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อาจารย ์ดร.วิไลพร สุจริตธรรมกลุ อาจารยค์นใหมข่องภาควิชาปรชัญาและศาสนา 

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ปฏิบติังานวนัจนัทร์ท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

 

จากบรรณาธิการ 

       จดหมายข่าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ฉบบัเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ี เป็นฉบบัที่แปด 
ช่วงเวลาน้ีก าลงัยา่งเขา้ฤดหูนาวแลว้ ขอใหด้แูลสขุภาพกนัดว้ยครบั... 
 

 

ขา่วกิจกรรมในรอบเดอืน 

ที่คณาจารยข์องภาควชิาฯ ไดเ้ขา้ร่วม 
 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๑ 

   
 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๒ 

Source: Soranee Dolma Saisorn Facebook 
 
 

๑. วนัจนัทร์ที่ ๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาควชิาปรชัญาและศาสนา
ขอต้อนรบัอาจารย์ ดร.วไิลพร สุจรติธรรมกุล เข้าท างานเป็นวนัแรกในฐานะ
พนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ประจ าภาควิชาปรชัญาและศาสนา 
อาจารยจ์บการศกึษาหลกัสตูรมนุษยศาสตรดษุฎบีณัฑติ (ปรชัญาและศาสนศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัปักกิ่ง  สาธารณรฐัประชาชนจนี (Peking University, Beijing, 
China) 
๒. วนัพฤหสับดทีี่ ๑๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์ได้จดั
กิจกรรมโครงการแนะน าหลักสูตรให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในชื่อโครงการ เปิดบ้าน
มนุษยศาสตร ์(Open House) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการน้ีนิสติหลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาปรชัญาและศาสนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดย
นิสติชัน้ปีที่ ๑ ออกรา้นตัง้ชื่อเฉพาะกจิว่า Drinking with Plato ขายอติาเลยีน
โซดาและมนัฝรัง่ทอด อีกส่วนหน่ึงคอืกิจกรรมที่นิสติรุ่นพี่แนะน าหลกัสูตร
ใหแ้ก่นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาทีแ่สดงความสนใจเขา้ศกึษาต่อ 

๓.  วนัพุธที่ ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หวัหน้าภาควชิาปรชัญาและ
ศาสนากล่าวเปิดกจิกรรมการสมัมนาประเดน็วชิาการโดยนิสติหลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรชัญาและศาสนา ซึ่งศึกษารายวิชาสมัมนา 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมอีาจารย ์ดร.ธเนศ ปานหวัไผ่เป็นผูร้บัผดิชอบ
รายวชิา ณ หอ้ง ๑๐๕ อาคารมนุษยศาสตร ์๑ เวลา ๑๑.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 

  
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๓ 

 



 

  
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๔ 

Source: Theerat Saengkaew Facebook 
 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๕ 

 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๗ 

๔. วนัองัคารที ่๒๗ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีตัม ์แสงแกว้ 
น าคณะนิสติในรายวชิาปรชัญากฎหมายเขา้ร่วมในกจิกรรม “ปรชัญากฎหมายสญัจร” 
ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร 

๕. วนัองัคารที ่๒๗ – วนัศุกรท์ี ่๓๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.สรณีย ์
สายศร เข้าร่วมอบรมหลกัสูตรการพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติกในระดับอุดมศึกษา 
ณ บา้นอมัพวารสีอรท์ แอนด ์สปา จงัหวดัสมทุรสงคราม 

๖. วนัศุกร์ที ่๓๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หวัหน้าภาควชิาปรชัญาและศาสนา
ไดร้บัมอบภาพจติรกรรมจากพระมหาเขมานนัท ์ปิยสโีล เจา้อาวาสวดัลาดปลาเคา้ 
เจา้คณะเขตลาดพรา้ว เพือ่ประดบั ณ สถานทีข่องภาควชิาฯ 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๖ 

๗. วนัศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หวัหน้าภาควชิาปรชัญาและศาสนา 
เขา้ร่วมในกจิกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสติชัน้ปีที่ ๔ บรหิารตน บริหารงาน 
บรหิารเงนิ จดัโดยคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

   
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๗ 

Source Facebook สโมสรนสิติคณะมนุษยศาสตร์ มก. (โปสเตอรก์จิกรรม) 
นดัหมายส าคญัในเดอืนถดัไป 

(ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
จากปฏิทินการศึกษา มก. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- วนัศกุรท์ี ่๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัสุดทา้ยของการเรยีนภาคตน้ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
- วนัจนัทรท์ี ่๑๐ – วนัศุกรท์ี ่๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัสอบไล่ภาคต้น ปีการศกึษา 
๒๕๖๑ 

 

 
 

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

‘Portrait of David Hume (1711-1776)’ by Artist: Allan Ramsay  (1713–1784) 

[From public domain work of art] 

       “It seems to me, that the only objects of the abstract sciences or of 

demonstration are quantity and number, and that all attempts to extend this 

more perfect species of knowledge beyond these bounds are mere sophistry 

and illusion.” (Hume 1748/2007: 119) 
 

A Quote from: Hume, David. 1748/2007. An Enquiry Concerning Human Understanding. Edited by 

Peter Millican. Oxford: Oxford University Press. 

ค าแปล 
      “ส าหรับข้าพเจ้านัน้ ดูเหมือนว่าเนื้อหาความรู้เพียงประการเดียวของ
วทิยาศาสตร์นามธรรมหรอืศาสตร์ว่าด้วยการพสิูจน์สาธติใหเ้ห็นได ้กม็เีพยีงแต่
เนื้อหาความรูเ้กีย่วกบัปรมิาณและจ านวน หากจะมคีวามพยายามสรา้งสิง่ใดขึน้มา
เพื่อขยายขอบเขตของสาขาความรู้ที่สมบูรณ์แบบนี้ให้ออกไปไกลเกนิกว่าเส้นกัน้
เหล่านัน้อกี สิง่นัน้กเ็ป็นไดแ้ต่เพยีงภาพมายาทีต่บตาหลอกลวง” 

จดหมายข่าวภาควชิาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๘ ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่ปรึกษา  อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้าภาควชิาฯ) / ผู้จดัท า  อาจารย์ ดร. เทพทว ีโชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ) 


