จดหมายข่าว ภาควิ ชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
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จากบรรณาธิ การ
จดหมายข่ า วภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ เป็ นฉบับที่หก
ช่วงเวลานี้ เป็ นเวลาสอบกลางภาคตามตารางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอให้นิสติ รักษาสุขภาพและสอบได้คะแนนดีกนั ทุกคนนะครับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิ ทยา ศักยาภิ นันท์ รับพระพุทธรูปภปร.จากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
(ภาพจากโครงการเสวนาวิ ชาการเนื่ องในวาระเกษี ยณอายุฯ วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

ข่าวกิจกรรมในรอบเดือน
ที่คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วม

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๑

๑. วันเสาร์ท่ี ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ช ชั วาลย์ ชิงชัย ในฐานะหัวหน้ า
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา เข้าร่ ว มโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้น ไม้ มก.”
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ร่วมปลูกต้นดอกแก้วหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์ ๑
๒. วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
รวมทัง้ ศิษ ย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั เข้าร่วมโครงการเสวนาวิช าการเนื่อ งในวาระ
เกษียณอายุ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ศักยาภินนั ท์ วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องแสดงดนตรีชนั ้ ๒ อาคารมนุ ษยศาสตร์ ๔ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ในการนี้
มีการเสวนาวิชาการหัวข้อ “ฮินดู-พุทธ: ความ(ไม่)แตกต่างในความ(ไม่)เป็ นพหุลกั ษณ์
ของสังคมไทย?” โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากรมาเป็ นผูร้ ่วมเสวนาคือ อาจารย์ ดร.
ประมวล เพ็ง จัน ทร์ อาจารย์ค มกฤช อุ่ ย เต็กเค่ ง และอาจารย์เ ฉลิม วุฒ ิ วิจิต ร
ดาเนินการเสวนาโดยประธานโครงการคือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ กะทิพรมราช
และรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ศักยาภินันท์ ได้แสดงปาฐกถา หัวข้อ “วิชาปรัชญา
และศาสนากับสังคมไทย: ข้อพินิจบางประการของข้าพเจ้า”

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๒

๓. วัน อังคารที่ ๑๘ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ภ าควิช าปรัช ญาและ
ศาสนาเข้าร่วมฟั งการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “คิด-เขียนอย่างไรให้ได้ทุนวิจยั ไป
อินเดีย” เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชัน้ ๓ อาคารมนุ ษยศาสตร์ ๒
จัดโดยฝ่ ายวิจยั และนวัตกรรม คณะมนุ ษยศาสตร์

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๒
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๔. วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ภ าควิช าปรัช ญาและศาสนา
เข้าร่วม "โครงการถ่ายทอดองค์ความรูผ้ เู้ กษียณอายุ ประจาปี ๒๕๖๑" ณ ห้องประชุม
และแสดงดนตรี ชัน้ ๒ อาคารจุฬาภรณ์พศิ าลศิลป์ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.
วิทยา ศักยาภินันท์ เข้าร่วมในฐานะผูเ้ กษียณอายุฯ ของคณะมนุ ษยศาสตร์ และ
คณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ร่วมแสดงมุทติ าจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุฯ
๕. วันจันทร์ท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อ ง “นวัต กรรมมนุ ษ ยศาสตร์ ครัง้ ที่ ๓
แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลงานเพื่อสร้างนวัตกรรม” จัดโดยฝ่ าย
วิจยั และนวัตกรรม คณะมนุ ษยศาสตร์ ได้ร บั ฟั งความรู้จากวิทยากรผู้บรรยาย
คือ อาจารย์ธนวัฒน์ ขวัญบุญ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อ สาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๖. วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาควิชาปรัชญาและศาสนาจัดกิจกรรม
ในโครงการรายงานความก้า วหน้ า วิท ยานิ พ นธ์ร ะดับ ดุ ษ ฎีบ ัณ ฑิต (ประธาน
โครงการ: อาจารย์ ดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา) ทัง้ นี้ เพื่อให้นิสติ หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปรัช ญาและศาสนา รุ่น ที่ ๑ ได้แสดงความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานวิจยั เพือ่ วิทยานิพนธ์
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นัดหมายสาคัญในเดือนถัดไป
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๖

จากปฏิ ทินการศึกษา มก. ปี การศึกษา ๒๕๖๑
- วันอาทิตย์ท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของการขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา
โดยบันทึกอักษร W ในใบรายงานผลการศึกษา

กิ จกรรมภายในคณะ/มหาวิ ทยาลัยที ค่ ณาจารย์ในภาควิ ชาฯ จะเข้าร่วม
- วัน ศุก ร์ท่ี ๑๙ ตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๖๑ บัณ ฑิต คณะมนุ ษ ยศาสตร์เ ข้า ซ้ อ มใหญ่ พิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
- วัน พฤหัส บดีท่ี ๒๕ ตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๖๑ บัณ ฑิต คณะมนุ ษ ยศาสตร์เ ข้า ร่ ว มพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
“According to Sri Aurobindo, the supreme Reality is Brahman, the Divine.
It is supreme Bliss, the free, abundant activity and absolute passivity. It is
absolutely indeterminate, eternal and infinite calmness. Only a perfect man
can realize the divine calmness within himself and perceive the spontaneous
flow of energies from its silence to work in the universe. The ultimate reality is
utterly transcendent and indescribable.” (Gogoi 2015: 19)
A Quote from: Gogoi, Bimal Chandra. 2015. "A Bird’s Eye View of Reality in Aurobindo’s
Philosophy" In International Journal of Humanities and Social Science Invention 4(3): 19-20.

Picture: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sri_aurobindo.jpg
‘Sri Aurobindo [From Wikimedia Commons]

คาแปล
“ปรัชญาของท่านศรี ออโรบินโดชีว้ ่า ความเป็ นจริงสูงสุดคือพรหมัน คือพระผูเ้ ป็ นเจ้า
สิ่ง นี้ เ ป็ นความปี ติ สุ ข สู ง สุ ด เป็ นอิ ส ระ เป็ นพลัง กัม มัน ต์ อ ั น เหลือ ล้ น แต่ ก็
เป็ นอกัมมันต์โดยสัมบูรณ์ สิง่ นี้ไม่อาจกาหนดได้เลย ทว่าทรงไว้ซ่งึ ความสงบอัน
เป็ นนิรนั ดร์และเป็ นอนันต์ จะเห็นมีก็แต่มนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์เท่านัน้ ที่จะเข้าใจความ
สงบอันเยี่ยมยอดนี้ภายในตน และรับรู้ซ่งึ กระแสแห่งพลังงานที่เป็ นไปเองจาก
ความเงียบงันภายในว่าเป็ นสิง่ ทีส่ ร้างผลผลิตในจักรวาล ความเป็ นจริงอันติมะนี้ช่างเป็ น
สิง่ ทีพ่ น้ ไปจากสามัญและสุดแสนทีจ่ ะพรรณนาได้”
จดหมายข่ าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๖ ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ปรึกษา- อาจารย์ ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้ าภาควิชาฯ) / ผู้จดั ทา- อาจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ)

