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Education Background:
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รางวัลที่ไดรบั :
1. อาจารยดีเดน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป พ.ศ.2556
2. การนําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายระดับดีเดน เรื่อง การอบแหงเห็ดดวยพลังงาน
แสงอาทิตยรวมรังสีอินฟราเรด ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 “การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ พัฒนาสามจังหวัดชายแดนใตแ ละประเทศไทย วันที่ 7-8 สิงหาคม ณ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ป
พ.ศ.2555
3. เหรียญทอง เรื่อง เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋วอยางงาย : นวัตกรรมสําหรับชนบท
ในการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ป พ.ศ.2555
4. การนําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายระดับดีเดน เรื่อง สมบัติทางความรอนของการลด
ความชื้นพริก ในการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป
ครั้งที่ 12 โดยเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป พ.ศ.2555
5. นักวิจัยดีเดน ดานการพัฒนาทองถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป พ.ศ.2554
6. รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขันโครงการ “กลาใหม…สรางสรรคชุมชน ป 5” โครงงาน
เรื่อง พลังงานน้ําผลิตไฟฟาขนาดจิ๋ว สายใยชุมชน ใสใจสิ่งแวดลอม โดยธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) ป พ.ศ.2553
7. นักวิจัยดีเดน ดานการสรางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป พ.ศ.
2553
8. อาจารยดีเดน (Teacher Award) คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร โดยคณะ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป พ.ศ.2552
9. รางวัลบทความวิจัยทรงคุณคา เรื่อง การหาสัมประสิทธิ์การพาความรอนของการทําแหงสม
แขก. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 ตุลาคม ณ
อาคารสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม ป พ.ศ.2551
10. การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ดีเดน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 วันที่ 31 มีนาคม ณ
ศูนยป าฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึก ฟกทอง) โดยมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ ป พ.ศ.2549
11. นักกิจกรรมดีเดน โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ป พ.ศ.2546
หัวของานวิจัย:

– Drying technology (i.e. Microwave, Infrared, Hot air, Electro-hydrodynamics, Solar
drying)
– Renewable energy (i.e. Pico-hydropower, Small-wind power, Biomass, Solar energy)
– Mathematical modeling (i.e. CFD Simulation)
ทุนวิจัยที่ไดรับ:
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ
2. ทุน อุ ด หนุ น การวิ จั ย โครงการสนั บ สนุ น ทุ น วิจั ย นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี แ ละนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย เงิ น งบประมาณบํ า รุ ง การศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี แ ละ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานอื่น ๆ:
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2. สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผลงานตีพิมพ:
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ทรงกระบอก. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 10(1) (มกราคม-มิถุนายน) : 105-119.
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ภัฏยะลา. 8(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 118-129.
8. อีลีหยะ สนิโซ อามีเนาะ สาเล็ง และ แวรอมละห แวดอเลาะ. (2556). การหาคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนแบบธรรมชาติของการทําแหงปลาชอน
ดวยแสงอาทิตย. วารสารวิทยาศาสตร มข. 41(1) (มกราคม-มีนาคม) : 193-202
9. อีลีหยะ สนิโซ ฟามีรา สะอุดี และ รัชดาภรณ ฮานาฟ. (2555). สภาวะที่เหมาะสมและแบบจําลองจลนพลศาสตรการอบแหงผลหมากดวยพลังงาน
ความรอนรวม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 2(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 105-114.
10. อีลีหยะ สนิโซ ฟามีรา สะอุดี และ รัชดาภรณ ฮานาฟ. (2555). สัมประสิทธิ์การแพรความชื้น ความสิ้นเปลืองพลังงาน และอัตราการระเหยน้ําจําเพาะ
ของการอบแหงผลหมากดวยพลังงานความรอนรวม. วารสารวิทยาศาสตรบูรพา. 17(1) (มกราคม-มิถุนายน) : 142-149.
11. มูฮําหมัดนูร ยูนิ อิสมาแอล เจะเตะ รอมซี มาหะ ลุตฟ สือนิ และ อีลีหยะ สนิโซ. (2555). เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋วอยางงาย :
นวัตกรรมสําหรับชนบท. วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู. 3(2) (มกราคม-มิถุนายน) : 30-36.
12. อีลีหยะ สนิโซ เชิดตระกูล หอมจําปา และ สุนิตย โรจณสุวรรณ. (2554). พลังงานน้ําผลิตไฟฟาขนาดจิ๋ว : การสํารวจขอมูลเชิงพื้นที่และออกแบบ
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18. อีลีหยะ สนิโซ และ มะรูดิง กาซา. (2553). การอบแหงชั้นบางเปลือกมังคุดดวยพลังงานความรอนรวม: ลมรอน - แสงอาทิตย. วารสารวิทยาศาสตร
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