การประชุมวิชาการเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง
ในโอกาสได้รับยกย่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
ในหัวข้อ “ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา : ความสาคัญและคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่”
วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา ดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งมี
ความพร้อมในการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลาย ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การอานวยความสะดวก
ในการเป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมี การประยุกต์องค์
ความรู้เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน และหรือการวิจัย ตลอดจนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคม
งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้โครงการ
บริการทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ซึ่งจะนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ด้านการศึกษา และเป็นที่พึ่งทางปัญญาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจาสาขาวิชาคติชนวิทยา
ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจาปีพุทธศักราช 2561
จากกรมส่ งเสริ มวั ฒนธรรม คณะมนุ ษยศาสตร์ ร่ วมกั บภาควิ ชาคติ ชนวิ ทยา ปรั ชญา และศาสนา และภาควิ ชาภาษาไทย
จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง และเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา แก่ครู อาจารย์ และผู้สนใจโดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้ว่า คณะ
มนุษยศาสตร์มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีการบริการวิชาการด้านภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา
2. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
งบประมาณดาเนินการ

จากการเก็บเงินค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,500 บาท

วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม
2. สถานที่จัดกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ห้อง HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนาความรู้ด้านภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยาที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือในชีวิตประจาวัน
2. คณะมนุษยศาสตร์มีเวทีในการประชาสัมพันธ์คณะและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และมีเครือข่ายทางวิชาการกับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ
แผนการนาไปใช้ประโยชน์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน หรือใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปต่อยอดในการศึกษาค้นคว้า หรือวิจัยในประเด็นที่
เกี่ยวข้องต่อไปได้
3. อาจารย์ผู้ควบคุม หรืออาจารย์ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ สามารถนาองค์ความรู้จากการจัดโครงการมาปรับใช้ใน
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในการจัด
โครงการอื่นๆ ต่อไป

กาหนดการ
กิจกรรม การประชุมวิชาการเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง
ในโอกาสได้รับยกย่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจาปีพุทธศักราช 2561
ในหัวข้อ “ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา : ความสาคัญและคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่”
ในวันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
......................................................
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
เวลา 08.00 – 08.45 น.
เวลา 08.45 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 10.30 น

เวลา 10.30 – 10.45 น
เวลา 10.45 – 12.15 น

ลงทะเบียน
พิธีเปิด โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวคิดเรือ่ งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการศึกษาภาษา
วรรณคดี และคติชนไทย”
วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความสาคัญของภาษาบาลีสันสกฤตต่อการศึกษาภาษา
วรรณคดี และคติชนไทย”
วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์

เวลา 12.15 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 15.00 น.

เสวนาทางวิชาการ อภิปรายในหัวข้อ
“ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา : ความสาคัญและคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่”
ร่วมอภิปรายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง
รองศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์
ผู้ดาเนินรายการ : ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
พักรับประทานอาหารว่าง
พิธีมุทิตาจิต แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง

เวลา 15.00 – 15.30 น
เวลา 15.30 – 16.30 น.
หมายเหตุ

1. ผู้ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับหนังสือที่ระลึกประวัติและผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง
และของที่ระลึกจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. กาหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
การประชุมวิชาการเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง
ในโอกาสได้รับยกย่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
ในหัวข้อ “ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา : ความสาคัญและคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่”
ในวันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
------------------------------------------------------------------ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล (นาย /นาง/ นางสาว).........................................................................................(กรุณาเขียนตัวบรรจง)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ............................................................โทรสาร........................................................
อีเมล E-mail ..........................................................................................................................................
สังกัด

หมายเหตุ

ชื่อหน่วยงาน ...........................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
โปรดระบุประเภทอาหารที่ท่านต้องการระหว่างการอบรม
 ปกติ
 เจ/มังสวิรัติ
 อิสลาม

 ส่งใบสมัครได้ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท
วิธีสมัครเข้าอบรม
 สมัครด้วยตนเอง : ส่งใบสมัครได้ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมชาระค่าลงทะเบียน
 สมัครทางไปรษณีย์ : ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายัง งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมชาระค่าลงทะเบียน
 สมัครทางโทรสาร : ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายัง งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
หมายเลขโทรสาร 0 5596 2000
 สมัครทาง E-Mail : ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายัง acadservice.hu@gmail.com
**วิธีชาระเงินค่าลงทะเบียน** (กรณีสมัครทางไปรษณีย์, แฟกซ์)
 กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี บริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ เลขที่บัญชี 346-1-61565-8
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัคร
(………………………………..………..…………..………………)
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 โทรศัพท์ 0 5596 2072 โทรสาร 0 5596 2000

