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ส่วนหน่ึงของรายงานโดยนิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี ๑ ภาควิชาปรชัญาและศาสนา 
ท่ีน าส่งในรายวิชา ๐๑๓๘๗๑๑๑ ปรชัญาเบือ้งต้น ของอาจารย ์ดร.สรณีย ์สายศร 

 

 
 

จากบรรณาธิการ 

       จดหมายข่าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ฉบบัเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ เป็นฉบบัทีเ่กา้ 
เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายปลายภาคต้นของปีการศึกษา ๒๕๖๑ นิสิต
ก าลงัสอบไล่และส่งงาน ส่วนอาจารยก์ต็รวจขอ้สอบ ตรวจงาน ตดัเกรด 
ขอใหน้ิสติทุกคนมโีชคด ีและขอเป็นก าลงัใจใหอ้าจารยท์ุกคนดว้ยครบั 
 

 

ข่าวกจิกรรมในรอบเดอืน 

ทีค่ณาจารยข์องภาควชิาฯ ไดเ้ขา้รว่ม 
 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๑  

   
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๒ 

Source: Soranee Dolma Saisorn Facebook 
 
 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๓ 

Source: Faculty of Humanities, Kasetsart University Facebook 

๑. วนัเสาร์ที่ ๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ภาควชิาปรชัญา
และศาสนา ไปร่วมแสดงความยนิดใีนงานมงคลสมรสของนางสาว
ธดิารตัน์ ทาสทิธิ ์ศษิย์เก่าของภาควชิาปรชัญาและศาสนา (KU 71, 
PHILO 35, HUM 30) จดังานที่โรงแรมทาวน์ อนิ ทาวน์ กรุงเทพฯ 

๒. วนัพฤหสับดีที่ ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นิสติระดบัปรญิญาตร ี
ชัน้ปีที่ ๑ ภาควิชาปรชัญาและศาสนา เข้าสอบไล่ประจ าภาคต้นใน
รายวชิา ๐๑๓๘๗๑๑๑ ปรชัญาเบื้องต้น โดยอาจารย์ผู้สอนคอื อาจารย ์
ดร.สรณีย์ สายศร ในวันเดียวกันนี้นิสิตได้จัดส่งรายงานที่สะท้อน
ความคดิเชงิสรา้งสรรคข์องนิสติเพื่อน าเสนอเนื้อหารายวชิาทีไ่ดเ้รยีน 

๓.  วนัพุธที่ ๑๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หวัหน้าภาควชิาปรชัญาและ
ศาสนาเขา้ร่วมในพธิเีปิดศูนยค์วามร่วมมอืทางวชิาการและวฒันธรรม 
(INALCO – KU RILC Centre) ระหว่างสถาบันภาษาศาสตร์และ
วฒันธรรมศกึษาราชนครนิทร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และสถาบนั
ภาษาและอารยธรรมแห่งชาติ (INALCO) สาธารณรฐัฝรัง่เศส จดัขึ้น 
ณ โรงละครประเสรฐิ ณ นคร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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Source: Faculty of Humanities, Kasetsart University Facebook 
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ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๖ 

Source: Faculty of Humanities, Kasetsart University Facebook 

๔. วนัจนัทรท์ี ่๑๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หวัหน้าภาควชิาปรชัญา
และศาสนาเข ้าร ่วม โครงการสมัมนาเรื ่องการจดัการความรู้ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ปีการศกึษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ณ หอ้งประชุม 
ธรีะ สตูะบุตร เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๕. วนัพฤหสับดทีี ่๒๐ - วนัศุกรท์ี ่๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย ์
ดร.เทพทว ีโชควศนิ เขา้ร่วมในการประชุมสมัมนาทางวชิาการครัง้ที ่๒๒ 
ของสมาคมปรชัญาและศาสนาแห่งประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พร้อมทัง้น าเสนอบทความวจิยั “ทฤษฎีตรรกบทของจอห์น บูรดินั” 
ณ อาคารมหาจกัรสีรินิธร คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๖. วนัศุกรท์ี ่๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กจิกรรมสง่ทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปี
ใหม่ จดัโดยคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในช่วงเชา้
มพีิธีท าบุญฟงัธรรมเทศนาและตักบาตรร่วมกนั ช่วงบ่ายมีกิจกรรม
กฬีาสบีุคลากรของคณะ ในช่วงเยน็มงีานจดัเลีย้ง ณ ลานหน้าอาคาร
จุฬาภรณ์พศิาลศลิป์ 

๗. วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานขอบคุณบุคลากร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในช่วงเชา้มพีธิที าบุญตกับาตรเน่ืองในวนั
ขึ้นปีใหม่ ช่วงบ่ายมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ
บุคลากร ในช่วงเยน็มงีานเลีย้งขอบคุณบุคลากรประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ สนามรกับี ้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๗ 

นดัหมายส าคญัในเดอืนถดัไป 

(มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

 
Source: Kasetsart University Facebook 

จากปฏิทินการศึกษา มก. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- วนัศกุรท์ี ่๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วนัสุดทา้ยของการส่งเกรดภาคตน้/ ๒๕๖๑ 
- วนัอาทติย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วนัสุดท้ายของการจดัท ามคอ.๓ ส าหรบัรายวชิาที่
เปิดสอนภาคปลาย/ ๒๕๖๑  
- วนัจนัทรท์ี ่๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วนัเปิดภาคการศกึษา ภาคปลาย/ ๒๕๖๑ 
- วนัองัคารที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วนัสุดท้ายของการจดัท ามคอ.๕ ส าหรบัรายวิชาที่
สอนและประเมนิผลในภาคตน้/ ๒๕๖๑ 
กิจกรรมภายในคณะ/มหาวิทยาลยัท่ีคณาจารยใ์นภาควิชาฯ จะเข้ารว่ม 
- วนัพฤหสับดทีี ่๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชุมเตรยีมความพรอ้มการจดัการศกึษา
ภาคปลาย/ ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร ์ณ หอ้งแสดงดนตร ีชัน้ ๒ อาคารจฬุาภรณ์พศิาลศลิป์ 
- วนัศกุรท์ี ่๒๕ มกราคม - วนัเสารท์ี ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ งานเกษตรแฟร ์

 

 
 

Picture: Henri Lefebvre 1971 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_Lefebvre_1971.jpg 
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       "‘What is rhythm? Everybody thinks they know what this word means. 

In fact, everybody senses it in a manner that falls a long way short of 

knowledge: rhythm enters into the lived; though that does not mean it 

enters into the known.” (Lefebvre, 2013: 86) 

A Quote from: Lefebvre, Henri. 2013. Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life. 

Translated from French by S. Elden and G. Moore. London: Bloomsbury. 

ค าแปล 
      “จงัหวะคอือะไร? ใคร ๆ กค็ดิว่าตนรูว้่าค านี้หมายความว่าอย่างไร แต่ความ
จรงิแล้วทุกคนรู้สกึถึงมนัโดยยงัไม่ได้รู้จกัมนัเป็นอย่างดเีลย จงัหวะเขา้มาสู่ผู้มี
ชวีติ แต่กใ็ช่จะหมายความไปดว้ยว่ามนัเขา้มาสู่การเป็นทีส่ ิง่ทีเ่รารูจ้กั” 

จดหมายข่าวภาควชิาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๙ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่ปรึกษา  อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้าภาควชิาฯ) / ผู้จดัท า  อาจารย์ ดร. เทพทว ีโชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ) 


