จดหมายข่าว ภาควิ ชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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จากบรรณาธิ การ
จดหมายข่ าวภาควิช าปรัช ญาและศาสนา คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ เป็ นฉบับทีเ่ ก้า
เดือนนี้ คือ เดือนสุดท้ายปลายภาคต้น ของปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๑ นิสิต
กาลังสอบไล่และส่งงาน ส่วนอาจารย์กต็ รวจข้อสอบ ตรวจงาน ตัดเกรด
ขอให้นิสติ ทุกคนมีโชคดี และขอเป็ นกาลังใจให้อาจารย์ทุกคนด้วยครับ
ส่วนหนึ่ งของรายงานโดยนิ สิตระดับปริ ญญาตรี ชัน้ ปี ที่ ๑ ภาควิ ชาปรัชญาและศาสนา
ที่นาส่งในรายวิ ชา ๐๑๓๘๗๑๑๑ ปรัชญาเบือ้ งต้น ของอาจารย์ ดร.สรณี ย์ สายศร

ข่าวกิจกรรมในรอบเดือน
่
ทีคณาจารย
์ของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วม

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๑

๑. วัน เสาร์ที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ภ าควิช าปรัช ญา
และศาสนา ไปร่ว มแสดงความยิน ดีในงานมงคลสมรสของนางสาว
ธิดารัตน์ ทาสิทธิ ์ ศิษย์เก่าของภาควิชาปรัชญาและศาสนา (KU 71,
PHILO 35, HUM 30) จัดงานที่โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
๒. วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นิสติ ระดับปริญญาตรี
ชัน้ ปี ท่ี ๑ ภาควิช าปรัช ญาและศาสนา เข้าสอบไล่ประจ าภาคต้นใน
รายวิชา ๐๑๓๘๗๑๑๑ ปรัชญาเบื้องต้น โดยอาจารย์ผู้สอนคือ อาจารย์
ดร.สรณี ย์ สายศร ในวัน เดีย วกัน นี้ นิ สิต ได้ จ ัด ส่ งรายงานที่ สะท้ อ น
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของนิสติ เพื่อนาเสนอเนื้อหารายวิชาทีไ่ ด้เรียน
๓. วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนาเข้าร่วมในพิธเี ปิ ดศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม
(INALCO – KU RILC Centre) ระหว่ า งสถาบั น ภาษาศาสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบัน
ภาษาและอารยธรรมแห่งชาติ (INALCO) สาธารณรัฐฝรังเศส
่
จัดขึ้น
ณ โรงละครประเสริฐ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๕

๔. วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
และศาสนาเข้า ร่ว มโครงการสัม มนาเรื่อ งการจัด การความรู้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
ธีระ สูตะบุตร เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
๕. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ - วันศุกร์ท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์
ดร.เทพทวี โชควศิน เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาทางวิชาการครัง้ ที่ ๒๒
ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
พร้อมทัง้ นาเสนอบทความวิจยั “ทฤษฎีตรรกบทของจอห์น บูรดิ นั ”
ณ อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๖. วันศุกร์ท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี
ใหม่ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงเช้า
มีพิธีทาบุญ ฟงั ธรรมเทศนาและตักบาตรร่วมกัน ช่วงบ่ายมีกิจกรรม
กีฬาสีบุคลากรของคณะ ในช่วงเย็นมีงานจัดเลีย้ ง ณ ลานหน้า อาคาร
จุฬาภรณ์พศิ าลศิลป์
๗. วัน ศุ ก ร์ ท่ี ๒๘ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานขอบคุ ณ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงเช้ามีพธิ ที าบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ขึ้น ปี ใหม่ ช่ วงบ่ ายมีพิธีมอบโล่เชิด ชูเกียรติแ ละประกาศเกีย รติคุ ณ
บุคลากร ในช่วงเย็นมีงานเลีย้ งขอบคุณบุคลากรประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ สนามรักบี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
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นัดหมายสาค ัญในเดือนถ ัดไป
(มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
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จากปฏิ ทินการศึกษา มก. ปี การศึกษา ๒๕๖๑
- วันศุกร์ท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการส่งเกรดภาคต้น/ ๒๕๖๑
- วันอาทิตย์ท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการจัดทามคอ.๓ สาหรับรายวิชาที่
เปิ ดสอนภาคปลาย/ ๒๕๖๑
- วันจันทร์ท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วันเปิ ดภาคการศึกษา ภาคปลาย/ ๒๕๖๑
- วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการจัดทามคอ.๕ สาหรับรายวิชาที่
สอนและประเมินผลในภาคต้น/ ๒๕๖๑

กิจกรรมภายในคณะ/มหาวิทยาลัยที่คณาจารย์ในภาควิชาฯ จะเข้าร่วม
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- วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา
ภาคปลาย/ ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องแสดงดนตรี ชัน้ ๒ อาคารจุฬาภรณ์พศิ าลศิลป์
- วันศุกร์ท่ี ๒๕ มกราคม - วันเสาร์ท่ี ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานเกษตรแฟร์
"‘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.
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คาแปล
“จังหวะคืออะไร? ใคร ๆ ก็คดิ ว่าตนรูว้ ่าคานี้หมายความว่าอย่างไร แต่ความ
จริงแล้วทุกคนรู้สกึ ถึงมันโดยยังไม่ได้รู้จกั มันเป็ นอย่างดีเลย จังหวะเข้ามาสู่ผู้ม ี
ชีวติ แต่กใ็ ช่จะหมายความไปด้วยว่ามันเข้ามาสู่การเป็นทีส่ งิ่ ทีเ่ รารูจ้ กั ”
จดหมายข่ าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๙ ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ปรึกษา อาจารย์ ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้ าภาควิชาฯ) / ผู้จดั ทา อาจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ)

