
สรุปมติส ำคัญในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
สมัยสำมัญ คร้ังที่ 2/2561 

วันจันทร์ที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมเบญจกำญจน์ ช้ัน 5 อำคำรนวัตปัญญำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 

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

1. เร่ืองกำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำรและวัฒนธรรมนำนำชำติ คร้ังที่ 2 (BRICC Festival 2018) 
มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งท่ี 2 

(Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival : BRICC Festival 2018) ขึ้น 
ระหว่างวนัท่ี 14 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1) กิจกรรมการประกวดทักษะทางวิชาการ  จ าน วน  20 ทักษะ  ซึ่ งมี สถาบัน การศึกษา 
ท่ีสนใจเข้าร่วมประกวดทักษะต่างๆ เป็นจ านวนมาก  

2) กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมชุมชน โดยมีเครือข่ายน าผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมนิทรรศการและส่ง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมประกวด จ านวน 25 กลุ่ม ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถน าผลิตภัณฑ์ไปต่อยอด
นวัตกรรมได้ และการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นสู่การใช้ประโยชน์ท่ีเป็นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน 11 เรื่อง โดยคาดว่าในครั้งหน้า มหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกท่ีสนใจเข้าร่วมประกวด
ด้วย 

3 ) กิ จ ก ร ร ม ก า ร น า เส น อ ง าน วิ จั ย ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น าน าช า ติ มี ผู้ ส น ใจ ส่ ง ง าน วิ จั ย 
จ านวน 199 เรื่อง ซึ่งแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จ านวน 79 เรื่อง และผลงานวิจัยระดับชาติ 
จ านวน 120 เรื่อง 

4) กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมระดับชาติ จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างภูมิภาค  
ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ  ให้ความสนใจส่งนักศึกษาร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมประจ าภาคของตนหลาย
มหาวิทยาลัย 

5) กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมระดับนานาชาติ เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้าน
จ านวน 5 ประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  

6 ) กิ จก รรม การจ าห น่ ายผ ลิตภั ณ ฑ์ ชุ มชน  เป็ น ก าร ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น วิ ส าห กิ จ ชุม ชน                        
มีวิสาหกิจชุมชนสนใจเข้าร่วมจ านวน 135 ร้านค้า 

7) กิจกรรมการจัดแข่งขันราชภัฏบุรีรัมย์มินิมาราธอน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเป็น
จ านวนมาก 

8) กิจกรรมการจัดงานศิษย์เก่าช่อราชพฤกษ์สัมพันธ์คืนสู่เหย้า มศิีษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 
4,000 คน 

 
2. เร่ือง กำรจัดงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำแห่งชำติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 พร้อมกับงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและ
วัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งท่ี 3 (Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival : 
BRICC Festival 2019) 
 



3. เร่ือง กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักศึกษำและกีฬำคณำจำรย์และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ                
กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับ เกียรติเป็น เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานัก ศึกษา  
และกีฬาคณาจารย์และบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีท่ี 53 โดยมีก าหนด 
ให้จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 17 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
4. กำรรับสมัครนักศึกษำเข้ำศึกษำต่อในปีกำรศึกษำ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 2    
(รอบโควตา) โดยมีก าหนดให้เปิดรับสมัคร ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 และปัจจุบันมี
ผู้สนใจสมัครในรอบดังกล่าวแล้ว ท้ังส้ิน จ านวน 1,733 คน 
 
5. เร่ือง รำยงำนค ำสั่งศำลปกครองสูงสุด ค ำร้องที่ คบ.51/2560 ค ำสั่งที่ คบ.270/2560 
 ศาลปกครองสูงสุดจึงมีค าส่ังยกค าขอของผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสอง (นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) ท่ีขอให้ระงับค าส่ังของศาลปกครองช้ันต้นท่ีมีค าส่ังทุเลาการบังคับตามมติ
ท่ีประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ไว้เป็นการช่ัวคราวก่อนวินิจฉัยอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุด และมีค าส่ังกลับ
ค าส่ังของศาลปกครองช้ันต้น เป็นให้ยกค าขอของผู้ฟ้องคดีท่ีขอให้ศาลปกครองช้ันต้นมีค าส่ังทุเลาการบังคับ
ตามมติท่ีประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ในวาระการเลือกผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่งผลให้ค าส่ังทุเลาให้ชะลอการเสนอช่ือเพื่อแต่งต้ังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของศาลปกครองช้ันต้นส้ินผลไปนั้น และขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษาได้ด าเนินการเสนอช่ือ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต่อไป 
 
6. เร่ือง กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนสวัสดิกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย 

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน ชุดเดิมครบวาระการด ารงต าแหน่ง มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัด
ให้มีการเลือกต้ังผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนขึ้นใหม่ และมีค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยชุดใหม ่
 
7. เร่ือง กำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีมติ ดังนี้ 
 1) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 3 รวมทั้งสิน 843 คน แยก
เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 838 คน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จ านวน 4 คน และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 คน 
 2) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 2 รวมทั้งส้ิน 1 คน 
 3) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 6 จ านวนท้ังส้ิน 3 คน 
แยกเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 2 คน และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 คน 
 4) อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 1 
คน 



8. เร่ืองที่สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบ 
 1) เห็นชอบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอปิดหลักสูตร 
 2) เห็นชอบการเบิกเงินอุดหนุนเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย รอบท่ี 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
9. เร่ืองที่สภำมหำวิทยำลัยมีค ำสั่งแต่งต้ัง 
 1) แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 2) แต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการ 
 3) แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 4) แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 5) แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ เนตราทิพย์ เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกวาระหนึ่ง 


