สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563
ที่

ชื่อเรื่อง

1

การปรับปรุงหลักสูตร จานวน 17 หลักสูตร
กำรปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้ำง) จำนวน 17 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
2) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวรรณกรรมสำหรับเด็ก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3) หลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
4) หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
5) หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
6) หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
7) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำพยนตร์และสื่อดิจิทลั
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
8) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำและกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม
(หลักสูตรนำนำชำติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
9) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
10) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำตจวิทยำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
11) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
12) หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตรศึกษำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม
อนุมัติกำรปรับปรุงหลักสูตร
(ไม่กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 17 หลักสูตร
ตำมเสนอ

13) หลักสูตรกำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตรศึกษำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
14) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสื่อและนวัตกรรมสื่อสำร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
15) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทำงสังคม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
16) หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
17) หลักสูตรกำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

-2ที่
2

3

ชื่อเรื่อง
การปิดหลักสูตร
1) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีววิทยำของเซลล์และโมเลกุล (หลักสูตร
นำนำชำติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
2) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีวภำพกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
อนุมัติปริญญำ

มติที่ประชุม
1) อนุมัติกำรปิดหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำชีววิทยำของเซลล์และโมเลกุล
(หลักสูตรนำนำชำติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
2) อนุมัติกำรปิดหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีวภำพกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2559)
อนุมัติปริญญำนิสิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคเรียนที่ 2
และภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 160 รำย ดังนี้
1.1 ผู้สำเร็จกำรศึกษำประจำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562
จำนวน 151 รำย ได้แก่
ระดับปริญญำตรี
ระดับปริญญำโท
ระดับปริญญำเอก

จำนวน
จำนวน
จำนวน

128 รำย
18 รำย
5 รำย

1.2 ผู้สำเร็จกำรศึกษำประจำภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562
จำนวน 9 รำย ได้แก่
ระดับปริญญำตรี

จำนวน

9 รำย

ตำมรำยชื่อที่เสนอ
4

แต่งตั้งกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

อนุมัติแต่งตั้ง รองอธิกำรบดีฝำ่ ยแผนและยุทธศำสตร์เพื่อสังคม
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
11 สิงหำคม 2563 ถึงวันที่ 9 มีนำคม 2565

5

แต่งตั้งกรรมกำรจรรยำบรรณ

อนุมัติแต่งตั้ง รองอธิกำรบดีฝำ่ ยบริหำรและทรัพยำกรบุคคล
เป็นกรรมกำรจรรยำบรรณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหำคม 2563
ถึงวันที่ 5 ธันวำคม 2563

6

กำรรักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กรณีไปปฏิบตั ิรำชกำร
ภำยนอก หรือลำ ฯลฯ ซึ่งไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้

อนุมัติในหลักกำร กรณีที่ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีไปปฏิบัติ
รำชกำรภำยนอกหรือลำ ฯลฯ ซึ่งไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้
โดยมอบให้นำยกสภำมหำวิทยำลัยเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง
ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดี ในกรณีดังกล่ำว

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

-3ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

7

แต่งตั้งกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แต่งตั้งกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์เพื่อสังคม เป็นกรรมกำร
2. รองศำสตรำจำรย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
เป็นกรรมกำร
(กรรมกำรสภำวิชำกำร)
3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและทรัพยำกรบุคคล เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร

8

แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
ผลงำนทำงวิชำกำร

แต่งตั้งประธำนกรรมกำร และรองประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
ผลงำนทำงวิชำกำร แทนตำแหน่งที่วำ่ งลง ดังนี้
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
เป็นประธำนกรรมกำร
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและทรัพยำกรบุคคล เป็นรองประธำนกรรมกำร

9

คณะกรรมกำรสรรหำคณบดี
คณะสังคมศำสตร์

1. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตเิ สนอชื่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่อให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะสังคมศำสตร์ ดังนี้
1) นำยธีระชัย เชมนะสิริ
2) ศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์ประเวศ วะสี
2. อนุมัติให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะสังคมศำสตร์
ประกอบด้วย
1) อธิกำรบดี
เป็นประธำนกรรมกำร
2) นำยธีระชัย เชมนะสิริ
เป็นกรรมกำร
3) ศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์ประเวศ วะสี เป็นกรรมกำร
4) คณบดีคณะมนุษยศำสตร์
เป็นกรรมกำร
5) คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์
เป็นกรรมกำร
6) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ เป็นกรรมกำร
7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรียพ์ ร นิพิฐวิทยำ เป็นกรรมกำร
8) อำจำรย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์
เป็นกรรมกำร
9) อำจำรย์พรพรรณ โปร่งจิตร
เป็นกรรมกำร
และให้คณะกรรมกำรสรรหำดำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรคณะ และส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มี
ฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

-4ที่

ชื่อเรื่อง

10 คณะกรรมกำรสรรหำคณบดี
คณะศิลปกรรมศำสตร์

มติที่ประชุม
1. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตเิ สนอชื่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่อให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์
ดังนี้
1) ดร.พศวัจณ์ กนกนำก
2) พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ
2. อนุมัติให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์
ประกอบด้วย
1) อธิกำรบดี
เป็นประธำนกรรมกำร
2) ดร.พศวัจณ์ กนกนำก
เป็นกรรมกำร
3) พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ
เป็นกรรมกำร
4) คณบดีคณะมนุษยศำสตร์
เป็นกรรมกำร
5) คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์
เป็นกรรมกำร
6) ผู้อำนวยกำรสถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เป็นกรรมกำร
7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นัทธพัชร์ น้อยสวัสดิ์
เป็นกรรมกำร
8) อำจำรย์ ดร.ดำริณี ชำนำญหมอ
เป็นกรรมกำร
9) อำจำรย์เมธี พันธุ์วรำทร
เป็นกรรมกำร
และให้คณะกรรมกำรสรรหำดำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรคณะ และส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น
ที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

11 คณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำร
สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ

1. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสถำบันวัฒนธรรม
และศิลปะ ดังนี้
1) นำยแพทย์วิชัย โชควิวฒ
ั น
เป็นกรรมกำร
2) นำยสำรำญ ถำวรำยุศม์
เป็นกรรมกำร
2. อนุมัติให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสถำบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ ประกอบด้วย
1) อธิกำรบดี
เป็นประธำนกรรมกำร
2) นำยแพทย์วิชัย โชควิวฒ
ั น
เป็นกรรมกำร
3) นำยสำรำญ ถำวรำยุศม์
เป็นกรรมกำร
4) คณบดีคณะพลศึกษำ
เป็นกรรมกำร
5) คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์
เป็นกรรมกำร

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

-5ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม
6) ผู้อำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย
7) นำยสุรชัย ทุหมัด
8) นำงสำวภทรพรรณ พืชเงิน
9) นำงสำวอุษณีย์ เล้ำเจริญ

เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร

และให้คณะกรรมกำรสรรหำดำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำบัน สำนัก และส่วนงำนที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
12 คณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำร
สถำบันวิจัย พัฒนำ และสำธิต
กำรศึกษำ

1. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสถำบันวิจยั
พัฒนำ และสำธิตกำรศึกษำ ดังนี้
1) ศ.เกียรติคุณ น.พ.มนตรี ตู้จินดำ
เป็นกรรมกำร
2) ดร.รวีพร คูหิรัญ
เป็นกรรมกำร
2. อนุมัติให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัย
พัฒนำ และสำธิตกำรศึกษำ ประกอบด้วย
1) อธิกำรบดี
เป็นประธำนกรรมกำร
2) ศ.เกียรติคุณ น.พ.มนตรี ตู้จินดำ
เป็นกรรมกำร
3) ดร.รวีพร คูหิรัญ
เป็นกรรมกำร
4) คณบดีคณะเภสัชศำสตร์
เป็นกรรมกำร
5) คณบดีคณะมนุษยศำสตร์
เป็นกรรมกำร
6) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ เป็นกรรมกำร
7) อำจำรย์พะเยำว์ ตองแก้ว
เป็นกรรมกำร
8) อำจำรย์ ดร.พิมพ์พัชร พรสวรรค์
เป็นกรรมกำร
9) อำจำรย์ ดร.มำนิตำ ศรีสิตำนนท์ เหลืองกระจ่ำง เป็นกรรมกำร
และให้คณะกรรมกำรสรรหำดำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒว่ำด้วยกำรบริหำรสถำบัน สำนัก และส่วนงำนที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
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13 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม
อนุมัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของมหำวิทยำลัย
วงเงินทั้งสิ้น 8,740.56 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
1. งบประมำณรำยจ่ำยที่ได้รบั อุดหนุนจำกรัฐ วงเงิน 3,879.60 ล้ำนบำท
โดยจัดสรรให้แก่ส่วนงำนตำมมติคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ. 2564
2. งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ วงเงิน 4,860.96 ล้ำนบำท จำแนกเป็น
2.1 งบประมำณรำยจ่ำยของส่วนงำนของมหำวิทยำลัย วงเงิน 2,275.43
ล้ำนบำท
2.2 งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยงำนที่มีระเบียบในกำรบริหำรจัดกำร
เป็นกำรเฉพำะ วงเงิน 2,585.53 ล้ำนบำท
2.3 กำรใช้เงินสะสมตั้งงบประมำณรำยจ่ำยของส่วนงำนประกอบด้วย
เงินสะสมของส่วนงำน 146.06 ล้ำนบำท และเงินรำยได้สะสมของ
มหำวิทยำลัย 54.54 ล้ำนบำท
3. กำรขอใช้เงินรำยได้สะสมของมหำวิทยำลัยเพื่อตั้งงบประมำณรำยจ่ำยของ
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสำนมิตร (ฝ่ำยประถม)
เพื่อสมทบจ่ำยค่ำก่อสร้ำงอำคำรรวมใจสำธิต 60 ปี วงเงิน 90.90 ล้ำนบำท
โดยตั้งงบประมำณ พ.ศ. 2564
54.54 ล้ำนบำท
ผูกพันงบประมำณ พ.ศ. 2565
36.36 ล้ำนบำท
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้
1. ควรสร้ำงควำมเข้ำใจและปรับแนวคิดเรื่องกำรใช้เงินงบประมำณใหม่
ว่ำภำยใต้กำรเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐนั้น แต่ละส่วนงำนควรใช้เงิน
งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและไม่จำเป็นต้องใช้เงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรให้หมด
โดยเงินงบประมำณที่ใช้ไม่หมดสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ เช่น เป็นงบใน
กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในส่วนงำนนั้น ๆ ได้ เป็นต้น
2. มหำวิทยำลัยควรนำแนวคิดกำรบริหำรงำนแบบเอกชน มำปรับใช้กับ
โรงพยำบำลและโรงพยำบำลทันตกรรมของมหำวิทยำลัยให้เหมำะสม จะเป็น
กำรเพิ่มรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัยอีกมำก
3. เนื่องจำกประมำณกำรรำยรับและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้
ของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน ปี 2563 มีวงเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 40
สภำมหำวิทยำลัยจึงขอให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำกระแสเงินสด (Cash flow)
ของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน อีกครั้ง
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มติที่ประชุม
4. ชื่นชมกรอบนโยบำยกำรใช้งบประมำณของมหำวิทยำลัย โดยให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ำมหำวิทยำลัยควรส่งเสริม “กำรเรียนรู้” ที่ดี และเป็นผู้นำ
ทำง IT เนื่องจำกเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรเข้ำถึงควำมรู้ รวมทั้งต้องส่งเสริมให้
อำจำรย์มีควำมคิดเชิงระบบและกำรจัดกำรแบบครบวงจร
5. ควรวิเครำะห์กำรใช้งบประมำณเพื่อร่วมบรรเทำและแก้ไขสถำนกำรณ์
Covid – 19 ที่ผ่ำนมำของมหำวิทยำลัย ว่ำกำรดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม
หรือไม่ เกิดผลกระทบเช่นไร และทำให้เกิดกำรเรียนรู้เพื่อวำงแผนกำรรองรับกับ
สถำนกำรณ์เช่นนี้ต่อไปอย่ำงไร

14 ขออนุมัติใช้พื้นที่ก่อสร้ำง
อนุมัติใช้พื้นที่ก่อสร้ำงอำคำรผูป้ ว่ ยนอก เพื่อมอบให้ศูนย์กำรแพทย์
อำคำรผู้ป่วยนอก เพื่อมอบให้
สมเด็จพระเทพ-รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี แล้วมีมติดงั นี้
ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพ
1. อนุมตั ิให้มูลนิธิกำรแพทย์สยำมบรมรำชกุมำรี ใช้พื้นที่มหำวิทยำลัย
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ก่อสร้ำงอำคำรผูป้ ่วยนอก
2. เห็นชอบให้มูลนิธิกำรแพทย์สยำมบรมรำชกุมำรี มอบอำคำรผู้ป่วยนอกให้
ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อสร้ำงเสร็จแล้ว
3. รับรองมติ เรื่องขออนุมัติใช้พื้นที่ก่อสร้ำงอำคำรผู้ป่วยนอก เพื่อมอบให้
ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมให้ข้อเสนอแนะว่ำคณบดีคณะแพทยศำสตร์ควรต้อง
ประสำนงำนกับมูลนิธิกำรแพทย์สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อกำกับดูแล
กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
โดยต้องคำนึงถึงควำมประหยัดและประโยชน์ของสูงสุดของรัฐ
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