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52253904 : สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

คาํสาํคญั: รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ/การพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง/ความเชียวชาญดา้นการสอน 
 พิกุล ประดบัศรี:  รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันา
ทกัษะการคิดขนัสูงของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ. ดร. อรพิณ ศิริสัมพนัธ์, ผศ. ดร. วชัรา                
เล่าเรียนดี และ อ. ดร. ประเสริฐ  มงคล.  326 หนา้  
 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) พฒันาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือ
ส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอนของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 2) ศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพทีพฒันาขึน ดาํเนินการวิจยัดว้ยการวิจยัและพฒันา (Research and Development) และประยกุตใ์ชก้าร
วิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ดาํเนินการทลองโดยประยกุตใ์ชแ้บบการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวมีการทดสอบก่อน
และหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design)  ผสมผสานกบัการวิจยัแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตวัอยา่งของการทดลอง
ต่อเนือง (Equivalent Time-Samples Design) กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกอาจารยก์ลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน  4 คน และนกัศึกษากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ จาํนวน    คน  
 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ  คู่มือการพฒันาวิชาชีพ  แผนการพฒันาวิชาชีพ แผนการสอน แบบทดสอบ แบบประเมิน 
แบบบนัทึก  แบบสังเกต แบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุ่มทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้
ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การวิเคราะห์เนือหาและสถิตแบบไม่อิงค่าพารามิเตอร์(Non Parametric) โดยการทดสอบ
อนัดบัทีมีเครืองหมายกาํกบัของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Signed Ranks Test)  การทดสอบค่าที (Dependent t-test) และการวิเคราะห์เนือหา  
 ผลการวิจยั พบวา่  
 1. การพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน ไดแ้ก่  ) การวิจยัเพือศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล
พืนฐานเกียวกบัการพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ  ) การพฒันารูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ ) การวิจยัทดลองหา
ประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ ) การพฒันาปรับปรุงรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ  ไดรู้ปแบบการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพ          
เอสยทีูโกล (SUTGOAL Model) ซึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ส่วน คือ หลกัการ วตัถุประสงค์  เงือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ปัจจยั
สนับสนุน  และขนัตอนการดาํเนินการ มีกระบวนการดาํเนินการพัฒนาวิชาชีพ    ขัน ได้แก่  ขันที  การแลกเปลียนเรียนรู้ด้าน
ประสบการณ์แนวคิดในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน การสะทอ้นปัญหาและมุมมองในการแกไ้ขปัญหา  (Sharing experience: S) ขนัที  การ
ทาํความเขา้ใจผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการวิเคราะห์ผูเ้รียนเพือกาํหนดผลลพัธก์ารเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน  (Understanding 

student’s learning  outcome: U) ขนัที   การระบุเป้าหมายผลลพัธก์ารเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน (Target area identification: T) 

ขนัที . การกาํหนดองค์ประกอบเพือจดัทาํแผนพฒันาตนเอง  (Generating self-professional development plan: G) ขนัที  การจดัทาํ
แผนพฒันาตนเองและแผนปฏิบติัการวิจยัในชนัเรียนของอาจารยใ์นการสอนเพือพฒันานกัศึกษาให้เกิดทกัษะการคิดขนัสูง  (Organizing 

plan for professional growth: O)  ขนัที  การดาํเนินการพฒันา โดยมีการรวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ในรูปแบบการร่วมมือ
กนัทาํวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน มีการสังเกตการสอนระหว่างเพือนอาจารย ์ (Approaching professional development :  A) และ ขนัที   
การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการไตร่ตรองสะทอ้นคิดจากผลการวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียน มีการแลกเปลียนความรู้ความคิดและประสบการณ์ 
และการประเมินผลเพือการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเนือง (Learning from reflection: L)  

 2.  รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเอสยทีูโกล มีความสมเหตุสมผล มีประสิทธิผล คือ ความเชียวชาญดา้นการสอน
ของอาจารย ์ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจของอาจารยเ์กียวกบัการสอนทีพฒันาการคิดขนัสูงหลงัการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพสูง
กว่าก่อนการใชรู้ปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพฯอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  อาจารยมี์ความสามารถในการจดัการสอนที
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูง ดา้นความสามารถในการเขียนแผนการสอนอยูใ่นระดบัสูงมาก และดา้นการสอนอยูใ่นระดบัสูงมาก อาจารยมี์
พฒันาการความสามารถดา้นการสอนสูงขึนตามลาํดบัทุกคน  และ ความสามารถในการคิดขนัสูงของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   และอาจารยก์ลุ่มวิศวกรรมศาสตร์มีความเห็นวา่รูปแบบทีพฒันาขึนส่งเสริมให้เกิดการพฒันาวิชาชีพ
และการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมการคิดขนัสูง  รวมทงันกัศึกษากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนที
ส่งเสริมการคิดขนัสูงของอาจารยร์ะดบัมากทีสุด 
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 PIKUN PRADABSRI: THE COLLABORATIVE PROFESSIONAL DEVELOPMENT  MODEL FOR 

THE PROMOTION OF FACULTY’S TEACHING EXPERTISE TO ENHANCE HIGHER ORDER THINKING 

SKILLS OF STUDENS IN HIGHER EDUCATION LEVEL.  THESIS  ADVISORS: ASST. PROF. ORAPIN 

SIRISAMPUN, Ph.D., ASST. PROF. WATCHARA  LOWRIENDEE, Ph.D.,  AND PRASERT MONGKOL, Ed.D.  
326 pp.  
 The purposes of this research  were to 1) develop and  verify reasonability of a collaborative  professional 

development  model which promoted faculty number’s teaching expertise to enhance higher order thinking  skills of 

students in higher education level and  2) study effectiveness of the developed model. The research and development 

procedures and mixed method were implemented. One-Group Pretest-Posttest Design and Equivalent Time-Samples 

Design was employed. The purposive sampling subjects were 4 professors, 318 engineering students form Suranaree 

University of  Technology. The research instruments were professional development  manual , professional development  

plan , professional development calendar, lesson plan ,achievement test, competency evaluation test, record form, 

observation form, questionnaire and focus group items. Statistical analysis employed  were mean, standard deviation, 

percentage, non parametric  the wilcoxon signed ranks test, dependent t-test and content analysis.  

 The research findings were: 

 1. The model development consisted of 4 steps: 1) the analysis of fundamental data 2) the design and 

development of  collaborative  professional development model 3) the examine effectiveness of the model 4) evaluation 

and improvement of the model. The collaborative professional development model design and development was called 

“SUTGOAL Model”  which  consisted of  5 components : principle,   objective,  model condition, supporting factors 

and stages of operation.  The collaborative professional development  procedure could be divided into 7 stages :  stage 1. 

Sharing experience (S),   stage 2.  Understanding student’s learning  outcome (U),  stage 3. Target area identification 

(T),  stage 4. Generating self-professional development plan (G),  stage 5. Organizing plan for professional growth (O),  

stage 6. Approaching professional development (A) and stage 7. Learning from reflection (L) . 

  2. The consequences of  SUTGOAL Model implementation revealed that the SUTGOAL Model was 

effective with reasonability. Engineering faculty numbers’ Teaching expertise such as ;  instructional cognition about 

enhancing  higher order thinking skills of the professors were higher than before with statistically significant  different at 

the level of .05, instructional competency to enhancing  higher order thinking skills of the professors in lesson planning 

competency  and instructional competency were at the highest level. All four engineering professors’ instructional 

competency were gradually developed .  Engineering students’ higher order thinking skills were higher than before 

implementation of the model with statistically significant different at the level of .05. Four engineering professors 

agreed that the model promoted professional development and promoted the instruction of enhancing higher order 

thinking skills.  The Engineering students were satisfied that the instruction  promoted higher order thinking skills at 

highest level.   
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ เรือง “รูปแบบการร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพเพือส่งเสริมความเชียวชาญดา้นการสอน
ของอาจารยที์พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา   สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี     จากความกรุณา
ในการให้คาํแนะนาํเป็นอยา่งดียิงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อรพิณ ศิริสัมพนัธ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วชัรา 
เล่าเรียนดี และ อาจารย ์ดร. ประเสริฐ  มงคล   ผูเ้ป็นอาจารยที์ปรึกษาและควบคุมวทิยานิพนธ์    ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ดร. 
มาเรียม นิลพนัธ์ุ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ  รองศาสตราจารย ์เรืออากาศเอก ดร.กนตธ์ร  ชาํนิประศาสน์ 
ผูท้รงคุณวุฒิ  ทีกรุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํ ช่วยเหลือสนับสนุนและตรวจสอบ แก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอด
ระยะเวลาของการศึกษาวิจยั ทาํให้งานวิจยัสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยา่ง
สูงไวใ้นโอกาสนี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร. ชูกิจ ลิมปิจาํนงค ์ ศาสตราจารย ์ดร.สุขสันติ  หอพิบูลยสุ์ข  
รองศาสตราจารย์ ดร .สิทธิชัย   แสงอาทิตย์  รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก  ดร .วรพจน์   ขําพิศ                               
รองศาสตราจารย ์ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบติั  รองศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์  เอียวสกุล  รองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี 
เณรยอด  รองศาสตราจารย  ์วไลรัตน์   บุญสวสัดิ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จุไรรัตน์  สุดรุ่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.แสงเดือน เจริญฉิม อาจารย ์ดร. ธญัพร  ชืนกลิน  อาจารย ์ดร. มนตช์ยั  พงศกรนฤวงษ์  อาจารย ์ดร. ศิริวรรณ  
วณิชวฒันวรชยั   ทีกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญในการพิจารณาตรวจแกไ้ขเครืองมือในการวจิยั ใหมี้ความครอบคลุมและ
มีคุณภาพ 

 ขอขอบพระคุณอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (ศ. ดร.ประสาท  สืบคา้)  รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ (ศ. ดร.ชูกิจ  ลิมปิจาํนงค)์  คณบดีสาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รศ. ร.อ. ดร.กนตธ์ร ชาํนิประศาสน์) 
และอาจารยส์าํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  ทีให้กาํลงัใจและอาํนวยความสะดวกใน
การทาํการศึกษาวจิยัเป็นอยา่งดี รวมทงัขอขอบคุณนกัศึกษาสาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทีให้ความร่วมมือและให้
ขอ้มูล อนัเป็นประโยชน์ในการวิจยัเป็นอยา่งดียงิ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผ์ูป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ทุกท่านและคณาจารยใ์นสาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน ตลอดจนเพือนๆร่วมหลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
รุ่นที  รวมทงัรุ่นพีและรุ่นนอ้ง ทีเกือกลูและใหก้าํลงัใจทีดีเสมอมา  

 ขอบคุณครอบครัว และญาติมิตรทีสนับสนุนช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการศึกษา เป้าหมาย
ความสาํเร็จและกาํลงัใจจาก นายพีรพฒัน์ และนางสาวอินถวา บุตรและบุตรี   
  สุดทา้ยคุณค่าทงัหมดทงัมวลของวทิยานิพนธ์ฉบบันีขอมอบแด่คุณพ่อทา คุณแม่อาํพนัธ์ ประดบัศรี 
บิดา มารดา  ทีเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ว้จิยัศึกษาจนประสบความสาํเร็จ  
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