
 
 

สรุปมติส ำคัญในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 1/2561 

วันเสำร์ ที่ 27 มกรำคม พ.ศ. 2561 
 ณ ห้องประชุมเบญจกำญจน์ ชั้น 5 อำคำรนวัตปัญญำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 

..................................... 
    1. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
      เนื่องจำกผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วีระ  เนตรำทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมจะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
ในวันที่  24 กุมภำพันธ์ 2561 มหำวิทยำลัยจึงแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสำหกรรม              
เพ่ือด ำเนินกำรสรรหำผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม เสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป  

     2. เรื่องกำรรับนักศึกษำในระบบ T-CAS รอบท่ีสอง (รอบโควตำ)  
       กำรรับสมัครนักศึกษำในระบบ T-CASสรอบที่สอง (รอบโควตำ) ได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่           
31 มีนำคม 2561 ซ่ึงปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครจ ำนวน 499 คน โดยมหำวิทยำลัยคำดว่ำจะมีผู้มำสมัครประมำณ 3,000 คน 
ส ำหรับกำรรับนักศึกษำรอบแรก (รอบ Portfolilo) มีผู้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 636 คน  

     3. เรื่องกำรรับทรำบหลักสูตร  
       ตำมที่มหำวิทยำลัยได้น ำเสนอหลักสูตรต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพ่ือพิจำรณำรับทรำบ          
ซ่ึงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้พิจำรณำรับทรำบแล้วทุกหลักสูตร และขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรน ำหลักสูตรที่ผ่ำน
กำรพิจำรณำรับทรำบมำแล้วเป็นเวลำ 2 ปี น ำเผยแพร่ว่ำเป็นหลักสูตรที่มีคุณภำพและตรงตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ   

     4. เรื่องก ำหนดกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
       มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ก ำหนดให้ระหว่ำงวันที่ 12  - 15 มีนำคม 2561 เป็นวันซ้อมรับพระรำชทำน    
ปริญญำบัตร โดยวันที่ 15 มีนำคม 2561 ก ำหนดให้เป็นวันซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมวิชชำอัตศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำช ภัฏ
บุรีรัมย์ 

     5. เรื่องกำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำรและวัฒนธรรมนำนำชำติ ครั้งที่ 2 (BRICC Festival 2018) 
  กำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำรและวัฒนธรรมนำนำชำติ ครั้งที่ 2 (Buriram Rajabhat International Conference 
and Cultural Festival : BRICC Festival 2018) ระหว่ำงวันที่  14 - 16 กุมภำพันธ์ 2561 โดยมีกิจกรรมส ำคัญ ดังนี้              
1) กำรประกวดทักษะทำงวิชำกำร 2) กำรประกวดนวัตกรรมชุมชน 3) กำรน ำเสนองำนวิจัยระดับชำติและนำนำชำติ          
4) กำรแสดงวัฒนธรรมระดับชำติ 5) กำรแสดงวัฒนธรรมระดับนำนำชำติ 6) กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นกำรส่งเสริม
สนับสนุนวิสำหกิจชุมชน 7) กำรจัดแข่งขันมินิมำรำธอน และ 8) กำรจัดงำนศิษย์เก่ำช่อรำชพฤกษ์ 

 6. เรื่องอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
       สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้  
       (1) อนุมัติให้ปริญญำบัณฑิตแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 2 จ ำนวน 162 คน แยกตำมหลักสูตร 
ดังนี้ หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต จ ำนวน 1 คน หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต จ ำนวน 3 คน หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต 
จ ำนวน 1 คน หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต จ ำนวน 9 คน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ ำนวน 4 คน หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร
บัณฑิต จ ำนวน 3 คน หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต จ ำนวน 128 คน หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต จ ำนวน 5 คน     
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต จ ำนวน 8 คน 
       (2) อนุมัติให้ปริญญำมหำบัณฑิต แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 5 จ ำนวน 8 คน แยกตำม
หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต จ ำนวน 5 คน และหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต จ ำนวน 3 คน 



 
       (3) อนุมัติให้ปริญญำดุษฎีบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 1 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต จ ำนวน 4 คน  

      7. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหหนงงทำงิิชำกำรอองมหำิิทาำััา 
       สภำมหำิิทาำััามีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหหนงงทำงิิชำกำร ดังนี้  
       (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยใจ  ทันกำร เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
       (2) อำจำรย์ศุภกิจ  ภูวงค์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

     8. เรื่องอ่ืนๆ ที่สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบ 
        (1) เห็นชอบรำยงำนผลกำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ผลงำนในต ำแหน่งอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี และผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 
       (2) เห็นชอบรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ พิจำรณำบทควำม (Peer reviewers) ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ       
และนำนำชำติ ครั้งที่ 2 (BRICC Festival 2018) พ.ศ. 2561  
       (3) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรกองบรรณำธิกำรรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ          
และนำนำชำติ ครั้งที่ 2  (BRICC Festival 2018) พ.ศ. 2561 
 

 


