
 

                                           

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี  โทรศัพท์  ๐-๗๔๓๑-๗๑๔๒, ๐-๗๔๓๑-๗๑๔๑  

ที ่ อว ๐655.01/                                     วันที่            พฤษภาคม ๒๕๖๕   
เรื่อง  ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา คร้งที่ 9   
          (Symposium of International Languages and Knowledge: SiLK 2022)  

เรียน  หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านภาษา ครั้งที่ 9 (Symposium of International Languages and Knowledge: SiLK 2022)           
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ในฐานะเจ้าภาพหลัก ได้ก าหนดวันจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา ครั้งที่ 9 (Symposium of International 
Languages and Knowledge: SiLK 2022) ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 25๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ นั้น 

 ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ
ทราบโดยทั่วกันและสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ดังเอกสารแนบ พร้อมทั้งสามารถส่งบทคัดย่อมายังงาน
วิ เทศสัม พันธ์ผ่ านจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์  internationalaffairs@rmutsv.ac.th ภายใน วันจันทร์               
ที่ 6 มิถุนายน 256๕ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 
                         (นายสถาพร ขุนเพชร) 
                 รักษาราชการแทน 
             ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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ส าเนารวม 
 
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
เรียน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
เรียน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เรียน คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์
เรียน คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
เรียน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภมู ิ
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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Petanque S. Buntho
เรียน อธิการบดี มทร. ศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เจ้าภาพหลักร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย และ UniMAP ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา ครั้งที่ ๙ Symposium of International Languages and Knowledge (SILK 2022) ขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากร นักวิจัย นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานทางวิชาการด้านภาษาภายใต้หัวข้อและรายละเอียดดังเอกสารแนบ โดยจะการประชุมวิชาการดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อผ่านทางงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ได้ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบงานวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์และประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมในการประขุมวิชาการดังกล่าว

นางสาวสุชาดา บุญโท
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕ (๑๐.๔๙ น.)

เรียน อธิการบดี
     เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรมอบ
งานวิเทศฯ ดำเนินการดังเสนอ

29 เม.ย.65
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สุเทพ ชูกลิ่น
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The 9th Symposium of International Languages and Knowledge: SILK 2022 

Walailak University 

 

1.  Project           The 9th Symposium of International Languages and Knowledge: SILK 2022 
2. Type of Project: Continual Project from previous fiscal year 

The symposium has been a continual project since 2014, agreed upon by three parties: Walailak 

University, Universiti Malaysia Perlis (UniMap) and Raja Mangala University of Technology 

Srivijaya (RUTS). As a commitment to SILK, the three universities will host the symposium on an 

annual rotational basis. 

3. Walailak University’s Strategic Mission 
Strategic 

Achievements 
strategic Goals Strategies 

Strategic Plans/ 

Projects 

Key Performance 

Indicators 

 
 
Drive to Global 
Competency 
 

- To respond to the growth 
of AEC with a focus on 
research in education, 
languages, and literacy 
- To collaborate and network 
with external institutions 
- To act as an agent of 
studies on topics related to 
ASEAN 
- To expand national and 
international connections 
between universities, 
academic institutions, and 
private organizations 

Strategy 4: 
Being an 
International 
university 
among the 
ASEAN 
countries 
 
 

International and 
national strategic 
partnership is 
developed through  
memorandum of 
understanding (MoU)  
 
 

- The number of 
international 
conferences (1 
time) 
- The number of 
international 
published papers 
(0.4 papers/lecturer)   
 
 

 

4. Project Manager:  School of Liberal Arts, Walailak University  

ADP61-…..... 
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5. Principles and supportive reasons 
“ UNITY through Diversity” has been the theme from our first Symposium for International 

Languages from 2014, which is a joint collaboration between three established universities in 

Asia:  Rajamangala University of Technology Srivijaya, Walailak University, and Universiti 

Malaysia Perlis.  

การประชุมวชิาการนานาชาตดิ้านภาษา หรอื SILK  เป็นความร่วมมอืด้านวชิาการของมหาวทิยาลยั
พันธมิตร  3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัสงขลา (RUTS)  ที่ลงนามสัญญาร่วมกันจะจดัการประชุมอย่าง
ต่อเนื่องปีละ 1 ครัง้ โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลัก  มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมงานวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ และตั ้งแต่ ปี  พ .ศ . 2563 
มหาวทิยาลยัมหดิลไดเ้ขา้ร่วมภาค ีช่วยขยายเครอืขา่ยของการประชุมใหก้วา้งขึน้   

ในปี 2565 นี้ การประชุม SILK ไดด้ าเนินมาเป็นปีที ่9 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์เป็นเจ้าภาพหลกัและ
ยงัคงสานต่อปณิธานความร่วมมือ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวชิาการให้คณาจารย์ และสถาบันสมาชิก
เครอืข่าย โดยมุ่งตอบสนองแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืของ UNESCO ด้านเป้าหมายทางการศกึษาตาม
แนว sustainable development goal (SDG) และพฒันาทรพัยากรบุคคลแห่งศตวรรษที ่21  

 
6. Objectives  

6.1 To increase academic collaboration between three established universities: WU,  

RUTS, and UNIMAP, as well as other universities 

6 .2  To promote mutual understanding and expand the student exchange program and research 

collaboration with universities in Malaysia     

6.3  To enhance the integration of academic service and research, as well as academic 

publications produced by students, researchers, educators, academics and professionals in 

accordance with the quality assurance standards of School of Liberal Arts, Walailak University  

6.4  To strengthen collaboration among networking universities in accordance with the 

universities' strategic missions, both nationally and internationally 

7. Target groups:  100-140 participants   
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SILK 2022, the fifth conference, will be hosted by Walailak University (under the collaboration of 

two major units -- School of Liberal Arts and WU Language Institute). As ever, the conference is 

co-organized by Rajamangala University of Technology Srivijaya (RUTS) and Universiti Malaysia 

Perlis (UniMAP). The number of participants expected is as follows.  

7.1   Eighty (80) administrators, lecturers, staff members, and students of WU,  

RMUTSV and UNIMAP  

7 .2   Thirty (3 0 )  lecturers, staff members, students, and interested participants from other 

schools/ universities/ educational institutions  

7.3 At least 30 Walailak University staff  

8. Venues:    
 Hybrid modes: On-site conference at Walailak University, Tha Sala, Nakhon Si Thammarat 

Virtually via Zoom 
 

9. Operation: August 4-5, 2022  

10.  Project Benefits and expected outcome 

1. Collaborations in language, linguistics, humanities, and social science among the institutions under 

MOU.  

2. An upgrade of Walailak University’s quality assurance standards  

3. An integration of academic work development, research, and social engagement among faculty 

members, staff, and students 

4. Opportunities to share academic work and publications for faculty members and students  

5. Collaborations among undergraduates from different universities 

6. Promotion of knowledge sharing and networking among the three established universities 

 

11. Project details 

11.1 Important Dates 

Conference dates August 4-5, 2022 
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Call for papers April 18 – June 10, 2022 

Abstract submission deadline June 10, 2022 

Notice of abstract acceptance: Results of the abstract 

review are returned to authors within two weeks 

June 24, 2022 

Submission of full papers 

For conference proceedings July 7, 2022 

For publication in an academic journal August 22, 2022 

 

11.2 Interested faculty member, researchers, and students submit an abstract for oral 

presentation, by June 10, 2022, via email: silk.wu2022@gmail.com. This consists of an abstract 

(with title) of 250 words, and biographical data of 50-80 words.  

11.3 Conference Themes for SILK 2022:  

The conference intends to serve the UNESCO’s sustainable development goal (SDG) in the 

area of education for sustainable development and global citizenship. SILK2022 themes include 

Human Language: Resilience, Application, and Sustainability.   

Relevant topics 

1) Language teaching & Language Learning  
2) Language testing & assessment  
3) Linguistics & applied linguistics 
4) Language & literacy 
5) Translation studies 
6) Media and technology for language learning  
7) Multilingualism  
8) Socio-linguistics  
9) Language evolution  
10) Cross-cultural studies  
11) Communication & discourse (Political, Business, Engineering)  

mailto:silk.wu2022@gmail.com
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12) Tourism and hospitality 
13) Corpus and language studies 
14) Language research methodology & Innovations  
15) Indigenous languages / endangered language  
16) Undergraduate discussion panels:  learner development in Humanities, Social Sciences & 

Technology/ Research work in progress / developing UG students / student projects 

11.4 Conference program (Tentative)  

4 August 2022 
09.00 – 09.30 Opening ceremony 
09.30 – 10.45 Keynote speech 
10.45 – 12.00 Parallel Session 1 
13.00 – 16.30 Parallel Session 2 
5 August 2022 
09.00 – 10.30 Plenary session / Workshop / Student discussion panels 
10.45 – 12.00  Colloquium & Closing ceremony 

 
11.5 Publications (two types of publications) 

1) Research article in a reviewed academic journal (Special Issue) 
1. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/asi (expected issues - Jan 2023, Mar 2023) 
2. https://jcsi.unimap.edu.my/index.php 

2) Conference papers compiled in the online proceedings  
 

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/asi
https://jcsi.unimap.edu.my/index.php
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11.6 Awards 

Conference Papers: Best Papers Awards -- Gold, Silver and Bronze 

Presentation:  Best presenter for each session  

Discussion panels: Outstanding students/ panelist / project 

 

11.7 Fees 

Presenters – 2,000 THB 

Participants - 500 THB  

Students - 500 THB  

 

12. Coordinator  

Asst.Prof.Dr.Wararat Whanchit 
wwararat@mail.wu.ac.th  
Tel +66 869646465  
 
Abstract Submission / Enquiries 
silk.wu2022@gmail.com  
 

mailto:wwararat@mail.wu.ac.th
mailto:silk.wu2022@gmail.com

