จดหมายข่าว ภาควิ ชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
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จากบรรณาธิ การ
จดหมายข่าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ฉบับ เดือ นมิถุ น ายน พ.ศ.
๒๕๖๑ นี้ เป็ นฉบั บ ที่ ส าม แม้ ช่ ว งนี้ เ ป็ นเวลาปิ ดภาค
การศึกษา แต่สาหรับอาจารย์และนิสติ หลายคนก็กาลังอยู่
ในช่วงของภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ขอให้ทุกท่าน
รักษาแรงกายแรงใจทีจ่ ะได้ทาหน้าทีก่ ารงานกันต่อไปครับ

อาจารย์ชชั วาลย์ ชิงชัย ในฐานะมหาปุโรหิตาจารย์ผทู้ าหน้าที่นาพิธบี วงสรวง
วันนวัตกรรมมนุ ษยศาสตร์ งานครบรอบ ๓๗ ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

ข่าวกิจกรรมในรอบเดือน
ทีค
่ ณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วม

ภาพประกอบกิจกรรมที่ ๑

ภาพประกอบกิจกรรมที่ ๒
ทีม่ า: Facebook- Theerat Saengkaew

๑. วันศุกร์ท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประธานหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา รวมทัง้ คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรฯ เข้า
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการตรวจแก้ไขเล่ ม
หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง ณ ห้องประชุม อาคารสานักทะเบียนและประมวลผล
๒. วันเสาร์ท่ี ๒ - วันเสาร์ท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการ
อุ ดมศึกษา ครัง้ ที่ ๓๗ “มอดินแดงเกมส์ ” จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ในการนี้ ผู้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรตั ม์ แสงแก้ว เข้าร่วมแข่งขัน และได้รบั เหรียญรางวัล ดังนี้
- วิง่ ผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุ ๔๕-๔๙ ปี ได้รบั รางวัลเหรียญเงิน
- วิง่ ๒๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุ ๔๕-๔๙ ปี ได้รบั รางวัลเหรียญทองแดง
- วิง่ ผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุ ๔๕-๔๙ ปี ได้รบั รางวัลเหรียญทองแดง
๓. วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอแสดงความยินดีกบั อาจารย์ชชั วาลย์ ชิงชัย ที่ได้
รับรองการตีพมิ พ์บทความในวารสารมนุ ษยศาสตร์จากบทความเรื่อง “การสร้างสันติภาพตาม
แนวพระพุทธศาสนา: ศึกษากรณีพระเจ้าพรหมทัตกับพระราชกุมารทีฆาวุ ” มีกาหนดตีพมิ พ์
เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์ ปี ท่ี ๒๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔. วันศุกร์ท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหนังสือ
อนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ศักยาภินนั ท์ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความวิจยั เพื่อ
ตีพ ิมพ์ในวารสารวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
๕. วันศุกร์ท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา เข้าร่วมใน
กิจกรรม “วันนวัตกรรมมนุ ษยศาสตร์” โครงการจัดงานครบรอบ ๓๗ ปี แห่งการสถาปนาคณะ
มนุษยศาสตร์ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๑๕ น. ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พศิ าล
ศิลป์ คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมภาคเช้ามีพธิ บี วงสรวงครบรอบ
๓๗ ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุ ษยศาสตร์ อาจารย์ชชั วาลย์ ชิงชัย หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนาทาหน้าทีม่ หาปุโรหิตาจารย์ผนู้ าพิธบี วงสรวง

ภาพประกอบกิจกรรมที่ ๕

ภาพประกอบกิจกรรมที่ ๖

ภาพประกอบกิจกรรมที่ ๗

นัดหมายสาคัญในเดือนถัดไป
(กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๖. วันศุกร์ท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.สรณีย์ สายศร
ได้รบั เกียรติบตั รในฐานะบุคลากรที่มผี ลงานตีพมิ พ์ระดับชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภท
บทความในฐานข้อมูลของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ ๑ เรื่อง “ดอกบัวในเปลวเพลิง:
แนวทางการสร้างสันติภาพท่ามกลางเปลวสงครามของติช นัท ฮันห์ ภิกษุ เซนแห่งเวียดนาม”
(วารสารมนุษยศาสตร์ ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๐) และอาจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน ได้รบั เกียรติบตั รใน
ฐานะบุคลากรทีม่ ผี ลงานตีพมิ พ์ระดับชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทบทความในฐานข้อมูล
ของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ ๑ เรื่อง “Book Review- What Do Philosophers
Do?: Skepticism and the Practice of Philosophy (By Penelope Maddy)” และ “Book ReviewSemantics, Metasemantics, Aboutness (By Ori Simchen)” (Suranaree Journal of Social
Science ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๐ และ ก.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๐)
๗. วันอังคารที่ ๑๙ มิถุ นายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. อาจารย์ชชั วาลย์ ชิงชัย
หัวหน้ าภาควิชาปรัชญาและศาสนา และอาจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน เข้าร่วมอบรมการใช้
โปรแกรม English Discoveries ทีจ่ ะใช้กบั นิสติ ชัน้ ปี ท่ี ๑ ในปี การศึกษา ๒๕๖๑ ตามนโยบาย
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสติ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชัน้ ๒ อาคารมนุษยศาสตร์ ๑
๘. ขอแสดงความยินดีกบั คณาจารย์ของภาควิชาปรัชญาและศาสนา ในเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี้
- อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ทะราศรี ได้รบั การรับรองผลงานวิจยั เรือ่ ง “แนวคิดเชิงพุทธศาสนาของ
นิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิ าขามนุ ษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อาจารย์ประจาภาควิชาปรัชญาและศาสนา ๔ คน คือ อาจารย์ ดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ทะราศรี อาจารย์ ดร.ธเนศ ปานหัวไผ่ และอาจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน
เข้าสู่กระบวนการสอบสอนเพื่อประกอบการขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ จากภาคปลาย
ปี การศึกษา ๒๕๖๐
- อาจารย์ประจาภาควิชาปรัชญาและศาสนา ๒ คน คือ อาจารย์ชชั วาลย์ ชิงชัย และอาจารย์
ดร.สรณีย์ สายศร กาลัง ดาเนิ น การเพื่อ เข้าสู่ กระบวนการสอบสอนเพื่อ ประกอบการขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ภาคต้น ปี การศึกษา ๒๕๖๑

จากปฏิ ทินการศึกษา มก. ปี การศึกษา ๒๕๖๑
- วันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูรอ้ น ปี การศึกษา ๒๕๖๑
- วันศุกร์ท่ี ๑๓ ถึงวันอาทิตย์ท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วันสอบไล่ของภาคฤดูรอ้ น ปี การศึกษา ๒๕๖๑
- วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ ภาคฤดูรอ้ น ปี การศึกษา ๒๕๖๑

กิ จกรรมของคณะมนุษยศาสตร์ทีค่ ณาจารย์ในภาควิ ชาฯ จะเข้าร่วม
- วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วันปฐมนิเทศนิสติ ใหม่คณะมนุษยศาสตร์
- วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วันประชุมใหญ่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
“Fight out the karmic enemies residing in the soul! What would you gain fighting
with others? In fact it is difficult to even get weapons befitting a war against evil
elements (vices-sins). The weapons needed to fight a war against spiritual
enemies are mentioned by Lord Tīrthaṅkaras in the Jain Realm (śasana) they
are Rational Knowledge, Rational preception and Rational Conduct.”
A Quote from: 1ST AṄGA SŪTRA, Śrī Ācārāṅga Sūtra, The Āgamas, Lord Mahāvīra
In Bhagwan Mahavira's Precepts Āgama: An Introduction (Yug Diwakar Pujya Gurudev, Shree Namramuni M.S., 2012: p.7)

Picture: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mahavir.jpg
‘Shri 1008 Mahavir Swami’ By Dayodaya (05/06/2001)

คาแปล
“จงต่อสูก้ บั ศัตรูแห่งกรรมทีอ่ ยู่ในวิญญาณ! จักได้ประโยชน์อนั ใดฤาหากเจ้าต่อสู้กบั ผูอ้ ่นื ? อันทีจ่ ริง การที่
เจ้าจะทาแม้กระทังจั
่ บอาวุธทีเ่ หมาะควรจะต่อสูใ้ นสงครามกับธาตุแห่งความชัวร้
่ าย (ความเลวทราม-บาปอัน
ชัวหยาบ)
่
นัน้ ยากยิง่ อาวุธทีเ่ หมาะจะใช้ต่อสูใ้ นสงครามของศัตรูทางจิตวิญญาณนัน้ กล่าวถึงไว้แล้วโดยเหล่า
พระตีรถังกรในอาณาจักรแห่งเชน (ศาสนาเชน) ว่าอาวุธเหล่ านัน้ คือ ความรู้ชอบ (สัมยัคชญาณ) ความ
เห็นชอบ (สัมยัคทรรศนะ) ความประพฤติชอบ (สัมยัคจริตะ)”
จดหมายข่ าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๓ ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ปรึกษา- อาจารย์ ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้ าภาควิชาฯ) / ผู้จดั ทา- อาจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ)

