
 

สมอ. 08 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

..................................................... 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        
เมื่อวันที่          20  มิถุนายน 2561  

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม                               
ครั้งที่         เมื่อวันที่       

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 
ตั้งแต่ภาคเรียนที่                  2 ปีการศึกษา              2562 เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ มทร.ล้านา เชียงใหม่ เชียงราย  ตาก ล าปาง และน่าน เพื่อให้การด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  มีความ
ประสงค์จะขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 4.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
       1.  นางสาวนวิตถา  โสภาจารีย์  ต าแหน่ง อาจารย์ เนื่องจากลาออกจากราชการ โดยให้ นายสุรัตน์ ยาสิทธิ์ 

ต าแหน่ง อาจารย์ ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
  2. นายวรวิทย์  เลาหะเมทนี เปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการ จากต าแหน่ง อาจารย์ เปลี่ยนแปลงเป็นต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
5.1 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

5.1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

 
 
 
 
 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป ี

1. นางสาวนวิตถา  โสภาจารยี์* 
1229900023249 

อาจารย ์ M.Com. (Extension) in 
Accounting and Information 
System 
บช.บ. 

University of New  South Wales, 
Australia 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
 
 

2550 
2. นายวรวิทย ์  เลาหะเมทน*ี 

3102000943890   
 

อาจารย ์ ปร.ด. (การบัญช)ี 
บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล             
วิทยาเขตภาคพายัพ  

2556 
2547 
2542 

 
3. นายทศพร  ไชยประคอง 

3501900180022 
อาจารย ์ บช.ม. 

บช.บ. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2536 

4. นางสาวรังศิมา  กันธิวาส 
1509900055237 

อาจารย ์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2549 

5. นางศุภลักษณ์  จงชานสิทโธ 
3501400210411 

อาจารย ์ บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2542 
2535 
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5.2 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม)่ 
5.2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

 
5.3 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

5.3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1. นายสุรัตน์   ยาสิทธิ*์ 
1529900289271 

อาจารย ์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2557 
2553 

2. นายวรวิทย ์  เลาหะเมทนี*  
3102000943890   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบัญช)ี 
บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล             
วิทยาเขตภาคพายัพ  

2556 
2547 
2542 

 
3. นายทศพร  ไชยประคอง 

3501900180022 
อาจารย ์ บช.ม. 

บช.บ. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2536 

4. นางสาวรังศิมา  กันธิวาส 
1509900055237 

อาจารย ์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2549 

5. นางศุภลักษณ์  จงชานสิทโธ 
3501400210411 

อาจารย ์ บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2542 
2535 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป ี

1. นางสาวนวิตถา  โสภาจารยี์* 
1229900023249 

อาจารย ์ M.Com. (Extension) in 
Accounting and Information 
System 
บช.บ. 

University of New  South Wales, 
Australia 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
 
 

2550 
2. นายวรวิทย ์  เลาหะเมทน*ี 

3102000943890   
 

อาจารย ์ ปร.ด. (การบัญช)ี 
บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล             
วิทยาเขตภาคพายัพ  

2556 
2547 
2542 

 
3. นายทศพร  ไชยประคอง 

3501900180022 
อาจารย ์ บช.ม. 

บช.บ. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2536 

4. นางสาวรังศิมา  กันธิวาส 
1509900055237 

อาจารย ์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2549 

5. นางศุภลักษณ์  จงชานสิทโธ 
3501400210411 

อาจารย ์ บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2542 
2535 

6. นายสวัสดิ์   หากิน 
3500700485228 

อาจารย ์ บช.ม.  
บช.บ.  
ศษ.บ. (บริหารธุรกจิ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2554 
2540 

7. นางเพราพิลาส  ประสิทธิ์บุรีรักษ ์
3521200275969 

อาจารย ์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2544 
2542 

8. นางสาวเสรฐสุดา  ปรีชานนท์ 
3500100029558 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พบ.ม. (สถิติประยกุต์) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 
บช.บ. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2532 
2544 
2527 

9. นางสาวผจงวาด  ปาลกะวงศ์ ณ 
อยุธยา 
3509901492459 

อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม
เกษตร) 
บช.ม.  
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2549 
 

2545 
2541 

10. นางศศิพัชร์  สันกลกิจ 
3550600359921 

อาจารย ์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2549 
2545 

11. นางสาวนฤมล  คุ้มพงษ์ 
1559900016657 

อาจารย ์ บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2553 
2550 
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5.4 รายชื่อประจ าหลักสูตร (ใหม)่ 
5.4.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

 
 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป ี

12. นายสุรัตน์   ยาสิทธิ ์
1529900289271 

อาจารย ์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2557 
2553 

13. นายอดิศักดิ์   ฝนหา่แก้ว 
1509900287243 

อาจารย ์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2556 
2551 

14. นายปฐมชัย   กรเลิศ  
2500500016161 

อาจารย ์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2556 
2552 

 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป ี

1. นายสุรัตน์   ยาสิทธิ*์ 
1529900289271 

อาจารย ์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2557 
2553 

2. นายวรวิทย ์  เลาหะเมทนี* 
3102000943890   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบัญช)ี 
บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล             
วิทยาเขตภาคพายัพ  

2556 
2547 
2542 

 
3. นายทศพร  ไชยประคอง 

3501900180022 
อาจารย ์ บช.ม. 

บช.บ. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2536 

4. นางสาวรังศิมา  กันธิวาส 
1509900055237 

อาจารย ์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2549 

5. นางศุภลักษณ์  จงชานสิทโธ 
3501400210411 

อาจารย ์ บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2542 
2535 

6. นายสวัสดิ์   หากิน 
3500700485228 

อาจารย ์ บช.ม.  
บช.บ.  
ศษ.บ. (บริหารธุรกจิ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2554 
2540 

7. นางเพราพิลาส  ประสิทธิ์บุรีรักษ ์
3521200275969 

อาจารย ์ บช.ม. 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2544 
2542 

8. นางสาวเสรฐสุดา  ปรีชานนท์ 
3500100029558 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พบ.ม. (สถิติประยกุต์) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 
บช.บ. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2532 
2544 
2527 

9. นางสาวผจงวาด  ปาลกะวงศ์ ณ 
อยุธยา 
3509901492459 

อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม
เกษตร) 
บช.ม.  
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2549 
 

2545 
2541 

10. นางศศิพัชร์  สันกลกิจ 
3550600359921 

อาจารย ์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2549 
2545 

11. นางสาวนฤมล  คุ้มพงษ์ 
1559900016657 

อาจารย ์ บช.ม. 
บธ.บ. (การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2553 
2550 

12. นายอดิศักดิ์   ฝนหา่แก้ว 
1509900287243 

อาจารย ์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2556 
2551 

13. นายปฐมชัย   กรเลิศ  
2500500016161 

อาจารย ์ บช.ม.  
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ 

2556 
2552 
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรยีบเทียบกับโครงสร้างเดมิ และเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร 

 ระดับ     ปริญญาตรี    พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขัน้ต่ าของ สกอ. 

(หน่วยกิต) 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม

(หน่วยกิต) 
โครงสร้างหลักสูตรใหม่

(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 12 
1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ  3 3 
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ  9 9 
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์  3 3 
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  3 3 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 84 96 96 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  45 45 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  36 36 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  15 15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  132 132 

หมายเหตุ : โครงการหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง    

 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล   

  
  
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริสุข) 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

วันที่       เดือน             พ.ศ.   

 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล   

  
  
  

(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฎิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                                                       
วันที่        เดือน             พ.ศ.  

 


