
แนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง  เทคนิคการสอนเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานการตรงตอเวลา

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะศิลปศาสตร

ที่มาและความสําคัญ
เนื่องจากภาควิชาบรรณารักษศาสตรไดกําหนดคุณพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ที่บัณฑิตของ

ภาควิชาพึงมีไวประการหนึ่งคือ การตรงตอเวลา ซึ่งในเคาโครงรายวิชาของแตละวิชาไดกําหนดวิธีการประเมิน
อยางเปนรูปธรรม แตจากผลประเมินการฝกปฺฎิบัติงานในหองสมุดและศูนยสารสนเทศพบวา ยังประสบปญหาดาน
การไมตรงตอเวลาของนักศึกษา ซึ่งจะสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต

ภาควิชาไดเห็นวาประเด็นในเรื่องการตรงตอเวลาเปนเรื่องจําเปน และตองมีการจัดกระบวนการในการ
เรียนการสอนที่จะฝกฝนใหนักศึกษาไดตระหนักและนําไปปฏิบัติตามในทุกรายวิชาที่เปดสอน ภาควิชาจึงไดจัด
โครงการจัดการความรูเรื่อง “เทคนิคการสอนเพ่ือสงเสริมจริยธรรมดานการตรงตอเวลา” จํานวน 2 ครั้ง โดยมี
วัตถุประสงคดังตอไปนี้

1. เพ่ือใหอาจารยผูมีประสบการณทางการเรียนการสอนไดถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณและ
วิธีการสอนในเรื่องการตรงตอเวลาในกลุมผูสอนดวยกัน

2. เพ่ือใหอาจารยในภาควิชารวมกันสังเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับเทคนิคการสอนดานจริยธรรม และ
นําความรูเหลานั้นมาเปนแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนของภาควิชา

3. เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการสอนใหนักศึกษามีจริยธรรมในดานการตรงตอเวลา



กระบวนการในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในโครงการครั้งนี้ ภาควิชาไดดําเนินการดังนี้

ลักษณะกิจกรรม วิธีดําเนินการ กําหนดการจัด

กิจกรรมจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 1 - สืบคนและศึกษาความรูจากงานวิจัย
ด า นก า ร เ รี ย นกา ร สอนด า นก า ร
สอดแทรกคุณธรรม (บรรณานุกรม
แนบทาย)

- แลกเปลี่ยนประสบการณการเรียน
การสอนดานคุณธรรม จริยธรรม
ระหวางกลุมผูสอน

- ศึกษาแนวปฏิบัติการเขาหองเรียน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

25 มิถุนายน 2557

กิจกรรมจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 2 - สกัดความรูจากงานวิจัยที่เก่ียวของ
และพิจารณาความสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

- นําความรูที่สกัดจากงานวิจัยและแนว
ปฏิบัติมาอภิปราย และแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากประสบการณของผูสอน
ทั้งหมดของภาควิชา

- กํ าหนดเปนแนวปฏิบั ติที่ ดี  เ พ่ือ
ทดลองใชในการเรียนการสอนของ
ภาควิชา ในภาคการศึกษา 1/2557
และภาคการศึกษา 2/2557 โดย
กํ า ห น ด วิ ธี ก า ร แ ล ะ เ ก ณ ฑ ก า ร
ประเมินผลไวอยางชัดเจน

18 กรกฎาคม 2557

นําแนวปฏิบัติที่ดีไปใชในการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2557

เพ่ือทดลองประสิทธิผลของแนวปฏิบัติ
ที่ดี

18 สิงหาคม 2557

นําแนวปฏิบัติที่ดีไปใชในการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2557

เพ่ือทดลองประสิทธิผลของแนวปฏิบัติ
ที่ดีอยางตอเนื่องจากภาคการศึกษาที่
1/2557

12 มกราคม 2558



นําผลการทดลองปฏิบัติมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู  และปรับปรุ งแนวปฏิบัติ อย า ง
ตอเนื่องในการประชุมของภาควิชา

เพ่ือใหปรับปรุงแนวปฏิบัติใหไดผลดี
ยิ่งขึ้น

5 สิงหาคม 2558

นําแนวปฏิบัติที่ดี เผยแพรผานเว็บไซต
“การจัดการความรู” ของคณะศิลปศาสตร
และภาควิชาบรรณารักษศาสตร

เ พ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู กับภาควิชา
อ่ืนๆ ตอไป

6 สิงหาคม 2558

นําแนวปฏิบัติที่ดีไปใชในการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2558

นําแนวปฏิบัติที่ดีไปใชในการเรียนการ
สอน

16 สิงหาคม 2558

นําแนวปฏิบัติที่ดีไปใชในการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2558

นําแนวปฏิบัติที่ดีไปใชในการเรียนการ
สอน

10 มกราคม 2559

นําแนวปฏิบัติที่ดี เผยแพรผานเว็บไซต
“การจัดการความรู” ของคณะศิลปศาสตร
และภาควิชาบรรณารักษศาสตร

เ พ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู กับภาควิชา
อ่ืนๆ ตอไป

1 สิงหาคม 2559

** หมายเหตุ ** ภาควิชาบรรณารักษศาสตรไดเริ่มทดลองใชแนวปฏิบัติที่ดีในทุกรายวิชาที่เปดการเรียนการสอน
และเริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1/2557 เปนตนไป

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแนวปฏิบัติที่ดี

1. ภาคการศึกษาที่ 1/2557

จํานวนนักศึกษาเขาชั้นเรียนตรงตอเวลารอยละ 80

2. ภาคการศึกษาที่ 2/2557

จํานวนนักศึกษาเขาชั้นเรียนตรงตอเวลารอยละ 95

3. ภาคการศึกษาที่ 1/2558

จํานวนนักศึกษาเขาชั้นเรียนตรงตอเวลารอยละ 90

3. ภาคการศึกษาที่ 1/2558

จํานวนนักศึกษาเขาชั้นเรียนตรงตอเวลารอยละ 95



ผลการดําเนินงาน

จากการทดลองการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดี ดานการตรงตอเวลา ของภาควิชาบรรณารักษศาสตรใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 พบวามีนักศึกษาเขาชั้นเรียนตรงเวลารอยละ 90 และในภาคการศึกษาที่ 2/2557 พบวา
มีนักศึกษาเขาชั้นเรียนตรงเวลารอยละ 95

และในภาคการศึกษาที่ 1/2558 พบวามีนักศึกษาเขาชั้นเรียนตรงเวลารอยละ 90 และในภาคการศึกษาที่
2/2558 พบวามีนักศึกษาเขาชั้นเรียนตรงเวลารอยละ 95



ภาคผนวก

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรงตอเวลา
ในปการศึกษา 2557-2558 ภาควิชาบรรณารักษศาสตรมุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา โดย

เนนจริยธรรมดานการตรงตอเวลา จึงบรรจุแนวปฏิบัติดานตางๆ ลงใน มคอ.3 ดังนี้
1. การเขาชั้นเรียน

1.1 นักศึกษาทุกคนตองลงชื่อเขาชั้นเรียนทุกครั้ง
1.2 นักศึกษาสามารถเขาเรียนสายได 10 นาที
1.3 การเขาชั้นเรียนสายเกิน 10 นาที แตไมเกิน 30 นาที ถือเปน การมาสาย
1.4 การเขาชั้นเรียนสายเกิน 30 นาที ถือเปน การขาดเรียน
1.5 การเขาชั้นเรียนสาย 2 ครั้ง ถือเปน การขาดเรียน 1 ครั้ง
1.6 นักศึกษาตองมีเวลาเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ของการเรียนการสอน (หรือขาดได 9 ครั้งตอภาค

การศึกษา) จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบไลรายวิชานั้น
1.7 การลาปวย นักศึกษาตองมีใบรับรองแพทยเปนหลักฐาน หากนักศึกษาไมมีใบรับรองแพทย ใหอยูใน

ดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
1.8 การลากิจ นักศึกษาตองมีจดหมายรับรองจากโครงการที่เขารวมกิจกรรม หรือการลากิจซึ่งเปนเหตุ

สุดวิสัย ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
1.9 นักศึกษาที่เขาชั้นเรียนตรงตามเวลาที่กําหนดทุกครั้ง จะไดรับคะแนนสูงสุดตามเกณฑดานการตรงตอ

เวลา
1.10 กรณีที่อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไมสามารถเขาสอนได ตองแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนาอยาง

นอย 1 วัน และจัดการเรียนการสอนชดเชย
2. การเลิกชั้นเรียน

อาจารยผูสอนตองเลิกชั้นเรียนกอนสิ้นสุดคาบเรียนประมาณ 5 นาที
3. การสงงาน

3.1 นักศึกษาตองสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอกําหนดที่ไดตกลงรวมกันในชั้นเรียน
3.2 นักศึกษาที่สงงานตรงตามเวลาที่กําหนดทุกครั้ง จะไดรับคะแนนสูงสุดตามเกณฑดานการตรงตอเวลา
3.3 นักศึกษาที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอ 3.2 จะไดรับคะแนนลดหลั่นตามสัดสวน ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของ

อาจารยผูสอน
4. จํานวนสัปดาหของการเรียนการสอน

อาจารยผูสอนตองจัดการเรียนการสอน 16 สัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ



วิธีการตรวจสอบเวลาเขาเรียนของนักศึกษา
เมื่อเริ่มการเรียนการสอนในแตละคาบเรียน นักศึกษาจะลงชื่อและเวลาเขาเรียนในแบบลงเวลาเขาเรียน

ภายใน 10 นาทีนับตั้งแตเริ่มคาบเรียน หากเกินกําหนด 10 นาทีแตไมเกิน 30 นาทีใหถือวา มาสาย แตหากเกิน
30 นาทีใหถือวา ขาดเรียน

วิธีการใหคะแนน
คะแนนดานการตรงตอเวลา คิดเปนรอยละ 5 ของคะแนนทั้งรายวิชา โดยมีเกณฑในการใหคะแนนดังนี้

จํานวนครั้งที่ขาด
เรียน คะแนนที่ได

1 5
2 4
3 3
4 2

5-6 1
7-8 0

9 ครั้งขึ้นไป หมดสิทธิ์สอบ

การแจงเรื่องเกณฑการใหคะแนนดานการตรงตอเวลา
1. อาจารยผูสอนตองแจงนักศึกษาเรื่องเกณฑการใหคะแนนดานการตรงตอเวลาในสัปดาหแรกของทุก

ภาคการศึกษา
2. ภาควิชาฯ ติดประกาศเกณฑการใหคะแนนดานการตรงตอเวลาไวที่ชั้น 7 คณะศิลปศาสตร ศูนยรังสิต

และหองปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร
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