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แม่โจ้สู่สากล...“ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships”
โดย...กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนการศึก ษา Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนการศึก ษาของรัฐบาล
ออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ ซึ่งจะทาการรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถในช่วงเดือน
เมษายน – มิถุนายนของทุกปี โดยเปิดกว้างสาหรับผู้สมัครทุกสาขาวิชา เป็นทุนให้เปล่าและเต็มจานวนสาหรับ
นักศึกษาต่างชาติซึ่งรวมทั้งนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยด้วย ทุนการศึกษาดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่: 1)
ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (Endeavour Postgraduate Scholarship) สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก;
2) ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) สาหรับการวิจัยระยะสั้นระหว่างกาลังศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือเอกหรือภายหลังจากจบปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัครแล้ว; 3) ทุนเพื่อการศึกษาและการ
ฝึกอบรมในระดับอาชีวศึกษา (Endeavour Vocational Education and Training (VET) Scholarship) เพื่อ
รับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรขั้นสูง หรืออนุปริญญา; และ 4) ทุนเพื่อการศึกษาดูงาน (Endeavour
Executive Fellowship)สาหรับการพัฒนาบุคลากร
ท่านที่สนใจสามารถศึก ษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับทุนการศึก ษาของรัฐบาลออสเตรเลียรวมถึง
วิธีการสมัครได้ที่เว็บไซต์: https://internationaleducation.gov.au/endeavour

Wiki Story…“Helianthus annuus”
From Wikipedia, the free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Helianthus_annuus

Helianthus annuus, the common sunflower, is a large annual
forb of the genus Helianthus grown as a crop for its edible oil and edible fruits
(sunflower seeds). This sunflower species is also used as bird food, as livestock
forage (as a meal or a silage plant), and in some industrial applications. The plant was first
domesticated in the Americas. Wild Helianthus annuus is a widely branched annual plant with
many flower heads. The domestic sunflower, however, often possesses only a single large
inflorescence (flower head) atop an unbranched stem. The name sunflower may derive from
$
the flower's head's shape, which resembles the sun, or from the false impression that the
blooming plant appears to slowly turn its flower towards the sun as the latter moves across
the sky on a daily basis. Sunflower seeds were brought to Europe from the Americas in the
16th century, where, along with sunflower oil, they became a widespread cooking ingredient.
The sunflower, Helianthus annuus, genome is diploid with a base chromosome
number of 17 and an estimated genome size of 2871–3189 Mbp. Some sources claim its true
size is around 3.5 billion base pairs (slightly larger than the human genome).

โดย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2559
บทบรรณาธิการ
Leaflet ฉบับนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติสู่งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 (National Agricultural Fair 2016) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 ซึ่งภายใน Leaflet ฉบับนี้ เราขอนาเสนอ
เกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ ยวกับดอกทานตะวัน (Sunflower) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มสีสันให้กับงานวัน
เกษตรแห่ง ชาติ ใ นครั้ งนี้ ซึ่ง ผู้ เยี่ ย มชมงานสามารถเก็บ ภาพสวย ๆ กั บดอกทานตะวัน ได้ทั้ ง บริ เ วณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยและบริเวณสานักฟาร์มด้านหลังมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ในฉบับนี้เรายังได้นาเสนอสาระน่ารู้
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้ท่านผู้อ่านได้เลือกอ่านกันพอเพลิน ๆ รวมถึง คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ Article ‘the’ ให้
ถูกต้อง แล้วฉบับหน้าเราจะมาบอกต่อว่าสถานการณ์ใดบ้างที่เราไม่ควรใช้ Article ‘the’ ค่ะ...
กองบรรณาธิการ

News & Updates
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก ในหัวข้อ “English for Academic Reading and Writing Purposes” ซึ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการอ่านและการเขียนบทความทางวิขาการภาคภาษาอังกฤษ
การฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นทั้งหมด 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม
2559 มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 33 คน จากสาขาวิชาพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และรุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2559 มีนักศึกษา
สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 35 คน จากสาขาวิชาการพัฒนาภูมิ
สั ง คมอย่ า งยั่ ง ยื น พื ช สวน พื ช ไร่ การออกแบบและ
วางแผนสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ บริหารธุรกิจ
สหวิทยาการเกษตร และสัตวศาสตร์ เป็นต้น

When to Use Definite Article ‘the’…

คาคมสอนชีวติ ...
ที่
Quotation
60 "Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow."
"Integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without
61
integrity is dangerous and dreadful.”
"You can fool all of the people some of the time, and some of the people
62
all of the time, but you can't fool all of the people all of the time."
63 "To the soul there is hardly anything more healing than friendship."
64 "Life shrinks or expands in proportion to one's courage."
65 "Avoid popularity; it has many snares and no real benefit."
66 "The mind is not a vessel to be filled but a fire to be kindled."
67 "The voyage to discovery is not in seeking new landscapes but in having new eyes."
68 "Love is real only when a person can sacrifice himself for another."

Author
Albert Einstein
Samuel
Johnson
Abraham
Lincoln
Thomas Moore
Anais Nin
William Penn
Plutarch
Marcel Proust
Leo Tolstoy

แหล่งอ้างอิง: Learn English Today. http://www.learn-english-today.com/quotes/quotationsX.html

เรียนภาษาอังกฤษรอบตัว...
โดย...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิดา ภู่ทอง
ช่วงนี้มีคนไม่สบายกันเยอะนะคะ เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงน่าจะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างจริงจัง มี
หลายคนเป็ นไข้ห วัด ไอค๊อ กแค๊ ก ปวดหัว ตัว ร้อน ผู้ เขี ย นเองก้ อเพิ่ง หายจากเป็น ไข้เ ลือ ดออก (โรคยอดฮิต )
เหมือนกัน โชคดีที่ตรวจเลือดดูอาการทัน เติมเกล็ดเลือดไป ทาให้ไม่เป็นหนั กมากนัก แต่ถึงกระนั้นก้อทาเอาต้อง
ใช้เวลาพักฟื้นหลายวัน น้าหนักลดลง แต่ที่แน่ ๆ หุ่นดีขึ้น...อิอิ
งั้นวันนี้เราลองมาดูว่า เวลาไม่สบายกันจะบอกคนอื่นเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรได้บ้างนะคะ...
I have a cold. ฉันเป็นหวัด
I have a headache. ฉันปวดหัว
I have a sore throat. ฉันเจ็บคอ
I have the flu. ฉันเป็นไข้หวัดใหญ่
I have dengue fever. ฉันเป็นไข้เลือดออก
ทีนี้เวลาเราต้องการจะบอกเพื่อนที่ไม่สบายให้หายป่วยไว ๆ ก้อสามารถพูดได้ดังนี้ค่ะ
Get well soon. ⁞ I wish you a speedy recovery. ⁞ I hope you will be better very soon.
ลองเอาไปใช้กันนะคะ ท้ายนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพดี ๆ นะคะ อย่าเจ็บอย่าไข้ดีที่สุดค่ะ
…Take good care of yourself…

Use ‘the’ to refer to something which has already been mentioned.
- There’s a position available in my team. The job will involve some international travel.
Use ‘the’ when you assume there is just one of something in that place, even if it has
not been mentioned before.
- We went on a walk in the forest yesterday.
- Where is the bathroom?
Use ‘the’ in sentences or clauses where you define or identify a particular person/object.
- The man who wrote this book is famous.
- I scratched the red car parked outside.
Use ‘the’ to refer to people or objects that are unique.
- The sun rose at 6:17 this morning.
- You can go anywhere in the world.
Use ‘the’ before superlatives and ordinal numbers.
- This is the highest building in New York.
- She read the last chapter of her new book first.
Use ‘the’ with adjectives, to refer to a whole group of people.
- The French enjoy cheese.
- The elderly require special attention.
Use ‘the’ with clauses introduced by only.
- This is the only day we’ve had sunshine all week.
- You are the only person he will listen to.
Public buildings, institutions, means of transport (definite)
- The school that Mandy goes to is old.
- The bus to Dresden leaves at 7.40.
Names of countries in the plural, mountain ranges, regions.
- the United States of America, the Netherlands, the Rocky Mountains, the Middle East, the
west of Australia
Groups of islands.
- the Bahamas, the British Isles, the Canaries
Names with of-phrase, names in plural, well-known buildings, oceans, seas, rivers, musical
instruments, newspapers.
- the Statue of Liberty, the Tower (of London), the Great Lakes
แหล่งอ้างอิง: Language learning base. http://languagelearningbase.com/88656/
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