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จากบรรณาธิ การ
จดหมายข่ า วภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ เป็ นฉบับที่เจ็ด
เดือ นที่ ก าลังผันผ่ านไป เป็ นช่ วงเวลาของพิธีพระราชทานปริญญาบัต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีอีกครัง้ หนึ่งกับบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในปี การศึกษา ๒๕๖๐ และได้เข้าร่วมในพิธกี ารสาคัญนี้ครับ...
หัวหน้ าภาควิ ชาปรัชญาและศาสนาถ่ายภาพที่ ระลึกร่วมกับบัณฑิ ตหลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาปรัชญาและศาสนา ในวันซ้อมใหญ่ระดับมหาวิ ทยาลัยในพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ข่าวกิจกรรมในรอบเดือน
ที่คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วม
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๑. วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ชชั วาลย์ ชิงชัย หัวหน้าภาควิชา
ปรัชญาและศาสนาและอาจารย์ ดร.บารมี อริยะเลิ ศเมตตา รองหัวหน้ า
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา เข้าแสดงมุทิตาจิต กับคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่ อ งในโอกาสวันคล้ ายวันสถาปนาบัณฑิต
วิทยาลัยครบรอบ ๕๒ ปี
๒. วัน เสาร์ ท่ี ๖ และวัน เสาร์ ท่ี ๑๓ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ บั ณ ฑิ ต
มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิตของคณะมนุ ษยศาสตร์ ที่จบการศึกษาและจะ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้เข้า ซ้อมย่อยเพื่อเตรียมการในขัน้ ตอน
ต่าง ๆ ของพิธกี าร โดยวันเสาร์ท่ี ๖ ตุลาคม ใช้สถานที่ซ้อมคือห้องแสดง
ดนตรี ชัน้ ๒ อาคารจุฬาภรณ์ พิศาลศิลป์ ส่วนวันเสาร์ท่ี ๑๓ ตุลาคม ใช้
สถานทีซ่ อ้ มคือห้องประชุมใหญ่ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
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๓. วันพฤหัส บดีที่ ๑๙ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ บัณ ฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษ ฎีบ ณ
ั ฑิต ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ซึ ่ง จบการศึก ษาและจะเข้า ร บั
พระราชทานปริญ ญาบัตร ได้เข้าซ้อ มใหญ่พ ธิ พี ระราชทานปริญ ญาบัต ร
ระดับ มหาวิท ยาลัย เพื่อ เตรีย มการให้พ ร้อ มส าหรับ วัน พิธ จี ริง โดยใช้
สถานที่ซ้อมคือห้องประชุมใหญ่ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อีกทัง้ กาหนดการ
ในช่วงเช้าของวันนี้มกี ารถ่ายภาพหมู่บณ
ั ฑิตคณะมนุ ษยศาสตร์ที่ดา้ นหน้า
อาคารจุฬาภรณ์พ ศิ าลศิลป์ และคณาจารย์ไ ด้เ ข้า ร่วมถ่ายภาพเพื่อ เป็ น
เกียรติแก่บณ
ั ฑิตคณะมนุ ษยศาสตร์

๔. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิต
มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิตของคณะมนุ ษยศาสตร์เข้าร่วมพิธกี ารในวันนี้
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นัดหมายสาคัญในเดือนถัดไป
(พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

๕. วัน ศุ ก ร์ท่ี ๒๖ – วัน อาทิต ย์ท่ี ๒๘ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หัว หน้ าภาควิช า
ปรัชญาและศาสนาเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑หัวข้อ
การพัฒ นาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ สู่ ค วามเป็ นเลิศ ทัง้ นี้ เ พื่ อ การ ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ ณ โรงแรมอวตาร สปา เมาน์เทน สวีท อาเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
๖. วันอาทิตย์ท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาควิชาปรัชญาและศาสนาเป็ นเจ้าภาพ
สวดอภิธรรมในพิธีศพของนางอุ ษ า เพ็ชรใส มารดาของนายธรรมรัฐ เพ็ช รใส
พนักงานในสังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา ณ วัดสายไหม ตาบลคูคต อาเภอ
ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ส่วนพิธฌ
ี าปนกิจซึ่งจัด ขึ้นในวันจันทร์ท่ี ๒๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์และอดีตอาจารย์เกษียณของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมงาน
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กิ จกรรมภายในคณะ/มหาวิ ทยาลัยที ค่ ณาจารย์ในภาควิ ชาฯ จะเข้าร่วม
- วันอาทิตย์ท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการทอดกฐินสามัคคีคณะมนุ ษยศาสตร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดถ้าตะโกพุทธโสภา ตาบลเขาสมอคอน อาเภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุร ี
"There is no greater impediment to the advancement of knowledge than
the ambiguity of words." (Reid 1785: 9)
A Quote from: Reid, Thomas. 1785. Essays on the Intellectual Powers of Man. London: John Bell,
G.G.J. & J. Robinson.

คาแปล
“จะมีอุปสรรคยิง่ ใหญ่อนั ใดอีกเล่าทีจ่ กั ขัดขวางความก้าวหน้าของความรูไ้ ด้
เท่ากับคาพูดทีใ่ ช้อย่างคลุมเครือ”
Picture: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ThomasReid.jpg
‘Thomas Reid’ Portrait of Thomas Reid by Sir Henry Raeburn. 1796 [From Wikimedia Commons]

จดหมายข่ าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๗ ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ปรึกษา- อาจารย์ ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้ าภาควิชาฯ) / ผู้จดั ทา- อาจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ)

