จดหมายข่าว ภาควิ ชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
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จากบรรณาธิ การ
จดหมายข่า วภาควิช าปรัช ญาและศาสนา คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ฉบับ เดือ นกุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็ นฉบับทีส่ บิ เอ็ด ย่างเข้าสู่เดือนทีส่ องของปี ถือเป็ นเดือนแห่งความรัก
อีกทัง้ ช่วงนี้กาลังอยูใ่ นเวลาทีน่ ิสติ กาลังเรียนและอาจารย์กาลังสอนกัน
อย่างเข้มข้นเพือ่ เตรียมเข้าสู่การสอบกลางภาค ขอให้ทุกคนมีกาลังใจ
ในการทางานของตนต่อไปครับ...
คณาจารย์ภาควิ ชาปรัชญาและศาสนาร่วมประชุมจัดทาตารา
รายวิ ชาศิ ลปะการอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นและรายวิ ชาปรัชญาสาหรับโลกยุคใหม่
ข่าวกิจกรรมในรอบเดือน
ที่คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วม

๑. วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณาจารย์ภาควิชาปรัชญา
และศาสนาเข้า ร่ว มกิจ กรรมในโครงการอบรมเชิง ปฏิบ ตั ิก ารเรื่อ ง
“การออกแบบเกมเพือ่ การเรียนรูท้ างมนุษยศาสตร์” จัดโดยฝ่ ายวิจยั และ
นวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี ดร.เดชรัต สุขกาเนิด เป็ นวิทยากร
ผูใ้ ห้ความรูแ้ ละนาทีมคณาจารย์ทดลองเล่นเกมเพือ่ การเรียนการสอน

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๑
Source: Research & Innovative Humanities KU Facebook

๒. วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณาจารย์ภาควิชาปรัชญา
และศาสนาร่วมประชุมเพื่อปรึกษากัน ในเบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดทา
ตารารายวิชา ๐๑๓๘๗๑๐๑ (ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ) และรายวิชา
๐๑๓๘๗๑๐๒ (ปรัชญาสาหรับโลกยุคใหม่)

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๑
Source: Research & Innovative Humanities KU Facebook

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๒

๓. วัน อัง คารที่ ๒๖ กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวจรรยา โฉมศิว ะพัน ธ์
ด าเนิน การสอบปากเปล่า วิท ยานิพ นธ์ห ลัก สูต รศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มีคณะกรรมการสอบ ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พิมพวง (ประธานคณะกรรมการฯ)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวญ
ิ รักสัตย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก)
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน (อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และกรรมการสอบ)
๔. อาจารย์ ดร.ธวัช ชัย ทะราศรี (อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ร ่ว มและ
กรรมการสอบ)
ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๓
นัดหมายสาคัญในเดือนถัดไป
(มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

จากปฏิ ทินการศึกษา มก. ปี การศึกษา ๒๕๖๑
- วันเสาร์ท่ี ๙ – วันอาทิตย์ท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สัปดาห์สอบกลางภาคใน
ตารางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๑
- วันอาทิตย์ท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการขอถอนวิชาเรียนบาง
รายวิชาโดยบันทึกอักษร W ในใบรายงานผลการศึกษา
กิ จกรรมทีค่ ณาจารย์ในภาควิ ชาฯ จะเข้าร่วม
- วันอาทิตย์ท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการวันสถาปนาภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนาครบรอบ ๔๕ ปี โครงการเสวนาเหลียวหลังแลหน้ า ๔๕ ปี ภาควิชาปรัชญา
และศาสนากับสังคมไทย และงานคืนสู่ เหย้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ ๑ ทีห่ อ้ งพุทธชาด ชัน้ ๓ KU Home

"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.

Picture: Honourable Bertrand Russell

คาแปล
“ชีวิต ที่ดีเ ป็ นสิ่ง ที่ไ ด้ แ รงบัน ดาลใจจากความรัก และน าทางด้ว ยความรู้
ความรูแ้ ละความรักนัน้ สามารถขยายออกได้อย่างไม่มกี าหนด ดังนัน้ ชีวติ หนึ่ ง
ทีว่ า่ ดีถงึ เพียงไหนแล้วก็ตาม เราก็ยงั จินตนาการถึงชีวติ ที่ดยี งิ่ ขึน้ กว่านัน้ ได้ไปอีก
ดังนัน้ แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นความรักที่ปราศจากความรู้ หรือความรู้ท่ปี ราศจากความรัก
ต่างก็ไม่อาจสร้างชีวติ ทีด่ ไี ด้”
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จดหมายข่ าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๑๑ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ปรึกษา อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้ าภาควิชาฯ) / ผู้จดั ทา อาจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ)

