๑. คณบดี: ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์, ปร.ด.
๒. ทีมบริหาร:
รองคณบดีอาจารย์: ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน, ปร.ด.
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการและประกันคุณภาพ: ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ, ปร.ด.
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิจัย: ดร.ปัทมา ศรีน้ําเงิน, ปร.ด.
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยกิจการนิสิต: ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา, วท.ด.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ: ดร.ธนพล พุกเส็ง, ปร.ด.

๓. ประธานสาขาวิชา:
สาขาบริหารธุรกิจ: ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน, ปร.ด.
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ: อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์, วท.ม.
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช): ดร.ยศพล ผลาผล, วท.ด.
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน: ดร.อารยา สุนทรวิภาต, D.B.A.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ: อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา, ศศ.ม.

๔. คณาจารย์: ๔๒ คน (ผศ. ๓ คน ,อาจารย์ ๓๙ คน)
๑. ผศ.ดร.กัญลิน จิรฐั ชยุต, ปร.ด. (สถิติ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. ผศ.ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล, ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา
๓. ผศ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม, ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. ดร.ธนพล พุกเส็ง, ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
๕. ดร.ปัทมา ศรีน้ําเงิน, ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๖. ดร.ภาวดี ศรีสังข์, Ph.D. (Education), University of Canterbury
๗. ดร.เมธินี จามกระโทก, วท.ด. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘. ดร.ยศพล ผลาผล, วท.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๙. ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน, ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๑๐. ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ, ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรมุนษย์), Université Paul-Valéry
Montpellier 3 , France
๑๑. ดร.สมบัติ ฝอยทอง, วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
๑๒. ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ, Ph.D. (Computer Science), Heriot-Watt University
๑๓. ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา, วท.ด. (เคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๑๔. ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง, Ph.D. (เทคโนโลยีชีวภาพ), Cranfield University สหราชอาณาจักร
๑๕. ดร.สุมิตร คุณเจตน์, ปร.ด. (เกษตรเขตร้อน-โปรแกรมนานาชาติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๖. ดร.อารยา สุนทรวิภาต, D.B.A. (Business Administration), University of South Australia
๑๗. อาจารย์กุลวดี เนื่องแสง, บช.ม. (บัญชีการเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๘. อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุน่ , วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙. อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล, MA (TEFL/TESOL), University of Essex
๑๘. อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร, ศศ.ม. (ภาษาและการสือ่ สาร), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒๐. อาจารย์ณมณ ศรหิรญ
ั , บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๒๑. อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ์, วท.ม. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๒. อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทัง่ , IMAS (ASEAN Studies), University of Malaya, Malaysia
๒๓. อาจารย์ธนยศ กุลฑล, วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
๒๔. อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์, วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕. อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ, วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
๒๖. อาจารย์ธีราพร ชาญพนา, วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๗. อาจารย์นิสาชล เทศศรี, วท.ม. (พันธุกรรมศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๘. อาจารย์ปิยะพร อิสสรารักษ์, วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน), มหาวิทยาลัยบูรพา
๒๙. อาจารย์ปิยาภรณ์ มาลี, วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยบูรพา
๓๐. อาจารย์พัชรี ปรีเปรมโมทย์, ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓๑. อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนลิ , วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๓๒. อาจารย์ภัญนภัส พฤกษากิจ, M.M. (Marketing and Management-International
Program), Mahidol University
๓๓. อาจารย์ภัทราพร ทองนิ่ม, สต.ม. (สถิต)ิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๔. อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์, ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๓๕. อาจารย์รัฐดากร บํารุงศาสตร์, บธ.ม. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๓๖. อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์, วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๓๗. อาจารย์วิจิตรา โหราเรือง, วท.ม. (พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓๘. อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์, วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๓๙. อาจารย์สทุ ธิรักษ์ สุวรรณเดชา, ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยมหิดล
๔๐. อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์, วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๔๑. อาจารย์อุไรวรรณ บัวตูม, วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยบูรพา

๕. เจ้าหน้าที่:
นักวิทยาศาสตร์
๑. คุณชนัญชิดา ปาณะวงค์, วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. คุณทัตพล พุ่มดารา, วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร), มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๓. คุณเพ็ญนภา ไกรฉวี, วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร), มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๔. คุณยุพา วิสารวุฒิ, วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยบูรพา
นักวิชาการศึกษา
๑. คุณสิรวิชญ์ มุสิกพงศ์, วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน), มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

๖. ปริญญาและหลักสูตรที่เปิดสอน:
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช))
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)

๗. จํานวนนิสิต:
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
รวม

ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔
๖๙
๑๐๕
๘๕
๙๓
๑๙
๙
๒๑
๓๗
๒๐
๒๐
๑๕
๓๓
๑๒๒
๑๑๗
๑๓๘
๕๖
๖๑
๓๗
๙
๐
๒๙๑
๒๘๘
๒๖๘
๒๑๙

รวม
๓๕๒
๘๖
๘๘
๔๓๓
๑๐๗
๑,๐๖๖

๘. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น: ๑,๗๖๙ คน (จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

๙. ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าเล่าเรียน:
สาขาบริหารธุรกิจ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ตลอดหลักสูตร

ประมาณ ๕๙,๙๗๐ บาท
ประมาณ ๘๐,๐๗๐ บาท
ประมาณ ๗๗,๒๗๐ บาท
ประมาณ ๕๗,๑๗๐ บาท
ประมาณ ๑๔๖,๐๐๐ บาท

