ก้าวไปด้วยกันกับ สวท.(50)
Let’s Walk forward together with APRO (50)

กาหนดการสาคัญ
ภาคปกติ
ธันวาคม 2555
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วันสุดท้ายของการชาระเงินค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ ประจาภาค
การศึกษาที่ 2/2555 ถ้าเกินกาหนดนักศึกษาอาจไม่ได้รับอนุญาตให้
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2555

ภาค กศ.บป.
ธันวาคม 2555

วันสุดท้ายของการส่งคาร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคการศึกษา
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ที่ 1/2555 ถึงคณะ

ธันวาคม 2555

วันสุดท้ายของการส่งคาร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียนของภาค
การศึกษาที่ 1/2555 โดยรายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ W

ธันวาคม 2555

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2555

ทาไมจึงดูเกรดไม่ได้

ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2555 นักศึกษาภาคปกติหลายคนมา ติดต่อ ซักถามว่า ทา ไมจึงดูเกรด
ของภาคการศึกษาที่ 1/2555 ไม่ได้ บางคนบ่น ไปใน Facebook ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ด้วยสานวนต่างกัน แต่ความหมายเหมือนกัน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สื่อสารต่อ ให้ตรงกัน จึงขอชี้แจงถึงสาเหตุที่อาจเป็นปัญหา ทาให้นักศึกษา
บางคน ดูเกรดไม่ได้ในขณะนั้น ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยกาหนดให้อาจารย์ส่งเกรดภายในวันที่
2 พฤศจิกายน 2555 แต่มหาวิทยาลัยเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2555
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ทาให้นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่สามารถดูเกรด
ได้ ในวันเปิดภาคการศึกษา เพราะกระบวนการกรอกเกรดและ
Upload เกรดลงในระบบ Internet จะต้องใช้เวลาช่วงหนึ่ง
2. นักศึกษาอาจจะยังไม่ได้ประเมินผู้สอนในระบบ
เกรดไม่ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เขียนโปรแกรมเพื่อให้นักศึกษา

Internet จึงทาให้ดู
ประเมินผู้สอนเท่านั้น ที่

สามารถดูเกรดได้
3. ผู้สอนอาจส่งเกรดช้ากว่ากาหนด หรือยังไม่ส่งเกรดมาให้ สานักส่งเสริมวิชาการ ฯ จึงยังไม่สามารถดู
เกรดในบางวิชา
4. เกรดมาถึงสานักส่งเสริมวิชาการ ฯ ซึ่งจะรวมกันเป็นจานวนมาก งานทะเบียนจะช่วยกันทยอย
บันทึก เกรดลงในระบบคอมพิวเตอร์ของสานัก ถ้านักศึกษาคนใดยังดูเกรดไม่ได้อาจมีสาเหตุจาก ยังไ

ม่ถึงคิว

กรอกเกรดของนักศึกษารายนั้ น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทุกคนในส่ วนงานทะเบียนจะ บันทึก ใส่เกรดลง
ในระบบคอมพิวเตอร์ให้เร็วที่สุด
5. บางครั้งถึงแม้งานทะเบียนจะ บันทึก เกรดลงในระบบคอมพิวเตอร์ของสานักแล้ว ขั้นตอนต่อไป
จะต้องให้เจ้าหน้าที่ ทีค่ วบคุมระบบข้อมูลของมหาวิทยาลัย Upload ข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาสามารถดูเกรดใน
ระบบ Internet ได้ ซึ่งการ Upload ข้อมูลจะทาเป็นครั้ง ๆ อาจเป็น 1 วัน /ครั้ง หรือ 2 วัน /ครั้ง เป็นต้น
นักศึกษาจึงต้องรออีกช่วงเวลาหนึ่ง จึงจะสามารถดูเกรดได้
6. นักศึกษาที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) อาจจะดูเกรดไม่ได้ เพราะนักศึ กษารายนั้นยังไม่ได้รับการ
โอนเงิน เพื่อการลงทะเบียนเข้าในระบบคอมพิวเตอร์
นอกจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น อาจมีสาเหตุเล็กๆ น้อยๆ ที่ทาให้ดูเกรดไม่ได้ เช่น

ไฟตกในขณะที่

กรอกเกรดเป็นต้น
อย่างไรก็ตามสานักส่งเสริมวิชาการฯ เคยเสนอมหาวิทยาลัยใช้โปรแกรมที่สามารถทาให้ ผู้สอนส่งเกรด
ผ่านระบบ Internet ได้ ก็จะทาให้นักศึกษาดูเกรดได้เร็วขึ้น คงต้องรออีกระยะหนึ่งเพื่อให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาการลงทุน ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อนักศึกษาของเรา ต่อไป
**************************

ของแถม

===

ถอนหญ้า = = = =

" ก๊อกๆๆๆๆ"
เสียงเคาะประตูที่ดังผ่านแผ่นไม้มา พร้อมๆ กับเสียงที่ดูเหมือนกับเป็นคาสั่งว่า
" ตื่นนอนได้แล้วจะได้ช่วยกันทางาน"
เด็กน้อยคนหนึ่งตื่นขึ้นมา ท่าทางงัวเงียสลึมสลือ มือจับผ้าห่มที่อยู่ปลายเตียงมาพับและ
ตอบรับเสียงปลุกนั้น
" อืม.....ตื่นแล้ว ได้ยินแล้ว" "นี่วันหยุดนะเนี่ย" เด็กน้อยบ่นกับตัวเอง
" เดี๋ยวกินข้าวเสร็จ ไปถอนหญ้าที่ไร่นะ" พ่อสั่งขณะที่ใช้ตะเกียบคีบเนื้อปลาให้ลูกชาย
เด็กน้อยพยักหน้าตอบ และลงมือทานอาหารมื้อแรกของวัน
หลังจากทานอาหารเสร็จ เด็กน้อยเดินไปหยิบหมวกและเสื้อแขนยาวมาสวมเพื่อกันแดด
แล้ววิ่งออกไปหน้าบ้าน
กระโดดขึ้นซ้อนท้ายจักรยานโบราณสภาพเก่าโทรม บ่งบอกถึงอายุการใช้งานซึ่งมีพ่อเป็นผู้ขี่
ในระหว่างทาง เด็กน้อยคุยกับพ่อตลอด เขาป้อนคาถามที่อยากรู้
ซึ่งบางครั้งดูเหมือนกับว่าผู้เป็นพ่อจะพยายามสอดแทรกให้แง่คิดตลอด
โดยที่เด็กน้อยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ไม่นานนักก็ถึงไร่ที่เขามีภารกิจที่จะต้องทา
" ถอนหญ้า" ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ..หญ้าเปรียบเสมือน "ศัตรูตัวฉกาจของชาวไร่"
" เดี๋ยวเจ้าถอนแปลงนี้นะ" พ่อสั่งพร้อมกับชี้นิ้วไปที่แปลงผัก
เด็กน้อยรับคาและลงมือถอนหญ้าออกจากแปลงผัก ทีละต้น ทีละต้น จนกระทั่งศัตรูตัวฉกาจของชาวไร่หายไปจาก
แปลงผักจนหมดสิ้น
" ไปพักกินน้าที่ใต้ต้นมะม่วงก่อน....ไป" เด็กน้อยรับคาพ่อแล้วเดินไปพัก
" กลับมาเร็วๆ นะ ยังมีอีกแปลงหนึ่ง" เสียงพ่อสั่งตามหลังเด็กน้อยหลังจากได้พักกินน้า พ่อได้ส่งจอบให้เด็ก
น้อย พร้อมกับพูดว่า "เอ้า...เอาไปถากหญ้า"
เด็กน้อยรับจอบและตรงไปยังแปลงผักเพื่อทาภารกิจต่อ ดูเหมือนว่าเด็กน้อยจะพึงพอใจกับการใช้
จอบถากหญ้ามากกว่าการใช้มือถอน เหตุผลก็คือ มันทาให้เขาสามารถทางานได้รวดเร็ว ซึ่งไม่ นานนักเขาก็
จัดการกับศัตรูตัวฉกาจของชาวไร่อย่างราบคาบ หลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นลง พ่อลูกก็พากันกลับบ้าน
ระหว่างทางเด็กน้อยถาม "ทาไมไม่ให้ผมใช้จอบตั้งแต่แรกล่ะ ทั้งๆ ที่ทางานได้เร็วกว่า " พ่อไม่ตอบ ได้แต่อมยิ้ม
เก็บซ่อนคาตอบไว้เพียงผู้เดียว ผ่านไป 1 สัปดาห์ พ่อได้พาเด็กน้อยกลับไปที่ไร่อีก สิ่งที่เด็กน้อยเห็นก็คือ
แปลงที่ใช้มือถอน บัดนี้ไม่มีหญ้าให้เขาถอนเลย แม้แต่ต้นเดียว
แต่... แปลงที่ใช้จอบถาก กลับมีต้นหญ้าปกคลุมเหมือนเดิม
" ทาไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะ" เด็กน้อยถามด้วยความสงสัย ทั้งๆ ที่เขาได้จัดการมันหมดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
พ่อตอบ "แปลงที่เจ้าใช้มือถอนน่ะ เจ้าได้ถอนมันถึงรากถึงโคน ส่วนแปลงที่เจ้าใช้จอบถากน่ะ

เจ้าเพียงแต่ตัดเอาส่วนปลายของมันออกเท่านั้น มันยังคงมีส่วนที่ฝังลึกอยู่ในดินอีก ”
“ มันก็เหมือนกับปัญหาต่างๆ ที่เราพบเจอนั่นแหละ ถ้าเราแก้ปัญหาที่ป ลายเหตุ โดยปล่อยสาเหตุของปัญหา
ไว้ ไม่นานนักปัญหานั้นก็จะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าอีก แต่ถ้าเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แม้มันจะยาก
สักนิด แต่มันก็ทาให้ปัญหานั้นหมดไปได้" เด็กน้อยยิ้มรับด้วยความเข้าใจ " จงหันหน้าสู้กับปัญหา.....จัดการกับ
สาเหตุ.....และอย่าท้อถอย" …………….

