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จากบรรณาธิ การ
จด ห ม า ย ข่ า ว ภ า ค วิ ช า ป รั ช ญา แ ละ ศ าสน า ค ณ ะ
มนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ฉบับ เดือ น
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี1 เป็ นฉบับที3สองแล้ว กําหนด
ออกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมซึง3 เป็ นช่วงทีค3 ณาจารย์
เสร็ จ สิ1 น การทํ า ระดั บ คะแนนของรายวิ ช าจากภาค
การศึกษาที3 ๒/๒๕๖๐ และช่วงของการเตรียมความพร้อม
เพื3อเข้าสู่ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา ๒๕๖๑ แม้งานจะหนัก
ก็ขอให้ดแู ลสุขภาพเพื3อลูกศิษย์รวั 1 นนทรีกนั ต่อไปครับ
พระธาตุหลวง (ພຣະທາດຫລວງ) เวียงจันทน์ สปป. ลาว
ขาวกิจกรรมในรอบเดือน
ทีค
่ ณาจารยของภาควิชาฯ ไดเขารวม

ภาพประกอบหัวข้อกิจกรรมที3 ๑
บุคลากรในภาควิชาฯ ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ท3หี น้าหอพระแก้ว
(วันพฤหัสบดีท3ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑)

๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เรื3อง “การบริหารและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรฯ ด้วยนวัตกรรม” (ผูเ้ สนอโครงการ ผศ.โกเมนทร์ ชินวงศ์) จัดขึน1 ใน
วันพฤหัสบดีท3ี ๒๔ ถึงวันเสาร์ท3ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแสงตะวัน
ริเวอร์ไซด์ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว จากโครงการสัมมนาฯ คณาจารย์ได้ร ับ
ความรูเ้ กีย3 วกับประวัตศิ าสตร์และวิถวี ฒ
ั นธรรมทางปรัชญาศาสนาของลาว อันเป็ น
ประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรูเ้ พื3อการสอนและการวิจยั ต่อไป

ภาพประกอบหัวข้อกิจกรรมที3 ๑ บุคลากรในภาควิชาฯ ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ท3หี น้าพระธาตุหลวง นครเวียงจันทน์
(วันศุกร์ท3ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑)

๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรตั ม์ แสงแก้ว ได้รบั เกียรติบตั รจากผลงานวิชาการประเภท
บทความในระดับดีเด่น จากมหาวิท ยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตบาฬี
ศึก ษาพุทธโฆส นครปฐม จากการนํ าเสนอผลงานเรื3อ ง “ปรัช ญาวิถขี องการพัฒนาจิต ใน
พุทธศาสนานิกายวัชรยาน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง1 ที3 ๑ “บาลีปริยตั กิ า้ วหน้า
พระพุทธศาสนามันคง
3 เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล” วันเสาร์ท3ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๓. อาจารย์ชชั วาลย์ ชิงชัย หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา ได้เข้าร่วมในโครงการเสวนา
คอนเสิร์ต “วัฒนธรรมนํ าไทย: ไทยนิยม...สู่นิยมไทย” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่ง
ประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีท3ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.

๔. อาจารย์ ดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา ได้รบั เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาบุคลากร

ภาพประกอบหัวข้อกิจกรรมที3 ๒

ด้านการจัดการความรู้ และพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ3 การทํามาหากิน จาก สํานักงานบริหารและ
พัฒ นาองค์ค วามรู้ (องค์ ก ารมหาชน) (สบร.) ระหว่ า งวัน อัง คารที3 ๑๕ ถึงวัน ศุ ก ร์ ท3ี ๑๘
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๕. อาจารย์ ดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา และ อาจารย์ ดร.สรณีย์ สายศร ได้เข้าร่วมนํ าเสนอ
บทความวิจยั ในการประชุ มวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุ กต์ ครัง1 ที3 ๗ ณ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันศุกร์ท3ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพประกอบหัวข้อกิจกรรมที3 ๓

นัดหมายสําคัญในเดือนถัดไป
(มิถน
ุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

จากปฏิ ทินการศึกษา มก. ปี การศึกษา ๒๕๖๑
- วันจันทร์ท3ี ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – วันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ปี การศึกษา ๒๕๖๑

กิ จกรรมของคณะมนุษยศาสตร์ทีค" ณาจารย์ในภาควิ ชาฯ จะเข้าร่วม
- โครงสัมมนาคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุ ษยศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุร ี
ในวันพุธที3 ๒๗- ถึงวันศุกร์ท3ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
“Living has two dimensions. Man acts, does, produces, creates;
in brief, he is active. But man is not acting in a void, not without
body and not in an immaterial world: He has to deal with things.
His acting refers to objects, animate or inanimate, which he
transforms or creates.” (Fromm, 1993: p.87; Fromm’s italics)
A Quote from: “On the Culture of Having,”
Fromm, Erich. (1993). The Art of Being. London: Constable.

Picture: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erich_Fromm.jpg

‘Erich Fromm for PIFAL’ By Arturo Espinosa (23 March 2013)

คําแปล
“การดํารงชีวติ นัน1 มีสองมิติ มนุษย์กระทํา ปฏิบตั ิ ผลิต สร้างสรรค์ หรือโดยย่อก็คอื
มนุ ษย์เป็ นฝ่ ายกระทํา ทว่ามนุ ษย์กม็ ไิ ด้กระทําการใด ๆ ในความว่างเปล่า มิใช่ว่า
จะกระทํ า การได้โ ดยปราศจากร่า งกาย และก็ม ิไ ด้ก ระทํ า การในโลกเชิง อวัต ถุ
มนุษย์จกั ต้องเกีย3 วข้องกับสิง การกระทําของมนุ ษย์บ่งชี1ถงึ วัตถุท3เี ขาได้เปลี3ยนแปลง
หรือสร้างสรรค์ขน1ึ ไม่วา่ วัตถุนนั 1 ๆ จะมีชวี ติ หรือไม่มชี วี ติ ก็ตาม”

จดหมายข่ าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับที ๒ ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ทีปรึกษา- อาจารย์ ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้ าภาควิชาฯ) / ผู้จัดทํา- อาจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ)

