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หวัหน้าภาควิชาปรชัญาและศาสนา ร่วมไว้อาลยัในพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

(เป็นกรณีพิเศษ) คณุพ่อมาลยั แสวงม้ิม บิดาของนายเชน แสวงม้ิม 

 

 
 

จากบรรณาธิการ 

       จดหมายข่าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ฉบบัเดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ เป็นฉบบัทีส่บิ 
ช่วงต้นปีใหม่เดอืนมกราคมนี้เป็นช่วงเวลาเริม่ต้นภาคการศกึษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมีสปัดาห์งานเกษตรแฟร์ช่วงปลายเดือน 
อย่างไรกด็ ีขอใหร้ะวงัสขุภาพกนัดว้ยนะครบั โดยเฉพาะจากมลภาวะ
ทางอากาศในระยะนี้ครบั... 
 

 

ข่าวกจิกรรมในรอบเดอืน 

ทีค่ณาจารยข์องภาควชิาฯ ไดเ้ขา้รว่ม 
 

   
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๑ 

Source: Faculty of Humanities, Kasetsart University Facebook 
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ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๓ 

๑. วนัพฤหสับดทีี ่๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
เขา้ประชุมเพื่อรบัฟงัการชี้แจงแผนการด าเนินงานเพื่อเป็นการเตรยีม
ความพร้อมเปิดเรยีนภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ช่วงเช้าบุคลากร
สายสนับสนุนและช่วยวชิาการรบัฟงับรรยายเรื่อง "การพฒันาสู่ความเป็นเลศิ
ดา้นการบรกิาร" โดยวทิยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ รตันสุวงศ์ชยั 
ช่วงบ่ายคณาจารย์สายวชิาการรบัฟงับรรยายพเิศษเรื่อง "การรบัมอื
กบัปญัหาโรคซมึเศรา้ของ Gen Z" โดยแพทยห์ญงิช านาญการ ฐติมิา 
สงวนวชิยักุล 

๒. วนัเสารท์ี ่๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หวัหน้าภาควชิาปรชัญาและ
ศาสนา พร้อมทัง้รองหวัหน้าภาควชิาฯ และศาสตราจารย์ ดร.เดอืน 
ค าดี อดีตอาจารย์เกษียณของภาควิชาฯ เข้าร่วมงานพระราชทาน
เพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) นายมาลัย แสวงมิ้ม บิดาของนายเชน 
แสวงมิม้ ณ วดัเจรญิสขุ อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร 

๓. วนัศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย์ชชัวาลย์ ชงิชยั ท า
หน้าทีเ่ป็นมหาปุโรหติาจารยบ์วงสรวงเทวดาและท าบุญเลีย้งพระเช้า
ในพธิที าบุญประจ าปีของศนูยภ์าษา คณะมนุษยศาสตร ์

๔.  วนัศุกรท์ี่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณาจารย์ภาควชิาปรชัญา
และศาสนา พร้อมทัง้นิสติระดบัปรญิญาตรขีองภาควชิาฯ เขา้ร่วมใน
กจิกรรมโครงการมชัฌมินิเทศ (นิสติพบอาจารยท์ีป่รกึษา) 
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ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๗ 

Source: โปสเตอรข์องการประชุมฯ Kasetsart University Facebook 

๕. วนัเสารท์ี ่๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย ์ดร.เทพทว ีโชควศนิ 
เข้าร่วมโครงการประชุมคลัสเตอร์งานวิจัย Science and Technology 
Studies (STS) ณ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

๖. วนัองัคารที ่๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณาจารยภ์าควชิาปรชัญา
และศาสนาเขา้รบัฟงัปาฐกถาของ ศาสตราจารย ์ดร.กฤษณพงศ ์กรีตกิร 
นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพิธเีปิดการประชุมวชิาการ
ครัง้ที่ ๕๗ “ชุมชนโลกาภิวตัน์ สู่สงัคมไทยยุคดจิทิลั” ณ ห้องประชุม 
ชัน้ ๒ อาคารจุฬาภรณ์พศิาลศลิป์ คณะมนุษยศาสตร ์

๗. วนัพุธที ่๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ช่วงเชา้คณาจารยภ์าควชิา
ปรชัญาและศาสนาเขา้ร่วมฟงับรรยายเรื่อง “ศาสตรส์งัคม ศาสตร์
มนุษย:์ชุมชนโลกาภวิตัน์ สู่สงัคมไทยยุคดจิทิลั” ณ หอ้งทบัทมิสยาม 
ชัน้ ๕ อาคาร ๑ คณะสงัคมศาสตร ์ช่วงบ่ายเขา้ฟงัการน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการสาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ณ หอ้ง ๒๑๒ อาคาร
ศนูยเ์รยีนรวม ๑ ในการนี้นายฉตัรทอง มเีมศกุล นิสติระดบัปรญิญาโท
ของภาควชิาฯ น าเสนอผลงานชื่อ “การประยุกต์ใชห้ลกัค าสอนเรื่องสติ
ของ ตชิ นัท ฮนัห ์ในการแกไ้ขปญัหาชวีติคู่” 

๘. วนัพุธที ่๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หวัหน้าภาควชิาปรชัญาและศาสนา
เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วลัย์ สุรนิยา คณบดคีณะสงัคมศาสตร ์
เพื่อขอสมัภาษณ์อวยพรให้ภาควิชาปรัชญาและศาสนาในโอกาส
ครบรอบ ๔๕ ปีของภาควชิาฯ 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๘ 

นดัหมายส าคญัในเดอืนถดัไป 

(กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

 

จากปฏิทินการศึกษา มก. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- วนัศกุรท์ี ่๑ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ วนัสุดทา้ยของการแกเ้กรด I และ Nภาคตน้/ ๒๕๖๑ 
- วนัพฤหสับดทีี ่๑๔ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ วนัสุดทา้ยของการจดัท ามคอ.๓ ส าหรบัรายวชิา
ทีเ่ปิดสอนภาคปลาย/ ๒๕๖๑ 
- วนัเสารท์ี ่๒๓ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ วนัสุดทา้ยของการจดัท ามคอ.๕ ส าหรบัรายวชิา
ทีส่อนและประเมนิผลในภาคตน้/ ๒๕๖๑ 

 

 
Picture: Aristotle 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg 

[This file is into the public domain] 

       "‘ For men say that one ought to love best one's best friend, and man's 

best friend is one who wishes well to the object of his wish for his sake, 

even if no one is to know of it…” (Aristotle, Nicomachean Ethics Book IX 

1168b1/ 1984: 1846, translated by W. D. Ross revised by J. O. Urmson) 

A Quote from: Aristotle. 1984. The Complete Works of Aristotle, Volume 2. The Revised Oxford Translation. 

Edited by Jonathan Barnes. Princeton, NJ.: Princeton University Press. 

ค าแปล 
      “มนุษย์มกักล่าวกนัว่าบุคคลผูห้นึ่งควรรกัเพื่อนทีด่ทีีสุ่ดของเขา และเพื่อนทีด่ี
ทีสุ่ดของเขานัน้หมายถงึผูท้ีป่ระสงคด์ต่ีอสิง่ทีเ่ขาปรารถนาเพือ่เกดิผลดแีก่เขาเอง
แมเ้มือ่ไมม่ใีครล่วงรูซ้ึง่ความปรารถนานี้” 

จดหมายข่าวภาควชิาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๑๐ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่ปรึกษา  อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้าภาควชิาฯ) / ผู้จดัท า  อาจารย์ ดร. เทพทว ีโชควศิน (เลขานุการภาควชิาฯ) 


