฐานขZอมูลทะเบียนรายชื่อผูZจัดและผูZเขZารGวมโครงการในการ

ดำเนินงานโครงการของสโมสรนักศึกษา 

2.ควบคุม ดูแลและประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมตGาง ๆ  ในฝ6ายใหZเปXนไปตามวัตถุประสงคE 

ซึ่งไมGขัดแยZงตGอระเบียบน้ี 

2.9 ฝKายประสานงาน 

  2.9.1 นายมูไฮมีน  ดาโอ}ะ  ประธานฝ6ายประสานงาน 

  2.9.2  นายนัศรูน  การีนา  รองประธานฝ6ายประสานงาน 

  2.9.3 นางสาวตีฟานี  เจะเตะ  กรรมการฝ6ายประสานงาน 

  2.9.4 นายพรพิษณุ สิงหEอินทรE กรรมการฝ6ายประสานงาน 

  2.9.5 นางสาวอิลม ี แมจ ิ  กรรมการฝ6ายประสานงาน 

 

 

 

 

 

/ ใหZคณะกรรมการชุดน้ี... 

ให/คณะกรรมการชุดน้ี มหีนZาที ่

1.ควบคุม ดูแลและรับผ ิดชอบการติดตGอประสานงานโครงการทั ้งหนGวยงานภายใน           

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.ควบคุม ดูแลและประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมตGาง ๆ  ในฝ6ายใหZเปXนไปตามวัตถุประสงคE 

ซึ่งไมGขัดแยZงตGอระเบียบน้ี   

2.10 ฝKายศลิป ̂

  2.10.1  นายณัฐพงศE   สุขสง  ประธานฝ6ายศิลป� 

  2.10.2  นางสาววันรายา  แยZมจังหวัด รองประธานฝ6ายศิลป� 

  2.10.3  นางสาวตัสนีม   หะยีอับดุลเลาะ กรรมการฝ6ายศิลป� 

  2.10.4  นางสาวนูรไฮดา  หะยีเจะเฮง กรรมการฝ6ายศิลป� 
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ให/คณะกรรมการชุดน้ี มหีนZาที ่

1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการออกแบบและสรZางสรรคEวัสดุอ ุปกรณEประกอบการ

ดำเนินงานโครงการของสโมสรนักศึกษา 

2.ควบคุม ดูแลและประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมตGาง ๆ  ในฝ6ายใหZเปXนไปตามวัตถุประสงคE 

ซึ่งไมGขัดแยZงตGอระเบียบน้ี 

2.11 ฝKายพิธีการ 

  2.11.1 นายศรายุธ      สุวรรณชาตร ี  ประธานฝ6ายพิธีการ 

  2.11.2  นายไวทยา      เจZาสาย  รองประธานฝ6ายพิธีการ 

  2.11.3  นางสาวมาชาร ี     หนองหัด  กรรมการฝ6ายพิธีการ 

  2.11.4  นางสาวอัฟนาน      ดอเล}าะ  กรรมการฝ6ายพิธีการ 

  2.11.5  นายสุทธิลักษณE      คชกาญจนE  กรรมการฝ6ายพิธีการ 

  2.11.6  นางสาวซาฟNนะหE    นิยมเดชา  กรรมการฝ6ายพิธีการ 

 

ให/คณะกรรมการชุดน้ี มหีนZาที ่

1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบดZานกำหนดการดำเนินงานโครงการของสโมสรนักศึกษา 

2.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินโครงการที ่เกี ่ยวขZองกับกิจกรรมเสริมสรZางหลักสูตร         

ดZานสGงเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 

3.ควบคุม ดูแลและประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมตGาง ๆ  ในฝ6ายใหZเปXนไปตามวัตถุประสงคE 

ซึ่งไมGขัดแยZงตGอระเบียบน้ี 

 

 

 

/ ใหZผูZไดZรับการแตGงต้ัง... 

ใหZผูZไดZรับการแตGงตั้งปฏิบัติหนZาที่อยGางเต็มกำลังความสามารถเพื่อใหZบรรลุวัตถุประสงคEของ

การจัดตั ้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ดำรงไวZซึ ่งชื ่อเสียงอันดีของคณะศึกษาศาสตรE 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรE วิทยาเขตป]ตตานี สืบไป 

ทั้งน้ี ต้ังแตGบัดน้ีเปXนตZนไป 

สั่ง ณ วันที่               ตุลาคม  พ.ศ. 2561 



 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ฝ6ายพัฒนานักศึกษาและศิษยEเกGาสัมพันธE 

50 ปN คณะศึกษาศาสตรE มุGงมั่นสูGความเปXนเลิศ ในการสรZางองคEความรูZ และบGมเพาะป]ญญาเพ่ือสังคม 
 

 

- ๑๑ - 

      

            ลงช่ือ                  

  ( รองศาสตราจารยE ดร.เอกรินทรE สังขEทอง ) 

                   คณบดีคณะศึกษาศาสตรE 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


