
แนวปฏิบัติท่ีดี 

เรื่อง  เทคนิคการสอนเพ่ือสงเสริมจริยธรรมดานการตรงตอเวลา 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะศิลปศาสตร 

 
ท่ีมาและความสําคัญ 
 เน่ืองจากภาควิชาบรรณารักษศาสตรไดกําหนดคุณพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ที่บัณฑิตของ
ภาควิชาพึงมีไวประการหน่ึงคือ การตรงตอเวลา ซึ่งในเคาโครงรายวิชาของแตละวิชาไดกําหนดวิธีการประเมิน
อยางเปนรูปธรรม แตจากผลประเมินการฝกปฺฎิบัติงานในหองสมุดและศูนยสารสนเทศพบวา ยังประสบปญหาดาน
การไมตรงตอเวลาของนักศึกษา ซึ่งจะสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต 

 ภาควิชาไดเห็นวาประเด็นในเรื่องการตรงตอเวลาเปนเรื่องจําเปน และตองมีการจัดกระบวนการในการ
เรียนการสอนที่จะฝกฝนใหนักศึกษาไดตระหนักและนําไปปฏิบัติตามในทุกรายวิชาที่เปดสอน ภาควิชาจึงไดจัด
โครงการจัดการความรูเรื่อง “เทคนิคการสอนเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานการตรงตอเวลา” จํานวน 2 ครั้ง โดยมี
วัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

 1. เพื่อใหอาจารยผูมีประสบการณทางการเรียนการสอนไดถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณและ
วิธีการสอนในเรื่องการตรงตอเวลาในกลุมผูสอนดวยกัน 

 2. เพื่อใหอาจารยในภาควิชารวมกันสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคนิคการสอนดานจริยธรรม และ
นําความรูเหลาน้ันมาเปนแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนของภาควิชา 

 3. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการสอนใหนักศึกษามีจริยธรรมในดานการตรงตอเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในโครงการครั้งน้ี ภาควิชาไดดําเนินการดังน้ี 

ลักษณะกิจกรรม  วิธีดําเนินการ กําหนดการจัด 

กิจกรรมจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี  1  -สืบคนและ ศึกษาความรูจาก
งานวิจัยดานการเรียนการสอนดาน
การสอดแทรกคุณธรรม ( 
บรรณานุกรมแนบทาย) 

- แลกเปลี่ยนประสบการณการ
เรียนการสอนดานคุณธรรม 
จริยธรรม ระหวางกลุมผูสอน 

- ศึกษาแนวปฏิบัติการเขาหองเรียน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

25 มิย. 2557 

กิจกรรมจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี  2   . สกัดความรูจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
และพิจารณาความสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

-นําความรูที่สกัดจากงานวิจัยและ
แน วป ฏิบั ติ  ม าอ ภิป ร า ยแ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณ
ของผูสอนทั้งหมดของภาควิชา 

- กําหนดเปนแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ
ทดลองใชในการเรียนการสอนของ
ภาควิชา ในภาคการศึกษา 1/2557 
โดยกําหนดวิธีการและเกณฑการ
ประเมินผลไวอยางชัดเจน 

18 กรกฏาคม 2557 

นําแนวปฏิบัติท่ีดีไปใชในการเรียนการสอนทุก
รายวิชาใน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 

 เพื่อทดลองประสิทธิผลของแนว
ปฏิบัติที่ดี  

18 สิงหาคม 2557 

    

นําผลการทดลองปฏิบัติ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และปรับปรุงแนวปฏิบัติอยางตอเน่ืองในการ
ประชุมของภาควิชา 

 เพื่ อ ใหป รั บปรุ ง แนวป ฏิบั ติ ให
ไดผลดีย่ิงข้ึน  

ยังไม ได ดําเ นินการ
อยางเปนทางการใน
การประชุมภาควิชาฯ 



ลักษณะกิจกรรม  วิธีดําเนินการ กําหนดการจัด 

เปนการแลกเปลี่ยน
แบบไมเปนทางการ 
ในกลุมอาจารย 

นําแนวปฏิบัติท่ีดีเผยแพรผานเว็บไซต “การ
จัดการความรู” ของคณะศิลปศาสตรและ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภาควิชา
อื่น ๆ ตอไป 

 สิงหาคม   2557 

 

** หมายเหตุ ** ภาควิชาบรรณารักษศาสตรได เริ่มทดลองใชแนวปฏิบัติที่ดี ในทุกรายวิชาที่เปดการเรียนการสอน 

และ เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1/ 2557 เปนตนไป  

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแนวปฏิบัติท่ีดี  

1. ภาคการศึกษา 1/2557  
จํานวนนักศึกษาเขาช้ันเรียนตรงตอเวลารอยละ  80  
2. ภาคการศึกษา 2/2557  
จํานวนนักศึกษาเขาช้ันเรียนตรงตอเวลารอยละ  90 

 

ผลการดําเนินงาน 

 จากการทดลองการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดี ดานการตรงตอเวลา ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

ในภาคการศึกษาที่ 1/ 2557 ( 18 สิงหาคม -  1 กันยายน 2557)  พบวามีนักศึกษาเขาช้ันเรียนตรงเวลารอยละ 

90  

 

 

 

 

 



ภาคผนวก  
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการตรงตอเวลา 
 ในปการศึกษา 2557 ภาควิชาบรรณารักษศาสตรมุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา โดยเนน
จริยธรรมดานการตรงตอเวลา จึงบรรจุแนวปฏิบัติดานตาง ๆ ลงใน มคอ.3 ดังน้ี 
1. การเขาชั้นเรียน 
 1.1 นักศึกษาทุกคนตองลงช่ือเขาช้ันเรียนทุกครั้ง 

 1.2 นักศึกษาสามารถเขาเรียนสายได 10 นาท ี

 1.3 การเขาช้ันเรียนสายเกิน 10 นาที แตไมเกิน 30 นาที ถือเปน การมาสาย 

 1.4 การเขาช้ันเรียนสายเกิน 30 นาที ถือเปน การขาดเรียน 

 1.5 การเขาช้ันเรียนสาย 2 ครั้ง ถือเปน การขาดเรียน 1 ครั้ง 

 1.6 นักศึกษาตองมีเวลาเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ของการเรียนการสอน (หรือขาดได 9 ครั้งตอภาค
การศึกษา) จึงจะมีสิทธ์ิเขาสอบไลรายวิชาน้ัน  

 1.7 การลาปวย นักศึกษาตองมีใบรับรองแพทยเปนหลักฐาน หากนักศึกษาไมมีใบรับรองแพทย ใหอยูใน
ดุลยพินิจของอาจารยผูสอน 

 1.8 การลากิจ นักศึกษาตองมีจดหมายรับรองจากโครงการที่เขารวมกิจกรรม หรือการลากิจซึ่งเปนเหตุ
สุดวิสัย ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน 

 1.9 นักศึกษาที่เขาช้ันเรียนตรงตามเวลาที่กําหนดทุกครั้ง จะไดรับคะแนนสูงสุดตามเกณฑดานการตรงตอ
เวลา 

 1.10 กรณีที่อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไมสามารถเขาสอนได ตองแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนาอยาง
นอย 1 วัน และจัดการเรียนการสอนชดเชย 

2. การเลิกชั้นเรียน 

 อาจารยผูสอนตองเลิกช้ันเรียนกอนสิ้นสุดคาบเรียนประมาณ 5 นาที 

3. การสงงาน 

 3.1 นักศึกษาตองสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอกําหนดที่ไดตกลงรวมกันในช้ันเรียน  

 3.2 นักศึกษาที่สงงานตรงตามเวลาที่กําหนดทุกครั้ง จะไดรับคะแนนสูงสุดตามเกณฑดานการตรงตอเวลา 

 3.3 นักศึกษาที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอ 3.2 จะไดรับคะแนนลดหลั่นตามสัดสวน ทั้งน้ีอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยผูสอน 

4. จํานวนสัปดาหของการเรียนการสอน 

 อาจารยผูสอนตองจัดการเรียนการสอน 16 สัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ 
 



วิธีการตรวจสอบเวลาเขาเรียนของนักศึกษา 
 เมื่อเริ่มการเรียนการสอนในแตละคาบเรียน นักศึกษาจะลงช่ือและเวลาเขาเรียนในแบบลงเวลาเขาเรียน
ภายใน 10 นาทีนับต้ังแตเริ่มคาบเรียน หากเกินกําหนด 10 นาทีแตไมเกิน 30 นาทีใหถือวา มาสาย แตหากเกิน 
30 นาทีใหถือวา ขาดเรียน 
วิธีการใหคะแนน 

 คะแนนดานการตรงตอเวลา คิดเปนรอยละ 5 ของคะแนนทั้งรายวิชา โดยมีเกณฑในการใหคะแนนดังน้ี 

จํานวนครั้งท่ีขาด
เรียน 

คะแนนท่ีได 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5-6 1 

7-8 0 

9 ครั้งข้ึนไป หมดสิทธ์ิสอบ 

 

การแจงเรื่องเกณฑการใหคะแนนดานการตรงตอเวลา 

 1. อาจารยผูสอนตองแจงนักศึกษาเรื่องเกณฑการใหคะแนนดานการตรงตอเวลาในสัปดาหแรกของทุก
ภาคการศึกษา 

 2. ภาควิชาฯ ติดประกาศเกณฑการใหคะแนนดานการตรงตอเวลาไวที่ช้ัน 7 คณะศิลปศาสตร ศูนยรังสิต 
และหองปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร 
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