จดหมายข่าว ภาควิ ชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
เดือนพฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๖๑
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จากบรรณาธิ การ
จดหมายข่ า วภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ เป็ นฉบับที่แปด
ช่วงเวลานี้กาลังย่างเข้าฤดูหนาวแล้ว ขอให้ดแู ลสุขภาพกันด้วยครับ...
อาจารย์ ดร.วิ ไลพร สุจริ ตธรรมกุล อาจารย์คนใหม่ของภาควิ ชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิ บตั ิ งานวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ข่าวกิจกรรมในรอบเดือน
ที่คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วม

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๑

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๒
Source: Soranee Dolma Saisorn Facebook

๑. วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
ขอต้อนรับอาจารย์ ดร.วิไลพร สุจริตธรรมกุล เข้าทางานเป็ นวันแรกในฐานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ งอาจารย์ประจาภาควิชาปรัชญาและศาสนา
อาจารย์จบการศึกษาหลักสูตรมนุษยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปรัชญาและศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Peking University, Beijing,
China)
๒. วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุ ษยศาสตร์ได้จดั
กิจ กรรมโครงการแนะน าหลัก สู ต รให้แ ก่ ผู้ท่ีส นใจเข้า ศึก ษาต่ อ ในคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ในชื่ อ โครงการ เปิ ดบ้ า น
มนุษยศาสตร์ (Open House) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้นิสติ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดย
นิสติ ชัน้ ปี ท่ี ๑ ออกร้านตัง้ ชื่อเฉพาะกิจว่า Drinking with Plato ขายอิตาเลียน
โซดาและมันฝรั ่งทอด อีกส่วนหนึ่งคือกิจกรรมที่นิสติ รุ่นพี่แนะนาหลักสูตร
ให้แก่นกั เรียนระดับมัธยมศึกษาทีแ่ สดงความสนใจเข้าศึกษาต่อ
๓. วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนากล่าวเปิ ดกิจกรรมการสัม มนาประเด็น วิชาการโดยนิสติ หลักสูต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ซึ่งศึกษารายวิชาสัมมนา
ภาคต้น ปี การศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีอาจารย์ ดร.ธเนศ ปานหัวไผ่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
รายวิชา ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมนุษยศาสตร์ ๑ เวลา ๑๑.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๓

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๔
Source: Theerat Saengkaew Facebook

๔. วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรตั ม์ แสงแก้ว
นาคณะนิสติ ในรายวิชาปรัชญากฎหมายเข้าร่วมในกิจกรรม “ปรัชญากฎหมายสัญจร”
ณ พิพ ิธ ภัณ ฑ์ ศ าลไทยและหอจดหมายเหตุ ศาลยุ ติธ รรม ถนนรัช ดาภิเ ษก
กรุงเทพมหานคร
๕. วันอังคารที่ ๒๗ – วันศุกร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.สรณีย์
สายศร เข้า ร่ ว มอบรมหลัก สูต รการพัฒ นาความรู้ด้า นการให้ค วามช่ ว ยเหลือ
นัก ศึก ษาที่ม ีค วามบกพร่ อ งทางการเรีย นรู้แ ละออทิส ติก ในระดับ อุ ด มศึก ษา
ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
๖. วันศุกร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา
ได้รบั มอบภาพจิตรกรรมจากพระมหาเขมานันท์ ปิ ยสีโล เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า
เจ้าคณะเขตลาดพร้าว เพือ่ ประดับ ณ สถานทีข่ องภาควิชาฯ

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๖

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๕

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๗

นัดหมายสาคัญในเดือนถัดไป
(ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๗. วันศุกร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการปั จฉิมนิเทศ นิสติ ชัน้ ปี ท่ี ๔ บริหารตน บริหารงาน
บริหารเงิน จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๗
Source Facebook สโมสรนิสติ คณะมนุษยศาสตร์ มก. (โปสเตอร์กจิ กรรม)

จากปฏิ ทินการศึกษา มก. ปี การศึกษา ๒๕๖๑
- วันศุกร์ท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของการเรียนภาคต้น ปี การศึกษา ๒๕๖๑
- วันจันทร์ท่ี ๑๐ – วันศุกร์ท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วันสอบไล่ภาคต้น ปี การศึกษา
๒๕๖๑
“It seems to me, that the only objects of the abstract sciences or of
demonstration are quantity and number, and that all attempts to extend this
more perfect species of knowledge beyond these bounds are mere sophistry
and illusion.” (Hume 1748/2007: 119)
A Quote from: Hume, David. 1748/2007. An Enquiry Concerning Human Understanding. Edited by
Peter Millican. Oxford: Oxford University Press.

Picture: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Painting_of_David_Hume.jpg
‘Portrait of David Hume (1711-1776)’ by Artist: Allan Ramsay (1713–1784)
[From public domain work of art]

คาแปล
“ส าหรับ ข้า พเจ้า นั น้ ดู เ หมือ นว่ า เนื้ อ หาความรู้เ พีย งประการเดีย วของ
วิทยาศาสตร์นามธรรมหรือศาสตร์ว่าด้วยการพิสูจน์ สาธิตให้เห็นได้ ก็มเี พียงแต่
เนื้อหาความรูเ้ กีย่ วกับปริมาณและจานวน หากจะมีความพยายามสร้างสิง่ ใดขึน้ มา
เพื่อขยายขอบเขตของสาขาความรู้ท่สี มบูรณ์แบบนี้ให้ออกไปไกลเกินกว่าเส้นกัน้
เหล่านัน้ อีก สิง่ นัน้ ก็เป็ นได้แต่เพียงภาพมายาทีต่ บตาหลอกลวง”
จดหมายข่ าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๘ ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ปรึกษา อาจารย์ ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้ าภาควิชาฯ) / ผู้จดั ทา อาจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ)

