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จากบรรณาธิการ 

จดหมายข่าวภาควิชาปรัชญ าและศาสนา คณ ะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี เป็น

ฉบับปฐมฤกษ์  ทังนีมีวัตถุประสงค์ทีจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารที

เกยีวขอ้งกบัการดําเนินภารกจิของคณาจารย์ บุคลากร และนิสติ ของ

ภาควิชาปรชัญาและศาสนาในแต่ละเดือน รวมทงัคดัสรรสงิดี ๆ และ

ความรูใ้นทางปรชัญาและศาสนาเพอืผูอ้่านทวัไป 
ขา่วกจิกรรมในรอบเดอืน 

ทคีณาจารยข์องภาควชิาฯ ไดเ้ขา้รว่ม 
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๑. อาจารยช์ชัวาลย ์ชงิชยั หวัหน้าภาควชิาปรชัญาและศาสนา และผูช้่วยศาสตราจารยไ์พรนิทร ์

กะทิพรมราช เข้าร่วมสัมภาษณ์นิสิตโควตาทีจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

สาขาวชิาปรชัญาและศาสนา ณ สาํนกัทะเบยีนและประมวลผล ชนั ๕ อาคารระพ ีสาครกิ 

ในวนัศุกรท์ ี๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดส้มัภาษณ์นิสติโควตา ดงันี 

-  นายธรีะเจษฎ ์สงิหสาคเรศ นิสติโควตานกักฬีา (นกักฬีาว่ายนํา) 

-  นาวสาวจริตักิานต ์อ่วมเถอืน นิสติผูม้คีวามสามารถทางวฒันธรรม นาฏศลิป์ไทย (ละครพระ) 

ในวนัองัคารท ี๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดส้มัภาษณ์นิสติโควตาเพมิเตมิ ดงันี 

-  นายคคนรรค ์คงเจรญิ นิสติโครงการเมลด็พนัธุส์ูศ่าสตรแ์ห่งแผ่นดนิ 

-  นางสาวกญัญณชั ธรรมประเสรฐิ นิสติโควตานกักฬีา (นกักฬีาแฮนดบ์อล) 

๒. อาจารย ์ดร.ธเนศ ปานหวัไผ่ เขา้ร่วมใน “โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารการบรหิาร

หลกัสตูร ประจําปี ๒๕๖๑: การเสรมิทกัษะการบรหิารหลกัสตูรสาํหรบัอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบ

หลกัสตูร” จดัโดย ฝ่ายบรกิารการศกึษา สาํนักทะเบยีนและประมวลผล วนัจนัทรท์ ี๙ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอ้งประชุมธรีะ สูตะบุตร ชนั ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

๓. อาจารย์ ดร.เทพทว ีโชควศิน เข้าร่วมใน “โครงการ เคลด็(ไม่)ลบั สําหรบัการตีพิมพ์ใน

วารสารระดบันานาชาต”ิ จดัโดยคณะกรรมการฝา่ยส่งเสรมิการตพีมิพบ์ทความวจิยั บทความ

วชิาการ และงานสรา้งสรรคเ์ชงินวตักรรม คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วนั

พุธที ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชนั ๓ อาคาร

มนุษยศาสตร ์๒ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์



นัดหมายสาํคญัในเดอืนถดัไป 

(พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

จากปฏิทินการศึกษา มก. ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
- วนัศุกรท์ ี๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - วนัสุดทา้ยของการสอนนิสติ ระดบัปรญิญาตร ีบางเขน 

และวนัสดุทา้ยของการสง่ใบขอจบการศกึษาล่าชา้ถงึ สทป. 
- วนัจนัทรท์ ี๗ ถงึวนัศุกรท์ ี๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – วนัสอบไล่ของนิสติระดบัปรญิญาตร ี

บางเขน 
- วนัเสารท์ ี๑๙ ถงึวนัอาทติยท์ ี๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - วนัทดสอบวดัความรูค้วามสามารถ

ดา้นภาษาองักฤษ สาํหรบันิสติทจีะสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(Exit Exam) 

กิจกรรมของภาควิชาปรชัญาและศาสนา 

- โครงสมัมนาบุคลากรภาควชิาปรชัญาและศาสนา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปีการศกึษา ๒๕๖๐) ณ 

กรุงเวยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ในวนัพฤหสับดที ี๒๔- ถงึวนัเสารท์ ี๒๖ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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“And these things are confirmed by experience, for never will be found two 

eggs, or two drops of milk, or two leaves, or two animals, and in general 

two things so similar that after an accurate inspection, a difference cannot 

be detected…”  (p.141) 

 

A Quote from: “Leibniz’s Argument for the Identity of Indiscernibles 
in his Letter to Casati (with Transcription and Translation)”  By Gonzalo 

Rodriguez-Pereyra, Oriel College, Oxford. In The Leibniz Review, Vol. 22, 

2012: pp. 137-150. 

 
คาํแปล 
“สงิเหล่านีเป็นทยีนืยนัได้ด้วยประสบการณ์ ด้วยเพราะไม่เคยเลยทีเราจะพบ

เจอไข่สองใบ หยดนํานมสองหยด ใบไม้สองใบ สัตว์สองตัว หรือกล่าว

โดยทัวไปก็คือสิงสองสิงใด ๆ ทีจะดูละม้ายคล้ายคลึงกันไปเสียหมดจน

แมก้ระทงัการสาํรวจตรวจสอบทลีะเอยีดลออกไ็ม่อาจพบเจอความแตกต่างสกั

ส่วนหนึงได.้..” 
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