
 
 
 
 
   

ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
ที ่12 / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร ปี ๒๕๖๔ 
 

  ด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง       
ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ซึ่งตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคุณสมบัติและ 
วิธีการสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 6 วรรคสอง ก าหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีและผู้อ านวยการ ให้ด าเนินการก่อนคณบดีหรือผู้อ านวยการครบวาระหรือหลังจากพ้นจากต าแหน่ง
ภายในหกสิบวัน แล้วแต่กรณี  

  เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 6 ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ 
สรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ    ประธานกรรมการ  
     (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ)    
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี   กรรมการ 
     (รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย) 

  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ    กรรมการ 
      (ผู้แทนจากสภาวิชาการ) 

 4. อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ    กรรมการ 
    (ผู้แทนจากสภาวิชาการ) 

  5. อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์     กรรมการ 
     (ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ) 
  6. อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด     กรรมการ 
      (ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ) 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์    กรรมการ 
      (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า) 
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  8. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี     เลขานุการ 
      (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 
  9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการ     
      (ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการ ส านักงานอธิการบดี) 

  ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ด า เนินการสรรหาบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  
ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕52  
แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือพิจารณา 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

    สั่ง  ณ  วันที่  30  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                                                                   
                                               (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช)   
                                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   

ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
ที ่13 / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปี ๒๕๖๔ 
 

  ด้วย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 20 
กันยายน 2564 ซึ่งตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 6 วรรคสอง ก าหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ 
ให้ด าเนินการก่อนคณบดีหรือผู้อ านวยการครบวาระหรือหลังจากพ้นจากต าแหน่งภายในหกสิบวัน แล้วแต่กรณี  

 เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ประกอบกับข้อ 6 ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ    ประธานกรรมการ  
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย    กรรมการ 
    (รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย) 

  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์    กรรมการ 
      (ผู้แทนจากสภาวิชาการ) 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ    กรรมการ 
      (ผู้แทนจากสภาวิชาการ) 

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม     กรรมการ 
     (ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ) 

  6. อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต     กรรมการ 
      (ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ) 
  7. อาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ     กรรมการ 
      (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า)  
 
 

/8. อาจารย์ ดร.ศิริชัย... 
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  8. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี     เลขานุการ 
      (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 
  9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการ     
      (ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการ ส านักงานอธิการบดี) 

 ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ด า เนินการสรรหาบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  
ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕52  
แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือพิจารณา 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

    สั่ง  ณ  วันที่   30  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                                                                   
                                               (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช)   
                                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   

ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
ที ่14 / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปี 2๕๖๔ 
 

  ด้วย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ซึ่งตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ 
สรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 6 วรรคสอง ก าหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและ
ผู้อ านวยการ ให้ด าเนินการก่อนคณบดีหรือผู้อ านวยการครบวาระหรือหลังจากพ้นจากต าแหน่งภายในหกสิบวัน 
แล้วแต่กรณี  

 เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (14) แห่ งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 6 ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ  
ที่ เรียกชื่ออย่าง อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๙ และโดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคราวประชุมครั้ งที่  7/2564 เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2564  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

 1. นายเดชรัฐ สิมศิริ      ประธานกรรมการ  
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี    กรรมการ 
     (รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย) 

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์    กรรมการ 
      (ผู้แทนจากสภาวิชาการ)  
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ   กรรมการ 
      (ผู้แทนจากสภาวิชาการ) 

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี หนูละออง    กรรมการ 
     (ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ) 

  6. นายอิมรอน เจ๊ะแว      กรรมการ 
      (ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ) 
  7. รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอ้ียน    กรรมการ 
      (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า) 

/8. อาจารย์ ดร.ศิริชัย... 
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  8. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี     เลขานุการ 
      (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 
  9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการ     
      (ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการ ส านักงานอธิการบดี) 

  ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ด าเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  
ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕52  
แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือพิจารณา 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     

    สั่ง  ณ  วันที่ 30  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                                                                   
                                               (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช)   
                                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   

ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
ที ่16 / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำชำยแดนภำคใต้ ปี 2๕๖๔ 
 

  ด้วย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง     
ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ซึ่งตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ 
สรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 6 วรรคสอง ก าหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและ
ผู้อ านวยการ ให้ด าเนินการก่อนคณบดีหรือผู้อ านวยการครบวาระหรือหลังจากพ้นจากต าแหน่งภายในหกสิบวัน 
แล้วแต่กรณี  

 เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ประกอบกับข้อ 6 ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ  ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ดังต่อไปนี้ 

 1. นายเดชรัฐ สิมศิริ      ประธานกรรมการ  
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ   กรรมการ 
     (รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย) 

  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์   กรรมการ 
      (ผู้แทนจากสภาวิชาการ) 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์   กรรมการ 
      (ผู้แทนจากสภาวิชาการ) 

 5. อาจารย์ ดร.ภูตรา อาแล     กรรมการ 
     (ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ) 

  6. นางสาวลลิตา เทพไพรวงศ์     กรรมการ 
      (ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ) 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์    กรรมการ 
      (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า) 
 

/8. อาจารย์ ดร.ศิริชัย... 
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  8. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี     เลขานุการ 
      (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 
  9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี    ผู้ช่วยเลขานุการ     
      (ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการ ส านักงานอธิการบดี) 

  ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ด าเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  
ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕52  
แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือพิจารณา 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     

    สั่ง  ณ  วันที่  30  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
         
      
                                                                               
                                               (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช)   
                                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 


