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แม่
$$$โจ้สู่สากล...“Franco-Thai Scholarship Program”
โดย...กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุน Franco-Thai เป็นทุนสาหรับคนไทยที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศสในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) ทุนการศึกษาแบบเต็มจานวน ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศ
ฝรั่งเศส งดเว้นค่าเล่าเรียนในสถาบันของรัฐบางโปรแกรมตามสิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุน เงินรายเดือนในเวลา
ที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
2) ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจานวน ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศ
ฝรั่งเศส งดเว้นค่าเล่าเรียนในสถาบันของรัฐบางโปรแกรมตามสิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุน
โดยมีระยะเวลาการให้ทุนสาหรับปริญญาโท เป็นเวลา 10 เดือน (หรือชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาโท)
ส่วนปริญญาเอกจะได้รับทุนสูงสุดเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ : 1) มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35
ปี; 2) มีความตั้งใจไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสในระดับปริญญาโทหรือเอก; และ 3) มีทักษะภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาฝรั่งเศสหรือมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น มีความเป็นเลิศทางการศึกษาและประวัติผลการเรียนดี มีแรงจูงใจและ
เป้าหมายในการสมัคร ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่: www.francothai-science.com/scholarships/

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

Millingtonia hortensis, tree jasmine or Indian cork
tree, the sole species in the genus Millingtonia, is a tree native
to South Asia & South East Asia. It is known as Pip in Thai: ปีบ
The tree is evergreen and has an elongated pyramidal stem. The tree flowers twice a year from
April till the rains and from October to December. The white flowers come as
large panicles which emit a pleasant fragrance. They are bisexual and zygomorphic. The bell$
shaped
sepals of the flower have five small lobes. The flower has four stamens with parallel
anthers unlike in most other plants of this family where the anthers are divergent.
The corolla is a long tube with five lobes. The fruit is a smooth flat capsule and is partitioned
into two. It contains broad-winged seeds. The fruits are fed on by birds which aid in seed
dispersal. The tree is considered ornamental and the pleasant fragrance of the flowers renders
it ideal as a garden tree. The wood is also used as timber and the bark is used as an inferior
substitute for cork. The leaves are also used as a cheap substitute for tobacco in cigarettes.

โดย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจาเดือนตุลาคม 2558
บทบรรณาธิการ
วันเวลาได้วนมาถึงช่วงต้นฤดูหนาวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ สิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องหมายบอกถึงการก้าว
เข้าสู่เหมันตฤดูสาหรับพวกเราชาวแม่โจ้ก็คือการได้เห็นดอกปีบบานอีกครั้ง Leaflet ฉบับนี้จึงขอนาเกร็ดความรู้
เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับปีบ (หรือที่ชาวเมืองเหนือเรียกกันว่า “กาซะลอง”) มาให้ท่านผู้อ่านได้อ่านเล่นกัน ส่วนผู้ที่
สนใจต้องการจะไปศึกษาต่อยังประเทศฝรั่งเศส เรามีทุนการศึกษา Franco-Thai มาแนะนาให้รู้จักกันค่ะ สาหรับ
ผู้ที่สนใจไปประเทศออสเตรเลียก็สามารถเก็บข้อมูลเบือ้ งต้นได้จากคอลัมน์ “ต่างบ้านต่างเมือง” ในฉบับนี้ค่ะ
นอกจากนั้น เรายัง ขอแนะนาท่ านผู้อ่า นให้รู้ จักกับ Visiting Professor: Professor Thierry
Boucquey (ซึ่งได้รับทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกามาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านวิชาการและวิจัย
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมกับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้) กันด้วยค่ะ...
กองบรรณาธิการ

News & Updates

A very warm welcome to Professor Thierry Boucquey
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โ จ้ ยินดีต้อนรับ Professor Thierry Boucquey ในฐานะ Visiting
Professor ซึ่งได้รับทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกามาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและวิจัย
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมกับคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย แม่ โ จ้ Prof. Boucquey เป็ น
ศาสตราจารย์ทางด้าน French Studies & Humanities ประจา Scripps College เมือง Claremont รัฐ
California ประเทศสหรัฐอเมริกา Prof. Boucquey จะประจาอยู่ที่ศูนย์ภาษาเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน
(ระหว่างปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนธันวาคม 2558) โดยจะให้คาปรึกษาด้าน
ภาษาต่างประเทศแก่ศูนย์ภาษา คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจ ให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการทาวิจัยและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สอง ร่วมสอนวิชาด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ และร่วมจัดรายการวิทยุ “Learn English” ทาง
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz ขณะเดียวกัน ยังได้ให้ความสนใจ
ทาวิจัยเกี่ยวกับวรรณคดี เรื่อง “รามเกียรติ์” ควบคู่กันไปอีกด้วย...

คาคมสอนชีวติ ...

ต่างบ้านต่างเมือง...“Queensland - แดนจิงโจ้”

ที่
Quotation
36 "Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration."
37 “In order for three people to keep a secret, two must be dead.”
"We cannot teach people anything; we can only help them discover it within
38
themselves."
39 "Intelligence is the wife, imagination is the mistress, memory is the servant."
"Experience is not what happens to a man. It is what a man does with what
40
happens to him."
41 "In matters of style, swim with the current, in matters of principle, stand like a rock."
42 "Don't judge each day by the harvest you reap ... but by the seeds you plant!"
43 "Vision is the art of seeing things invisible.”
44 "The only thing in life achieved without effort is failure.”

Author
Thomas Edison
Benjamin Franklin

Galileo Gallilei

Victor Hugo
Aldous Huxley
Thomas Jefferson

R. L. Stevenson

Jonathan Swift
Unknown

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

English for Everyone…“English Phrases for Encouraging Someone”
Encouragement
Good luck!
Good luck on your test.
You can do it!
Do your best.
Do the best you can.
Work hard.
Keep up the good work.
Responses to good news
Wow!
That’s great!
That’s wonderful.
That’s really good news.
I’m glad/happy to hear that.
Congratulations!
Good for you!

Reassurance
Take it easy.
Don’t worry.
That’s okay.
It’s going to be all right.
Everything will be fine.
No problem.
Responses to bad news
That’s too bad.
That’s really sad.
That’s terrible! (for really bad news)
I’m sorry to hear that. (for sad news)

โดย...อาจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ขอเริ่มต้นทักทายผู้อ่านด้วยประโยคยอดนิยมของชาวออสซี่ คือ “G’day, mate; how are you?”…
ผมได้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเรียนต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย
ทางด้าน Data mining ที่ Data & Knowledge Engineering Unit, School of Information Technology
and Electrical Engineering, University of Queensland หรือเรียกสั้น ๆ ว่า UQ โดยด่านแรกของการได้ไป
เรียนต่อก็คือภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องสอบ IELTS ให้ได้คะแนนรวม 6.5 และทุก ๆ ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
จะต้องได้ไม่ต่ากว่า 6.0 ทั้งนี้ ระบบการศึกษาเล่าเรียนในประเทศออสเตรเลียนั้นมีลักษณะรากฐานมาจากระบบ
การเรีย นการสอนของประเทศอังกฤษที่ได้ รับ การยกย่องนับถื อในระดับสากล เหตุผลหลักที่ ผมเลือกเรีย นที่
University of Queensland นั้น เนื่องมาจากมี Professor ที่มีความถนัดทางด้านที่ ผมต้องการไปทาวิจัย
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อยู่ในกลุ่ม Go8 (Group of Eight) มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านการวิจัยของประเทศ
ออสเตรเลีย และอากาศใกล้เคียงกับเชียงใหม่บ้านเรา...
ออสเตรเลียเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีเวลาเร็วกว่าบ้านเราเพียง 3 ชั่วโมง เมือง
ที่ผมไปอยู่คือ Brisbane ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Queensland ต้องบอกเลยว่าเป็นเมืองที่สงบ เงียบ ไม่วุ่นวาย
เหมือนกับ Sydney ที่ชอบมากคือระบบขนส่งของเมืองนี้ เราสามารถจะใช้บัตรโดยสารบัตรเดียวเดินทางได้ตั้งแต่
จักรยาน รถบัส รถไฟ และเรือเฟอร์รี่ ที่สาคัญคือมีบัตรส่วนลดสาหรับนักศึกษาในอัตราครึ่งราคาอีกด้วย ส่วนเรื่อง
อาหารการกิน แทบไม่ต้องห่วง มีทุกอย่างเหมือนบ้านเราเพราะมีชุมชนคนไทย เวียดนามและจีนที่เอาของจาก
บ้านเราไปขาย (น้าพริกอ่องและขนมจีนน้าเงี้ยวก็มี ครับ!) นอกจากนั้น Brisbane ยังมีร้านอาหารไทยมากกว่า
250 ร้าน แต่สาหรับซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเปิดถึง 6 โมงเย็นเท่านั้น ยกเว้นวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่จะปิด 3 ทุ่ม
ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ จะพร้อมใจกันปิดเพื่อให้ชาวออสซี่ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวในวันหยุด (Public holiday)

ระบบการศึกษาของที่ UQ สาหรับปริญญาเอกจะไม่มี การลงเรีย นรายวิชา จะทาวิจัย อย่างเดีย ว
สามารถเริ่มเรียนได้ตลอดเวลาทั้งปี โดยจะแบ่งการลงทะเบียนเป็นไตรมาส (Quarter)…สุดท้ายนี้อยากบอกกับ
ผู้อ่านทุก ๆ คนว่า ภาษาคือใบเบิกทางสู่โลกกว้างของเรา สู่ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิต การได้มีโอกาสไปเรียนต่อ
ต่างประเทศไม่มีคาว่าโชคดีหากไม่ได้มีการวางแผนชีวิตที่ดี...Good luck is the result of good planning.

แหล่งอ้างอิง: Language learning base. http://languagelearningbase.com/85233/
กองบรรณาธิการ: คณะกรรมการศูนย์ภาษา ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทร. 053 875453 URL: www.lc.mju.ac.th
ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและประธานกรรมการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

