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ทีมาและความสําคัญ 

 เนืองจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้กําหนดคุณพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ทบีัณฑิตของ

ภาควิชาพึงมไีว้ประการหนึงคือ การตรงต่อเวลา ซึงในเค้าโครงรายวิชาของแต่ละวิชาได้กําหนดวิธีการ

ประเมินอย่างเป็นรูปธรรม แต่จากผลประเมินการฝึกปฺฎิบตัิงานในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศพบว่า ย ัง

ประสบป ั ญหาด้านการไม่ตรงต่อเวลาของนักศึกษา ซึงจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพของ

นักศึกษาในอนาคต 

 ภาควิชาไดเ้ห็นว่าประเด็นในเรืองการตรงต่อเวลาเป็นเรืองจําเป็น และต้องมีการจัดกระบวนการใน

การเรียนการสอนทีจะฝึกฝนให้นักศึกษาได้ตระหนักและนําไปปฏิบัติตามในทุกรายวิชาทีเปิดสอน ภาควิชา

จึงได้จ ัดโครงการจัดการความรู้เรือง “เทคนิคการสอนเพือส่งเสริมจริยธรรมด้านการตรงต่อเวลา” จํานวน 2 ครั ง 

โดยมีว ัตถุประสงคด์ังต่อไปน ี

 1. เพือให้อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทางการเรียนการสอนได้ถ่ายทอดและแลกเปลียนประสบการณ์

และวิธีการสอนในเรืองการตรงต่อเวลาในกลุ่มผู้สอนด้วยกัน 

 2. เพือใหอ้าจารย์ในภาควิชาร่วมกันสังเคราะห์งานวิจ ัยทีเกียวข้องกับเทคนิคการสอนด้านจริยธรรม 

และนําความรู้เหล่านั นมาเป็นแนวปฏบิัติในการเรียนการสอนของภาควิชา 

 3. เพือศึกษาแนวปฏิบัติทีดีสําหรับการสอนให้นักศึกษามีจริยธรรมในด้านการตรงต่อเวลา 

สําหรับกระบวนการในการจัดการแลกเปลียนเรียนรู้ในโครงการครงันี ภาควิชาได้ดําเนินการดังนี 

 . สืบค้นงานวิจ ัยทีเกียวข้องกับเทคนิคการสอนเรืองการตรงต่อเวลา จากฐานข้อมูลหอ้งสมุด และ

พบว่ามีงานวิจ ัยจํานวน  รายการทีสอดคลอ้งกับประเด็นดังกล่าว(รายการตามบรรณานุกรมด้านท้าย) 

 2. ศึกษาแนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 3. สกัดความรูจ้ากงานวิจ ัยทีเกียวข้อง และพิจารณาความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

 4. นําความรู้ทสีกัดจากงานวิจ ัยและแนวปฏิบัติ มาอภิปรายและแลกเปลียนเรียนรู้จากประสบการณ์

ของผู้สอนทั งหมดของภาควิชา 



 5. กําหนดเป็นแนวปฏิบัติทีดี เพือทดลองใช้ในการเรียนการสอนของภาควชิา ในภาคการศึกษา 

1/2557 โดยกําหนดวิธีการและเกณฑ์การประเมินผลไว้อย่างชัดเจน 

 6. นําผลการทดลองปฏิบัติ มาแลกเปลียนเรียนรู้ และปรับปรุงแนวปฏิบัติอย่างต่อเนืองในการ

ประชุมของภาควิชา 

 7. นําแนวปฏิบัติทีดีเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ “การจัดการความรู”้ ของคณะศิลปศาสตร์และภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์เพือแลกเปลยีนเรียนรู้ก ับภาควิชาอืน ๆ ต่อไป 

 

แนวปฏิบัติเกียวกับการตรงต่อเวลา 

 ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา โดย

เน้นจริยธรรมด้านการตรงต่อเวลา จึงบรรจุแนวปฏิบัติด้านต่าง ๆ ลงใน มคอ.3 ดังนี 

. การเข้าชั นเรียน 

 .  นักศึกษาทุกคนต้องลงชือเข้าชั นเรียนทุกครั ง 

 1.2 นักศึกษาสามารถเข้าเรียนสายได้ 10 นาท ี

 .3 การเข้าชั นเรียนสายเกิน  นาที แต่ไม่เกิน  นาที ถือเป็น การมาสาย 

 .4 การเข้าชั นเรียนสายเกิน  นาที ถือเป็น การขาดเรียน 

 1.5 การเข้าชั นเรียนสาย 2 ครั ง ถือเป็น การขาดเรียน  ครั ง 

 .6 นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของการเรียนการสอน (หรือขาดได้ 9 ครั ง

ต่อภาคการศึกษา) จึงจะมีสิทธิ เข้าสอบไล่รายวิชานั น  

 1.7 การลาป่ วย นักศึกษาต้องมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน หากนักศึกษาไม่มีใบรับรองแพทย์ ให้

อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 

 .8 การลากิจ นักศึกษาต้องมจีดหมายรับรองจากโครงการทีเข้าร่วมกิจกรรม หรือการลากิจซึงเป็น

เหตุสุดวิส ัย ทั งนีให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 

 .9 นักศึกษาทีเข้าชั นเรียนตรงตามเวลาทีกําหนดทุกครั ง จะได้ร ับคะแนนสูงสุดตามเกณฑ์ด้านการ

ตรงต่อเวลา 

 1.10 กรณีทีอาจารย์ผู้ร ับผิดชอบรายวิชาไม่สามารถเข้าสอนได้ ต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 1 ว ัน และจัดการเรียนการสอนชดเชย 

. การเลิกชั นเรียน 

 อาจารย์ผู้สอนต้องเลิกชั นเรียนก่อนสินสุดคาบเรียนประมาณ  นาท ี



. การส่งงาน 

 .  นักศึกษาต้องส่งงานทีได้ร ับมอบหมายตามข้อกําหนดทีได้ตกลงร่วมกันในชั นเรียน  

 3.2 นักศึกษาทีส่งงานตรงตามเวลาทีกําหนดทุกครั ง จะได้ร ับคะแนนสูงสุดตามเกณฑ์ด้านการตรง

ต่อเวลา 

 .  นักศึกษาทีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ .  จะได้ร ับคะแนนลดหลั นตามสัดส่วน ทั งนีอยู่ในดุลย

พินิจของอาจารย์ผู้สอน 

4. จํานวนสัปดาห์ของการเรียนการสอน 

 อาจารย์ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอน  ส ัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ 

 

วิธีการตรวจสอบเวลาเข้าเรียนของนักศึกษา 

 เมือเริมการเรียนการสอนในแต่ละคาบเรียน นักศึกษาจะลงชือและเวลาเข้าเรียนในแบบลงเวลาเข้า

เรียนภายใน 10 นาทีนับตั งแต่เริมคาบเรียน หากเกินกําหนด 10 นาทีแต่ไม่เกิน 30 นาทีให้ถือว่า มาสาย 

แต่หากเกิน 30 นาทีให้ถือว่า ขาดเรียน 

 

วิธีการให้คะแนน 

 คะแนนด้านการตรงต่อเวลา คิดเป็นร้อยละ 5 ของคะแนนทั งรายวิชา โดยมีเกณฑ์ในการใหค้ะแนน

ดังน ี

จํานวนครั งที

ขาดเรียน 
คะแนนทีได้ 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5-6 1 

7-8 0 

9 ครั งขึนไป หมดสิทธิ สอบ 

 



การแจ้งเรืองเกณฑก์ารให้คะแนนด้านการตรงต่อเวลา 

 1. อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งนักศึกษาเรืองเกณฑก์ารให้คะแนนด้านการตรงต่อเวลาในสัปดาหแ์รกของ

ทุกภาคการศกึษา 

 2. ภาควิชาฯ ติดประกาศเกณฑ์การให้คะแนนด้านการตรงต่อเวลาไว้ทีช ั น  คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์

ร ังสิต และห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์ 
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