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อับดุลรอมัน แมเราะซุลกีฟลี แยนา มาลีกีสาเสรี มะและโมฮาหมัด เจ๊ะบือราเฮง และ รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา. (2559).การสืบ
ทอดวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน กรณีศึกษา : การแสดงหนังตะลุงเทศบาลตาบลท่าสาป อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา.ในการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5: 24-26 เมษายน 2559
“สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
รุสมีนี ดือราแม โรสมานี หะ ยาวารี สาแล๊ะ นาอีหม๊ะ กาเจ และรุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา.(2559).การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
ทาข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิง ตาบลท่าสาป อาเภอเมือง จังหวัดยะลา.ในการประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5: 24-26 เมษายน 2559 “สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่
สากล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นัทที ขจรกิตติยา อัปสร อีซอ รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา เวคิน วุฒิวงศ์ และดุษฎี นาคเรือง.(2559).ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ
ค่านิยมร่วมในการดาเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ในการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่
5: 24-26 เมษายน 2559 “สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
Risma Samoh Runglawan Chantarattana andVakin Wutthiwong. Assessment of Academic Service Project
in Thasap Sub-district. Inthe 5th National and International Academic Conference under the
theme of ‚Think Globally, Act Locally: Paradigms in Research Creativity’ during 24-26 April 2016.of
Yala Rajabhat University.
วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา อารยา ชินวรโกมล เวคิน วุฒิวงศ์ และนันทา จันทร์แก้วสภาวการณ์ปัจจุบันพืช
สาคูในพื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เล่มที่ 21 ฉบับที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ นันทา จันทร์แก้ว เวคิน วุฒิวงศ์ อารยา ชินวรโกมล และฟาดีล๊ะเซะบิง. การใช้
ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี. ในการประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 18 ตุลาคม 2560“สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0” ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.
รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ศิริชัย นามบุรี และอัสมา โต๊ะยอว์ (2561). การประเมินโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science and
Mathematics Program (SMP). วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 25561.
นาอีหม๊ะ สาแม อามีรูน ยือแร มารีเยาะ มาหิเละ นูรุลอีมาน อูเซ็ง นภิสา หะยีวาจิ อารีนา เซรัง มูนีรา วาหะ และรุ้ง
ลาวัณย์ จันทรัตนา. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แผนการเรียนรู้เกี่ยวกับขนมท้องถิ่นกับเทคนิค
Sight Words ให้กับเยาวชนในจังหวัดยะลา. ในโครงการประชุมสัมมนาวิชาการวัดผล ประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 “การวัด ประเมินผล และการวิจัยในสังคมพหุวัฒนธรรม” 2022 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ซูไนซะห์ ลีมิง อาฟีซา อีแต อับดุลฮากิม เจ๊ะสนิ สาลาฮูดิน บูรอดียา เนาฟาน เจ๊ะโด อับดุลรอฮิม รอยิง และรุ้งลาวัณย์
จันทรัตนา. การพัฒนาการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน “ตะกร้อขนไก่” เพื่อเกมส์การแข่งขัน. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อพัฒนา ครั้งที่ 2 ในกิจกรรมประชุมปฏิบัติการทาง
วิชาการ (Collociuim) ระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการวิจัยและเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การบริการวิชาการ
โครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์Innovation Hub – Creative Economy เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก นวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0
โครงการ“พัฒนาผลิตภัณฑ์ Yala Bird City”ร่วมกับเทศบาลนครยะลา
วิทยากร
การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ “ชายแดนใต้กับพรมแดนความรู้ใหม่และอนาคตที่ท้าทาย”
จัดโดย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 30 ตุลาคม 2558
สืบค้นจาก http://www.ias.chula.ac.th/ias/th/Seminar-Detail.php?id=29
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 2 ปี
ชื่อวิชา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
ชื่อวิชา การประเมินผลการเรียน
ชื่อวิชา หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
ชื่อวิชา การวิจัยการศึกษา
ชื่อวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
ชื่อวิชา การวัดและการประเมินผลการศึกษา
7.1.2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ชื่อวิชา การสร้างแบบทดสอบ
ชื่อวิชา การวิจัยทางการศึกษา
ชื่อวิชา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
ชื่อวิชา หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
ชื่อวิชา สถิติและการวิจัยสาหรับครู
7.1.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชื่อวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
7.1.4 ระดับปริญญาโท
ชื่อวิชา สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ชื่อวิชา สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยอิสลามศึกษา
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(ลงชื่อ).......................................................เจ้าของประวัติ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา)
กุมภาพันธ์ 2559

