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พระธาตุหลวง (ພຣະທາດຫລວງ) เวยีงจนัทน์ สปป. ลาว 

 

 

 

จากบรรณาธิการ 

จดหมายข่ า วภาควิช าปรัชญาและศาสนา  คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี1 เป็นฉบบัที3สองแล้ว กําหนด
ออกในช่วงปลายเดอืนพฤษภาคมซึ3งเป็นช่วงที3คณาจารย์
เสร็จสิ1นการทําระดับคะแนนของรายวิชาจากภาค
การศกึษาที3 ๒/๒๕๖๐ และช่วงของการเตรยีมความพรอ้ม
เพื3อเขา้สู่ภาคฤดูร้อน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ แมง้านจะหนัก
กข็อใหด้แูลสขุภาพเพื3อลกูศษิยร์ั 1วนนทรกีนัต่อไปครบั 

 
ขาวกจิกรรมในรอบเดอืน 

ทีค่ณาจารยของภาควชิาฯ ไดเขารวม 
 

 

ภาพประกอบหวัขอ้กจิกรรมที3 ๑ 
บุคลากรในภาควชิาฯ ร่วมกนัถ่ายรปูหมู่ที3หน้าหอพระแกว้ 

(วนัพฤหสับดทีี3 ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 

 
๑. โครงการสมัมนาบุคลากรภาควชิาปรชัญาและศาสนา ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ปีการศกึษา ๒๕๖๐ เรื3อง “การบรหิารและการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
ในหลกัสตูรฯ ดว้ยนวตักรรม” (ผูเ้สนอโครงการ ผศ.โกเมนทร ์ชนิวงศ)์ จดัขึ1นใน
วนัพฤหสับดทีี3 ๒๔ ถงึวนัเสารท์ี3 ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแสงตะวนั 
ริเวอร์ไซด์ นครเวียงจนัทน์ สปป.ลาว จากโครงการสมัมนาฯ คณาจารย์ได้รับ
ความรูเ้กี3ยวกบัประวตัศิาสตรแ์ละวถิวีฒันธรรมทางปรชัญาศาสนาของลาว อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการสรา้งองคค์วามรูเ้พื3อการสอนและการวจิยัต่อไป 
 

 
ภาพประกอบหวัขอ้กจิกรรมที3 ๑ บุคลากรในภาควชิาฯ ร่วมกนัถ่ายรปูหมู่ที3หน้าพระธาตุหลวง นครเวยีงจนัทน์ 

(วนัศุกรท์ี3 ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 



 

 
ภาพประกอบหวัขอ้กจิกรรมที3 ๒ 

 

 
ภาพประกอบหวัขอ้กจิกรรมที3 ๓ 

 

๒. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีตัม ์แสงแกว้ ไดร้บัเกยีรตบิตัรจากผลงานวชิาการประเภท
บทความในระดบัดเีด่น จากมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตบาฬี
ศกึษาพุทธโฆส นครปฐม จากการนําเสนอผลงานเรื3อง “ปรชัญาวถิขีองการพฒันาจติใน
พุทธศาสนานิกายวชัรยาน” ในการประชุมวชิาการระดบัชาต ิครั 1งที3 ๑ “บาลปีรยิตักิา้วหน้า 
พระพุทธศาสนามั 3นคง เสรมิส่งวปัิสสนาสู่สากล” วนัเสาร์ที3 ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

๓. อาจารย์ชชัวาลย์ ชงิชยั หวัหน้าภาควชิาปรชัญาและศาสนา ได้เขา้ร่วมในโครงการเสวนา
คอนเสริ์ต “วฒันธรรมนําไทย: ไทยนิยม...สู่นิยมไทย” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒันธรรมแห่ง
ประเทศไทย ในวนัพฤหสับดทีี3 ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.  

๔. อาจารย ์ดร.บารม ีอรยิะเลศิเมตตา ไดร้บัเชญิเขา้ร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาบุคลากร
ดา้นการจดัการความรู ้และพฒันาองคค์วามรูเ้พื3อการทํามาหากนิ จาก สํานักงานบรหิารและ
พฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) ระหว่างวันอังคารที3 ๑๕ ถึงวันศุกร์ที3 ๑๘ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

๕. อาจารย์ ดร.บารม ี อรยิะเลศิเมตตา และ อาจารย์ ดร.สรณีย์  สายศร ได้เขา้ร่วมนําเสนอ
บทความวจิยัในการประชุมวิชาการระดบัชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั 1งที3 ๗ ณ สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ในวนัศุกรท์ี3 ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นดัหมายสาํคญัในเดอืนถดัไป 
(มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

จากปฏิทินการศึกษา มก. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- วนัจนัทรท์ี3 ๔ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – วนัเปิดภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตรที์ "คณาจารยใ์นภาควิชาฯ จะเข้ารว่ม 
- โครงสมัมนาคณาจารยแ์ละบุคลากร คณะมนุษยศาสตร ์ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จงัหวดัจนัทบุร ี
ในวนัพุธที3 ๒๗- ถงึวนัศุกรท์ี3 ๒๙ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

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

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

“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. 

 
คาํแปล 
“การดาํรงชวีตินั 1นมสีองมติ ิมนุษยก์ระทํา ปฏบิตั ิผลติ สรา้งสรรค ์หรอืโดยย่อกค็อื 
มนุษยเ์ป็นฝ่ายกระทํา ทว่ามนุษยก์ม็ไิดก้ระทําการใด ๆ ในความว่างเปล่า มใิช่ว่า
จะกระทําการได้โดยปราศจากร่างกาย และก็มิได้กระทําการในโลกเชิงอวตัถุ 
มนุษยจ์กัตอ้งเกี3ยวขอ้งกบัสิ�ง การกระทําของมนุษยบ์่งชี1ถงึวตัถุที3เขาไดเ้ปลี3ยนแปลง
หรอืสรา้งสรรคข์ึ1น ไมว่า่วตัถุนั 1น ๆ จะมชีวีติหรอืไมม่ชีวีติกต็าม” 

จดหมายข่าวภาควชิาปรัชญาและศาสนา ฉบับที� ๒ ประจาํเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ที�ปรึกษา- อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้าภาควชิาฯ) / ผู้จัดทํา- อาจารย์ ดร. เทพทว ีโชควศิน (เลขานุการภาควชิาฯ) 


