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หวัหน้าภาควิชาปรชัญาและศาสนาถ่ายภาพท่ีระลึกร่วมกบับณัฑิตหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาปรชัญาและศาสนา ในวนัซ้อมใหญ่ระดบัมหาวิทยาลยัในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

วนัศกุรท่ี์ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 

 

จากบรรณาธิการ 

       จดหมายข่าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ฉบบัเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ี เป็นฉบบัที่เจด็ 
เดือนที่ก าลังผันผ่านไป เป็นช่วงเวลาของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยนิดีอีกครัง้หน่ึงกบับณัฑติที่จบ
การศกึษาในปีการศกึษา ๒๕๖๐ และไดเ้ขา้รว่มในพธิกีารส าคญัน้ีครบั... 
 

 

ขา่วกิจกรรมในรอบเดอืน 

ที่คณาจารยข์องภาควชิาฯ ไดเ้ขา้ร่วม 
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๑. วนัพธุที ่๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารยช์ชัวาลย ์ชงิชยั หวัหน้าภาควชิา
ปรัชญาและศาสนาและอาจารย์ ดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา รองหัวหน้า
ภาควิชาปรชัญาและศาสนา เข้าแสดงมุทิตาจิตกบัคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิต
วทิยาลยัครบรอบ ๕๒ ปี 
๒. วันเสาร์ที่  ๖  และวันเสาร์ที่  ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ บัณฑิต 
มหาบณัฑติ และดุษฎีบณัฑติของคณะมนุษยศาสตร์ ที่จบการศกึษาและจะ
เขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร ไดเ้ขา้ซ้อมย่อยเพื่อเตรยีมการในขัน้ตอน
ต่าง ๆ ของพธิกีาร โดยวนัเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ใช้สถานที่ซ้อมคอืห้องแสดง
ดนตรี ชัน้ ๒ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ส่วนวนัเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ใช้
สถานทีซ่อ้มคอืหอ้งประชุมใหญ่ อาคารจกัรพนัธเ์พญ็ศริ ิ
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๓.  วนัพฤหสับดทีี่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ บณัฑติ มหาบณัฑติ และ
ด ุษฎ ีบณัฑติของคณะมนุษยศาสตร ์ ซึ ่งจบการศกึษาและจะเขา้รบั
พระราชทานปรญิญาบตัร ไดเ้ขา้ซ้อมใหญ่พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร
ระดบัมหาวทิยาลยัเพื่อเตรยีมการใหพ้รอ้มส าหรบัวนัพธิจีรงิ โดยใช้
สถานที่ซ้อมคอืหอ้งประชุมใหญ่ อาคารจกัรพนัธเ์พญ็ศริิ อกีทัง้ก าหนดการ
ในช่วงเช้าของวนัน้ีมกีารถ่ายภาพหมู่บณัฑติคณะมนุษยศาสตรท์ี่ดา้นหน้า
อาคารจุฬาภรณ์พศิาลศลิป์ และคณาจารยไ์ดเ้ขา้ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็น
เกยีรตแิก่บณัฑติคณะมนุษยศาสตร์ 
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Source: Faculty of Humanities, KU Facebook 
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๔. วนัพฤหสับดทีี่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ีเสดจ็แทนพระองค์ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บัณฑิต 
มหาบณัฑติ และดษุฎบีณัฑติของคณะมนุษยศาสตรเ์ขา้ร่วมพธิกีารในวนัน้ี 
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Source: Faculty of Humanities, KU Facebook 
๕. วันศุกร์ที่ ๒๖ – ว ันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าภาควิชา
ปรชัญาและศาสนาเขา้ร่วมโครงการสมัมนาผู้บรหิารประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑หวัขอ้
การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ทัง้นี้ เพื่อการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรข์องคณะมนุษยศาสตร ์ณ โรงแรมอวตาร สปา เมาน์เทน สวที อ าเภอ
บา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 

๖. วนัอาทติยท์ี ่๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาควชิาปรชัญาและศาสนาเป็นเจา้ภาพ
สวดอภิธรรมในพิธีศพของนางอุษา เพ็ชรใส มารดาของนายธรรมรฐั  เพ็ชรใส 
พนักงานในสงักดัภาควชิาปรชัญาและศาสนา ณ วดัสายไหม ต าบลคูคต อ าเภอ
ล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ส่วนพธิฌีาปนกจิซึ่งจดัขึ้นในวนัจนัทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารยแ์ละอดตีอาจารยเ์กษยีณของภาควชิาฯ ไดเ้ขา้ร่วมงาน 
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นดัหมายส าคญัในเดอืนถดัไป 

(พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
กิจกรรมภายในคณะ/มหาวิทยาลยัทีค่ณาจารยใ์นภาควิชาฯ จะเข้าร่วม 
- วันอาทติย์ที่ ๑๘ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการทอดกฐินสามคัคีคณะมนุษยศาสตร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วดัถ ้าตะโกพุทธโสภา ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอทา่วุง้ จงัหวดัลพบุร ี

 

 
 

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

‘Thomas Reid’ Portrait of Thomas Reid by Sir Henry Raeburn. 1796 [From Wikimedia Commons] 

       "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. 

ค าแปล 
      “จะมอุีปสรรคยิง่ใหญ่อนัใดอกีเล่าทีจ่กัขดัขวางความกา้วหน้าของความรูไ้ด้
เท่ากบัค าพดูทีใ่ชอ้ย่างคลุมเครอื” 

จดหมายข่าวภาควชิาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๗ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่ปรึกษา- อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้าภาควชิาฯ) / ผู้จดัท า- อาจารย์ ดร. เทพทว ีโชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ) 


