จดหมายข่าว ภาควิ ชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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จากบรรณาธิ การ

หัวหน้ าภาควิ ชาปรัชญาและศาสนา ร่วมไว้อาลัยในพิ ธีพระราชทานเพลิ งศพ
(เป็ นกรณี พิเศษ) คุณพ่อมาลัย แสวงมิ้ม บิ ดาของนายเชน แสวงมิ้ ม
ข่าวกิจกรรมในรอบเดือน
่
ทีคณาจารย
์ของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วม

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๑
Source: Faculty of Humanities, Kasetsart University Facebook

จดหมายข่ าวภาควิช าปรัช ญาและศาสนา คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ เป็ นฉบับทีส่ บิ
ช่วงต้นปี ใหม่เดือนมกราคมนี้เป็ นช่วงเวลาเริม่ ต้นภาคการศึกษาปลาย
ปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๑ และมีสปั ดาห์งานเกษตรแฟร์ช่ ว งปลายเดือ น
อย่างไรก็ดี ขอให้ระวังสุขภาพกันด้วยนะครับ โดยเฉพาะจากมลภาวะ
ทางอากาศในระยะนี้ครับ...
๑. วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
เข้าประชุมเพื่อรับฟ งั การชี้แจงแผนการดาเนินงานเพื่อเป็ นการเตรียม
ความพร้อมเปิ ดเรียนภาคปลาย ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ช่วงเช้าบุคลากร
สายสนับสนุ นและช่วยวิชาการรับฟงั บรรยายเรื่อง "การพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ
ด้านการบริการ" โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชยั
ช่วงบ่ายคณาจารย์สายวิชาการรับฟงั บรรยายพิเศษเรื่อง "การรับมือ
กับปญั หาโรคซึมเศร้าของ Gen Z" โดยแพทย์หญิงชานาญการ ฐิตมิ า
สงวนวิชยั กุล
๒. วันเสาร์ท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา พร้อมทัง้ รองหัวหน้ าภาควิชาฯ และศาสตราจารย์ ดร.เดือน
คาดี อดีตอาจารย์เกษีย ณของภาควิชาฯ เข้าร่วมงานพระราชทาน
เพลิงศพ (เป็ น กรณี พิเศษ) นายมาลัย แสวงมิ้ม บิด าของนายเชน
แสวงมิม้ ณ วัดเจริญสุข อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
๓. วันศุกร์ท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย์ชชั วาลย์ ชิงชัย ทา
หน้าทีเ่ ป็ นมหาปุโรหิตาจารย์บวงสรวงเทวดาและทาบุญเลีย้ งพระเช้า
ในพิธที าบุญประจาปี ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๒

๔. วันศุกร์ท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณาจารย์ภาควิชาปรัชญา
และศาสนา พร้อมทัง้ นิสติ ระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ เข้าร่วมใน
กิจกรรมโครงการมัชฌิมนิเทศ (นิสติ พบอาจารย์ทป่ี รึกษา)
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๕. วันเสาร์ท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน
เข้าร่ วมโครงการประชุ มคลัสเตอร์งานวิจ ัย Science and Technology
Studies (STS) ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๖

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๗
Source: โปสเตอร์ของการประชุมฯ Kasetsart University Facebook

นัดหมายสาค ัญในเดือนถ ัดไป
(กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

๖. วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณาจารย์ภาควิชาปรัชญา
และศาสนาเข้ารับฟงั ปาฐกถาของ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธเี ปิ ดการประชุมวิชาการ
ครัง้ ที่ ๕๗ “ชุมชนโลกาภิวตั น์ สู่สงั คมไทยยุคดิจทิ ลั ” ณ ห้องประชุม
ชัน้ ๒ อาคารจุฬาภรณ์พศิ าลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
๗. วันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ช่วงเช้าคณาจารย์ภาควิช า
ปรัชญาและศาสนาเข้าร่ว มฟ งั บรรยายเรื่อ ง “ศาสตร์สงั คม ศาสตร์
มนุ ษย์:ชุมชนโลกาภิวตั น์ สู่สงั คมไทยยุคดิจทิ ลั ” ณ ห้องทับทิมสยาม
ชัน้ ๕ อาคาร ๑ คณะสังคมศาสตร์ ช่วงบ่ายเข้าฟงั การนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการสาขามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้อง ๒๑๒ อาคาร
ศูนย์เรียนรวม ๑ ในการนี้นายฉัตรทอง มีเมศกุล นิสติ ระดับปริญญาโท
ของภาควิชาฯ นาเสนอผลงานชื่อ “การประยุกต์ใช้หลักคาสอนเรื่องสติ
ของ ติช นัท ฮันห์ ในการแก้ไขปญั หาชีวติ คู่”
๘. วันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วลั ย์ สุรนิ ยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์
เพื่อ ขอสัม ภาษณ์ อ วยพรให้ภ าควิช าปรัช ญาและศาสนาในโอกาส
ครบรอบ ๔๕ ปี ของภาควิชาฯ

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๘

จากปฏิ ทินการศึกษา มก. ปี การศึกษา ๒๕๖๑
- วันศุกร์ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการแก้เกรด I และ Nภาคต้น/ ๒๕๖๑
- วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการจัดทามคอ.๓ สาหรับรายวิชา
ทีเ่ ปิ ดสอนภาคปลาย/ ๒๕๖๑
- วันเสาร์ท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันสุดท้ายของการจัดทามคอ.๕ สาหรับรายวิชา
ทีส่ อนและประเมินผลในภาคต้น/ ๒๕๖๑
"‘ For men say that one ought to love best one's best friend, and man's
best friend is one who wishes well to the object of his wish for his sake,
even if no one is to know of it…” (Aristotle, Nicomachean Ethics Book IX
1168b1/ 1984: 1846, translated by W. D. Ross revised by J. O. Urmson)
A Quote from: Aristotle. 1984. The Complete Works of Aristotle, Volume 2. The Revised Oxford Translation.
Edited by Jonathan Barnes. Princeton, NJ.: Princeton University Press.
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คาแปล
“มนุษย์มกั กล่าวกันว่าบุคคลผูห้ นึ่งควรรักเพื่อนทีด่ ที ส่ี ุดของเขา และเพื่อนทีด่ ี
ทีส่ ุดของเขานัน้ หมายถึงผูท้ ป่ี ระสงค์ดตี ่อสิง่ ทีเ่ ขาปรารถนาเพือ่ เกิดผลดีแก่เขาเอง
แม้เมือ่ ไม่มใี ครล่วงรูซ้ ง่ึ ความปรารถนานี้”
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จดหมายข่ าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๑๐ ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ปรึกษา อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้ าภาควิชาฯ) / ผู้จดั ทา อาจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ)

