นานาสากล

คำคมสอนชีวติ ...
ที่
Quotation
Author
69 "The difference between genius and stupidity is that genius has its limits." Albert Einstein
"The true measure of a man is how he treats someone who can do him
70
Samuel Johnson
absolutely no good."
"In the end we will remember not the words of our enemies but the
Martin Luther
71
silence of our friends."
King
"Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's
Abraham
72
character, give him power."
Lincoln
Theodore
73 "With self-discipline most anything is possible."
Roosevelt
"Reasonable men adapt to the world. Unreasonable men adapt the world George Bernard
74
to themselves. That's why all progress depends on unreasonable men."
Shaw

โดย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจาเดือนมีนาคม 2559
บทบรรณาธิการ
เช่นเดียวกับคาโบราณที่ว่า “งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา – All good things must come to an end.”
ทั้งนี้ สาหรับชาวแม่โจ้หลาย ๆ คนที่ยังทาใจไม่ได้กับบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เงียบเหงาขึ้นมาอย่าง
ปัจจุบันทันด่วนหลังจากที่งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 (National Agricultural Fair 2016) ได้จบสิ้นลง ถึงแม้ว่า
งานเทศกาลดี ๆ เช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในรั้วแม่โจ้ของเรา เราก็คาดหวังว่าจะได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศดี ๆ
แบบนี้อีกในอนาคตอันใกล้นะคะ
สาหรับ Leaflet ฉบับนี้ เราก็มีสาระน่ารู้ที่หลากหลายมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ โดยเนื้อหาของบางคอลัมน์
เป็นเนื้อหาที่ต่อจากฉบับที่แล้ว ดังนั้น ผู้อ่านท่านใดที่ต้องการอ่านเนื้อหาบางส่วนย้อยหลัง ท่านสามารถอ่านได้
จาก Website ของศูนย์ภาษา (URL: http://www.lc.mju.ac.th/lc/nana_more.php) ค่ะ

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

Wiki Story…“Siberian Husky”
From Wikipedia, the free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Siberian_Husky

The Siberian Husky is a medium size, dense-coat working dog
breed that originated in north-eastern Siberia. The breed belongs to the
Spitz genetic family. It is recognizable by its thickly furred double coat, erect
Triangular ears, and distinctive markings. Huskies are a very active, energetic, and resilient breed
whose ancestors came from the extremely cold and harsh environment of the Siberian Arctic.
Siberian Huskies were bred by the Chukchi of Northeastern Asia to pull heavy loads long
$
distances
through difficult conditions. The dogs were imported into Alaska during the Nome
Gold Rush and later spread into the United States and Canada. They were initially sent to
Alaska and Canada as sled dogs, but rapidly acquired the status of family pets and show dogs.
It is thought that the term "husky" is a corruption of the nickname "Esky" once applied
to the Eskimo and subsequently to their dogs. Breeds descending from the Eskimo dog or
Qimmiq were once found throughout the Northern Hemisphere from Siberia to Canada, Alaska,
Greenland, Labrador, and Baffin Island.

กองบรรณาธิการ

News & Updates
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณแผ่นดิน (AEC) ประจาปี พ.ศ. 2559) ในหัวข้อ “English for
Specific Purposes” ที่เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทางตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา/
หลัก สู ตรในระดับ ปริญญาตรี ซึ่ง โครงการนี้ ถื อเป็น หนึ่งในโครงการที่มีเ ป้าหมายเพื่อเพิ่ มศักยภาพและขี ด
ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแม่โ จ้ของเราให้มีมากขึ้น ตามนโยบายความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเป็นบัณฑิตในอนาคตที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการ/นายจ้างมากยิ่งขึ้น
การฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นสาหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทุกหลักสูตรทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งหลักสูตร 2 ปี และ
หลักสูตร 4 ปี จานวนทั้งสิ้น 45 กลุ่ม โดยมีหลักสูตรที่สนใจเข้าร่วม
โครงการแล้ว มากมายจากหลากหลายคณะ ได้แก่ คณะวิ ทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น

When NOT to Use Definite Article ‘the’…

ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว...

When you talk about things in general.
- I like flowers.
- Women love it when men send them flowers!
- Houses are expensive in that neighbourhood.
Noun + number.
- The train to Paris leaves from platform 2.
- Picture number 6 matches with ‘window’.
Months, days of the week (indefinite).
- The weekend is over on Monday morning.
- July and August are the most popular months for holidays.
Names – holidays, geography, companies, languages.
- I got a beautiful new dress for Christmas.
- Peter and John live in London.
- Bill Gates founded Microsoft.
- He applied to Cambridge, Yale, and Stanford.
- I speak French.
Places, locations, streets.
- I left my book at home.
- I usually go to church on Sundays.
- Good night everyone! I’m going to bed.
Sports
- I love to go skiing in the winter.
- I play football every day after school.
Acronyms
- UNESCO was formed in 1946.
- John Smith got his MBA at UCLA.
EXCEPTION:
You need to use ‘the’ before acronyms of organizations & countries when the letters are
pronounced individually, not as a word (the EU, the US, the CIA, the FBI)
- The UN was created after the Second World War.
แหล่งอ้างอิง: Language learning base. http://languagelearningbase.com/88656/

ต่ำงบ้ำนต่ำงเมือง...“ชีวติ สบำยสบำยช่วงเรียนปริญญำโท”
โดย...อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล
ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว...

ในช่วงแรก ๆ ที่ ผมย้ายเมืองไปเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนั้น ปัญหาหลักของการปรับตัวในการ
เรียนสาหรับผมก็คือภาษาอังกฤษอีกแล้วครับ ผมผู้ซึ่งเคยมีความมั่นใจว่าอย่างน้อยก็พอที่จะสื่อสารกับคนต่างชาติ
ได้รู้เรื่องบ้างกลับกลายเป็นผู้ที่ความมั่นใจหายไปหมดเลยภายหลังจากที่ได้เริ่มเรียนไปได้ยังไม่พ้นอาทิตย์แรก ถ้า
ผมจาไม่ผิด...ในตอนนั้นผมไม่สามารถจับใจความเนื้อหาในห้องเรียนได้เลย ผมจะฟังออกได้เพียงแค่คาสาคัญทาง
เทคนิคที่ผมคุ้นเคยเนื่องจากอาจารย์ที่สอนผมก็เป็นชาวต่างชาติเหมือนกัน ! (ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละชาติก็จะมี
สาเนียงภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไป) แรก ๆ ผมก็ไม่คุ้นเคยกับสาเนียงเหล่านั้น แต่เมื่อเรียนไปสักพักผมก็เริ่มที่
จะจับใจความจากอาจารย์ได้มากขึ้น ส่วนการสื่อสารกับเพื่อน ๆ นั้น ผมคิดว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาสาหรับผมเท่าไหร่
เนื่องจากเรื่องที่คุยกันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งแตกต่างกับการเรียนในห้องเรียนที่มีความซับซ้อนอยู่มากกว่า
จากที่ผมได้สัมผัสมาผมคิดว่า ระบบการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยก็จะมีความแตกต่างจากทางบ้านเราอยู่บ้าง สิ่งที่
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือ เอกสารประกอบการเรียน ซึ่งมีอยู่
2 สิ่งที่ผมสังเกตได้ คือ เอกสารแล็บ (Lab Manual) กับเนื้อหา
ข้อสอบเก่า...สาหรับเอกสารแล็บนั้น นักศึกษาจะสามารถทาแล็บ
ตามเอกสารได้ด้วยตนเอง เนื่องจากทั้งคาอธิบายเนื้อหาและวิธีการปฏิบัติจะถูกรวมอยู่ในเอกสารแล้วทั้งสิ้น แต่ถ้า
หากมีใครติดปัญหาอะไรก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ช่วยสอน (TA) ที่จะคอยช่วยเหลือในการ
ทาแล็บอีกทีหนึ่ง ส่วนเนื้อหาข้อสอบเก่า ตรงนี้แตกต่างกับการศึกษาของบ้านเราอย่างชัดเจน ผมเข้าใจว่าน่าจะ
เป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่ผมไปเรียนที่ได้จัดทาคลังเก็บข้อสอบเก่าไว้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ทันที
ที่ผมรู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่ผมก็ตื่นเต้นมาก เพราะว่าสมัยที่เรียนอยู่ที่เมืองไทย ข้อสอบเก่าเป็นอะไรที่หายากมาก นาน ๆ ที
จะมีหลุดมาจากรุ่นพี่สักครั้ง แต่ว่าที่นั่นใครก็สามารถไปหาโหลดมาได้ มาถึงตอนนี้วันที่ผมได้มาเป็นอาจารย์ ผมก็
ลองคิดย้อนกลับไป ผมคิดว่าการเผยแพร่ข้อสอบเก่านั้นเป็นการเพิ่มภาระให้กับ อาจารย์ผู้สอนที่จะต้องแต่ง
ข้อสอบใหม่ทุก ๆ ครั้ง แต่ว่าเป็นข้อดีสาหรับตัวนักศึกษาเอง เนื่องจากความหลากหลายของข้อสอบจะช่วยให้
นักศึกษาสร้างกระบวนการคิดที่หลากหลายมากขึ้นนะครับ
ในชีวิตการเรียนปริญญาโทของผมนั้น ผมเรียน ๆ เที่ยว ๆ ไม่ได้เครียดมาก จะมีเครียดบ้างก็แค่ช่วง
ก่อนสอบและช่วงส่งงานที่มีให้ทาอยู่ทุกอาทิตย์เท่านั้น ผมคิดว่าความเข้มข้นของเนื้อหาที่เรียนนั้นก็ไม่ได้ต่างอะไร
จากบ้านเรามาก จะต่างก็ตรงกระบวนการเรียนการสอนเท่านั้น ผมเชื่อว่าเด็กฝรั่งไม่ได้ฉลาดไปกว่าเราเลย แต่สิ่งที่
เราจะเสียเปรียบก็คือเรื่องภาษา หากตัดปัญหาเรื่องภาษาไป ผมมั่นใจว่าเราทุกคนก็สามารถเรียนได้ไม่ยากเลย ผม
ยังแอบคิดว่าด้วยระบบที่เอื้อต่อการเรียนของเค้านั้น มันจึงทาให้การเรียนของเค้าง่ายกว่าบ้านเราด้วยซ้าไป...
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ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและประธานกรรมการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

