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คณาจารยภ์าควิชาปรชัญาและศาสนาร่วมประชุมจดัท าต ารา 
รายวิชาศิลปะการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นและรายวิชาปรชัญาส าหรบัโลกยุคใหม่ 

 

 
 

จากบรรณาธิการ 
       จดหมายข่าวภาควิชาปรชัญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นฉบบัทีส่บิเอด็ ย่างเขา้สู่เดอืนทีส่องของปี ถอืเป็นเดอืนแห่งความรกั 
อกีทัง้ชว่งนี้ก าลงัอยูใ่นเวลาทีน่ิสติก าลงัเรยีนและอาจารยก์ าลงัสอนกนั
อยา่งเขม้ขน้เพือ่เตรยีมเขา้สู่การสอบกลางภาค ขอใหทุ้กคนมกี าลงัใจ
ในการท างานของตนต่อไปครบั... 
 

 

ขา่วกิจกรรมในรอบเดอืน 

ที่คณาจารยข์องภาควชิาฯ ไดเ้ขา้ร่วม 
 

 
 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๑ 

Source: Research & Innovative Humanities KU Facebook  

๑. วนัพุธที ่๑๓ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณาจารยภ์าควชิาปรชัญา
และศาสนาเขา้ร่วมกจิกรรมในโครงการอบรมเชงิปฏิบตัิการเรื่อง 
“การออกแบบเกมเพือ่การเรยีนรูท้างมนุษยศาสตร”์ จดัโดยฝ่ายวจิยัและ
นวตักรรม คณะมนุษยศาสตร ์โดยม ีดร.เดชรตั สขุก าเนิด เป็นวทิยากร
ผูใ้หค้วามรูแ้ละน าทมีคณาจารยท์ดลองเล่นเกมเพือ่การเรยีนการสอน 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๑ 

Source: Research & Innovative Humanities KU Facebook 
๒. วนัพุธที ่๒๐ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณาจารยภ์าควชิาปรชัญา
และศาสนาร่วมประชุมเพื่อปรกึษากนัในเบื้องต้นเกี่ยวกบัการจดัท า
ต ารารายวิชา ๐๑๓๘๗๑๐๑ (ศิลปะการอยู่ร่วมกบัผู้อื่น) และรายวิชา 
๐๑๓๘๗๑๐๒ (ปรชัญาส าหรบัโลกยคุใหม่) 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๒ 



 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๓ 

 

๓. วนัองัคารที่ ๒๖ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวจรรยา โฉมศิวะพนัธ์ 
ด าเนินการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ ์หลกัส ูตรศ ิลปศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาปรชัญาและศาสนา มคีณะกรรมการสอบ ดงัน้ี 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวทิย์ พมิพวง (ประธานคณะกรรมการฯ) 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวญิ รกัสตัย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อนิทองปาน (อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลกั
และกรรมการสอบ) 
๔. อาจารย์ ดร.ธวชัชยั ทะราศร ี(อาจารย์ที ่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ร ่วมและ
กรรมการสอบ) 

นดัหมายส าคญัในเดอืนถดัไป 

(มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

 

จากปฏิทินการศึกษา มก. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- วนัเสาร์ที่ ๙ – วนัอาทิตย์ที่ ๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สปัดาห์สอบกลางภาคใน
ตารางของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ภาคการศกึษา ๒/๒๕๖๑ 
- วนัอาทิตย์ที่ ๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วนัสุดท้ายของการขอถอนวชิาเรยีนบาง
รายวชิาโดยบนัทกึอกัษร W ในใบรายงานผลการศกึษา 
 
กิจกรรมทีค่ณาจารยใ์นภาควิชาฯ จะเข้าร่วม 
- วนัอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการวนัสถาปนาภาควิชาปรชัญาและ
ศาสนาครบรอบ ๔๕ ปี โครงการเสวนาเหลียวหลงัแลหน้า ๔๕ ปี ภาควิชาปรชัญา
และศาสนากับสังคมไทย และงานคืนสู่เหย้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่๑ ทีห่อ้งพทุธชาด ชัน้ ๓ KU Home 
 

 

 
Picture: Honourable Bertrand Russell 

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

[This file is into the public domain] 

       "The good life is one inspired by love and guided by knowledge. 

Knowledge and love are both indefinitely extensible; therefore, however 

good a life may be, a better life can be imagined. Neither love without 

knowledge, nor knowledge without love can produce a good life.” 

(Russell, 1925/2004: 10) 

A Quote from: Russell, Bertrand. 1925/ 2004. What I Believe. London: Routledge. 

ค าแปล 
      “ชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่ได้แรงบันดาลใจจากความรักและน าทางด้วยความรู ้
ความรูแ้ละความรกันัน้สามารถขยายออกได้อย่างไม่มกี าหนด ดงันัน้  ชวีติหน่ึง
ทีว่า่ดถีงึเพยีงไหนแลว้กต็าม เรากย็งัจนิตนาการถงึชวีติที่ดยีิง่ขึน้กว่านัน้ไดไ้ปอกี 
ดงันัน้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความรกัที่ปราศจากความรู้ หรอืความรู้ที่ปราศจากความรกั 
ต่างกไ็มอ่าจสรา้งชวีติทีด่ไีด”้ 

จดหมายข่าวภาควชิาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๑๑ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่ปรึกษา  อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้าภาควชิาฯ) / ผู้จดัท า  อาจารย์ ดร. เทพทว ีโชควศิน (เลขานุการภาควชิาฯ) 


