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รายชื่อบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ 

คณะ ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒิ ตําแหนงปจจุบัน ประวัติการทํางาน 
ผลงาน 

ทางวิชาการ 
ประสบการณ 

ในการบริหารหลักสูตร 
5. คณะ 
   วิทยาศาสตร 
   และเทคโนโลยี 

ศ.ดร.รัศมีดารา  หุนสวัสดิ ์ 74 
 

ปริญญาเอก 
 ฟสิกส (2517) 
 Georgetown University, 
 USA 
 

ปริญญาโท 
 ฟสิกส (2516) 
 Georgetown University, 
 USA 
 

ปริญญาตรี 
  ฟสิกส (2512) 
  Drew University, USA 
  
 

- ผอ.ศนูยวิจัยฟสิกส 
  บูรณาการ ศูนย   
  ความเปนเลิศดาน 
  ฟสิกส สกอ.    
  2552-2559 
- ผอ.ศนูยประสาน  
  งานวิจัยทางฟสิกส 
  เพ่ือสังคมและการ 
  แพทย ศูนย   
  ความเปนเลิศดาน 
  ฟสิกส สกอ.    
  25๖๐ ถึงปจจุบัน 
- ที่ปรึกษาคณบดี 
  คณะวิทยาศาสตร 
  ฝายแผนและ 
  งบประมาณ พ.ศ.  
  2555 ถึงปจจุบัน 
- กรรมการอํานวยการ 
  วิทยาลัยการจัดการ 
  ม.มหิดล พ.ศ.2556  
  ถึงปจจุบัน 

- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ม.มหิดล 

- กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  
ม.มหิดล 

- คณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ ม.มหิดล 

-  คณบดีวิทยาลัย 
  การจัดการ  ม.มหิดล 

- ผลงานตีพิมพใน 
  วารสารวิชาการ 
  ระดับนานาชาติ 
  (ยอนหลัง 10 ป) 
  29 เรื่อง 
- หนังสือ  3  เลม 
 

- ที่ปรึกษาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรฝายแผน
และงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕-ปจจุบัน 
- กรรมการสภาวิชาการ 
ประเภทผูทรงคุณวุฒ ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา พ.ศ.  
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
- กรรมการสภาวิชาการ 
ประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ปจจุบัน 
- วิทยากรบรรยาย เรื่อง 
หลักสูตรปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
31 มกราคม ๒๕๔๖ 
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คณะ ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒิ ตําแหนงปจจุบัน ประวัติการทํางาน ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ประสบการณ 
ในการบริหารหลักสูตร 

    - กรรมการบริหาร 
มูลนิธิมหาวิทยาลัย   
มหิดล ม.มหดิล พ.ศ.  
2556 ถึงปจจุบัน 

- กรรมการพิจารณา
ทุนสนับสนุนนักวิจัย
หลังปริญญาเอกของ
ม.มหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๗ ถึงปจจุบัน  

- กรรมการพิจารณา
โครงการวิจัยและ
ติดตามประเมินผล
งานวิจัยที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากเงินงบประมาณ
แผนดินของม.มหิดล 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง
ปจจุบัน 

- กรรมการพิจารณา 
  ทุนสนับสนุนการ 
  วิจัย คณะ 
  วิทยาศาสตร  
  ม.มหิดล  
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คณะ ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒิ ตําแหนงปจจุบัน ประวัติการทํางาน ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ประสบการณ 
ในการบริหารหลักสูตร 

      พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง 
  ปจจุบัน 
- กรรมการพิจารณา 

ทุนสนับสนุนการ 
วิจัย คณะ 
วิทยาศาสตร  
ม.มหิดล พ.ศ.    
๒๕๔๓ ถึง 
ปจจุบัน 

- กรรมการพิจารณา
โครงการวิจัย               
ม.มหิดล เพ่ือเสนอ
ขอทุนโครงการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
แหงชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง
ปจจุบัน 
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คณะ ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒิ ตําแหนงปจจุบัน ประวัติการทํางาน ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ประสบการณ 
ในการบริหารหลักสูตร 

    - กรรมการพิจารณา
จัดสรรทุนอุดหนุน
การวิจัยจากเงิน
รายไดมหาวิทยาลัย 
ม.มหิดล พ.ศ. 
๒๕๔๕ ถึงปจจุบัน 

- กรรมการคดัเลือก
ขาราชการและ
ลูกจางดีเดน               
ม.มหิดล พ.ศ. 
๒๕๔๔ ถึงปจจุบัน 

- กรรมการสมาคม
ศิษยเกาคณะ
วิทยาศาสตร                 
ม.มหิดล พ.ศ. 
๒๕๔๕ ถึงปจจุบัน 

- กรรมการสมาคม
ศิษยเกา ม.มหิดล  

  มหาวิทยาลัยมหิดล   
  พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง  
  ปจจุบัน 
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คณะ ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒิ ตําแหนงปจจุบัน ประวัติการทํางาน ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ประสบการณ 
ในการบริหารหลักสูตร 

    -  กรรมการจัดทํา 
  พจนานุกรมศัพท 
  ฟสิกส สํานักราช 
  บัณฑิตสภา พ.ศ.  
  ๒๕๕๒ ถึงปจจุบัน 
- กรรมการสภา

วิชาการ ประเภท
ผูทรงคณุวุฒิ มรภ.
สวนสุนันทา พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

- กรรมการสภา
วิชาการ ประเภท
ผูทรงคณุวุฒิ มทร.  
พระนคร พ.ศ. 
๒๕๕๘ ถึงปจจุบัน 

- กรรมการ
อํานวยการ 

  บัณฑิตวิทยาลัย  
  ประเภท ผูทรง 
 คุณวุฒิ  
 มรภ.พระนคร  
 พ.ศ. ๒๕๕๘  
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คณะ ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒิ ตําแหนงปจจุบัน ประวัติการทํางาน ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ประสบการณ 
ในการบริหารหลักสูตร 

      ถึงปจจุบัน 
- กรรมการประเมิน

โครงการวิจัยที่ขอ
อุทธรณผลการ
พิจารณาของ
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติทุนเงนิ
งบประมาณ
แผนดิน ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง
ปจจุบัน 

- กรรมการสภา
วิชาการประเภท
ผูทรงคณุวุฒิ มรภ.
สวนสุนันทา พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

- กรรมการสภา
วิชาการประเภท
ผูทรงคณุวุฒิ มทร. 
พระนคร พ.ศ. 
๒๕๕๙ ถึงปจจุบัน 

   



 
 

- 7 - 
 

 

คณะ ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒิ ตําแหนงปจจุบัน ประวัติการทํางาน ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ประสบการณ 
ในการบริหารหลักสูตร 

    - กรรมการอํานวยการ
บัณฑิตวิทยาลัย 
ประเภท
ผูทรงคณุวุฒิ มรภ. 
พระนคร พ.ศ. 
๒๕๕๙ ถึงปจจุบัน 
 

   

 


