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ดวย คณะมนุษยศาสตร รวมกับ ศูนยเมียนมาร คณะมนุษยศาสตร และ Southeast Asian 

Linguistics Society กำหนดจ ัดการประช ุมว ิชาการนานาชาติ  The 32nd Annual Meeting of the 
Southeast Asian Linguistics Society (SEALS 32) ในวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนเวทีในการนำเสนอผลการศึกษา งานวิจัย ตลอดจนบทความวิชาการ ดานภาษาศาสตรในเขตภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  

ในการนี้ เพื่อใหการจัดงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เปาหมาย คณะมนุษยศาสตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พ.ศ. 2551 ประกอบกับขอ 6 และขอ 23 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยชื ่อตำแหนง 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง และอำนาจและหนาที ่ของรอง
อธิการบดี ผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงาน รองหัวหนาสวนงาน และตำแหนงบริหารอื่นในสวนงานวิชาการ
และสวนงานอื่น พ.ศ. 2554 จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 32nd Annual 
Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society (SEALS 32) ดังนี้ 

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร ท่ีปรึกษา 
2. Prof. Dr. Mathias Jenny ประธานคณะกรรมการ 
3. ผศ.ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ รองประธานคณะกรรมการ 
4. ผศ.ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองประธานคณะกรรมการ 

 5. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและตอนรับ 
  5.1 อ.ดร.ศุภรักษ เตชะเจริญรุงเรือง กรรมการ 
  5.2 อ.ดร.จริภัทร แจงจำรัส กรรมการ 

 6. คณะกรรมการฝายลงทะเบียนและประเมินผล 
  6.1 ผศ.ดร.รุจิวรรณ เหลาไพโรจน กรรมการ 
  6.2 ผศ.ดร.พิณรัตน อัครวัฒนากุล กรรมการ 
  6.3 ผศ.ศตนันต เปยงบุญทา กรรมการ 

 7. คณะกรรมการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7.1 อ.ดร.ศุภวัจน แตรุงเรือง กรรมการ 
  7.2 อ.ดร.ชวดล เกตุแกว กรรมการ 
  7.3 ผศ.ดร.พิเชษฎ จุลรอด กรรมการ 
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 8. คณะกรรมการฝายอาหารและความเรียบรอย 
  8.1 ผศ.ดร.จรรยวรรณ สุวรรณรัตน กรรมการ 
  8.2 อ.มุทิตา บุญวยาภรณ กรรมการ 
  8.3 อ.ชญานิน บุญสงศักดิ์ กรรมการ 
  8.4 อ.ดร.อรทิพย กีรติวุฒิพงศ กรรมการ 

 9. คณะกรรมการฝายการเงิน 
  9.1 อ.ดร.ทิวาพร ธงทอง กรรมการ 
  9.2 อ.ดร.สุมินตรา มาคลาย กรรมการ 
  9.3 อ.ดร.ธารดาว วงศเสรี กรรมการ 

 10. คณะกรรมการฝายวางแผนงาน 
  10.1 ผศ.ดร.พิณรัตน อัครวัฒนากุล กรรมการ 
  10.2 ผศ.วิเชียร สุนิธรรม กรรมการ 

 11. คณะกรรมการฝายสรางและบริหารจัดการเว็บไซต 
  11.1 ผศ.ดร.จรรยวรรณ สุวรรณรัตน กรรมการ 
 
 12. ผศ.พัชรากราณต อินทะนาค กรรมการ (พิธีกร) 
 13. นางสาวนภัสภรณ ผุยใจ  เลขานุการ 
 14. นายสุรสีห สมุทคุปติ์  ผูชวยเลขานุการ 
 
 โดยใหคณะกรรมการฯ มีหนาที ่ร ับผิดชอบในการดำเนินการ วางแผน จัดเตรียม ติดตอ
ประสานงาน หรือการดำเนินการใด ๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการประชุมฯ เพื่อใหการจัดประชุมฯ 
เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวตัถุประสงค   ท้ังนี้ ใหคำนวณภาระงานของคณะกรรมการฯ ตามท่ีระบุไว
ในเอกสารแนบทายคำสั่งฉบับนี ้
 
 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 22 สิงหาคม 2565 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2566 
    
   สั่ง ณ วันท่ี     25     สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 
     
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวี จันทรสอง) 
       คณบดีคณะมนุษยศาสตร
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ตามคำสั่ง คณะมนุษยศาสตรที่ 502/ 2565 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ

นานาชาติ The 32nd Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society (SEALS 32) ลงวันท่ี 
25 สิงหาคม 2565 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ วางแผน จัดเตรียม หรือดำเนินการใด ๆ ในกิจกรรมท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหการจัดประชุมฯ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย นั้น 

ในการนี้ เพื่อใหการจัดงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เปาหมาย คณะมนุษยศาสตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พ.ศ. 2551 ประกอบกับขอ 6 และขอ 23 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยชื ่อตำแหนง 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง และอำนาจและหนาที ่ของรอง
อธิการบดี ผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงาน รองหัวหนาสวนงาน และตำแหนงบริหารอื่นในสวนงานวิชาการ
และสวนงานอื่น พ.ศ. 2554 จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 32nd Annual 
Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society (SEALS 32) เพ่ิมเติมจำนวน 1 ราย ดังนี้ 

 คณะกรรมการฝายอาหารและความเรียบรอย 
  1. อาจารย ดร.ภคภต เทียมทัน กรรมการ 
  
 โดยใหคณะกรรมการฯ มีหนาที ่ร ับผิดชอบในการดำเนินการ วางแผน จัดเตรียม ติดตอ
ประสานงาน หรือการดำเนินการใด ๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุมฯ เพื่อใหการจัดประชุมฯ 
เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค ทั้งนี้ ใหคำนวณภาระงานของคณะกรรมการฯ ตามที่ระบุไว
ในเอกสารแนบทายคำสั่งฉบับนี ้
 
 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 22 สิงหาคม 2565 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2566 
    
   สั่ง ณ วันท่ี      15     กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 
     
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวี จันทรสอง) 
       คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
 

เอกสารฉบับน้ีใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชบัญญตัิ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2564 ในระบบ CMU e-Document



เอกสารแนบทายคำสั่งฯ 
การกำหนดภาระงาน (ชั่วโมงทำงานตอสัปดาห) ของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  

The 32nd Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society (SEALS 32) 
 

ชื่อ ตำแหนง/ ฝาย ชั่วโมงทำงาน/ สัปดาห 
Professor Dr. Mathias Jenny ประธาน นับตามความสำเร็จของงานใน

ตำแหนง Active Recruitment 
ผศ.ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ รองประธาน นับภาระงานของประธานศูนย

เมียนมาร 
ผศ.ดร.ธรีนุช ศิริวิทยากร รองประธาน นับภาระงานของรองคณบดีฝาย

วิจัยและความเปนเลิศทางวิชาการ 
อ.ดร.ศุภรักษ เตชะเจริญรุงเรือง ประชาสัมพันธและตอนรับ 3 ชั่วโมง/ สัปดาห 
อ.ดร.จริภัทร แจงจำรัส 
ผศ.ดร.รุจิวรรณ เหลาไพโรจน ลงทะเบียนและประเมินผล 4 ชั่วโมง/ สัปดาห 
ผศ.ดร.พิณรัตน อัครวัฒนากุล 
ผศ.ศตนันต เปยงบุญทา 
อ.ดร.ศุภวัจน แตรุงเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 3 ชั่วโมง/ สัปดาห 
อ.ดร.ชวดล เกตุแกว 
ผศ.ดร.พิเชษฎ จุลรอด 
ผศ.ดร.จรรยวรรณ สุวรรณรัตน อาหารและความเรียบรอย 3 ชั่วโมง/ สัปดาห 
อ.มุทิตา บุญวยาภรณ 
อ.ชญานิน บุญสงศักดิ์ 
อ.ดร.อรทิพย กีรติวุฒิพงศ 
อ.ดร.ภคภต เทียมทัน (เพ่ิมเติม) 
อ.ดร.ทิวาพร ธงทอง การเงิน 4 ชั่วโมง/ สัปดาห 
อ.ดร.สุมินตราม มาคลาย 
อ.ดร.ธารดาว วงศเสร ี
ผศ.ดร.พิณรัตน อัครวัฒนากุล วางแผนงาน 

 
 

1 ชั่วโมง/ สัปดาห 
ผศ.วิเชียร สุนธิรรม 

ผศ.ดร.จรรยวรรณ สุวรรณรัตน สรางและบริหารจัดการ
เว็บไซต 

2 ชั่วโมง/ สัปดาห 

ผศ.พัชรากราณต อินทะนาค พิธีกร 1 ชั่วโมง/ สัปดาห 
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