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สารแสดงความยินดี
จากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชาวราชภัฏยะลาที่รักและเคารพ

 นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘  ที่พวกเราได้รับพระราชทานชื่อ “ราชภัฏ” จาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ คำา
ว่า “ราชภัฏ” มีความหมายว่า “คนของแผ่นดินและของพระราชา” และวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ยัง
เป็น วันแห่งความรักของชาวโลก พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อชาวราชภัฏ ที่
มีหลักและปักฐานกันอยู่ ทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทย เป็นปณิธานที่พระองค์ท่าน หวังที่จะให้คนราชภัฏเป็น
ที่พึ่งพาของแผ่นดินที่พึ่งของชาวบ้าน ชุมชนและท้องถิ่น นับถึงวันนี้ก็เป็นเวลา ๔๕ ปี แต่เวลาที่
ล่วงเลยมาและวันนี้เราคงต้องตั้งคำาถามว่า เราชาวราชภัฏได้ทำาตามปณิธานของพระองค์ท่านหรือ
ยังและเพียงใด

 นอกจากที่พวกเราชาวราชภัฎยะลา จะได้แสดงความยินดีและรำาลึกถึงวันสำาคัญนี้ของชาว
ราชภัฏทั้งประเทศแล้ว เราจะต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและตั้งปณิธานสานต่อ สร้างคุณงามความดี
และสร้างคุณค่าสิ่งที่ดีๆ ให้กับตัวเอง ครอบครัว เพื่อนๆ และกับประชาชนต่อไป ในที่สุดชาวราชภัฎ 
คนของแผ่นดิน ก็จะได้เป็นไปตามที่พระองค์ท่านได้ตั้งปณิธานไว้

 สุดท้ายน้ีขออำานวยอวยพรและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ 
ได้ดลบันดาลประทานพรให้ชาวราชภัฏทุกท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสงบสุข ปราศจากทุกข์
โศก โรคภัย ขอให้พบสิ่งที่ดีงามสมดั่งใจหมายทุกประการ

               
    
         (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ  พันธุเวช)
         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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สารแสดงความยินดี
จากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



สารแสดงความยินดี
จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจำามหาวิทยาลัย 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร โดย
นาม “ราชภัฏ” หมายความว่า “เป็นคนของพระราชา” ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้า และจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะ
ประพฤติและปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ดังนั้น วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี
จึงถือเป็นวัน “ราชภัฏ”

 ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการคัดเลือกบุคคลจากบุคลากรสายวิชาการ บุคลากร
สายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อรับรางวัลเกียรติยศในวันราชภัฏ 

 จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศในคร้ังน้ี และขอให้ดำารงไว้ซ่ึงเกียรติยศ
แห่งรางวัล และช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ “คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” และสำานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณสืบไป
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์)
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ความเป็นมา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายที่จะยกย่องบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยให้เป็นตัวอย่างของบุคคล ผู้ประกอบคุณความดี

จึงได้มีการคัดสรรบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศิษย์เก่า 

และนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องในวันราชภัฏ

ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑.   เพื่อเป็นการยกย่อง และให้กำ ลังใจบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานดี

 ๒. เพ่ือเป็นตัวอย่างและเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรทุกประเภท

ของมหาวิทยาลัยยึดมั่นในแนวทางของการสร้างคุณความดี

ชื่อของรางวัล ได้แก่
 ๑. รางวัลเพชรราชภัฏ

 ๒. รางวัลบุคคลดีเด่น

 

ประเภทของรางวัล
จำ แนกตามกลุ่มบุคลากรเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 

 ๑.   ประเภทบุคลากรสายวิชาการ

 ๒.   ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน

 ๓.   ประเภทนักศึกษา

 ๔.   ประเภทศิษย์เก่า
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คำ ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลเพชรราชภัฏ
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 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ เป็นศิษย์เก่าสมัย
วิทยาลัยครูยะลา สำาเร็จการศึกษา ป.กศ. รุ่นท่ี ๑๓ เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๑ 
และ ป.กศ. สูง สาขาวิชาภาษาไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตสงขลามหาวิทยาลัย 
ทักษิณ 

ผลงานดีเด่นที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล  
“เพชรราชภัฏ” 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 เป็นผู้ดำารงตนอยู่ในคุณธรรม มีจริยธรรมอันดีงาม เป็นผู้ 
ให้การช่วยเหลือทางด้านการศึกษา อาชีพ ความเป็นอยู่ของชาวซาไก
ชนพื้นเมืองในภาคใต้ของประเทศไทยและบางส่วนทางตอนเหนือ
ของประเทศมาเลเซีย ทำาให้ชาวพื้นเมืองดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เป็นที่ไว้วางใจและศรัทธาของสังคมจนได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
ด้านต่างๆ มากมาย 

 ด้านบริหารและการทำ คุณประโยชน์ให้สังคม
ด้านการบริหาร

 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
นิสิต สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อ
ผลประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งได้รับความไว้วางใจให้ดำารงตำาแหน่ง
ในงานบริหารต่าง  ๆอาทิ ดำารงตำาแหน่งกรรมการวิชาการราชบัณฑิตยสถาน 
เป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผู้อำานวยการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในระหว่าง
ที่รักษาการตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา (ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน) ได้บริหารจนทำาให้สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ได้รับการประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานท่ีให้การ 
ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลา 
ประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกาย 
ด้วยผ้าไทย ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลา จัดโดยสำานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และบริหารงานให้สถาบันทักษิณ
คดีศึกษาเป็นแหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ของภาคใต้ท่ี

รางวัลเพชรราชภัฏ
(ประเภทศิษย์เก่า) ปี ๒๕๖๓

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์
ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูยะลา 

สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(ป.กศ. รุ่นที่ ๑๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑, ป.กศ. สูง 
สาขาวิชาภาษาไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓)
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สมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ครบวงจร 
และเป็นพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และยอมรับ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง ในการบริหารงานขณะที่ดำารง
ตำาแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง (พ.ศ.๒๕๔๘–๒๕๕๑) ได้
ร่วมกับศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ก่อตั้งวิทยาลัยภูมิปัญญา
ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในพื้นที่ตำาบลพนางตุง 
เป็นผู้ประสานงานแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในกรรมสิทธ์ที่ดินกับชุมชน
พนางตุง จนสามารถก่อสร้างอาคารทำาการได้ เป็นผู้กำากับดูแลการ
ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และกำากับดูแลร่วมมือกับชุมชนวางรากฐาน
การดำาเนินงานวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนตลอดสมัยที่ดำารงตำาแหน่ง
รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง เป็นต้น
        
 ด้านการทำ คุณประโยชน์ให้สังคม ได้รับ
การยอมรับจากสังคมภายในและนอกประเทศ
ดังนี้
 - เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสังคม ของกระทรวง
สาธารณสุข
 - เป็นผู้เชี่ยวชาญองค์กรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ฮันกุ๊ก ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 - เป็นวิทยากรให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง
 - เป็นประธานดำาเนินงานโครงการสืบสานประเพณีวัน
ว่างขึ้นเบ็ญจาสรงน้ำาสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา จัดโดย
สถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
องค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะยอ และสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สงขลา
 - อาจารย์พิเศษ ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีพระพุทธบาท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     -  เป็นที่ปรึกษาภัทราวดีเธียเตอร์



๑๐

 - ที่ถวายคำาปรึกษาสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ภาณุพันธ์ยุคล
 - อาจารย์สอนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา 
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - คณะกรรมการประจำาสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
 - ผู้ให้การช่วยเหลือทางด้านการศึกษา อาชีพ ความเป็นอยู่
ของชาวซาไกชนพ้ืนเมืองในภาคใต้ของประเทศไทยและบางส่วนทาง
ตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
 - ประธานคณะอนุกรรมการดำาเนินงานศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการดำาเนินงานใน
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
 -  กรรมการบริหารศูนย์ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
 - รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล       
 -  เลขานุการศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ฯลฯ
 
รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 u ได้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม ประเภทบุคคล ปี ๒๕๖๒ จากกระทรวงวัฒนธรรม
 u รางวัล “Thailand Tourism Awards” ปี ๒๕๔๓, รางวัล 
“หน่วยงานดีเด่นแห่งชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย” ปี ๒๕๔๘, 
รางวัล “Thailand Tourism Awards” ๒๕๕๓ และรางวัลที่ ๑ 
“Museum Thailand Popular Vote ๒๐๑๘” ปี ๒๕๖๑
 u ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ ใช้ภาษาไทยดีเด่น 
เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม
 u “ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 
๒๕๕๘” ด้านการบริหารงานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล ทำาให้มีส่วน
ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศ
 u ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
ปี ๒๕๕๐ สาขาการศึกษา ประเภท ผู้บริหารทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

ให้ได้รับรางวัล
“เพชรราชภัฏ ประเภทศิษย์เก่า ประจำ ปี ๒๕๖๓” 

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๑๑

ประเภทนักศึกษา

ประเภทบุคลากรสายวิชาการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  ทิพย์มณี

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา  เจะอารง

ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
                 นางวิชุลดา  สังข์แก้ว  
               นางสาวฮานูณา  มุสะอะรง 

ว่าท่ีร้อยตรีอธิษฐ์  เจ๊ะอาแซ
สาขาบำาเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะดีเด่น

นางสาวสุดารัตน์  ดาโอ๊ะ
สาขานักกิจกรรมดีเด่น

นายมูหามะฮาซัน  เจ๊ะอารง    
สาขาผู้นำาดีเด่น



๑๒

๑. นายมูฮำาหมัดสุไฮมิน  มูซอ
๒. นางสาวฟาร์อีซะห์  สอมะลี
๓. นางสาวกูฮัยยา  ตูแวลอ
๔. นางสาวยาวีตาร์  อีซอมูซอ
๕. นางสาวนูรฮายาตี  กาเดร์
(ทีม Health Science Business)
สาขาผู้สร้างช่ือเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยดีเด่น (ประเภททีม)

๑.  นางสาวยารีนะห์  อาแว
๒.  นางสาวยายี  เย๊ะ
๓.  นางสาวนาปีซะห์  ประดู่
      (ทีมปันจักสีลัต)
สาขาผู้สร้างช่ือเสียงให้กับ
    มหาวิทยาลัยดีเด่น
       (ประเภททีม)

นายอับดุลเราะมาน  อาแวกือจิ
สาขาผู้สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น 

(ประเภทเด่ียว)

๑

๑

๒

๒

๓

๓

๔ ๕



๑๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัซลัน  สุหลง

นายซาฟาอีน  ดือเร๊ะ
สาขากีฬาและนันทนาการดีเด่น

นายอัสรี  มะเด็ง
สาขาผู้สร้างช่ือเสียง

ให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น 
(ประเภทเด่ียว)

นายอิลฟาน  มะเย็ง
สาขาผู้มีผลการเรียนดีเด่น

นางสาวฮาลีเมาะ  กะรุมอ
สาขาทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

ประเภทศิษย์เก่า

นายภานุพงศ์  แสงอุดม นายมะยารี  ยาฝาด 



๑๔

คำ ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลบุคคลดีเด่น



๑๕

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  ทิพย์มณี เร่ิมปฏิบัติราชการ 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๔ 
จนถึงปัจจุบันรวมเวลา ๑๙ ปี หน้าที่ปัจจุบัน อาจารย์ประจำาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น” 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา อุทิศ ทุ่มเท เสียสละในฐานะ
ที่เป็นอาจารย์ นอกจากจะให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้วยังได้ประพฤติตัว
เป็นแบบอย่างและเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การ
ตรงต่อเวลาทั้งงานสอน งานประชุม และอื่นๆ การแต่งกายที่เรียบร้อย 
การมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น และการมีมารยาทที่ดีใน
สังคม

ผลงานเด่น และความภาคภูมิใจ
ด้านวิชาการและการทำ คุณประโยชน์ให้สังคม
 u  ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง “Enhancing 
capacitive DNA biosensor performance by target overhang with 
application on screening test of HLA-B* ๕๘:๐๑ and HLA-B* 
๕๗:๐๑ genes” ลงวารสารที่มีค่า Impact Factor = ๖.๔๐๙
 u ตีพิมพ์ผลงานวิจ ัยระดับชาติ เร ื ่อง “PNA-DNA 
Hybridization Detection with One-step Electrodeposition using 
Nanomaterial Modified Gold Electrode” ทางด้านดีเอ็นเอเซนเซอร์ 
และอัลบูมินเซนเซอร์
 u  ตีพิมพ์ในลักษณะ Proceeding ของงานวิจัยด้านไบโอ
เซนเซอร์
 u ได้รับทุนวิจัยมาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือบูรณาการกับการเรียน
การสอน และบริการวิชาการ
 u  งานบริการวิชาการมีหลากหลายรูปแบบทั้งการอบรม
ให้แก่เยาวชน ครู และชาวบ้านในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

รางวัลบุคคลดีเด่น
ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ปี ๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  ทิพย์มณี
สังกัดสาขาวิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



๑๖

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 u ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านบรรยาย สาขา
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เร่ือง “PNA-DNA Hybridization Detection 
with One-step Electrodeposition using Nanomaterial Modified 
Gold Electrode” จากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ ๒๘ ประจำาปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบีพี สมิหรา บีช อำาเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา
 u ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ของการนำาเสนอ
งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำาปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
เซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนำาเสนอ
งานวิจัยแบบวาจา เรื่อง “One-step Electrodeposition of Nanoma-
terial Modified Gold Electrode for DNA Hybridization Detection”

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

ให้ได้รับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ

ประจำ ปี ๒๕๖๓” 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๑๗

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา  เจะอารง เริ่มปฏิบัติราชการที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ 
ในตำาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จนถึงปัจจุบันรวม
เวลา ๑๖ ปี หน้าที่ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด

ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น” 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 เป็นผู้ที่ดำารงตนอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม มี
อัธยาศัยดี ทุ่มเทกำาลังกาย กำาลังใจในการสอนศิษย์อย่างเต็มความ
สามารถ และเป็นผู้อุทิศตนให้กับงานอย่างแท้จริง

ผลงานเด่น และความภาคภูมิใจ

ด้านวิชาการและการทำ คุณประโยชน์ให้สังคม
 u ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและ
กิจกรรมนักศึกษาในหลักสูตร
 u เป็นคณะทำางานและวิทยากรกลุ่ม ในโครงการส่งเสริม
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

 รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ ปี ๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา  เจะอารง
สังกัดสาขาวิชาการตลาด 
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



๑๘

 u เป็นคณะทำางานและอาจารย์ที่ปรึกษา ในโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนโรงงาน
 Hand in Hand อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 u  เป็นคณะทำางานและวิทยากรกลุ่ม การพัฒนาผลิตภาพ สำาหรับ SMEs ในโครงการสินเชื่อเพื่อ
พัฒนาผลิตภาพการผลิต (PIL)
 u ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจฮาลาลระดับชาติ ครั้งที่ ๓ (อาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
นักศึกษาเข้าประกวด) ในงาน มอ.วิชาการ ๖๑ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 u  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Idea I do แนวคิดสร้างสรรค์ชุมชน (อาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
นักศึกษาเข้าประกวด) ในงานวันสถาปนา มนร. ครบรอบ ๑๔ ปี จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 u  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวด “Halal Business Plan Contest ๒๐๑๙” ใน theme “Halal 
Street Food” (อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษาเข้าประกวด) ในงาน มอ.วิชาการ ๖๒ จากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 u  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวด Smart Start Idea by GSB Start up ประจำา
เดือนสิงหาคม และธันวาคม ๒๕๖๒ (อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษาเข้าประกวด) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
และธนาคารออมสิน
 u  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Smart Start Idea by GSB Start up ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 
กันยายน และพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษาเข้าประกวด) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
และธนาคารออมสิน
 u โล่รางวัลบทความวิจัยรับใช้สังคมระดับดี การนำาเสนอประเภทบรรยายในการประชุมเครือข่ายรับ
ใช้สังคม ครั้งที่ ๒ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 u  โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การประกวด Marketing Plan Contest ครั้ง ๑๑ by A.P.Honda 
(อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษาเข้าประกวด จากกระทรวงศึกษาธิการและบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำากัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงเห็นสมควรยกย่อง
และประกาศเกียรติคุณให้ได้รับรางวัล 

“บุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ประจำ ปี ๒๕๖๓” 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๑๙

 นางวิชุลดา  สังข์แก้ว เริ่มปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๖ ในตำาแหน่ง
พนักงานสัญญาจ้าง และเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ได้บรรจุ
เป็นพนักงานราชการ หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น” 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 เป็นผู้ครองตน และปฏิบัติตนในสัมมาวิชาชีพเสมอ ทั้งใน
การปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำาวัน เป็นสมาชิกโครงการจิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ วปร. และได้ร่วมกิจกรรมอาสาต่างๆ เช่น กิจกรรม
งานพระราชพิธีต่างๆ อีกทั้งกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยมีข้อคิด
ข้อเตือนใจไว้ว่า “มีความซ่ือสัตย์ ตรงต่อเวลา มีฐานของความพอเพียง” 
 
ด้านการปฏิบัติงานและบริการ
 u ปฏิบัติงานประจำาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มาเป็นเวลา ๒๕ ปี โดยได้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ท้ังบุคคล
ภายในและบุคคลภายนอก  
 u อุทิศตนเสียสละเวลานอกราชการ มาเป็นเจ้าหน้าที่
ฝึกสอนงานให้เจ้าหน้าท่ีหลักสูตรฯ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และนักศึกษาฝึกงาน 
 u ช่วยเหลืองานแม่บ้านสถานีตำารวจภูธร เมืองยะลา
 u  ช่วยเหลือสังคม เสียสละเพื่อส่วนรวม เช่น ช่วยเหลือ
ในงานกาชาดจังหวัดยะลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ 
 u เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานใน
สำานักงานคณบดี และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 รางวัลบุคคลดีเด่น 
ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ปี ๒๕๖๓

นางวิชุลดา  สังข์แก้ว
ตำ แหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



๒๐

 u เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
สำานักงานและด้านประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 u เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรประเภทเปตองของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
 u  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรประเภทเปตองเครือข่าย
ราชภัฏภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
 u   เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนางานสารบรรณให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 u  เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการ Computer 
Literacy หลักสูตร เรียนรู้ Excel 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

ให้ได้รับรางวัล
“บุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากรสาย

สนับสนุน ประจำ ปี ๒๕๖๓” 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๒๑

 นางสาวฮานูณา  มุสะอะรง เร่ิมปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในตำาแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) หน้าท่ีปัจจุบัน นักวิชาการศึกษาประจำา
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น” 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 เป็นผู้ท่ีดำารงตนอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม มีจิต
สาธารณะ มีความสามารถในการจัดโครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งมีผลงานเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ และมีความมุมานะต่อการทำางานในหน้าที่  
ด้านการปฏิบัติงานและทำ นุประโยชน์ให้สังคม

 u  งานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นคณะทำางานในการ
ดำาเนินการตั้งแต่การจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการเสนอโครงการทำานุ
บำารุงศิลปวัฒนธรรม เขียนโครงการ ตลอดจนเข้าชี้แจงงบประมาณ
โครงการกับคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ หลังจากโครงการ
อนุมัติ ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
ส่วนร่วมในการคิด วางแผนการทำาปฏิทินกิจกรรม มีการติดต่อประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลายช่องทาง จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
ให้พร้อมในการใช้งาน จนกระท่ังดำาเนินการจัดกิจกรรม อำานวยความ
สะดวก ดูแลความเรียบร้อยและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจนจัด
ทำารายงานสรุปผลการดำาเนินงานแต่ละกิจกรรม และจัดทำารายงาน
การดำาเนินงานกิจกรรมเป็นไปตามค่าเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม มีการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานด้านทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการ
แก้ไขปัญหาการจัดลำาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ในเรื่องของการ
ติดตามงานด้วยโปรแกรม Trello ซึ่งผ่านการนำาเสนอผลงานในเวที
แลกเปลี ่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(KM YRU FORUM ๒๐๑๘)

รางวัลบุคคลดีเด่น 
ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ปี ๒๕๖๓

นางสาวฮานูณา  มุสะอะรง
ตำ แหน่ง นักวิชาการศึกษา  
สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



๒๒

 u งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลายช่องทาง เพ่ือให้ทราบถึงข่าวสารความเคล่ือนไหว
ของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหรือภารกิจอ่ืน 
ที่ได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบดังนี้ ออกแบบจัดทำาแบนเนอร ์
ประชาสัมพันธ์ เขียนบทความประชาสัมพันธ์ลงวารสารจันทน์กะพ้อ 
ให้สัมภาษณ์ และจัดทำาวิดีโอกิจกรรม
 u เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านทั้งภายใน
หน่วยงานและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เช่น งานอาหาร
จานเด็ด งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง งานถนนคนเดิน ฯลฯ
 u เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไปยัง
สื่อภายนอกและได้รับการลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์
 u งานพิธีกรดำาเนินงานกิจกรรม และงานจัดรายการวิทยุ 
รายการร้อยรักษ์วัฒนธรรม ผ่านช่องทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 u จัดทำาช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน yruculture channel 
หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังช่องทางสถานีโทรทัศน์
 u เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้านบานอ โดย
เป็นหนึ่งในสมาชิกวงดนตรีพื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เล่น
ตำาแหน่งไวโอลิน อย่างต่อเนื่อง
 u เป็นวิทยากรสอนไวโอลิน ให้กับนักศึกษาหรือบุคคลที่
สนใจ
 u เป็นวิทยากรถ่ายทอดแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ให้กับนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลท่ีสนใจในการเข้าชมห้องนิทรรศการ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 u จัดทำาส่ือวิดีทัศน์แนะนำาสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดน
ภาคใต้ภาคภาษาอังกฤษ
 u จัดทำาส่ือคู่มือแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบัน
วิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เข้าชมศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม
	 u เผยแพร่ดนตรีพื้นบ้าน ในงานต้อนรับมกุฎราชกุมาร
แห่งรัฐเปอร์ลิส ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี
 u งานพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ 
และเป็นผู้ริเร่ิมออกแบบแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน 
มาโดยตลอด
 u เป็นคณะทำางานเพ่ือขับเคล่ือนงานหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประจำาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
 u  ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรม เรื่อง การ 
เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ระดับสถาบันวิจัย
และพัฒนาชายแดนภาคใต้



๒๓

 u ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ซึ่งเป็น 
บุคคลท่ีให้บริการวิชาการในพ้ืนท่ี เผยแพร่ดนตรีพ้ืนบ้าน เป็นวิทยากร 
สอนไวโอลิน ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นหนึ่งใน
สมาชิกวงดนตรีพื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเล่นตำาแหน่ง
ไวโอลิน ประจำาปี ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

ให้ได้รับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน 

ประจำ ปี ๒๕๖๓” 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๒๓๒๔

 นายมูหามะฮาซัน เจ๊ะอารง เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร ปัจจุบันมีเกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๒๓

ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น” 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 เป็นนักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร และรับผิดชอบต่อ
การเรียน ความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี ตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาอยู่ในร้ัวชมพู - เทา ได้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงการ 
ได้รับเลือกให้ทำาหน้าที่ผู้นำานักศึกษาในระดับต่าง ๆ สามารถเป็นแบบ
อย่างแก่เพื่อนนักศึกษาในเรื่องของการเรียนควบคู่กับการทำากิจกรรม

ด้านกิจกรรมและการทำ คุณประโยชน์แก่สังคม
 u  เป็นหัวหน้าห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 u เป็นอนุกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และการเกษตร
 u  เป็นอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา
 u  เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร
 u  เข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำานักศึกษาและศึกษา
ดูงานกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำางานของ
องค์กรกิจกรรมนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
 u เป็นตัวแทนในการไปแลกเปลี่ยนกิจกรรม ๗ สถาบัน
คณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตสายใย
 u เป็นตัวแทนสาขาวิชาในการแข่งขันสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB๓
 u เป็นตัวแทนสาขาวิชาในการแข่งขัน Startup ๒๐๑๗
 u เป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำาปี
การศึกษา ๒๕๖๒

รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา 
(สาขาผู้นำ ดีเด่น) ปี ๒๕๖๓

นายมูหามะฮาซัน  เจ๊ะอารง
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



๒๕

ผลงานเด่น และความภาคภูมิใจ 
 u ชนะเลิศการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน
 EPUB๓ รอบภาคใต้และได้มีโอกาสเป็นตัวแทนภาคใต้ในการแข่งขัน
ระดับประเทศ จัดโดย Nectec
 u ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด Smart Start Idea 
By GSB Startup ๒๐๑๙ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

ให้ได้รับรางวัล
“บุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา 

(สาขาผู้นำ ดีเด่น) 
ประจำ ปี ๒๕๖๓” 

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๒๖

 นางสาวสุดารัตน์ ดาโอ๊ะ เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ ปัจจุบันมีเกรดเฉลี่ยสะสม 
๓.๔๓

ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น” 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความซื่อสัตย์
และเป็นธรรม มีวินัยรู้จักกาลเทศะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
อย่างมีความสุข รักทำา กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้องดีงามและเรียกร้อง 
เพื่อความเป็นธรรม สามารถเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักศึกษาในเรื่อง 
ของการเรียนควบคู่กับการทำากิจกรรม

ด้านกิจกรรมและการทำ คุณประโยชน์แก่สังคม
 u  เป็นผู้นำานักศึกษาในระดับต่างๆ เช่น หัวหน้าห้อง 
รองประธานรุ่นของสาขาวิชา รองประธานชมรมการเงินเคลื่อนที่ 

รางวัลบุคคลดีเด่น 
ประเภทนักศึกษา (สาขานักกิจกรรมดีเด่น) 

ปี ๒๕๖๓
นางสาวสุดารัตน์  ดาโอ๊ะ

นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



๒๗

 u  รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
 u  ผู้จัดการธนาคารมหาวิทยาลัย ๒ สมัย 
 u  เป็นพิธีกรและสันทนาการในกิจกรรมต่างๆ ท้ังภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย
 u ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสาขาไปจัดรายการวิทยุ
ที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเป็นแกนนำา 
หลักในการไปแนะแนวสาขาวิชา

ผลงานเด่น และความภาคภูมิใจ 
 u  เข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจฮาลาล โครงการ 
The ๓rd Halal Business Plan Content – HBPC ๒๐๑๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ได้

รับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา

(สาขานักกิจกรรมดีเด่น) ประจำ ปี ๒๕๖๓”
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๒๕๒๘

 ว่าที่ร้อยตรีอธิษฐ์ เจ๊ะอาแซ เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ในโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคคลประจำาการ (กศ.บป.) 
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ ปัจจุบันมีเกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐

ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น” 

 เป็นนักศึกษาท่ีทำาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและสังคม 
มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ แม้จะเสียสละทุ่มเทใน
การทำางานเพื่อมหาวิทยาลัยและสังคมตลอดระยะเวลาที่กำาลังศึกษา
อยู่ ก็ยังสามารถทำาคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง ๓.๕๐ สามารถเอาเป็น
แบบอย่างในด้านการเรียนควบคู่กับการทำางาน

ด้านกิจกรรมและการทำ คุณประโยชน์แก่สังคม
 u นำาเสนอผลการดำาเนินงานจิตอาสาของชมรมเยาวชน
โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จังหวัดยะลาให้กับ ฯพณฯ พลเอก
สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานคณะกรรมการ
ดำาเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
 u ได้ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย 
สู่ใจใต้” โดยมีกิจกรรมร่วมกันฟื้นฟูป่าชายเลนที่เกิดผลกระทบจาก
อุทกภัย จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล

 รางวัลบุคคลดีเด่น 
ประเภทนักศึกษา 

(สาขาบำ เพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะดีเด่น) ปี ๒๕๖๓

 ว่าที่ร้อยตรีอธิษฐ์  เจ๊ะอาแซ
 นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำ หรับบุคคลประจำ 

การ (กศ.บป.) 
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



๒๙

 u เป็นวิทยากรอบรมในโครงการต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
 u ปฏิบัติงานจิตอาสาอำานวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง
ไปแสวงบุญในการไปประกอบพิธีอุมเราะห์ และพิธีฮัจญ์
 u เป็นคณะทำางานช่วยเหลือในการฝึกอบรมแก่ผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนจะเดินทาง
ไปแสวงบุญไปประกอบพิธีทางศาสนา (อุมเราะห์) และคณะทำางาน
กิจกรรมส่งเสริมคนดีไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ สำานักงานคณะกรรมการ 
อิสลามประจำาจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล 

ผลงานเด่น และความภาคภูมิใจ 
 u  ได้รับโล่ “บุคคลต้นแบบจิตอาสา”  (เกิดมาต้องตอบแทน 
บุญคุณแผ่นดิน) จาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ (ระดับประเทศ)
 u ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด
วีดีโอสั้น หัวข้อเรื่อง ตามรอยศาสตร์พระราชา จาก ฯพณฯ พลเอก
สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 
 u ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังส้ัน เร่ือง แอปเปิล
ลูกนั้น และเป็นตัวแทนจังหวัดยะลาไปแข่งขันต่อในระดับภาค
 u  ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น
เรื่อง Truth ความจริง จากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

ให้ได้รับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา 

(สาขาบำ เพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะดีเด่น) 
ประจำ ปี ๒๕๖๓”

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๓๐

 นางสาวยารีนะห์  อาแว นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ สาขาวิชาพลศึกษา
และสุขศึกษา นางสาวยายี เย๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาพลศึกษา
และสุขศึกษา และนางสาวนาปีซะห์ ประดู่ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขา
วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้
 u ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
(เหรียญทองแดง) กีฬาปันจักสีลัต ประเภทปันจักลีลา ทีมหญิง (รือกู) 
ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วย
ประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติ ประจำาปี ๒๕๖๒ 

รางวัลบุคคลดีเด่น 
ประเภทนักศึกษา

(สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภททีม) 
ปี ๒๕๖๓

นางสาวยารีนะห์  อาแว  
นางสาวยายี  เย๊ะ

นางสาวนาปีซะห์  ประดู่
(ทีมปันจักสีลัต)



๓๑

รอบคัดเลือกภาค ๔ (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา อำาเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา
 u ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
กีฬาปันจักสีลัต ประเภทปันจักลีลา ทีมหญิง (รือกู) ในการแข่งขัน
กีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๘ ประจำาปี 
๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
 u ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
(เหรียญทองแดง) กีฬาปันจักสีลัตประเภทปันจักลีลา ทีมหญิง (รือ
กู) ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗ รอบ
มหกรรม “The Sun Game ๒๐๒๐” ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

ให้ได้รับรางวัล
“บุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา 

(สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น 
ประเภททีม) 

ประจำ ปี ๒๕๖๓” 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๓๒

 นายมูฮำาหมัดสุไฮมิน มูซอ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชา
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ นางสาวฟาร์อีซะห์  สอมะลี นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ 
สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ นางสาวกูฮัยยา  ตูแวลอ นักศึกษา
ช้ันปีท่ี ๒ สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ นางสาวยาวีตาร์  อีซอมูซอ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ และนางสาว
นูรฮายาตี  กาเดร์ นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้
 u ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Innovation Camp For 
Health and wellness “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ” ครั้งที่ ๒ ณ สถาน
พัฒนาการเป็นผู้ประกอบนักศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 
 u ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการบูรณาการ
ศาสตร์วิชาสู่ชุมชน และได้ลงพื้นที่เผยแพร่ให้ความรู้ในการทำายา
สมุนไพรพอกเข่าเสื่อมแก่ผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำาบลท่าสาป 
จังหวัดยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

ให้ได้รับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา 

(สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น 
ประเภททีม) ประจำ ปี ๒๕๖๓” 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

รางวัลบุคคลดีเด่น 
ประเภทนักศึกษา

(สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น 
ประเภททีม) ปี ๒๕๖๓

นายมูฮำ หมัดสุไฮมิน  มูซอ  นางสาวฟาร์อีซะห์  สอมะลี
นางสาวกูฮัยยา  ตูแวลอ   นางสาวยาวีตาร์  อีซอมูซอ

นางสาวนูรฮายาตี  กาเดร์
(ทีม Health Science Business)



๓๓

 นายอับดุลเราะมาน  อาแวกือจิ เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันมีเกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๒๖

ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น” 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพที่ดี 
ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและ
ทางด้านกีฬา แม้จะเสียสละทุ่มเทในการทำางานเพื่อมหาวิทยาลัยและ
สังคมตลอดระยะเวลาที่กำาลังศึกษาอยู่ สามารถเป็นแบบอย่างแก่
เพื่อนนักศึกษาในเรื่องของการเรียนควบคู่กับการทำากิจกรรม

ด้านกิจกรรมและการทำ คุณประโยชน์แก่สังคม
 u	 ได้ผ่านการอบรมโครงการการเสริมสร้างองค์ความรู้	
ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อ
การเมืองการปกครอง	ณ	โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช	ยะลา

รางวัลบุคคลดีเด่น 
ประเภทนักศึกษา 

(สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น 
ประเภทเดี่ยว) ปี ๒๕๖๓

นายอับดุลเราะมาน  อาแวกือจิ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



๓๔

 u	 ได้เข้าร่วมค่ายอาสาพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคม
พหุวัฒนธรรม	ระดับอุดมศึกษา	๗	มหาวิทยาลัย	ณ	สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา	มหาวิทยาลัยทักษิณ	จังหวัดสงขลา
 u	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยะลาเอฟเอคัพ
ให้ทีม	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	ชุดบี
 u	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงแชมป์แห่ง
ประเทศไทยให้ทีม	Huso	YRU	Football	club

ผลงานเด่น และความภาคภูมิใจ 
 u	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 (ประเภทอุดมศึกษา)	 ใน
กิจกรรมนวัตกรรมการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	
หัวข้อ	“สิทธิมนุษยชน...เรื่องรอบตัว”	(Human	Rights	Are	All	
Around)	ประจำาปี	๒๕๖๒	จัดโดย	สำานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ	(ระดับประเทศ)		
 u		 ได้รับรางวัล	Audience	Award	การประกวด
โครงการหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำาหรับเยาวชน	จัดโดยศูนย์
มานุษยวิทยาสิริธร	(องค์กรมหาชน)	(ระดับประเทศ)		
 u	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 
International	friendly	Match	UMK-YRU	ณ	ประเทศมาเลเซีย
 u	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑	การประกวด
วีดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ในหัวข้อ	ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จงึเหน็สมควรยกย่องและประกาศเกยีรตคิณุ

ให้ได้รับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา 

(สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดี
เด่น ประเภทเดี่ยว) ประจำ ปี ๒๕๖๓” 

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๒๖ ๓๕

 นายอัสรี มะเด็ง เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
ปัจจุบันมีเกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๓๘

ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น” 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 เป็นนักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบต่อ
การเรียน ความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี ตลอดระยะเวลาท่ี
กำาลังศึกษาอยู่ในรั้วชมพู - เทา ได้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาอย่างสม่ำาเสมอ สามารถเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนนักศึกษา
ในเรื่องของการเรียนควบคู่กับการทำากิจกรรม

ด้านกิจกรรมและการทำ คุณประโยชน์แก่สังคม
 u ผ่านเข้าสู่รอบ ๓ ที่คัดเลือก ๓๖ ทีมจาก ๑๔๐ ทีม
ทั่วประเทศ ในการประกวด “IMC Plan Contest ครั้งที่ ๑๒ by A.P. 
Honda” ในรอบนี้นักศึกษาต้องจัด Event ใน shop ของ CUB House 
สาขาหาดใหญ่ และนำาเสนอผลงานผ่าน Clip VDO ๕ นาที เพื่อคัด
เลือกผู้เข้ารอบที่ ๔ จำานวน ๑๒ ทีมสุดท้าย รอประกาศผลวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 u เข้าร่วมการอบรม “หลักสูตรนักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่” 
(Young Digital Warrior)  จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๖๒  ณ โรงแรมลีการ์เดนท์พลาซ่า อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 
 u การอบรม “ปิดจุดอ่อนขายออนไลน์สร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน” โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ SME 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ
 u  เข้าร่วมกิจกรรม Melayu Cool การประกวดแผนการ
ตลาดเชิงกิจกรรม “Marketing Plan Contest โครงการ ๑๑ by A.P. 
HondaW” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 u  เดินขบวนพาเหรด กีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ประจำาปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ.๒๕๖๑
 u  ร่วมทำาจิตอาสา ทำาความสะอาด และบูรณะมัสยิด 
ณ อัสลามปาแดดือบู ตำาบลปากล่อ อำาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

รางวัลบุคคลดีเด่น 
ประเภทนักศึกษา

(สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น 
ประเภทเดี่ยว) ปี ๒๕๖๓
นายอัสรี  มะเด็ง

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



๓๖

ผลงานเด่น และความภาคภูมิใจ 
 u ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ 
ในธีม “ปลุกปั้นนวัตกรรมท้องถิ่น” ในงาน มรย.วิชาการ ๖๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ระดับชาติ)
 u ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน การประกวดแนวคิด
สร้างสรรค์ชุมชน Idea I do วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จัดโดยคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ ๑๔
 u ได้รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Idea สร้างสรรค์  
“สร้างธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยใช้เสน่ห์ชุมชน” กิจกรรม Smart 
Start Idea by GSB Startup ของธนาคารออมสิน ประจำาเดือน กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ (ระดับมหาวิทยาลัย)
 u ได้รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Idea สร้างสรรค ์
“นวัตกรรมใหม่ พัฒนาอาชีพให้ยั่งยืนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชน” 
กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ของธนาคารออมสิน 
ประจำาเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (ระดับมหาวิทยาลัย)
 u ได้รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Idea สร้างสรรค์ 
“ธุรกิจสดใสตอบโจทย์วัย ๖๐ Plus” กิจกรรม Smart Start Idea by 
GSB Startup ของธนาคารออมสิน ประจำาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
(ระดับมหาวิทยาลัย)
 u ได้รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Idea สร้างสรรค ์ 
“ประกวด Creative Idea นำาเสนอของเล่นหรือเกม เสริมทักษะ สร้าง
รายได้” กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ของธนาคาร
ออมสิน ประจำาเดือนมกราคม ๒๕๖๓ (ระดับมหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

ให้ได้รับรางวัล
“บุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา 

(สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น 
ประเภทเดี่ยว) ประจำ ปี ๒๕๖๓” 

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๓๗

 นายอิลฟาน  มะเย็ง เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการเรียนดีเป็นที่ประจักษ์ 
ปัจจุบันมีเกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๘๓ 

ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น” 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 เป็นนักศึกษาท่ีมีความขยันหม่ันเพียร และรับผิดชอบต่อการเรียน
มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี ใฝ่รู้ ร่วมทำากิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ำาเสมอ และสามารถเป็นแบบอย่างแก่เพื่อน
นักศึกษาในเรื่องของการเรียนควบคู่กับการทำากิจกรรม

ผลงานเด่น และความภาคภูมิใจ 
 u เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ สำานึกรักษ์นครยะลา 
โดยความร่วมมือระหว่างหลักสูตรสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
 u  เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดยะลา 
๒๕๖๒ จัดโดยจังหวัดยะลาร่วมกับสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
 u  เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสวนา “สื่อปลอดภัยกับจังหวัด
ชายแดนใต้”
 u  เข้าร่วมกิจกรรม แม่ทัพภาค ๔ พบปะผู้นำานักศึกษา
และนักศึกษา

รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา 
(สาขาผู้มีผลการเรียนดีเด่น) ปี ๒๕๖๓

 นายอิลฟาน  มะเย็ง
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



๓๘

 u  มีผลการเรียนในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ เฉล่ีย ๓.๕๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ เฉลี่ย ๓.๙๒ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ 
เฉลี่ย ๓.๘๗ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ เฉลี่ย ๓.๘๘ และภาคการ
ศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ เฉลี่ย ๓.๙๒ 
 u สอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาตรี ผลการสอบอยู่ที่ระดับ ๕๒.๗๕ (ผ่าน)
 u สอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านภาษามลายู 
ผลการสอบอยู่ที่ระดับ ๘๐ (ผ่าน)
 u สอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการสอบอยู่ที่ระดับ ๘๐ (ผ่าน)
 u  เป็นประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
 u เป็นประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

ให้ได้รับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา 

(สาขาผู้มีผลการเรียนดีเด่น) 
ประจำ ปี ๒๕๖๓” 

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๓๙

นายซาฟาอีน  ดือเร๊ะ เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อ
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร ปัจจุบันมีเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๔๑

ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น” 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพที่ดี 
ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและทาง
ด้านกีฬานันทนาการ มีความเสียสละทุ่มเทในการทำางานเพ่ือมหาวิทยาลัย 
และสังคมตลอดระยะเวลาที่กำาลังศึกษาอยู่ สามารถเป็นแบบอย่าง
แก่เพื่อนนักศึกษาในเรื่องของการเรียนควบคู่กับการทำากิจกรรม 

ผลงานเด่น และความภาคภูมิใจ 
 u เป็นตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลชายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๔๗ รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 u  ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล 
 u ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
แห่งชาติ รอบคัดเลือกภาคใต้ ครั้งที่ ๔๗ ณ จังหวัดสงขลา
 u ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในโครงการ สานใจไทย 
สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๒๓ 
 u ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) ในการ
แข่งขันการขับร้องเพลงลูกทุ่งชาย ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ 
 u ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันการ
ขับร้องเพลงลูกทุ่งชาย ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๖๕ 
 u ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันการ
ขับร้องเพลงลูกทุ่งชาย ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ 
 u  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันการ

รางวัลบุคคลดีเด่น 
ประเภทนักศึกษา

(สาขากีฬาและนันทนาการดีเด่น) ปี ๒๕๖๓
นายซาฟาอีน  ดือเร๊ะ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



๔๐

ขับร้องเพลงลูกทุ่งชาย ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๖๖ 
 u  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) ในการ 
แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายระดับ ๓ จังหวัด และ ๔ อำาเภอจังหวัด
สงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ได้

รับรางวัล
“บุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา 
(สาขากีฬาและนันทนาการดีเด่น) 

ประจำ ปี ๒๕๖๓” 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๔๑

 นางสาวฮาลีเมาะ กะรุมอ เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ยะลา เม่ือปี พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ปัจจุบันมีเกรดเฉล่ีย สะสม 
๒.๗๘

ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น” 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 เป็นนักศึกษาท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพท่ีดีใฝ่รู้ 
มีความขยันหม่ันเพียรในการศึกษาหาความรู้ และทำากิจกรรมด้านทำานุ 
ศิลปวัฒนธรรม สามารถเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักศึกษาในเรื่องของ
การเรียนควบคู่กับการทำากิจกรรม

ผลงานเด่น และความภาคภูมิใจ 
 u เข้าร่วมการแข่งขันอนาซีด ภายใต้โครงการ เปิดโลก
กิจกรรม 
 u  เข้าร่วมโครงการประเพณีวัฒนธรรม การแสดงการ
ละเล่น “กรือโต๊ะ”
 u  ได้รับเกียรติจากโรงเรียนตาดีกาบ้านลาโจะ เป็นครูสอน 
ภาษามลายู
 u ได้รับเกียรติจากองค์กรต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรม
รอมฎอนสัมพันธ์ และกิจกรรมเมาลิดนบี
 u ได้รับเกียรติจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร ให้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายประเมินงาน ภายใต้
โครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม “เสียงสู่ดาวปี พ.ศ.๒๕๖๒”

รางวัลบุคคลดีเด่น 
(ประเภทนักศึกษา สาขาทำ นุบำ รุงศิลปวัฒนธรรมดีเด่น) 

ปี ๒๕๖๓
นางสาวฮาลีเมาะ  กะรุมอ

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



๔๒

 u  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอนาชีด ภายใต้โครงการ
ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม “เปิดโลกกิจกรรม ปี พ.ศ.๒๕๖๒”
 u  ได้เป็นตัวแทนสาขาวิชาไปแสดงการละเล่น “กรือโต๊ะ” 
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแก่คนรุ่นใหม่ๆ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

ให้ได้รับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา 

(สาขาทำ นุบำ รุงศิลปวัฒนธรรมดีเด่น) 
ประจำ ปี ๒๕๖๓” 

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๔๓

 นายภานุพงศ์  แสงอุดม เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หน้าที่ปัจจุบัน ผู้อำานวย
การโรงเรียนบ้านน้ำาร้อน อำาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น” 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 เป็นผู้ที่ดำารงตนอยู่ ในคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม  
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นผู้ที่วางตัวเหมาะสม
ในทุกสถานการณ์และทุกบทบาท ให้เกียรติ ช่วยเหลือเกื้อกูล และมี
น้ำาใจที่ดีต่อทุกคนที่อยู่รอบข้าง

ด้านวิชาการและทำ คุณประโยชน์กับสังคม
 u ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้อบรมค่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้เป็นพี่เลี้ยงโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด 
เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔,๐๐๐ คน และเยาวชนยุคใหม่ใช้เทคโนโลยี
อย่างมีคุณธรรม
 u ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ให้การสนับสนุนการจัดค่ายคอมพิวเตอร์
อาสา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ 
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๒ จังหวัดสตูล
 u ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม ปลุกจิตสำานึก สร้างค่านิยมต่อการทุจริต ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี 
โรงเรียนสตูลวิทยา
 u ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้การสนับสนุนการจัดค่ายคอมพิวเตอร์
อาสา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ 
โรงเรียนผังปาล์ม ๑ จังหวัดสตูล

รางวัลบุคคลดีเด่น
ประเภทศิษย์เก่า ปี ๒๕๖๓

นายภานุพงศ์  แสงอุดม 
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สำ เร็จการศึกษาปี พ.ศ.๒๕๔๘
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



๔๔

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ 
 u ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรี ค.น. 
ปี ๒๕๕๗”
 u  ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นผู้บริหารที่บริหารงานด้านโรงครัว 
โรงอาหาร โรงเรียนผังปาล์ม ๑ ได้รับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร 
ระดับดี ของกรมอนามัย ตามโครงการพัฒนายกระดับโรงครัว โรงอาหาร 
ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 u  ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นผู้บริหาร
ดีเด่น ด้านกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ จากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสตูล
 u  ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นผู้บริหาร
ดีเด่น ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา จากสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

ให้ได้รับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า 

ประจำ ปี ๒๕๖๓”
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๔๕

 นายมะยารี ยาฝาด เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเคมีปฏิบัติ เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๑ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ และ
สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา เมื่อปี 
พ.ศ.๒๕๕๖ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งครู วิทยฐานะชำานาญการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา ตำาบลสะเตง อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา
สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น” 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 เป็นผู้ดำารงตนอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ มีอัธยาศัยดี มีน้ำาใจ 
มีความทุ่มเทในการทำางานท้ังหน้าท่ีการงานในสถานศึกษา และการเป็น 
วิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ด้านวิชาการและทำ คุณประโยชน์กับสังคม
 u ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม
 u   วิทยากรอบรม
 u  ทักษะทางวิทยาศาสตร์ การเป่าแก้วและแก้วศิลป์ ให้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน
 u  ด้านการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู ทั้งในและนอก
ระบบการศึกษา
 u คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 u คณะกรรมการการดำาเนินงานการประกวดภาพยนตร์ส้ัน 
สารคดี “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชการท่ี ๙ สู่วิถีการเรียนรู้” โครงการ
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม ตามพระ
อัจฉริยภาพสู่วิถีการเรียนรู้ของคนชายแดนใต้
 u คณะกรรมการดำาเนินงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓

รางวัลบุคคลดีเด่น 
ประเภทศิษย์เก่า ปี ๒๕๖๓
นายมะยารี  ยาฝาด 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



  u คณะกรรมการดำาเนินโครงการชุมนุมลูกเสือบำาเพ็ญ
ประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธี
บรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำาความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์
ราชัน”
  u คณะกรรมการดำาเนินการโครงการชุมนุมลูกเสือสันติภาพ 
ชายแดนใต้ “รวมพลัง สืบสาน สันติภาพ”
 u กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี  
  u คณะกรรมการการประกวดโครงงานและการประกวด
ชุดแฟนซีรีไซเคิล โครงการรักการอ่านและมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
กศน.จังหวัดสงขลา
 u   ผู้รับผิดชอบโครงการ
   u  โครงการวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและชุมชนคนชายแดนใต้ 
เป็นการส่งเสริมและการนำาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพและการสร้างความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม ให้แก่นักศึกษา
กศน.ครูและประชาชน ในพ้ืนท่ีตำาบลลำาพะยา อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา 
ตำาบลกาบัง อำาเภอกาบัง จังหวัดยะลา ตำาบลท่าแพ อำาเภอท่าแพ 
จังหวัดสตูล และอำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมในโครงการ
ประกอบด้วย การแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่น แปลงชีวมวลสู่พลังงาน
และไบโอชาร์ 
   u โครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่ชุมชนพื้นที่ชายแดนใต้ 
เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในงานสมโภชหลักเมือง
และงานกาชาดจังหวัดยะลา โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 
นิทรรศการพระมหากษัตริย์ไทยกับวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเกมวิทยาศาสตร์  
กิจกรรมวาดวิทย์สาดศิลป์ 

ผลงานเด่น และความภาคภูมิใจ  
 u  ครูที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับ
อำาเภอ (โรงเรียนดีมีคุณภาพ) 
 u  ประชุมเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนำา
เสนอผลงาน เรื่อง การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน โครงการ
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและชุมชนคนชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ได้

รับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า

ประจำ ปี ๒๕๖๓”
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๔๖



 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัซลัน  สุหลง เป็นศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปี 
พ.ศ.๒๕๔๗ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หน้าที่ปัจจุบัน รอง
อธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัล 
“บุคคลดีเด่น” 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 เป็นผู้ดำารงตนอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม มีความ
รับผิดชอบและทุ่มเทการทำางานในหน้าที่ ทั้งภายในสถาบันต้นสังกัด
และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
ความไว้วางใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน

ด้านวิชาการและทำ คุณประโยชน์กับสังคม
 u เป็นผู้ได้ส่ังสมความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ 
การจัดการ อย่างต่อเนื่อง จนได้ก่อตั้งและเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
ของมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ตลอดจนได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ 
กรรมการวิชาการ และเป็นวิทยากรในการวางแผนและพัฒนาองค์กร
ต่างๆ รวมทั้งเป็นกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดม
ศึกษา
 u   เป็นกรรมการตรวจสอบกิจการสหกรณ์อิสลาม เครือ 
ข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ และงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ได้เป็นผู้ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา AI-QA โดย Asian 
Islamic University Association (AIUA)

 รางวัลบุคคลดีเด่น 
ประเภทศิษย์เก่า ปี ๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัซลัน  สุหลง 
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สำ เร็จการศึกษาปี พ.ศ.๒๕๔๗ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการจัดการทั่วไป 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๔๗



 u   ได้นำาความรู้และประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาได้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาอย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ 
 u  ผ่านหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการระดับสูง
 u  อาจารย์ดีเด่น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 u  รบัผดิชอบจดัทำาแผนยทุธศาสตรพ์ฒันามหาวทิยาลยั
 u ผลงานวิชาการด้านการบริหารจัดการสหกรณ์อิสลาม
ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงเห็นสมควรยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ได้

รับรางวัล
“บุคคลดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า 

ประจำ ปี ๒๕๖๓” 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๔๘



ภาคผนวก



คำ�สั่งมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล�
ที่    ๕๔๔ /๒๕๖๓

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมก�รคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้�รับร�งวัลเชิดชูเกียรติในวันร�ชภัฏ
-------------------------------

 ด้วยมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล� มีนโยบ�ยท่ีจะยกย่องบุคล�กรของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล�
ให้เป็นตัวอย่�งของบุคคลผู้ประกอบคุณง�มคว�มดีเป็นประจำ�ทุกปีในวันร�ชภัฏ 

 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๒๗ แห่งพระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
เพื่อให้ก�รคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้�รับร�งวัลเชิดชูเกียรติในวันร�ชภัฏ เป็นไปต�มวัตถุประสงค ์
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล� จึงแต่งตั้งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�คัดเลือกประจำ�ปี ๒๕๖๓ ดังนี้
 ๑.  อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล� ประธ�นกรรมก�ร
 ๒.  รองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�นักศึกษ� รองประธ�นกรรมก�ร
 ๓.  รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร กรรมก�ร
 ๔.  คณบดีคณะวิทย�ก�รจัดก�ร
  หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหม�ย กรรมก�ร
 ๕.  คณบดีคณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ 
  หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหม�ย กรรมก�ร
 ๖.  คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและก�รเกษตร 
  หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหม�ย กรรมก�ร
 ๗.  คณบดีคณะครุศ�สตร์ 
  หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหม�ย กรรมก�ร
 ๘.  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
  หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ย กรรมก�ร
 ๙.  ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�ช�ยแดนภ�คใต้ 
  หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ย กรรมก�ร
 ๑๐.  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นอธิก�รบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ย กรรมก�ร



 ๑๑.  ผู้อำ�นวยก�รกองพัฒน�นักศึกษ� กรรมก�รและเลข�นุก�ร
 ๑๒.  น�งส�วซีย๊ะ  แมเล�ะ ผู้ช่วยเลข�นุก�ร
 

            ขอให้คณะกรรมก�รต�มคำ�สั่งดังกล่�วปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มบริสุทธิ์  ยุติธรรม 
                                    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๓  มกร�คม ๒๕๖๓ จนเสร็จสิ้นภ�รกิจ        
                           สั่ง ณ วันที่   ๒๑  มกร�คม  พ.ศ. ๒๕๖๓            
 

 

                                                   (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมบัติ  โยธ�ทิพย์)
                                                        อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล�



ประก�ศมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล�
เรื่อง   ผลก�รพิจ�รณ�คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้�รับร�งวัลเชิดชูเกียรติในวันร�ชภัฏ

 ....................................... 

 ต�มท่ีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล� มีนโยบ�ยท่ีจะยกย่องบุคล�กรของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล� 
ให้เป็นตัวอย่�งของบุคคลผู้ประกอบคุณคว�มดีเป็นประจำ�ทุกปีในวันร�ชภัฏนั้น และได้มีคำ�สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมก�รคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้�รับร�งวัลเชิดชูเกียรติในวันร�ชภัฏแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมก�ร
ดังกล่�วได้พิจ�รณ�คัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล� จึงประก�ศผลก�รคัดเลือก ดังนี้ 

 ๑.  รางวัลเพชรราชภัฏ
  ประเภทศิษย์เก่� ได้แก่ รองศ�สตร�จ�รย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์
 ๒.  รางวัลบุคคลดีเด่น
  ประเภทบุคล�กรส�ยวิช�ก�ร ได้แก่ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.อรวรรณ  ทิพย์มณี
    ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ปวีณ�  เจะอ�รง
  ประเภทบุคล�กรส�ยสนับสนุน ได้แก่ น�งวิชุลด�  สังข์แก้ว
    น�งส�วฮ�นูณ�  มุสะอะรง
  ประเภทนักศึกษ�
  ส�ข�ผู้นำ�ดีเด่น ได้แก่ น�ยมูห�มะฮ�ซัน  เจ๊ะอ�รง
  ส�ข�นักกิจกรรมดีเด่น  ได้แก่ น�งส�วสุด�รัตน์  ด�โอ๊ะ
  ส�ข�ผู้สร้�งชื่อเสียงให้กับมห�วิทย�ลัยดีเด่น (ประเภททีม) 
   ได้แก่ ทีมปันจักสีลัต 
    น�งส�วย�รีนะห์  อ�แว 
    น�งส�วย�ยี  เย๊ะ 
    น�งส�วน�ปีซะห์  ประดู่
   ทีม   Health Science Business 
    น�ยมูฮำ�หมัดสุไฮมิน  มูซอ
    น�งส�วฟ�ร์อีซะห์  สอมะลี
    น�งส�วกูฮัยย�  ตูแวลอ
    น�งส�วย�วีต�ร์  อีซอมูซอ
    น�งส�วนูรฮ�ย�ตี  ก�เดร์



   ส�ข�ผู้สร้�งชื่อเสียงให้กับมห�วิทย�ลัยดีเด่น (ประเภทเดี่ยว) 
   ได้แก่ น�ยอับดุลเร�ะม�น  อ�แวกือจิ
    น�ยอัสรี  มะเด็ง
  ส�ข�ผู้มีผลก�รเรียนดีเด่น ได้แก่ น�ยอิลฟ�น  มะเย็ง
  ส�ข�กีฬ�และนันทน�ก�รดีเด่น ได้แก่ น�ยซ�ฟ�อีน  ดือเร๊ะ
  ส�ข�ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมดีเด่น 
   ได้แก่ น�งส�วฮ�ลีเม�ะ  กะรุมอ
  ประเภทศิษย์เก่� ได้แก่ น�ยภ�นุพงศ์  แสงอุดม
    น�ยมะย�รี  ย�ฝ�ด
    ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.มัซลัน  สุหลง

 ขอให้ผู้ที่ได้รับร�งวัลรักษ�และดำ�รงคุณค่�ของร�งวัล และมุ่งมั่นสืบส�นอุดมก�รณ์ร�ชภัฏ 
เพื่อประโยชน์สุขของท้องถิ่นและประช�ชน สนองพระร�ชปณิธ�นสืบไป
 
                       จึงประก�ศม�เพื่อทร�บโดยทั่วกัน
                                    ประก�ศ ณ วันที่ ๒๓ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๖๓
      
 
 
 

    (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมบัติ โยธ�ทิพย์)
        อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล�



 ประก�ศมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล�
เรื่อง   ผลก�รพิจ�รณ�คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้�รับร�งวัลเชิดชูเกียรติในวันร�ชภัฏ (เพิ่มเติม)

          ...........................................

 ต�มท่ีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล� มีนโยบ�ยท่ีจะยกย่องบุคล�กรของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล� 
ให้เป็นตัวอย่�งของบุคคลผู้ประกอบคุณคว�มดีเป็นประจำ�ทุกปีในวันร�ชภัฏนั้น และได้มีคำ�สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมก�รคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้�รับร�งวัลเชิดชูเกียรติในวันร�ชภัฏแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมก�รดัง
กล่�วได้พิจ�รณ�คัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล� จึงประก�ศผลก�รคัดเลือก ดังนี้ 
 รางวัลบุคคลดีเด่น
  ประเภทนักศึกษ�
           ส�ข�บำ�เพ็ญประโยชน์และจิตส�ธ�รณะดีเด่น ได้แก่ ว่�ที่ร้อยตรีอธิษฐ์  เจ๊ะอ�แซ 
ขอให้ผู้ท่ีได้รับร�งวัลรักษ�และดำ�รงคุณค่�ของร�งวัล และมุ่งม่ันสืบส�นอุดมก�รณ์ร�ชภัฏ เพ่ือประโยชน์สุข
ของท้องถิ่นและประช�ชน สนองพระร�ชปณิธ�นสืบไป

 จึงประก�ศม�เพื่อทร�บโดยทั่วกัน  
   ประก�ศ  ณ  วันที่  ๒๓   มกร�คม  พ.ศ. ๒๕๖๓
      
 

 
 
         (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมบัติ โยธ�ทิพย์)
             อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล�


