
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๙. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๖. อาจารยทิพรัตน ฑิฆะปญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยฐิติมา คุณยศยิ่ง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๘. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

๙. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี  
  

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์ อยูม่ัน อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ แนวคิดในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูความเปนสากลหรือนานาชาติ  

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบถึงแนวคิดในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู 

ความเปนสากลหรือนานาชาติ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

แจงใหท่ีประชุมทราบวาในระหวางวันท่ี ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีจะจัดประชุมคณะรัฐมนตรี

อยางเปนทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดลําปาง โดยจังหวัดไดขอใหมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพดานสถานท่ี 

ในการจัดประชุมดังกลาวในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ซ่ึงจะใชอาคารภายในมหาวิทยาลัยท้ังหมด จํานวน 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

๖ อาคาร ประกอบดวย อาคารบริการวิชาการ  หอประชุมจันทนผา โรงอาหารทิพยธัญญา หองประชุมบัวตอง 

อาคารศูนยคอมพิวเตอร และอาคารโรงยิมส  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๗๒  ลงวันท่ี  ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๑  โดยกําหนดใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ หากพนกําหนดวันดังกลาว

ใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 

  ในการนี้ นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดขอ

ปรับเพ่ิมขอความในระเบียบวาระท่ี ๖.๓ “ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับการรายงานดานการเงินท่ีมหาวิทยาลัย

ไดรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกไตรมาส” ตอทายยอหนาท่ี ๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑  

    โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การปรับแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาปรับแผนปรับแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสืบเนื่องจาก 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดการและข้ันตอนการสรรหาอธิการบดี โดยในข้ันตอนท่ี ๑๖ 

ไดเสนอใหสภามหาวิทยาลัยลงมติเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในวันท่ี 

๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ในการนี้ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยปรับเพ่ิมแผนการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ในครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เปนวันอาทิตยท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒ วันเสารท่ี  ๑๒ มกราคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ วันอาทิตยท่ี ๒๗ มกราคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๙ กุมภาพันธ   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๙ มีนาคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๖ เมษายน   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๑๑ พฤษภาคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๘ มิถุนายน   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒ วันอาทิตยท่ี ๑๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๑๐ สิงหาคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๑๔ กันยายน   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๙  พฤศจกิายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๑๔ ธันวาคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการปรับแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

   ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๒ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง รายช่ือ 

ผูสมควรไดรับการสรรหาเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายชื่อผูสมควรไดรับ

การสรรหาเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และการแตงตั้งคณะทํางานหยั่งเสียงผูสมควรดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๒.๑ 

  ในการนี้ นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดหารือท่ีประชุมเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 

การใชสิทธิหยั่งเสียงและการใชสิทธิเลือกอธิการบดีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยและเปนกรรมการสรรหาฯ   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๕ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอคิดเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยดังกลาวมีสิทธิ

เลือกอธิการบดีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได สําหรับการจะใชสิทธิในการหยั่งเสียงผูสมควรดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยดังกลาวสามารถใชสิทธิได แต

ท้ังนี้การจะใชสิทธิในการหยั่งเสียงหรือไมใหเปนดุลยพินิจของแตละคน 

มติสภามหาวิทยาลัย    ๑. รับทราบ 

  ๒. เห็นชอบการแตงตั้งคณะทํางานหย่ังเสียงผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ 

 ๔.๓ การเปล่ียนช่ือตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการเปลี่ยนชื่อตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย โดยสืบเนื่อง

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน  

๑ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๔ ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมให 

ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปนผูนําเสนอ 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบวาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ไดกําหนดกรอบแนวคิดและหลักเกณฑเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

โดยใชเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือ IQA มาปรับใช และการประเมินมุงเนนผลลัพธของ

การปฏิบัติงานประจําปในกรอบ ๓ ดาน ไดแก 

  ๑. ดานการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย รอยละ ๓๐ 

  ๒. ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย รอยละ ๕๐ 

  ๓. ดานความพึงพอใจการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/

สถาบัน รอยละ ๒๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สําหรับนักศึกษาพิการเรียนรวม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนรวม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ใหยกเลิกบทนิยาม “ศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ” ในขอ ๔ ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนรวม  

พ.ศ. ๒๕๖๐ และใหใชความตอไปนี้แทน “ศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ” หมายความวา 

ศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการ 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๒. ใหปรับชื่อเรียกภาษาอังกฤษของศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการใหมใหถูกตอง 

โดยใหหารืออาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษา 

    ระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนรวม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... โดยให 

    มีการดําเนินการแกไขเพ่ิมเตมิตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบ 

คากอสรางอาคารเรียนคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

เพ่ือสมทบคากอสรางอาคารเรียนคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรอยละ ๕ เปนเงิน

จํานวน ๑๖,๓๒๔,๕๐๐ บาท (สิบหกลานสามแสนสองหม่ืนสี่พันหารอยบาทถวน) ซ่ึงงบประมาณในการ

กอสรางอาคารเรียนคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนเงินจํานวน ๓๒๖,๔๙๐,๐๐๐ 

บาท (สามรอยยี่สิบหกลานสี่แสนเกาหม่ืนบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบ 

    คากอสรางอาคารเรียนคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    เปนเงินจํานวน ๑๖,๓๒๔,๕๐๐ บาท (สิบหกลานสามแสนสองหม่ืนส่ีพันหารอย- 

    บาทถวน)  
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๗ 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(เพ่ิมเติม) สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุ มัติแผนปฏิบั ติราชการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม) สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

    (เพ่ิมเติม) สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ  

    ตามเสนอ 

 ๕.๔ คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

(๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาคาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๑ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบคาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 

    การศึกษา ๒๕๖๑ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ตามเสนอ 

 ๕.๕ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ปการศึกษา ๒๕๖๐ และ (ราง) แนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ปการศึกษา ๒๕๖๐ และ (ราง) แนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๖๐ และ (ราง) แนวทางในการปรับปรุง 

    ผลการดําเนินงาน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเสนอ 

 ๕.๖ พิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๘ 

อิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

    อิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเสนอ  

 ๕.๗ พิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู เขาศึกษาในหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตร ครุศาสตร- 

    มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หลักสูตรใหม  

    พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ 

 ๕.๘ พิจารณาใหความเห็นชอบการอนุโลมปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสน-

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการอนุโลมปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการอนุโลมปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร- 

    มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเสนอ 

 ๕.๙ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ ์

และผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์ อยูม่ัน อาจารยประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนผูนําเสนอ  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๙ 

   ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ และคณะ นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิทยา-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะและขอสังเกตใหปรับแกตัวอักษรแรกของ

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเปนตัวอักษรตัวพิมพใหญ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตร 

    ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๐ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสนธญิา สุวรรณราช ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑  

  ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล ดํารงตําแหนง 

    รองศาสตราจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

  ๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยอนิรุจน มะโนธรรม  

    ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชา  

    อุตสาหกรรมศึกษา ท้ังนี ้ตั้งแตวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

  ๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยธนวรกฤต โอฬารธนพร ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา 

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

  ๕. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยอนงครัตน รินแสงปน ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชา การแนะแนว 

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

  ๖. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยเอ้ือมพร ฟูเต็มวงศ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  ๗. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยสนธิญา สุวรรณราช  

    ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล ผูชวยศาสตราจารยอนิรุจน มะโนธรรม  

    อาจารยธนวรกฤต โอฬารธนพร และอาจารยอนงครัตน รินแสงปน และให 

    แจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับ 

    สําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงาน 

    ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๑๐ 

 ๕.๑๑ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานท่ีประชุมขออนุญาตออกนอก 

หองประชุม เนื่องจากในวาระนี้องคประกอบการประชุมของสภามหาวิทยาลัยไมมีผูดํารงตําแหนงนายก 

สภามหาวิทยาลัยเปนองคประกอบการประชุม 

  ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหนาท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

เปนประธานการประชุมในระเบียบวาระนี้   

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

เลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามบัญชีรายชื่อในเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑  

  ประธานไดชี้แจงการดําเนินการและวิธีการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนี้ 

  ๑.  องคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุมในระเบียบวาระนี้

ตามความในขอ ๗ และขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 

๑๖(๒) (๓) (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดแก กรรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงในระเบียบวาระนี ้

มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุม ๒๐ คน ประธานท่ีประชุมขออนุญาตท่ีประชุมงดใชเสียงในการ

ลงคะแนนเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นบุคคลท่ีจะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัยจะตองมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมาประชุมในระเบียบวาระนี้ 

คือ ๑๑ เสียงข้ึนไป ซ่ึงใชการลงคะแนนลับตามความในขอ ๘ วรรคสองของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ 

  ๒. การลงคะแนนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะตองรับบัตรลงคะแนนจาก 

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงบัตรลงคะแนนดังกลาวจะมีลายมือชื่อของประธานคณะกรรมการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ในการนี้ ประธานไดเสนอแตงตั้งกรรมการนับคะแนน ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย

นพนันท  สุขสมบูรณ  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก และอาจารยปริตต  สายสี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

  ท่ีประชุมไดดําเนินการลงคะแนนโดยวิธีลับตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงมีผลการลงคะแนน 

ดังนี้ 
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๑๑ 

๑. นายสุชาติ เมืองแกว ได ๑๙ คะแนน 

๒. ไมประสงคลงคะแนน - 

ดังนั้น ผูท่ีสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแก นายสุชาติ 

เมืองแกว 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหนายสุชาติ  เมืองแกว เปนผูสมควรดํารงตําแหนงนายก 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และมอบเลขานุการดําเนินการเสนอช่ือ 

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

ซ่ึงกําหนดในวันอาทิตยท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
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