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อาจารยช์ชัวาลย ์ชิงชยั หวัหน้าภาควิชาปรชัญาและศาสนา เข้าถวายพระพรชยัมงคล 

ในโอกาสวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู รชักาลท่ี ๑๐ 

 
 

 

จากบรรณาธิการ 

จดหมายขา่วภาควชิาปรชัญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ นี้ เป็นฉบบัที่สี ่ ในเดอืนนี้ภาคฤดูร้อนปีการศกึษา 
๒๕๖๑ สิน้สดุลงไปแลว้ พรอ้มกบัการเริม่เขา้มาของนิสติใหม่ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ทีก่ าลงัจะเขา้ศกึษาในภาคตน้ ก็
คงตอ้งกล่าวสวสัดเีพื่อตอ้นรบันิสติใหม่ครบั 

 
 

ขา่วกจิกรรมในรอบเดอืน 

ทีค่ณาจารยข์องภาควชิาฯ ไดเ้ขา้รว่ม 

      
                       ภาพประกอบกจิกรรมที ่๑          ภาพประกอบกจิกรรมที ่๒ 

 

     
ภาพประกอบกจิกรรมที ่๓ 

 

 
ภาพประกอบกจิกรรมที ่๔ 

 
ภาพประกอบกจิกรรมที ่๕ 

๑. วนัพุธที ่๒๗ - วนัศุกร์ที ่๒๙ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ภาควชิาปรชัญาและศาสนา
เขา้ร่วมโครงการสมัมนาคณาจารยแ์ละบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ 
จงัหวดัจนัทบุร ีในการนี้คณะผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาไดดู้งาน ณ สถานทีต่่าง ๆ เช่น ศูนย์พฒันาไม้
ผลตามพระราชด าร ิจงัหวดัจนัทบุร ีและมหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ีเป็นตน้ 

๒. วนัพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ชชัวาลย์ ชิงชยั หวัหน้าภาควชิาปรชัญาและ
ศาสนา เป็นตวัแทนภาควชิาฯ ถวายพระพรชยัมงคล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ีวนัคลา้ยวนัประสตูขิองพระองคท์่าน 

๓. วนัเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นิสติใหม่ในหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ปรชัญาและศาสนา ชัน้ปีที ่๑ เขา้ร่วมกจิกรรมโครงการถกัทอรอ้ยใจสายใยรกั โครงการใหม่ของ
ภาควชิาฯ เพื่อใหน้ิสติใหม่ไดท้ าความรูจ้กักบัคณาจารย์และนิสติในรุ่นเดยีวกนั อกีทัง้เพื่อปรบั
พืน้ฐานความรูใ้นวชิาการดา้นปรชัญา ทีห่อ้ง ๑๑๖ อาคารมนุษยศาสตร ์๑ 

๔. วนัพฤหสับดทีี ่๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธานหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ปรชัญาและศาสนาพร้อมทัง้คณาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร เขา้พบคณะกรรมการประเมนิเพื่อ
การประกนัคุณภาพหลกัสูตร โดยมตีวัแทนจากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัสองคนคอื
อาจารย ์ดร.วสฐิพชัร ์วาฤทธิ ์รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและประกนัคุณภาพการศกึษา เป็นประธาน
คณะกรรมการ และพระเมธาวนิัยรส (สุเทพ ปวสิโิก ป.ธ.๔, ผศ.ดร.) รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ
เป็นกรรมการ รวมทัง้มอีาจารย์ ดร.สมาน แกว้เรอืง จากภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นกรรมการอกีคนหนึ่ง 

๕. วนัเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธานหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
ปรชัญาและศาสนาพรอ้มทัง้คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร เขา้พบคณะกรรมการประเมนิเพื่อการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตร ส่วนวนัศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธานหลกัสูตรปรชัญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาพร้อมทัง้คณาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร เข้าพบ
คณะกรรมการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินทัง้สอง
หลกัสูตรนี้มผีูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทนั อาจารย์ประจ าภาควชิาอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วและบรกิาร เป็นประธานคณะกรรมการ อาจารย์ ดร.บุญเลศิ ววิรรณ์ ผูช้่วยคณบดฝ่ีาย
พฒันานิสติและนิสติเก่าสมัพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สมาน แก้วเรอืง ภาควชิา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นกรรมการ 
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ภาพประกอบกจิกรรมที ่๗ 

การปฐมนเิทศนสิติระดบัปรญิญาเอกทีห่อ้งประชมุภาควชิาฯ 

๖. วนัอาทติยท์ี ่๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นิสติใหม่ในหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ปรชัญาและศาสนา ชัน้ปีที ่๑ เขา้ร่วมกจิกรรมในโครงการกจิกรรมแรกพบ (First Date) จดัโดย
สโมสรนิสติคณะมนุษยศาสตร์ ทัง้นี้เพื่อให้นิสติใหม่ได้ทราบเกีย่วกบัความส าคญัของกจิกรรม
นิสติทัง้ในระดบัมหาวทิยาลยั ระดบัคณะและภาควชิา รวมทัง้เพื่อให้นิสิตรุ่นน้องได้มโีอกาส
พบปะกบันิสติรุ่นพี ่

๗. วนัองัคารที ่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นิสติใหม่ในหลกัสูตรของภาควชิาปรชัญาและ
ศาสนา ทัง้หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติและปรชัญาดุษฎบีณัฑติ ที่เขา้ศกึษาในปีการศกึษา 
๒๕๖๑ เขา้รบัฟังการปฐมนิเทศของภาควชิาปรชัญาและศาสนาที่ศร.๓ หอ้ง ๔๐๔ ในการนี้
หวัหน้าภาควชิาฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบันิสติใหม ่คณาจารยข์องภาควชิาฯ ไดแ้นะน าภาพรวมของ
หลกัสตูรทีน่ิสติก าลงัจะเขา้มาศกึษา 

 
ภาพประกอบกจิกรรมที ่๗ 

 

นดัหมายส าคญัในเดอืนถดัไป 

(สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

จากปฏิทินการศึกษา มก. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- วนัจนัทรท์ี ่๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัเปิดเรยีนภาคตน้ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตรที์ค่ณาจารยใ์นภาควิชาฯ จะเข้ารว่ม 
- วนัพุธที ่๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัประชุมใหญ่คณาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์ 
- วนัพุธที่ ๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นิสติใหม่ระดบัปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร์ เขา้ร่วมงานก้าวแรกสู่
ศาสตรแ์ห่งแผ่นดนิ 

- วนัจนัทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ ณ ส านกัพพิธิภณัฑฯ์ 

 

 
Picture: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Susan_Sontag_1979_%C2%A9Lynn_Gilbert.jpg 

‘Susan Sontag photographed in her home 1979 ©Lynn Gilbert (Photo 

Taken 01/Jan./1981) Creative Commons 

       “We can't imagine how dreadful, how terrifying war is; and how normal it becomes. 

Can't understand, can't imagine. That's what every soldier, and every journalist and aid 

worker and independent observer who has put in time under fire, and had the luck to 

elude the death that struck down others nearby, stubbornly feels. And they are right.” 
 

A Quote from: Susan Sontag. Regarding the Pain of Others, New York: Picador, 2003: 

pp.125-126) 

ค าแปล 
      “เราไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าสงครามมีความน่ากลวัสยดสยองเพียงใด อีกทัง้
สงครามจะกลายเป็นเรื่องปกตใินชวีติไปไดอ้ย่างไร เราเขา้ใจไม่ได ้เราจนิตนาการไม่ออก 
ทว่านัน่แหละคือสิ่งที่ทหารทุกคน นักข่าวทุกคน คนให้ความช่วยเหลือทุกคน และผู้
สงัเกตการณ์อสิระทุกคน จะพากนัรูส้กึไดอ้ย่างเขม้ขน้ ด้วยเพราะว่าพวกเขาใช้เวลาของ
ชวีติอยู่ร่วมกบัไฟ และอยู่ร่วมกบัโชคทีค่อยช่วยให้พวกเขาหลบเลีย่งมจัจุราชที่คอยปลดิ
ชวีติของคนผูอ้ื่นทีอ่ยู่ใกลค้นแลว้คนเล่า ๆ  ออ้...และพวกเขากเ็ขา้ใจถูกตอ้งเสยีดว้ยส”ิ 

จดหมายข่าวภาควชิาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๔ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่ปรึกษา- อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้าภาควชิาฯ) / ผู้จดัท า- อาจารย์ ดร. เทพทว ีโชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ) 


