นานาสากล

แม่โจ้สู่สากล...“ทุน Asian Development Bank (ADB)”
โดย...กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุน Asian Development Bank (ADB) หรือทุนการศึกษาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศแถบ
เอเชีย ก่ อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1988 โดยมอบโอกาสให้กั บบุคคลที่มีความสามารถในการพัฒนา
ประเทศและเป็นสมาชิกของ ADB ทุนการศึกษานี้มอบให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขา
เศรษฐศาสตร์ การจัดการ สุขภาพ การศึกษา การเกษตร สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
ทุน ADB ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิต ประกั นสุขภาพ ตั๋วเครื่องบิน หนังสือและ
อุปกรณ์การเรียนรู้อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายสาหรับการวิจัย (หากเป็นหลักสูตรที่เน้นในการทาวิจัย) ทั้งนี้ การสมัคร
ขอรับทุนนั้น ผู้สมัครจะต้องเลือกสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในรายชื่อของ ADB แล้วติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
ขอข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียน แบบฟอร์มสมัครทุน ADB และส่งใบสมัครเข้าเรียนและ
เอกสารที่จาเป็นให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างน้อย 6 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา
ผูส้ นใจสมัครต้องเป็นประชาชนของประเทศที่กาลังพัฒนาซึ่งเป็นสมาชิกของ ADB มีประสบการณ์ทางาน
อย่างน้อย 2 ปี และอายุไม่เกิน 35 ปี โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.adb.org

Wiki Story…“Aniporn Chalermburanawong”
From Wikipedia, the free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Aniporn_Chalermburanawong

Aniporn Chalermburanawong (Thai: อนิ พรณ์ เฉลิมบู รณะวงศ์ ; born
March 17, 1994) is a Thai professional model and beauty pageant titleholder
who won Miss Universe Thailand 2015 on 18 July 2015. She represented
Thailand at the Miss Universe 2015 pageant on December 20th, 2015, held at
the AXIS, Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas, Nevada, USA, placing in the top 10
and winning the Best National Costume award for her “Tuk Tuk” inspired costume. Aniporn was
$ in Lampang. She is studying at Thammasat University, majoring in Social Administration.
born
She also now works as a professional model in Thailand. Aniporn began modeling at the age of
17, when she was selected as one of ten finalists in the Thai Super Model Contest 2011.
Aniporn is the very first woman to take home the Miss Universe Thailand crown from
Lampang province. The Miss Universe Thailand 2015 prize package includes a cash prize
1,000,000฿ (one million baht), a crown and jewelry from Beauty Gems, a brand
new Toyota Prius car and other prizes worth a total of over 4,000,000฿ (four million baht).

โดย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจาเดือนธันวาคม 2558
บทบรรณาธิการ
และแล้วปีของการก้าวย่างเข้าสู่ความเป็น AEC ก็กาลังจะผ่านไปพร้อม ๆ กับพัฒนาการที่ยังคงมีไม่มาก
เท่าที่ควร โดยเฉพาะการตื่นตัวด้านทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนคนไทยและระบบการศึกษาไทยในทุก ๆ
ระดับ รวมทั้งระดับอุดมศึกษาด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของทั้งผู้สอนและผู้เรียนให้มากขึ้น...ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี
Leaflet ของศูนย์ภาษาจึงยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่จะพยายามช่วยผลักดันให้ชุมชนแม่โจ้ของเราได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษและความเป็นสากลเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและพัฒนา
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น ประโยชน์จะบังเกิดขึ้นมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินของท่านผู้อ่านเท่านั้นค่ะ...
กองบรรณาธิการ

News & Updates
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรสาหรับนักศึกษาแม่โจ้
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาทุก
ระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในภาคการศึกษาที่ 2 นี้ โดยระดับปริญญาตรีจะอบรมในหัวข้อ “English
for Specific Purposes” เพื่อเน้นการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทางตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา/
หลักสูตร ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) จะอบรมในหัวข้อ “English for Academic Reading
and Writing Purposes” ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการอ่านและการเขียนบทความทางวิขาการภาคภาษาอังกฤษ
อนึ่ง นักศึกษาแม่โจ้ที่สนใจจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนให้ดียิ่งขึ้นสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ศูนย์ภาษาจึงขอฝากประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไป
ยังนักศึกษาแม่โจ้ทุกคน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โ จ้
ชั้น 2 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ โทร. 053 875611 ค่ะ...

คาคมสอนชีวติ ...
ที่
Quotation
Author
45 "Persuasion is often more effectual than force."
Aesop
46 "The secret of life is not to do what you like, but to like what you do."
Anonymous
47 "Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit."
Aristotle
"Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the
Otto von
48
mistakes of others.”
Bismarck
49 "A woman used her intelligence to find reasons to support her intuition."
G.K. Chesterton
"A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its
Winston
50
pants on."
Churchill
51 "Respect yourself and others will respect you."
Confucius
"Five percent of people think; ten percent of people think they think; and the
52
Thomas Edison
other eighty-five percent would rather die than think."
แหล่งอ้างอิง: Learn English Today. http://www.learn-english-today.com/quotes/quotationsX.html

Business English Vocabulary...“Telephone”
Making contact:






Giving more
information:
Taking a call:







Asking for a
name/Information:





Asking the caller
to wait:

เรียนภาษาอังกฤษรอบตัว...
โดย...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิดา ภู่ทอง
เรามัก จะเห็นคาหรือประโยคภาษาอังกฤษที่แปลมาจาก
ภาษาไทยอยู่บ่อย ๆ บางทีเราอ่านแล้วจะงงเพราะคนที่เขียนอาจจะใช้
โปรแกรมแปลในอินเทอร์เน็ตหรือในโทรศัพท์มือถือที่แปลกันตรง ๆ
แต่จะไม่ถูกต้อง ดังที่ผู้เขียนได้ไปเจอรายการอาหารในศูนย์อาหารแห่ง
หนึ่งระหว่างที่แวะกินข้าวก็เลยเอามาฝากกันค่ะ
รายการอาหารที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น ควรมีชื่ออาหารที่ทับศัพท์ (เพราะลูกค้าจะได้ระบุได้ถูกต้องและ
คนขายจะได้รู้ด้วยว่าลูกค้าต้องการสั่งอะไร) และตามด้วยลักษณะของอาหาร (เพราะต้องการให้ลูกค้าชาวต่างชาติ
ได้เข้าใจว่าลักษณะของอาหารเป็นเช่นไร) ดังนั้น ถ้าดูจากรูปข้างบนแล้ว เราเป็นคนไทยคงเดาได้จากรูปว่าคนขาย
ต้องการพูดถึง “หอยทอด” หรือ “หอยทอดกระทะร้อน” แต่ถ้าแปลจากที่เขาเขียนภาษาอังกฤษที่ว่า “Thai
hot Shell” คงต้องแปลว่า “หอยเชลล์ร้อนไทย” ประมาณนี้ ซึ่งถ้าจะสื่อให้ถูกต้องควรเขียนว่า “หอยทอด (Hoi
Tod)” และตามด้วยคาอธิบายสั้น ๆ ว่า “Fried green mussels in a hot pan” หรือ “Thai-style fried
green mussels in a hot pan” ดังนี้ “Hoi Tod (Fried green mussels in a hot pan)”










Leaving/Taking a
message:









Giving negative
information:






Hello/Good morning/Good afternoon ...
This is John Brown speaking
Could I speak to ........., please?
I'd like to speak to ...
I'm trying to contact ...
I'm calling from Tokyo/Paris/New York/Sydney ...
I'm calling on behalf of Mr. X ...
X speaking.
Can I help you?
Who's calling please?
Who's speaking?
Where are you calling from?
Are you sure you have the right number/name?
Hold the line please.
Could you hold on please?
Just a moment please.
Can I leave/take a message?
Would you like to leave a message?
Could you give him/her a message?
Could you ask him/her to call me back?
Could you tell him/her that I called?
Could you give me your name please?
Could you spell that please?
What's your number please?
I'm afraid the line's engaged. Could you call back later?
I'm afraid he's in a meeting at the moment.
I'm sorry. He's out of the office today./He isn't in at the moment.
I'm afraid we don't have a Mr./Mrs./Ms./Miss. ... here
I'm sorry. There's nobody here by that name.
Sorry. I think you've dialed the wrong number./I'm afraid you've got
the wrong number.

แหล่งอ้างอิง: Learn English Today. http://www.learn-english-today.com/business-english/telephone.html

กองบรรณาธิการ: คณะกรรมการศูนย์ภาษา ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทร. 053 875611 URL: www.lc.mju.ac.th
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