คำประกำศเกียรติคุณ
ศำสตรำจำรย์ ดร.บุษบำ กนกศิลปธรรม
รำงวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้ำงสรรค์ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
ศำสตรำจำรย์ ดร.บุษบำ กนกศิลปธรรม สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำภำษำอังกฤษ (เกียรติ
นิยม) จำกคณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ระดับปริญญำโทสำขำภำษำศำสตร์และภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำต่ำงประเทศจำก Southern Illinois University at Carbondale และปริญญำเอกสำขำภำษำศำสตร์
(เน้นภำษำศำสตร์ประยุกต์) จำก Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกำ ขณะทำวิทยำนิพนธ์ระดับ
ปริญญำเอกได้รับทุนสนั บสนุนกำรทำวิทยำนิพนธ์จำก The National Science Foundation และ
Educational Testing Service ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ศำสตรำจำรย์ ดร.บุษบำ กนกศิลปธรรม ดำรง
ตำแหน่ ง ศำสตรำจำรย์ ไ ด้ รั บ เงิน ประจ ำตำแหน่ ง ที่สู ง ขึ้น ประจำภำควิ ช ำภำษำอั งกฤษ คณะอั กษรศำสตร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก่อนพ้นจำกกำรปฏิบัติงำนเพรำะเกษียณอำยุเมื่อเดือนกันยำยน ๒๕๖๓ ในสถำนภำพ
พนักงำนมหำวิทยำลัย
ศำสตรำจำรย์ ดร.บุ ษบำ กนกศิล ปธรรม เป็นผู้ มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมคิดสร้ำงสรรค์
สำมำรถประยุกต์และบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และผลงำนวิจัยซึ่งมี
คุณภำพดีเด่นอย่ำงต่อเนื่อง ดังปรำกฏจำกกำรได้รับทุนวิจัยจำกแหล่งทุนต่ำงๆ อำทิ จำก สกว. ในฐำนะนักวิจัย
รุ่นใหม่ถึงทุนเมธีวิจัยอำวุโส จำกสภำวิจัยแห่งชำติโดยผ่ำนสถำบันวิจัยและพัฒนำของมหำวิทยำลัยศิลปำกร และ
จำกแหล่งทุนต่ำงประเทศ เช่นจำก SEAMEO โดยผ่ำนกระทรวงศึกษำธิกำรของประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งจำก
หน่วยงำนเอกชนคือมูล นิธิชัยนำวีพัฒ นำ เป็นต้น ผลงำนวิจัยที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรวิเครำะห์บทควำมวิช ำกำร
ภำษำอังกฤษที่ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติในสำขำวิชำต่ำงๆ จำกทฤษฎีภำษำศำสตร์ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
ให้นักวิชำกำรไทยสำมำรถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ในประชำคมโลก และด้วยควำมสำนึกในคุณค่ำด้ำนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำชำวบ้ำน ภูมิหลังทีเ่ ติบโตในครอบครัวที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกำรทำประมง และผลกระทบทำงกำร
เมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ที่ส่ งผลให้ อำชีพช่ำงต่อเรือ ประมงไม้ สู ญหำย
ท่ำมกลำงควำมผันผวนข้ำงต้น ศำสตรำจำรย์ ดร.บุษบำ กนกศิลปธรรม จึงศึกษำเรื่องกำรต่อเรือประมงด้วยไม้ที่
จังหวัดสมุทรสำคร เพื่ออนุรักษ์ ถ่ำยทอด และสืบสำนองค์ควำมรู้นี้ให้อนุชนต่อไป นอกจำกนี้ในฐำนะครูผู้เป็น
นักวิจัยและควำมตระหนักถึงปัญหำควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะรำยวิชำภำษำอังกฤษ ศำสตรำจำรย์
ดร.บุษบำ กนกศิลปธรรม จึงพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนซึ่ งนำมำใช้จัดกำรเรียนรู้ให้กับ ผู้เรียนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเข้ำกับยุคสมัยอีกด้วย ทั้งในระดับมหำวิทยำลัยและระดับรำกหญ้ำคือระดับประถมศึกษำ เช่น
กำรพัฒนำนวัตกรรมบทเรียนภำษำอังกฤษที่บูรณำกำรสำระลักษณะควำมเป็นไทยในท้องถิ่น นั้นๆ เพื่อปลูกฝัง
ควำมรักถิ่นฐำนและสำนต่อควำมเป็นท้องถิ่นไทยผ่ำนบทเรียนภำษำอังกฤษ และงำนวิจัยที่ศึกษำกำรปฏิบัติที่
เป็ นเลิ ศในกำรเรี ยนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำของประเทศเวียดนำม รวมทั้งกำรส่ งเสริมให้
นักศึกษำของคณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนโดยใช้กำร
เรียนรู้แบบใช้กำรวิจัยเป็นฐำน

จำกผลงำนวิจัยดังกล่ำว ศำสตรำจำรย์ ดร.บุษบำ กนกศิลปธรรม มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติและนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล Scopus และอื่นๆ มำกกว่ำ ๖๐ เรื่อง และได้รับกำรอ้ำงอิงรวม
มำกกว่ำ ๑,๐๐๐ ครั้ง นอกจำกนั้นได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในกำรประชุมวิชำกำรรวมทั้งสิ้น ๓๖ ครั้ง
เป็นระดับนำนำชำติ ๑๖ ครั้ง และระดับชำติ ๒๐ ครัง้ รวมทั้งกำรได้รับเชิญไปบรรยำยและกำรให้บริกำรวิชำกำร
ให้กับหน่วยงำนสถำบันกำรศึกษำทั้งของภำครัฐและภำคเอกชนจำกทุกระดับกำรศึกษำ ทั้งในประเทศมำกกว่ำ
๖๐๐ ครั้ง (๒๕๕๒-๒๕๖๓) และกำรบรรยำยในต่ำงประเทศเช่นสหรัฐอเมริกำและสำธำรณรัฐจีนไต้หวัน อัน
แสดงถึงกำรเป็นที่ยอมรับในวงกำรศึกษำวิจัยอย่ำงกว้ำงขวำง
ผลงำนวิจัยของศำสตรำจำรย์ ดร.บุษบำ กนกศิลปธรรม ได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น รำงวัล
“Presenter Sponsorship Winner” ในกำรเสนอผลงำนวิจัยที่ประเทศอินโดนีเซีย (๒๕๖๒) และ “Best
Paper Award” ในกำรเสนอผลงำนวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น (๒๕๖๐) และเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน (๒๕๕๗) นอกจำกนี้ศำสตรำจำรย์ ดร.บุษบำ กนกศิลปธรรม ได้รับกำรคัดเลือกเป็นหนึ่งใน
“อักษรจรัสรุ่น ๔๕” ของคณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (๒๕๖๐) รำงวัล “สตรีตัวอย่ำง” สำขำ
บริกำรวิชำกำร (๒๕๕๘) รำงวัล “Solidarity Award” จำก The World Congress of Applied Linguistics
(๒๕๕๔) และผู้ได้รับทุน “Morley Scholarship” เพื่อเดินทำงไปเก็บข้อมูลงำนวิจัย จำก The English
Language Institute (ELI), University of Michigan (๒๕๕๒) ศำสตรำจำรย์ ดร.บุษบำ กนกศิลปธรรม ยัง
ได้รับกำรคัดเลือกจำกสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย หรือสกว. ให้ดำรงตำแหน่ง “เมธีวิจัยอำวุโส” สำขำ
ภำษำอังกฤษ (๒๕๕๘) และมีผลงำนวิจัยที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจำก สกว. เพื่อสร้ำงเป็นรำยกำรสำรคดีโทรทัศน์
ชื่อ “The Researcher” Season ๒ ซึ่งแพร่ภำพทำงสถำนีโทรทัศน์ (๒๕๖๐) และตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็ก
โดยบริษัทแก่นสำระ (๒๕๖๑) จำกผลงำนวิจัยข้ำงต้น ศำสตรำจำรย์ ดร.บุษบำ กนกศิลปธรรม ได้รับเกียรติ
บัตรศิลปำกรสร้ำงสรรค์ในฐำนะผู้ได้รับรำงวัลและทำชื่อเสียงให้แก่มหำวิทยำลัยในระดับชำติและนำนำชำติ
รวมทั้งสิ้น ๑๖ ฉบับ (๒๕๕๘-๒๕๖๓)
ด้วยผลงำนวิจัยอันโดดเด่นเป็ นที่ประจักษ์ ได้รับกำรยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติอย่ำง
ต่อเนื่อง และเป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณนักวิจัย และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่
นักวิจั ย อื่น มหำวิทยำลั ย ศิลปำกรจึ งเห็ น สมควรให้ ศำสตรำจำรย์ ดร.บุษบำ กนกศิ ล ปธรรม ได้รับรำงวัล
นักวิจัย/นวัตกรรม/สร้ำงสรรค์ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

