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รองศาสตราจารย ์ดร.วิทยา ศกัยาภินันท์ รบัพระพุทธรปูภปร.จากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
(ภาพจากโครงการเสวนาวิชาการเน่ืองในวาระเกษียณอายุฯ วนัพุธท่ี ๑๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

 
 

 

จากบรรณาธิการ 

       จดหมายข่าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ฉบบัเดอืนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ี เป็นฉบบัที่หก 
ช่วงเวลาน้ี เป็นเวลาสอบกลางภาคตามตารางของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ขอใหนิ้สติรกัษาสขุภาพและสอบไดค้ะแนนดกีนัทุกคนนะครบั 
 

 

ขา่วกิจกรรมในรอบเดอืน 

ที่คณาจารยข์องภาควชิาฯ ไดเ้ขา้ร่วม 
 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๑ 

 

 
 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๒ 

๑. วนัเสาร์ที่ ๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ชชัวาลย์ ชิงชยั ในฐานะหวัหน้า
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา เข้าร่วมโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.” 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไดร้่วมปลกูตน้ดอกแกว้หน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร ์๑ 
 
๒. วนัพุธที่ ๑๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ภาควิชาปรชัญาและศาสนา 
รวมทัง้ศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจุบนั เขา้ร่วมโครงการเสวนาวชิาการเนื่องในวาระ
เกษยีณอายุ รองศาสตราจารย ์ดร.วทิยา ศกัยาภนินัท ์วนัพุธที ่๑๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องแสดงดนตรีชัน้ ๒ อาคารมนุษยศาสตร์ ๔ คณะมนุษยศาสตร์ ในการนี้     
มกีารเสวนาวชิาการหวัขอ้ “ฮนิดู-พุทธ: ความ(ไม่)แตกต่างในความ(ไม่)เป็นพหุลกัษณ์
ของสงัคมไทย?” โดยไดร้บัเกยีรตจิากวทิยากรมาเป็นผูร้่วมเสวนาคอื อาจารย์ ดร.
ประมวล เพ็งจนัทร์ อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง และอาจารย์เฉลิมวุฒ ิวิจิตร 
ด าเนินการเสวนาโดยประธานโครงการคอื ผูช้่วยศาสตราจารย์ไพรนิทร์ กะทพิรมราช 
และรองศาสตราจารย์ ดร.วทิยา ศกัยาภนิันท์ ไดแ้สดงปาฐกถา หวัขอ้ “วชิาปรชัญา
และศาสนากบัสงัคมไทย: ขอ้พนิิจบางประการของขา้พเจา้” 
 

  
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๒ 

 

๓.  วนัองัคารที ่๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ภาควชิาปรชัญาและ
ศาสนาเขา้ร่วมฟังการบรรยายทางวชิาการเรื่อง “คดิ-เขยีนอย่างไรใหไ้ดทุ้นวจิยัไป
อนิเดยี” เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม ๑ ชัน้ ๓ อาคารมนุษยศาสตร์ ๒ 
จดัโดยฝ่ายวจิยัและนวตักรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
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Source: Faculty of Humanities, KU Facebook 
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Source: Faculty of Humanities, KU Facebook 
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Source: Faculty of Humanities, KU Facebook 

๔. วนัพุธที่ ๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ภาควชิาปรชัญาและศาสนา
เขา้ร่วม "โครงการถ่ายทอดองค์ความรูผู้เ้กษียณอายุ ประจ าปี ๒๕๖๑" ณ หอ้งประชุม
และแสดงดนตร ีชัน้ ๒ อาคารจุฬาภรณ์พศิาลศลิป์ ในการนี้ รองศาสตราจารย ์ดร.
วทิยา ศกัยาภนิันท์ เขา้ร่วมในฐานะผูเ้กษียณอายุฯ ของคณะมนุษยศาสตร์ และ
คณาจารยใ์นภาควชิาฯ ไดร้่วมแสดงมทุติาจติเนื่องในวาระเกษยีณอายุฯ 

๕. วนัจนัทรท์ี ่๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ภาควชิาปรชัญาและศาสนา
เขา้ร่วมโครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการเรื่อง “นวตักรรมมนุษยศาสตร์ ครัง้ที่ ๓ 
แนวทางการจดัการเรยีนการสอนให้ได้ผลงานเพื่อสร้างนวตักรรม” จดัโดยฝ่าย
วจิยัและนวตักรรม คณะมนุษยศาสตร์ ได้รบัฟังความรู้จากวทิยากรผู้บรรยาย
คอื อาจารย์ธนวฒัน์ ขวญับุญ คณะบรหิารธุรกจิ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

๖. วนัองัคารที ่๒๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาควชิาปรชัญาและศาสนาจดักจิกรรม
ในโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  (ประธาน
โครงการ: อาจารย์ ดร.บารม ีอรยิะเลศิเมตตา) ทัง้นี้ เพื่อใหน้ิสติหลกัสูตรปรชัญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาปรชัญาและศาสนา รุ่นที่ ๑ ได้แสดงความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานวจิยัเพือ่วทิยานิพนธ์ 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๖ 

นดัหมายส าคญัในเดอืนถดัไป 

(ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

จากปฏิทินการศึกษา มก. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- วนัอาทติยท์ี ่๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัสุดทา้ยของการขอถอนวชิาเรยีนบางรายวชิา 
โดยบนัทกึอกัษร W ในใบรายงานผลการศกึษา 
กิจกรรมภายในคณะ/มหาวิทยาลยัทีค่ณาจารยใ์นภาควิชาฯ จะเข้าร่วม 
- วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์เข้าซ้อมใหญ่พิธี
พระราชทานปรญิญาบตัร 
- วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธี
พระราชทานปรญิญาบตัร 

 

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

‘Sri Aurobindo [From Wikimedia Commons] 

       “According to Sri Aurobindo, the supreme Reality is Brahman, the Divine. 

It is supreme Bliss, the free, abundant activity and absolute passivity. It is 

absolutely indeterminate, eternal and infinite calmness. Only a perfect man 

can realize the divine calmness within himself and perceive the spontaneous 

flow of energies from its silence to work in the universe. The ultimate reality is 

utterly transcendent and indescribable.” (Gogoi 2015: 19) 

A Quote from: Gogoi, Bimal Chandra. 2015. "A Bird’s Eye View of Reality in Aurobindo’s 

Philosophy" In International Journal of Humanities and Social Science Invention 4(3): 19-20. 

ค าแปล 
      “ปรชัญาของท่านศร ีออโรบนิโดชีว้่า ความเป็นจรงิสงูสุดคอืพรหมนั คอืพระผูเ้ป็นเจา้ 
สิ่งนี้ เป็นความปีติสุขสูงสุด เป็นอิสระ เป็นพลังกัมมันต์อันเหลือล้น แต่ก็
เป็นอกมัมนัต์โดยสมับูรณ์ สิง่นี้ไม่อาจก าหนดไดเ้ลย ทว่าทรงไวซ้ึ่งความสงบอนั
เป็นนิรนัดร์และเป็นอนันต์ จะเหน็มกี็แต่มนุษย์ทีส่มบูรณ์เท่านัน้ที่จะเขา้ใจความ
สงบอันเยี่ยมยอดนี้ภายในตน และรบัรู้ซึ่งกระแสแห่งพลงังานที่เป็นไปเองจาก
ความเงยีบงนัภายในว่าเป็นสิง่ทีส่รา้งผลผลติในจกัรวาล ความเป็นจรงิอนัตมิะนี้ช่างเป็น
สิง่ทีพ่น้ไปจากสามญัและสุดแสนทีจ่ะพรรณนาได”้ 

จดหมายข่าวภาควชิาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๖ ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่ปรึกษา- อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้าภาควชิาฯ) / ผู้จดัท า- อาจารย์ ดร. เทพทว ีโชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ) 


