
 
ค ำสั่งคณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ที่     0041  / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

----------------------------------------- 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำรจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์      
ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ ประสบกำรณ์และอัตลักษณ์ของควำมเป็นบัณฑิตวิชำชีพครู                   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 44 ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2560                         
ในกำรนี้  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหาร 
1.1 นำยอำดีนันท์  อำแซ   นำยกสโมสรนักศึกษำ 
1.2 นำยอำซือมัน รูเด็ง   อุปนำยกกิจกำรภำยใน 
1.3 นำยพรพิพัฒน์  เกษมศรี  อุปนำยกกิจกำรภำยนอก 
1.4  นำยภรัณยู   เปียคล้ำย           รองอุปนำยกกิจกำรภำยใน 
1.5 นำยซุฟเฟียน  แวตำเยะ  รองอุปนำยกกิจกำรภำยนอก 
1.6 นำงสำวมณฑยำ    ด ำกุล   เลขำนุกำร 
1.7 นำงสำวรุซัยนีย์  ยะแซ   รองเลขำนุกำร 
1.8 นำงสำวฮัสนะห์  สมำเฮำะ  รองเลขำนุกำร   
1.9 นำงสำวมูฟัยดำ บูน ำ   เหรัญญิก 
1.10 นำงสำวจิตติยำ  สุกหอม   รองเหรัญญิก 
1.11 นำงสำวศิริกุล  ทุ่ยอ้น   รองเหรัญญิก 

ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้ำที ่
1.พิจำรณำและวำงแผนกำรด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และนโยบำยของสโมสรนักศึกษำ       
2.ควบคุมดูแลกำรบริหำรงำน ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติงำน และข้อแนะน ำ
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของสโมสรนักศึกษำซึ่งไม่ขัดหรือขัดแย้งต่อระเบียบข้อบังคับ 
3.พิจำรณำ จัดสรร ควบคุมและรับผิดชอบงบประมำณของสโมสรนักศึกษำ 
4.เสนอกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมและอนุกรรมกำรในสโมสรนักศึกษำ 
5.พิจำรณำและวำงแผนกำรจัดโครงกำรและด ำเนินงำนกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำตำม
กรอบของกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำให้กับนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์  
 

 / นำยกสโมสร...                                          
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นายกสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ 
1.เป็นผู้แทนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ในคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา 
2.เป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
3.เป็นผู้ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย  
4.หน้าที ่อื ่น  ๆ ตามที ่องค์การบริหารองค์การนักศึกษา , คณะกรรมการบร ิหาร                
คณะศึกษาศาสตร์, หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

อุปนายกกิจการภายในสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ 
1.ท าหน้าที ่แทนนายกสโมสรนักศึกษา ในกรณีที ่นายกสโมสรนักศึกษาติดภารกิจ    
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
2.เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาประสานงานระหว่างคณะกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
3.เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาในกิจกรรมที่นายกสโมสรนักศึกษา หรือคณะกรรมการ
บริหารมอบหมาย 
 

รองอุปนายกกิจการภายในสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่  
1.ท าหน้าที่แทนอุปนายกกิจการภายในสโมสรนักศึกษาในกรณีที่อุปนายกกิจการภายใน
สโมสรนักศึกษาติดภารกิจหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
2.เป็นผู้ช่วยอุปนายกกิจการภายในสโมสรนักศึกษาประสานงานระหว่างคณะกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย  
3.เป็นผู้ช่วยอุปนายกกิจการภายในสโมสรนักศึกษาในกิจกรรมที่นายกสโมสรนักศึกษา     
หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 

อุปนายกกิจการภายนอกสโมสรนักศึกษา  มีหน้าที่ 
1.ท าหน้าที่แทนนายกสโมสรนักศึกษาในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษาติดภารกิจ             
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
2.เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาประสานงานระหว่างคณะกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย  
3.เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาในกิจกรรมที่นายกสโมสรนักศึกษา หรือคณะกรรมการ
บริหารมอบหมาย 
 

รองอุปนายกกิจการภายนอกสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่  
1.ท าหน้าที่แทนอุปนายกกิจการภายนอกสโมสรนักศึกษาในกรณีที่อุปนายกกิจการ
ภายนอกสโมสรนักศึกษาติดภารกิจหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
2.เป็นผู้ช่วยอ ุปนายกก ิจกา รภายนอก สโมสรนักศึกษาประสานงานระหว่างคณะ              
กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
3.เป็นผู้ช่วยอุปนายกกิจการภายนอกสโมสรนักศึกษาในกิจกรรมที่นายกสโมสรนักศึกษา
หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย   
           / เลขานุการ มีหน้าที่... 
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เลขานุการ มีหน้าที่ 
1.เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  
2.ควบคุมดูแล รับผิดชอบ และตรวจสอบงานสารบรรณของสโมสรนักศึกษา  
3.ควบคุมดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  
4.หน้าที่อ่ืน ๆ ตามคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
5.จัดท า ก ากับ ดูแล และบริหารจัดการการจัดรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและการประชุมอ่ืน ๆ 
 

เหรัญญิก มีหน้าที่ 
1.รับผิดชอบการจัดท างบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานสโมสร
นักศึกษา  
2.ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบการเงินคณะศึกษาศาสตร์
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3.ควบคุมการเบิกและใช้จ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามงบประมาณ  
4.จัดท ารายงานการเงินของสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามงบประมาณ 
5.จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และงบดุล 

2.คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
2.1 ฝ่ายวิชาการ 

  2.1.1 นางสาว ปิยาภรณ์    แพ่งพิบูลย์  ประธานฝ่ายวิชาการ 
  2.1.2  นางสาวอัสมะห์      มะดีเยาะห์       กรรมการฝ่ายวิชาการ 
  2.1.3 นางสาวซาฟีรา      สาเหะโมหะมัด กรรมการฝ่ายวิชาการ 
  2.1.4 นางสาวตัสนีม     ดือราแม  กรรมการฝ่ายวิชาการ 
  2.1.5 นางสาวสุวรรณา    หลงอาหลี  กรรมการฝ่ายวิชาการ 
  2.1.6 นางสาวซาฟีน๊ะห์    ยาประจัน  กรรมการฝ่ายวิชาการ 
  2.1.7 นางสาวปาตีฮะห์    มะดิง   กรรมการฝ่ายวิชาการ 
  2.1.8 นางสาววิสมา     ยูโซะ   กรรมการฝ่ายวิชาการ 
  2.1.9 นางสาวฮุซัยนา     จาปัง   กรรมการฝ่ายวิชาการ 
  2.1.10 นางสาวร่อม่าหลัน  เนื้ออ่อน  กรรมการฝ่ายวิชาการ 
  2.1.1๑ นางสาวสุภาวด ี    แจ่มมิน  กรรมการฝ่ายวิชาการ 
 

ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที ่
1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตรด้านกิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางด้านสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ  
2.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานรับนักศึกษาใหม่ตามการมอบหมายงานจากทาง
คณะศึกษาศาสตร์ 
3.ควบคุม ดูแลและประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ซึ่งไม่ขัดแย้งต่อระเบียบนี้ 

 
/ 2.2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์… 
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2.2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  2.2.1  นางสาวณัชลาร์   ยูโซะ  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  2.2.2  นางสาวรุสมา   พยายาม  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  2.2.3  นางสาวนิกูอาริช   แว้ง  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  2.2.4 นางสาวนอีมะห์  บือโต  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  2.2.5 นางสาวอัฟนัน  หะยีอาแว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที ่
1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจสโมสรนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และช่องทางอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของสโมสรนักศึกษาและข้อมูลข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์ 
2.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร   
ด้านกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล 
3.ควบคุม ดูแลและประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งไม่ขัดแย้งต่อระเบียบนี้ 
 

2.3 ฝ่ายสวัสดิการ 
  2.3.1   นางสาวนูรีดา   ตูแกมะ  ประธานฝ่ายสวัสดิการ 
  2.3.2 นางสาวอารีน่า     ติงหวัง   กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  2.3.3 นางสาวเกศวดี     บุญลิ้มเต๋ง  กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  2.3.4 นางสาวอัสลีนา    อูมา   กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  2.3.5 นางสาวฟาติน      ยีแสม   กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  2.3.6 นางสาวกันยรัตน์   ประสารการ  กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  2.3.7 นางสาวนูรไลลา    ศุขธรณ์  กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  2.3.8 นางสาวนูรมา      ลาเต๊ะ   กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  2.3.9 นางสาวโรสนา   ลาวัลย์วธุ  กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
   
 
 
 

 
 
 

/ ให้คณะกรรมการชุดนี้... 
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ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที ่
1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบด้านสวัสดิการและการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษา 
2.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการเบิกจ่ายด้านสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มให้เป็นไปตาม
งบประมาณแต่ละโครงการ 
3.ควบคุม ดูแลและประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งไม่ขัดแย้งต่อระเบียบนี้ 
 

2.4 ฝ่ายพยาบาลและบ าเพ็ญประโยชน์ 
  2.4.1 นางสาวนุรรีหย๊ะ      หม้อแหละ  ประธานฝ่ายพยาบาลและบ าเพ็ญประโยชน์ 
                     2.4.2 นางสาวฟิตรียา   บาตูเซ็ง  กรรมการฝ่ายพยาบาลและบ าเพ็ญประโยชน์ 
                     2.4.3 นางสาวยาไรนัส   เจ๊กค า    กรรมการฝ่ายพยาบาลและบ าเพ็ญประโยชน์ 
                     2.4.4 นางสาวอาฟีฟะห์     มะแซ      กรรมการฝ่ายพยาบาลและบ าเพ็ญประโยชน์ 
  2.4.5 นางสาวนูรฮายาตี     ตาเห   กรรมการฝ่ายพยาบาลและบ าเพ็ญประโยชน์ 
  2.4.6 นางสาวณัฐริยา     นุเหร็ม  กรรมการฝ่ายพยาบาลและบ าเพ็ญประโยชน์ 
  2.4.7 นางสาวนูรหีาฟีละฮ์   บูก ุ      กรรมการฝ่ายพยาบาลและบ าเพ็ญประโยชน์ 
  2.4.8 นางสาวพัชรภีรณ์      เดชช ู       กรรมการฝ่ายพยาบาลและบ าเพ็ญประโยชน์ 
  2.4.9 นางสาวอารียา      ยาบาจ ิ  กรรมการฝ่ายพยาบาลและบ าเพ็ญประโยชน์ 
  2.4.10 นางสาวภาลิณี      หมันทองมาก  กรรมการฝ่ายพยาบาลและบ าเพ็ญประโยชน์ 
 

ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที ่
1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร   
ด้านจิตส านึกสาธารณะการบ าเพ็ญประโยชน์ 
2.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการพยาบาลระหว่างการการด าเนินงานโครงการของ                  
สโมสรนักศึกษา 
3.ควบคุม ดูแลและประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งไม่ขัดแย้งต่อระเบียบนี้  

 
 
 
 

                                                      
 

       / 2.5 ฝ่ายกีฬา...  
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2.5 ฝ่ายกีฬา 
  2.5.1 นายวิรากร   ขาวเรือง ประธานฝ่ายกีฬา 
  2.5.2 นางสาวกัลญาณี   ล๊ะล่องส๊ะ กรรมการฝ่ายกีฬา 
  2.5.3 นายธนาวุฒิ   ธรรมชาติ กรรมการฝ่ายกีฬา 
  2.5.4 นางสาวนารสิริน    แมเราะ  กรรมการฝ่ายกีฬา 
  2.5.5 นางสาวซอฟียะห์  สิเดะ  กรรมการฝ่ายกีฬา 
  2.5.6 นายกฤษฎา   ตอหิรัญ กรรมการฝ่ายกีฬา 
  2.5.7 นายวรรณศักดิ์   ส าเร  กรรมการฝ่ายกีฬา 
  
 

ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที ่
1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร   
ด้านกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพและนันทนาการ และกิจกรรมแสริมสร้างความซื่อสัตย์        
มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
2.ควบคุม ดูแลและประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งไม่ขัดแย้งต่อระเบียบนี้ 
 

2.6 ฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ 
  2.6.1 นายอัฟฟาน    แวแมยีซา  ประธานฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ 
  2.6.2 นางสาวอาอีเส๊าะ    สาแม   กรรมการฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ 
  2.6.3 นางสาวโซฟียา   ตันหยงขาเดร์  กรรมการฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ 

  2.6.4 นางสาวรูฮัยนี    อูมา    กรรมการฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ 
  2.6.5 นางสาวฟาดีละห์    มะยะโกะ   กรรมการฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ 
  2.6.6 นางสาวโซเฟีย   นิเลาะ   กรรมการฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ 
  2.6.7 นางสาวรุสมีย์    จารง     กรรมการฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ 
  2.6.8 นางสาวอามีเนาะ   แมจ ิ    กรรมการฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ 
  2.6.9 นางสาวอานีซะห์    อิมือซา   กรรมการฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ 
  2.6.10  นายนัทธพัฒน์   อาแวกะจิ  กรรมการฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ 
  2.6.11  นายธนกฤต    ใจสมุทร์  กรรมการฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ 
  2.6.12  นายอูไนซซ์    สน ิ   กรรมการฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ 
  2.6.13  นายฟาอิด    มะลี   กรรมการฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ 
  2.6.14  นายอิฟฟาน    หมาดโสะ  กรรมการฝ่ายพัสดุอาคารและสถานที่ 

 
/ ให้คณะกรรมการชุดนี้... 
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ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที ่
1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบด้านการจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน
โครงการของสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามงบประมาณแต่ละโครงการ 
2. ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการอ านวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ในการด าเนินงาน
โครงการของสโมสรนักศึกษาและตามการมอบหมายงานจากทางคณะศึกษาศาสตร์ 
3.ควบคุม ดูแลและประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งไม่ขัดแย้งต่อระเบียบนี้ 

 
2.7 ฝ่ายเชียร์ 

  2.7.1 นายกิตติวิทย์     หมวดพุฒ  ประธานฝ่ายเชียร์ 
  2.7.2 นายวุฒิภัทร     วงษ์พิทักษ์  กรรมการฝ่ายเชียร์ 
  2.7.3 นางสาวนภัสวรรณ    แสงศรี  กรรมการฝ่ายเชียร์ 
  2.7.4 นางสาวกมลชนก      เพชรสุทธิ ์  กรรมการฝ่ายเชียร์ 
  2.7.5 นายขจรศักดิ ์     หยู่ทอง  กรรมการฝ่ายเชียร์ 
  2.7.6 นางสาวสิริรัตน ์     จันทร์สองแก้ว กรรมการฝ่ายเชียร์ 
  2.7.7 นางสาวลักษณา      ศิรินุพงศ์  กรรมการฝ่ายเชียร์ 
  2.7.8 นางสาวจารุณี      บรรจงดัด  กรรมการฝ่ายเชียร์ 
  2.7.9 นางสาวกรกนก      นาคประดิษฐ์  กรรมการฝ่ายเชียร์ 
  2.7.10 นายศักดิพัฒน์      จิเหลา  กรรมการฝ่ายเชียร์ 
  2.7.11 นางสาวอริสรา      ขอตั้งภักดี  กรรมการฝ่ายเชียร์ 
  2.7.12 นางสาวสุภาวด ี     ทพนุกูล  กรรมการฝ่ายเชียร์ 
   
 

ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที ่
1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตรด้านกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและความภูมิใจในสถาบันและพัฒนา
สุขภาพและนันทนาการ 
2.ควบคุม ดูแลและประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งไม่ขัดแย้งต่อระเบียบนี้   
 
 
 
 
 

        / 2.8 ฝ่ายทะเบียน... 
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2.8 ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
  2.8.1 นางสาวนลินี       เพชรยอดศรี       ประธานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล  
  2.8.2 นางสาวธันยพร       เจนถนอมม้า       กรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
  2.8.3 นางสาวฐิติมา       มาลิกัน       กรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
  2.8.4 นางสาวณัฐริกา      ซื่อตรง       กรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
  2.8.5 นางสาวฮามีดะ       อาแด       กรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
  2.8.6 นางสาวแวนัสรียา     หะยีสะอิ       กรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
  2.8.7 นางสาวปรียาภรณ์     เนื้อนุ้ย       กรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
  2.8.8 นางสาวเสาวลักษณ์    จันทร์ผลึก       กรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
  2.8.9 นางสาวอัญดา         หลงหมาด       กรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
  2.8.10 นางสาวสุธิสา         จันทร์มนตรี      กรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
 

ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที ่
1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการประเมินและรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการของ
สโมสรนักศึกษา 
2.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้จัดและผู้เข้าร่วมโครงการในการ
ด าเนินงานโครงการของสโมสรนักศึกษา 
2.ควบคุม ดูแลและประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งไม่ขัดแย้งต่อระเบียบนี้ 

2.9 ฝ่ายประสานงาน 
  2.9.1  นายจักรพันธ์   สมาธิ  ประธานฝ่ายประสานงาน 
  2.9.2  นางสาววิไลลักษณ์ ป้อฟ่ัน  กรรมการฝ่ายประสานงาน 
  2.9.3   นางสาวนิรชา   บุญฤทธิ์  กรรมการฝ่ายประสานงาน 
  2.9.4   นางสาวอัสมา   วัฒนายากุล กรรมการฝ่ายประสานงาน 
  2.9.5   นางสาวมาเรีย   ส่าหนิ   กรรมการฝ่ายประสานงาน 
  2.9.6   นางสาวซูไมยะห์   อาแว  กรรมการฝ่ายประสานงาน 
  2.9.7  นางสาวนาเดีย   ยะโก๊ะ   กรรมการฝ่ายประสานงาน 
  2.9.8   นางสาวกซัมะห์   กาเว  กรรมการฝ่ายประสานงาน 

ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที ่
1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการติดต่อประสานงานโครงการทั้งหน่วยงานภายใน           
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.ควบคุม ดูแลและประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งไม่ขัดแย้งต่อระเบียบนี้   

    
/ 2.10 ฝ่ายศิลป์... 
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2.10 ฝ่ายศิลป์ 
  2.10.1 นางสาวมุสลีณี    เจ๊ะอาแซ   ประธานฝ่ายศิลป์       
  2.10.2 นางสาวเจะนุรอาตีกะห์   เจะเลาะ   กรรมการฝ่ายศิลป์ 
  2.10.3 นางสาวนิสรีน    ฮาแม   กรรมการฝ่ายศิลป์ 
  2.10.4 นางสาวนูรีดา    หลังเกตุ   กรรมการฝ่ายศิลป์ 
  2.10.5 นางสาวนิรุสนี    สามาณ   กรรมการฝ่ายศิลป์
  2.10.6 นางสาวอัชมา     วาเน๊าะ   กรรมการฝ่ายศิลป์ 
  2.10.7 นางสาวสุไรยา    หะยีมะ   กรรมการฝ่ายศิลป์ 
  2.10.8 นางสาวสาปีนะห์   สะอิ   กรรมการฝ่ายศิลป์ 
  2.10.9 นางสาวโนรอาดีลา   บินรอเสะ  กรรมการฝ่ายศิลป์ 
  2.10.10 นางสาวศุพิสรา   ต่วนเด้ง   กรรมการฝ่ายศิลป์ 
 

ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที ่
1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการออกแบบและสร้างสรรค์วัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ด าเนินงานโครงการของสโมสรนักศึกษา 
2.ควบคุม ดูแลและประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งไม่ขัดแย้งต่อระเบียบนี้ 
 

2.11 ฝ่ายพิธีการ 
  2.11.1 นายฮัมดัม   เตาะสาตู  ประธานฝ่ายพิธีการ 
  2.11.2 นางสาวปาราตี  หวังจิตร   กรรมการฝ่ายพิธีการ 
  2.11.3 นางสาวจุฑารัตน์  หนุ่มหยู   กรรมการฝ่ายพิธีการ 
  2.11.4 นางสาวเกศกนก  สุขแก้ว   กรรมการฝ่ายพิธีการ 
  2.11.5 นางสาวบัลกิส  อับรู   กรรมการฝ่ายพิธีการ 
  2.11.6 นายวุฒิชัย   ลักษณะพรมราช  กรรมการฝ่ายพิธีการ 
  2.11.7 นางสาวฟัรฮา  ยูโซ๊ะ   กรรมการฝ่ายพิธีการ 
  2.11.8 นายศักดิ์พล   ไกรนรา   กรรมการฝ่ายพิธีการ 
  2.11.9 นางสาวซอบีรีน   บินอูเซ็น   กรรมการฝ่ายพิธีการ 
  2.11.10 นายสิทธิศักดิ ์  สันสะอีด  กรรมการฝ่ายพิธีการ 
  2.11.11 นางสาวซูไรยา  มะลี   กรรมการฝ่ายพิธีการ 
  2.11.12 นายอับดุลวารีซ  อามะ   กรรมการฝ่ายพิธีการ 
  2.11.13 นางสาววันนาเดียร ์ ปัตยะบุตร  กรรมการฝ่ายพิธีการ 

 
 

/ ให้คณะกรรมการชุดนี้... 
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ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที ่

1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบด้านก าหนดการด าเนินงานโครงการของสโมสรนักศึกษา 
2.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร         
ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
3.ควบคุม ดูแลและประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งไม่ขัดแย้งต่อระเบียบนี้ 
 

2.12 ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  2.12.1 นางสาวกนกวรรณ  คล่องแคล่ว  ประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  2.12.2 นายวสันต์   ลาเต๊ะ   กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  2.12.3 นายสุรยุทธ์   หมาดหยัน  กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  2.12.4 นายไฟซอล   ดาหะลี   กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  2.12.5 นายพงศกร   โพธิ์เหลือง  กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  2.12.6 นายชัยวัฒนกร   อังกูรสิทธิโชติ  กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  2.12.7 นายซูเฟียน   มาหามะสะ  กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  2.12.8 นางสาวฮานาน   เจ๊ะเต๊ะ   กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  2.12.9 นางสาวนูรฟาเดีย  เจะมะ   กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  2.12.10 นางสาวฟิรดาวส์  กาซอ   กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  2.12.11 นางสาวซอฟฟ๊ะ  กะดะแซ  กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   

ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที ่
1.ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อประมวลภาพและวีดีโอการ
ด าเนินงานโครงการของสโมสรนักศึกษา 
2.ควบคุม ดูแลและประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งไม่ขัดแย้งต่อระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ 2.13 ฝ่ายกิจกรรม... 
 





 

(ส ำเนำ) 

ค ำสั่งคณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ที่     0041    / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
----------------------------------------- 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำรจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์      
ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ ประสบกำรณ์และอัตลักษณ์ของควำมเป็นบัณฑิตวิชำชีพครู                   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 44 ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2560                         
ในกำรนี้  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหาร 
1.1 นำยอำดีนันท์  อำแซ   นำยกสโมสรนักศึกษำ 
1.2 นำยอำซือมัน รูเด็ง   อุปนำยกกิจกำรภำยใน 
1.3 นำยพรพิพัฒน์  เกษมศรี  อุปนำยกกิจกำรภำยนอก 
1.4  นำยภรัณยู   เปียคล้ำย           รองอุปนำยกกิจกำรภำยใน 
1.5 นำยซุฟเฟียน  แวตำเยะ  รองอุปนำยกกิจกำรภำยนอก 
1.6 นำงสำวมณฑยำ    ด ำกุล   เลขำนุกำร 
1.7 นำงสำวรุซัยนีย์  ยะแซ   รองเลขำนุกำร 
1.8 นำงสำวฮัสนะห์  สมำเฮำะ  รองเลขำนุกำร   
1.9 นำงสำวมูฟัยดำ บูน ำ   เหรัญญิก 
1.10 นำงสำวจิตติยำ  สุกหอม   รองเหรัญญิก 
1.11 นำงสำวศิริกุล  ทุ่ยอ้น   รองเหรัญญิก 

ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้ำที ่
1.พิจำรณำและวำงแผนกำรด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และนโยบำยของสโมสรนักศึกษำ       
2.ควบคุมดูแลกำรบริหำรงำน ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติงำน และข้อแนะน ำ
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของสโมสรนักศึกษำซึ่งไม่ขัดหรือขัดแย้งต่อระเบียบข้อบังคับ 
3.พิจำรณำ จัดสรร ควบคุมและรับผิดชอบงบประมำณของสโมสรนักศึกษำ 
4.เสนอกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมและอนุกรรมกำรในสโมสรนักศึกษำ 
5.พิจำรณำและวำงแผนกำรจัดโครงกำรและด ำเนินงำนกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำตำม
กรอบของกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำให้กับนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์  
 

 
 

 / นำยกสโมสร... 
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2.13 ฝ่ายกิจกรรม 
  2.13.1 นำงสำวปิ่นอนงค์  เทียนทับทิม   ประธำนฝ่ำยกิจกรรม 
  2.13.2 นำยนบีล   ตำเละนุ๊   กรรมกำรฝ่ำยกิจกรรม 
  2.13.3 นำยภำนุสรณ์   คีรีเพ็ชร์   กรรมกำรฝ่ำยกิจกรรม 
  2.13.4 นำยฟำร์ฮำน   กำปำแย   กรรมกำรฝ่ำยกิจกรรม 
  2.13.5 นำยอำมีน  กรำซุย   กรรมกำรฝ่ำยกิจกรรม 
  2.13.6 นำยอับดุลย์รอฟีส  สำมะ   กรรมกำรฝ่ำยกิจกรรม 
  2.13.7 นำยนิเลำะ   สุหลง   กรรมกำรฝ่ำยกิจกรรม 
   

ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้ำที ่
1. ออกแบบและสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆของสโมสรนักศึกษำ 
2. ควบคุม ดูแลและประสำนงำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำง ๆ  ในฝ่ำยให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
ซึ่งไม่ขัดแย้งต่อระเบียบนี้ 
 
ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

กำรจัดตั้ งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ  ด ำรงไว้ซึ่ งชื่อเสียงอันดีของคณะศึกษำศำสตร์  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์วิทยำเขตปัตตำนี สืบไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่      2    มิถุนำยน  พ.ศ. 2563 
      
            ลงชื่อ                     เอกรินทร์ สังข์ทอง 

  ( รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง ) 
                   คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 
 
 
 
    ส ำเนำถูกต้อง      
              ถิรดำ  อุคติ                              
        ( นำงสำวถิรดำ  อุคติ )                                             
           นักวิชำกำรศึกษำ                                                                           
                   ถิรดำ/ร่ำง/พิมพ์/ทำน 
 
 


