ประวัติความเป็นมา
ของโครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ แต่งตั้ง“คณะกรรมการจัดทาคาขอ
งบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว”(เดิมชื่อ“คณะกรรมการเขียนโครงการของบประมาณ
ให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว”) เพื่อจัดทาโครงการพร้อมผังการใช้พื้นที่ เพื่อของบประมาณจาก
รัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกกับผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ซึ่งได้ให้ข้ อคิดเห็นว่า การที่จะทาให้มีนิสิตเข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาเขตสระแก้วในจานวน
ที่มากขึ้น จะต้องมีการจัดตั้งคณะใหม่ทางด้านบริหารธุรกิจโดยตรง โดยมอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต
วิรุณราช เป็นผู้ดาเนินการ และเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีมติให้ดาเนินการ
ตั้ ง คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี โดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง “คณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการจั ด ตั้ ง คณะ
พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูร พา”ขึ้น เพื่อร่างและปรับปรุงแก้ไข วางแผนจัดสรรงบประมาณเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ต่อมาได้เสนอขอจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
๑. คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๖ มีมติให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้ว”
๒. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้ง ที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้ว”
๓. สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติ
ให้ความเห็นชอบ โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และการบั ญชี วิทยาเขตสระแก้ว ” โดยให้มี วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ เป็นหน่วยงานพี่เลี้ยง
และ ๔. สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
แก้ไขชื่อเป็น โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว”
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีภาระหน้าที่ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา วิจัย และบริการวิชาการด้านพาณิชยศาสตร์ โดยจัดตั้งในวิทยาเขตสระแก้ว และดาเนินการ
ในลักษณะโครงการจัดตั้งไปพลางก่อน ซึ่งการดาเนินงานในระยะแรกวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จะเป็นส่วนงาน
พี่เลี้ยง โดยโครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
๑. เพื่อสร้างบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ
๒. เพื่อวิจัย และสร้างสรรค์งานทางด้านบริหารธุรกิจให้แก่คนไทยและคนอาเซียน
๓. เพื่อบริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ให้แก่คนไทยและคนอาเซียน
๔. เพื่อสร้างนักธุรกิจ และการจัดการให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม และธารงไว้ซึ่งศิลปะไทยและ
ศิลปะอาเซียน
หลักสูตรที่เปิดสอน ในระยะแรกเปิดสอนระดั บปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ สาขาวิชาภาษาธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีการเงิน และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ และจะเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ในลาดับ
ต่อไป

ในเบื้ อ งต้ น นั้ น ได้ จั ด ท าหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ และเปิ ด รั บ นิ สิ ต
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๒๔๐ คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีมติให้ความเห็นชอบ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และต่อมาสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา รั บ ทราบการให้ความเห็น ชอบหลักสู ตร วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระยะเวลาเพียง
๑๐ เดือนเศษ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่กาลังจะเข้าศึกษา นิสิต ผู้ปกครอง ตลอดจนรวมถึง
สถานประกอบการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
โครงการจั ดตั้ง “คณะพาณิช ยศาสตร์และบริห ารธุรกิจ ” เป็นส่ ว นงานจัดการเรียนการสอนด้าน
พาณิช ยศาสตร์ และบริ ห ารธุร กิจ ขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้ กับประชาชนในพื้ นที่ภ าคตะวันออก
รองรับนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สระแก้ว และการพัฒนาจุ ดผ่ านแดนถาวรแห่ งใหม่ จังหวัดสระแก้ว และการเป็นเมืองคู่แฝดทางเศรษฐกิจ
ระหว่างเมืองเสียมราฐ ของประเทศกัมพูชา และเมืองอรัญประเทศ ของประเทศไทย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย (BUU2020) ในเรื่องกลยุทธ์ความโดดเด่นในอาเซียน สามารถขยายงานในวิทยาเขตสระแก้ว
เนื่องจากมีนิสิตเพิ่มขึ้น รองรับการพัฒนาให้วิทยาเขตสระแก้วเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
ในปัจจุบัน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ดารงตาแหน่ง
เป็น ประธานโครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” คนแรก (ถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่ม ผู้ก่อตั้งหรือ
ผู้ประศาสน์การ) เป็นผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน

