จดหมายข่าว ภาควิ ชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

อาจารย์ชชั วาลย์ ชิ งชัย หัวหน้ าภาควิ ชาปรัชญาและศาสนา เข้าถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

ข่าวกิจกรรมในรอบเดือน
ทีค
่ ณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วม
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จากบรรณาธิ การ
จดหมายข่าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ฉบับ เดือ นกรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ นี้ เป็ นฉบับที่ส่ี ในเดือนนี้ภาคฤดูร้อนปี การศึกษา
๒๕๖๑ สิน้ สุดลงไปแล้ว พร้อมกับการเริม่ เข้ามาของนิสติ ใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในภาคต้น ก็
คงต้องกล่าวสวัสดีเพื่อต้อนรับนิสติ ใหม่ครับ

๑. วันพุธที่ ๒๗ - วันศุกร์ท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุ ษยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ
จังหวัดจันทบุร ี ในการนี้คณะผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาได้ดูงาน ณ สถานทีต่ ่าง ๆ เช่น ศูนย์พฒ
ั นาไม้
ผลตามพระราชดาริ จังหวัดจันทบุร ี และมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เป็ นต้น
๒. วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ชชั วาลย์ ชิงชัย หัวหน้ าภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา เป็ นตัวแทนภาควิชาฯ ถวายพระพรชัยมงคล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันคล้ายวันประสูตขิ องพระองค์ท่าน
๓. วันเสาร์ท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นิสติ ใหม่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา ชัน้ ปี ท่ี ๑ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการถักทอร้อยใจสายใยรัก โครงการใหม่ของ
ภาควิชาฯ เพื่อให้นิสติ ใหม่ได้ทาความรูจ้ กั กับคณาจารย์และนิสติ ในรุ่นเดียวกัน อีกทัง้ เพื่อปรับ
พืน้ ฐานความรูใ้ นวิชาการด้านปรัชญา ทีห่ อ้ ง ๑๑๖ อาคารมนุษยศาสตร์ ๑
๔. วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนาพร้อมทัง้ คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร เข้าพบคณะกรรมการประเมินเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีตวั แทนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสองคนคือ
อาจารย์ ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นประธาน
คณะกรรมการ และพระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปวิสโิ ก ป.ธ.๔, ผศ.ดร.) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็ นกรรมการ รวมทัง้ มีอาจารย์ ดร.สมาน แก้วเรือง จากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นกรรมการอีกคนหนึ่ง
๕. วันเสาร์ท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนาพร้อมทัง้ คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร เข้าพบคณะกรรมการประเมินเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ส่วนวันศุกร์ท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธานหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบ ัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาพร้อมทัง้ คณาจารย์ผู้ร บั ผิดชอบหลักสูตร เข้าพบ
คณะกรรมการประเมินเพื่อการประกันคุ ณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินทัง้ สอง
หลักสูตรนี้มผี ชู้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทนั อาจารย์ประจาภาควิชาอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วและบริการ เป็ นประธานคณะกรรมการ อาจารย์ ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์ ผูช้ ่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ และนิสติ เก่าสัมพันธ์ คณะมนุ ษยศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สมาน แก้วเรือง ภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นกรรมการ
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๖. วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นิสติ ใหม่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา ชัน้ ปี ท่ี ๑ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการกิจกรรมแรกพบ (First Date) จัดโดย
สโมสรนิสติ คณะมนุ ษยศาสตร์ ทัง้ นี้เพื่อให้นิสติ ใหม่ได้ทราบเกีย่ วกับความสาคัญของกิจกรรม
นิสติ ทัง้ ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและภาควิชา รวมทัง้ เพื่อให้นิส ิตรุ่นน้องได้มโี อกาส
พบปะกับนิสติ รุ่นพี่
๗. วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นิสติ ใหม่ในหลักสูตรของภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา ทัง้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ที่เข้าศึกษาในปี การศึกษา
๒๕๖๑ เข้ารับฟั งการปฐมนิเทศของภาควิชาปรัชญาและศาสนาที่ศร.๓ ห้อง ๔๐๔ ในการนี้
หัวหน้าภาควิชาฯ ได้กล่าวต้อนรับนิสติ ใหม่ คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้แนะนาภาพรวมของ
หลักสูตรทีน่ ิสติ กาลังจะเข้ามาศึกษา

ภาพประกอบกิจกรรมที่ ๗
การปฐมนิเทศนิสติ ระดับปริญญาเอกทีห่ อ้ งประชุมภาควิชาฯ
ภาพประกอบกิจกรรมที่ ๗

นัดหมายสาคัญในเดือนถัดไป
(สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

จากปฏิ ทินการศึกษา มก. ปี การศึกษา ๒๕๖๑
- วันจันทร์ท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วันเปิ ดเรียนภาคต้น ปี การศึกษา ๒๕๖๑

กิ จกรรมของคณะมนุษยศาสตร์ทีค่ ณาจารย์ในภาควิ ชาฯ จะเข้าร่วม
- วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วันประชุมใหญ่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
- วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นิสติ ใหม่ระดับปริญญาตรี คณะมนุ ษยศาสตร์ เข้าร่วมงานก้าวแรกสู่
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
- วัน จัน ทร์ที่ ๑๖ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจ กรรมพิธ ีไ หว้ค รูค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ ปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๑
เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ ณ สานักพิพธิ ภัณฑ์ฯ
“We can't imagine how dreadful, how terrifying war is; and how normal it becomes.
Can't understand, can't imagine. That's what every soldier, and every journalist and aid
worker and independent observer who has put in time under fire, and had the luck to
elude the death that struck down others nearby, stubbornly feels. And they are right.”
A Quote from: Susan Sontag. Regarding the Pain of Others, New York: Picador, 2003:
pp.125-126)

Picture: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Susan_Sontag_1979_%C2%A9Lynn_Gilbert.jpg
‘Susan Sontag photographed in her home 1979 ©Lynn Gilbert (Photo

คาแปล
“เราไม่อ าจจิน ตนาการได้เลยว่า สงครามมีค วามน่ ากลัวสยดสยองเพียงใด อีกทัง้
สงครามจะกลายเป็ นเรื่องปกติในชีวติ ไปได้อย่างไร เราเข้าใจไม่ได้ เราจินตนาการไม่ออก
ทว่ า นัน่ แหละคือ สิ่ง ที่ท หารทุ ก คน นัก ข่า วทุ ก คน คนให้ค วามช่ ว ยเหลือ ทุ ก คน และผู้
สังเกตการณ์อสิ ระทุกคน จะพากันรูส้ กึ ได้อย่างเข้มข้น ด้วยเพราะว่าพวกเขาใช้เวลาของ
ชีวติ อยู่ร่วมกับไฟ และอยู่ร่วมกับโชคทีค่ อยช่วยให้พวกเขาหลบเลีย่ งมัจ จุราชที่คอยปลิด
ชีวติ ของคนผูอ้ ่นื ทีอ่ ยู่ใกล้คนแล้วคนเล่า ๆ อ้อ...และพวกเขาก็เข้าใจถูกต้องเสียด้วยสิ”

Taken 01/Jan./1981) Creative Commons

จดหมายข่ าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๔ ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ปรึกษา- อาจารย์ ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้ าภาควิชาฯ) / ผู้จดั ทา- อาจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ)

