นานาสากล

แม่
$$$โจ้สู่สากล...“ทุน Southeast Asian Regional Center for
Graduate Study and Research in Agriculture: SEARCA”
โดย...กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนการศึกษาของ SEARCA เป็นทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับสาขาเกษตรศาสตร์และสาขา
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชีววิทยา การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติ วนศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่
ผ่านการรับ รองและการสนับ สนุน จากกระทรวงศึกษาธิการของชาติสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีจานวน 35 ทุนต่อปี
แบ่งเป็นทุนปริญญาโท/ปริญญาเอกและทุนระยะสั้นเพื่อการวิจัย (Project Scholarships)
ผู้สมัครขอรับทุน SEARCA จะได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือ ที่ SEARCA กาหนด
ไว้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – ประเทศไทย; University of the Philippines Los Baños (UPLB),
University of the Philippines Diliman (UPD), University of the Philippines Visayas (UPV) – ประเทศ
ฟิลิปปินส์; Universiti Putra Malaysia (UPM) – ประเทศมาเลเซีย ; Institut Pertanian Bogor (IPB),
Universitas Gadjah Mada (UGM) – ประเทศอินโดนีเซีย ; หรือสถาบันอื่นที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ
SEARCA และผู้สมัครขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในสังกัดภาครัฐเท่านั้น สาหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุน
ได้ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปี โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://searca.org/

Wiki Story…“Pluto”

โดย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนกรกฎาคม 2558
บทบรรณาธิการ
ช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมใหม่อีกครั้งกันแล้ว บรรยากาศความตื่นเต้นในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
เริ่ ม คลี่ ค ลาย เข้ า กั บ ภู มิ อ ากาศรอบ ๆ ตั ว ที่ เ ริ่ ม ร้ อ นน้ อ ยลง ความชุ่ ม ชื้ น จากน้ าฝนท าให้ ทั้ ง คนทั้ ง ต้ น ไม้ ใ น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้สดชื่นกระชุ่มกระชวยขึ้นมาก ส่วนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ต้องปรับ
Mode ตนเองใหม่เพื่อเตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจาปี 2558 ที่จะจัดขึ้น ณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2558
Leaflet ฉบับนี้ก็ขอมีส่วนร่วมกับบรรยากาศวิทย์ ๆ ด้วยการนาเสนอเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับดาว
พลูโต (Pluto) ที่เพิ่งมียานอวกาศเดินทางไปสารวจอย่างใกล้ชิดมาเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนั้น เรายังมีข้อมูลที่
น่าสนใจสาหรับผู้ที่มองหาทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือทุนวิจัยให้ลองพิจารณากันดูด้วยนะคะ...
กองบรรณาธิการ

News & Updates

From Wikipedia, the free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Pluto

Pluto is a dwarf planet in the Kuiper belt, a ring of bodies
beyond Neptune. It was the first Kuiper belt object to be discovered. It is
the largest and second-most-massive known dwarf planet in the Solar
System and the ninth-largest and tenth-most-massive known object directly orbiting the Sun.
Like other Kuiper belt objects, Pluto is primarily made of ice and rock and is relatively small—
about one-sixth the mass of the Moon and one-third its volume. In 2014, Pluto was
32.6 AU (Astronomical Unit) from the Sun. Light from the Sun takes about 5.5 hours to reach
Pluto at its average distance (39.4 AU).
Pluto was discovered in 1930 by Clyde Tombaugh, and was originally considered
the ninth planet from the Sun. Pluto has five known moons: Charon (the largest, with a
diameter just over half that of Pluto), Styx, Nix, Kerberos, and Hydra. On 14 July 2015, the New
Horizons spacecraft became the first spacecraft to fly by Pluto. During its brief flyby, New
Horizons made detailed measurements and observations of Pluto and its moons.

การทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาแม่โจ้
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย แม่โ จ้จะดาเนินการจัดทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการเร่งรัดให้นักศึกษาเกิดการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาที่สองในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพื่อประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามกาหนดการดังต่อไปนี้
‑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตชุมพร)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

‑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตแพร่)

วันที่ 29 สิงหาคม 2558

‑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตเชียงใหม่)
วันที่ 5 – 6 และ 12 – 13 กันยายน 2558
โดยการทดสอบดั งกล่ า วจะมี ก ารวั ดทั ก ษะ 4 ด้ า นด้ ว ยกั น คื อ ทั ก ษะกึ่ งการพู ด (Semi-speaking
Skills) ทักษะกึ่งการเขียน (Semi-writing Skills) ทักษะการอ่านเข้าใจความ (Reading Comprehension Skills)
และทักษะการฟังเข้าใจความ (Listening Comprehension Skills)
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ต่างบ้านต่างเมือง...“สวัสดี...สวิตเซอร์แลนด์”
Quotation

Author

"We don't see things as they are; we see things as we are."
"I ask you to judge me by the enemies I have made."

Anais Nin
F. D. Roosevelt

"Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm." Winston Churchill

"Time is nature's way of keeping everything from happening at once."
Woody Allen
Vinvent Van Gogh
"Conscience is a man's compass."
"Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall."
Confucius
"Pleasure in the job puts perfection in the work."
Aristotle
"Never make fun of someone who speaks broken English. It means they know H. Jackson
18
another language.”
Brown, Jr.
19 "Love is not about who you live with. It's about who you can't live without."
Anonymous
Unknown
20 "The best time to do something worthwhile is between yesterday and tomorrow."
แหล่งอ้างอิง: Learn English Today. http://www.learn-english-today.com/quotes/quotationsX.html

รู้...ภาษาอาเซียน...ไว้ใช่ว่า
ที่

ประเทศ

Yes

No
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Brunei Darussalam
Cambodia
Indonesia (Bahasa Indonesia)
Lao PDR
Malaysia (Bahasa Melayu)
Myanmar
Philippines (Tagalog)
Singapore (Mandarin Chinese)
Thailand
Viet Nam

ยา
แมน
ยา, เบอร์ทูล
แม่นแล้ว
ยา
โฮ๊ะ เด
โอ้โอ
ชือ่
ใช่
เวิง

ทิดัก
มึนแมน
บูคัน
บ่แม่น
ทิดัก
มาโฮ๊ะบู
ฮินดี้
บู๋ชื่อ
ไม่ใช่
คง

แหล่งอ้างอิง: รู้ภาษาอาเซียน. 2015. AIS. http://www.ais.co.th/AEC.html

โดย...อาจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว...

ความเดิมจากตอนที่แล้วคือ ดิฉันได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พออยู่มาได้สักระยะก็จะ
เริ่มเห็นธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นสังคมที่มีน้าใจ เกื้อกูลกัน และเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น เช่น ครั้งหนึ่งดิฉันจามขณะอยู่บนบันไดเลื่อนที่สถานีรถไฟ คนที่อยู่ข้างหลังดิฉันบอกว่า “ขอให้มีสุขภาพ
ดี” แม้ว่าเราจะไม่รู้จักกัน หรือในวันแรงงานที่เรามักจะเห็นข่าวว่ามีการหยุดงานประท้วง ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีการ
ประท้วงเช่นกัน แต่เป็นการประท้วงแบบไม่ให้กระทบกับผู้อื่น เช่น คนขับรถรางประท้วงไม่ขับรถ แต่จะมีการ
ประกาศออกมาก่อนหน้านั้นว่าจะมีรถบัสมาวิ่งแทนทาให้เราสามารถเดินทางได้ปกติ และอีกตัวอย่างหนึ่งคือ คน
ในชุมชนเดียวกันเมื่อเจอกันจะกล่าวสวัสดีแม้ว่าจะไม่รู้จักกัน มีครั้งหนึ่งที่เด็กเล็กสวัสดีดิฉันแล้วพูดอะไรต่ออีกซึ่ง
ดิฉันไม่เข้าใจเพราะเป็นภาษาเยอรมัน ดิฉันเลยตอบกลับไปเป็นภาษาไทยว่า “อะไรนะคะ” หน้าตาเด็กคนนั้น
เหวอยังกะเจอผี...น่าสงสารจริง ๆ ขอโทษด้วยนะจ๊ะ ประชาชนชาวสวิสที่อยู่นอกเมือง ส่วนใหญ่ก็จะทาอาชีพ
เกษตรกรรมค่ะ ซึ่งก็เหมือนบ้านเราที่รายได้ไม่เยอะ แต่รัฐบาลและคนในประเทศจะช่วยเหลือเกษตรกรโดยซื้อ
สินค้าเกษตรในราคาสูงและสูงกว่า สินค้าที่ต้องข้ามน้าข้ามทะเลมาจากต่างประเทศ แต่ดิฉันเป็นนักศึกษารายได้
น้อยจึงซื้อของจากต่างชาติที่ราคาถูกเป็นส่วนใหญ่
มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์เมืองท่องเที่ยวถ้าไม่เที่ยวก็คงจะไม่ได้ และขอบอกได้เลยว่าประเทศเขาสวยจริง ๆ
มันเหมือนนั่งดูภาพขนาดใหญ่ในนิทานที่เราเคยดูสมัยเด็ก ๆ ที่มีภูเขา ลาธาร ดอกไม้ ผีเสื้อ กระท่อมบนภูเขา ฝูง
แกะ และอากาศสดชื่น...อยากกลับไปเที่ยวอีกรอบ นอกจากความสวยงามแล้ว ระบบการคมนาคมของเขาก็ถือได้

ว่า On time มาก ๆ ค่ะ และมีตารางเวลาบอกชัดเจน ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่ระบุไว้ รถจะไม่ออกจากสถานีเป็นอันขาด
ฉะนั้นรับรองได้ว่าจะไม่ตกรถแน่ ๆ ระบบการศึกษาสาหรับเด็กที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นอีกอย่างที่น่าประทับใจ
คือเด็กจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ดังนั้น เด็กจะเดินไปโรงเรียนและกลับมาทานข้าวเที่ยงที่บ้านค่ะ ถ้าวัน
ไหนดิฉันทางานอยู่บา้ น ตอนใกล้เที่ยงก็จะได้ยินเสียงเด็กเจื้อยแจ้วเดินหยอกล้อกันกลับมาบ้าน ถือได้ว่าชีวิตสบาย
มากไม่ต้องตื่นแต่เช้าเผชิญรถติดเพื่อไปเรียนในโรงเรียนไกล ๆ ที่พ่อแม่เห็นว่าดีเหมือนบ้านเรา !

กองบรรณาธิการ: คณะกรรมการศูนย์ภาษา ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทร. 053 875453 URL: www.lc.mju.ac.th
ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและประธานกรรมการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

