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อาจารยช์ชัวาลย ์ชงิชยั ในฐานะมหาปุโรหติาจารยผ์ูท้ าหน้าที่น าพธิบีวงสรวง 

วนันวตักรรมมนุษยศาสตร์ งานครบรอบ ๓๗ ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ 

 
 

 

จากบรรณาธิการ 

จดหมายขา่วภาควชิาปรชัญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ นี้  เ ป็นฉบับที่สาม แม้ช่วงนี้ เป็นเวลาปิดภาค
การศกึษา แต่ส าหรบัอาจารย์และนิสติหลายคนก็ก าลงัอยู่
ในช่วงของภาคฤดูร้อน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ ขอให้ทุกท่าน
รกัษาแรงกายแรงใจทีจ่ะไดท้ าหน้าทีก่ารงานกนัต่อไปครบั 

 

ขา่วกจิกรรมในรอบเดอืน 

ทีค่ณาจารยข์องภาควชิาฯ ไดเ้ขา้รว่ม 

 

 
ภาพประกอบกจิกรรมที ่๑ 

 

 
ภาพประกอบกจิกรรมที ่๒ 

ทีม่า: Facebook- Theerat Saengkaew 
 
 
 

๑. วนัศุกร์ที่ ๑ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หวัหน้าภาควชิาปรชัญาและศาสนา ประธานหลกัสูตร
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาปรชัญาและศาสนา รวมทัง้คณาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรฯ เขา้
ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการตรวจแก้ไขเล่ม
หลกัสตูรฯ ฉบบัปรบัปรุง ณ หอ้งประชุม อาคารส านกัทะเบยีนและประมวลผล 

๒. วนัเสารท์ี ่๒ - วนัเสารท์ี ่๙ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กฬีาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครัง้ที่ ๓๗ “มอดินแดงเกมส์” จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ธรีตัม ์แสงแกว้ เขา้ร่วมแขง่ขนั และไดร้บัเหรยีญรางวลั ดงันี้ 
- วิง่ผลดั ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุ ๔๕-๔๙ ปี ไดร้บัรางวลัเหรยีญเงนิ 
- วิง่ ๒๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุ ๔๕-๔๙ ปี ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง 
- วิง่ผลดั ๔ x ๔๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุ ๔๕-๔๙ ปี ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง 

๓. วนัองัคารที่ ๕ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอแสดงความยนิดกีบัอาจารย์ชชัวาลย์ ชงิชยั ที่ได้
รบัรองการตีพมิพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์จากบทความเรื่อง “การสรา้งสนัตภิาพตาม
แนวพระพุทธศาสนา: ศกึษากรณีพระเจ้าพรหมทตักบัพระราชกุมารทฆีาวุ” มกี าหนดตีพมิพ์
เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร ์ปีที ่๒๖ ฉบบัที ่๑ (มกราคม – มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๔. วนัศุกรท์ี ่๘ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหีนังสอื
อนุญาตใหร้องศาสตราจารย ์ดร.วทิยา ศกัยาภนินัท ์เป็นผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาบทความวจิยัเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารวิจยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบับณัฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์

๕. วนัศุกร์ที่ ๑๕ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ในภาควชิาปรชัญาและศาสนา เขา้ร่วมใน
กจิกรรม “วนันวตักรรมมนุษยศาสตร์” โครงการจดังานครบรอบ ๓๗ ปีแห่งการสถาปนาคณะ
มนุษยศาสตร ์เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๑๕ น. ณ หอ้งประชุมและแสดงดนตร ีอาคารจุฬาภรณ์พศิาล
ศลิป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กจิกรรมภาคเช้ามพีธิบีวงสรวงครบรอบ 
๓๗ ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ชชัวาลย์ ชงิชยั หวัหน้าภาควชิาปรชัญาและ
ศาสนาท าหน้าทีม่หาปโุรหติาจารยผ์ูน้ าพธิบีวงสรวง 



 
ภาพประกอบกจิกรรมที ่๕ 
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๖. วนัศุกรท์ี ่๑๕ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอแสดงความยนิดใีนโอกาสที ่อาจารย์ ดร.สรณีย์ สายศร 
ได้รบัเกยีรติบตัรในฐานะบุคลากรที่มผีลงานตีพมิพ์ระดบัชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภท
บทความในฐานขอ้มลูของศนูยด์ชันีการอา้งองิวารสารไทย กลุ่มที ่๑ เรื่อง “ดอกบวัในเปลวเพลงิ: 
แนวทางการสร้างสนัติภาพท่ามกลางเปลวสงครามของติช นัท ฮนัห์ ภกิษุเซนแห่งเวยีดนาม” 
(วารสารมนุษยศาสตร์ ม.ค.-ม.ิย. ๒๕๖๐) และอาจารย์ ดร.เทพทว ีโชควศนิ ไดร้บัเกยีรตบิตัรใน
ฐานะบุคลากรทีม่ผีลงานตพีมิพ์ระดบัชาต ิประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทบทความในฐานขอ้มลู
ของศูนย์ดชันีการอ้างองิวารสารไทย กลุ่มที่ ๑ เรื่อง “Book Review- What Do Philosophers 
Do?: Skepticism and the Practice of Philosophy (By Penelope Maddy)” และ “Book Review- 
Semantics, Metasemantics, Aboutness (By Ori Simchen)” (Suranaree Journal of Social 
Science ม.ค.-ม.ิย. ๒๕๖๐ และ ก.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๐) 

๗. วนัอังคารที่ ๑๙ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. อาจารย์ชชัวาลย์ ชิงชยั 
หวัหน้าภาควิชาปรชัญาและศาสนา และอาจารย์ ดร.เทพทวี โชควศนิ เข้าร่วมอบรมการใช้
โปรแกรม English Discoveries ทีจ่ะใชก้บันิสติชัน้ปีที ่๑ ในปีการศกึษา ๒๕๖๑ ตามนโยบาย
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนิสติ ณ หอ้งคอมพวิเตอร ์ชัน้ ๒ อาคารมนุษยศาสตร ์๑ 

๘. ขอแสดงความยนิดกีบัคณาจารยข์องภาควชิาปรชัญาและศาสนา ในเรือ่งต่าง ๆ ดงันี้ 
- อาจารย ์ดร.ธวชัชยั ทะราศร ีไดร้บัการรบัรองผลงานวจิยั เรือ่ง “แนวคดิเชงิพุทธศาสนาของ
นิสติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์” จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิาขามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- อาจารย์ประจ าภาควชิาปรชัญาและศาสนา ๔ คน คอื อาจารย์ ดร.บารม ีอรยิะเลศิเมตตา 
อาจารย ์ดร.ธวชัชยั ทะราศร ีอาจารย ์ดร.ธเนศ ปานหวัไผ่ และอาจารย์ ดร.เทพทว ีโชควศนิ 
เขา้สู่กระบวนการสอบสอนเพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ จากภาคปลาย 
ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
- อาจารยป์ระจ าภาควชิาปรชัญาและศาสนา ๒ คน คอื อาจารย์ชชัวาลย์ ชงิชยั และอาจารย ์
ดร.สรณีย์ สายศร ก าลงัด าเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสอนเพื่อประกอบการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ภาคตน้ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

นดัหมายส าคญัในเดอืนถดัไป 

(กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

จากปฏิทินการศึกษา มก. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- วนัพฤหสับดทีี ่๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัสุดทา้ยของการเรยีนภาคฤดรูอ้น ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
- วนัศุกรท์ี ่๑๓ ถงึวนัอาทติยท์ี ่๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัสอบไล่ของภาคฤดรูอ้น ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
- วนัองัคารที ่๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัสุดทา้ยของการส่งคะแนนสอบไล่ ภาคฤดรูอ้น ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตรที์ค่ณาจารยใ์นภาควิชาฯ จะเข้ารว่ม 
- วนัองัคารที ่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัปฐมนิเทศนิสติใหมค่ณะมนุษยศาสตร์ 
- วนัพุธที ่๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัประชุมใหญ่คณาจารยค์ณะมนุษยศาสตร ์
 

 
Picture: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mahavir.jpg 

‘Shri 1008 Mahavir Swami’ By Dayodaya (05/06/2001) 

“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) 

ค าแปล 
“จงต่อสูก้บัศตัรูแห่งกรรมทีอ่ยู่ในวญิญาณ!  จกัได้ประโยชน์อนัใดฤาหากเจา้ต่อสู้กบัผูอ้ ื่น? อนัทีจ่รงิ การที่
เจา้จะท าแมก้ระทัง่จบัอาวุธทีเ่หมาะควรจะต่อสูใ้นสงครามกบัธาตุแหง่ความชัว่รา้ย (ความเลวทราม-บาปอนั
ชัว่หยาบ) นัน้ยากยิง่ อาวุธทีเ่หมาะจะใชต้่อสูใ้นสงครามของศตัรทูางจติวญิญาณนัน้กลา่วถงึไวแ้ลว้โดยเหล่า
พระตีรถงักรในอาณาจกัรแห่งเชน (ศาสนาเชน) ว่าอาวุธเหล่านัน้คือ ความรู้ชอบ (สมัยคัชญาณ) ความ
เหน็ชอบ (สมัยคัทรรศนะ) ความประพฤตชิอบ (สมัยคัจรติะ)” 

จดหมายข่าวภาควชิาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๓ ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่ปรึกษา- อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้าภาควชิาฯ) / ผู้จดัท า- อาจารย์ ดร. เทพทว ีโชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ) 
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