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คําสําคัญ: รู ปแบบการร่ วมมือกันพัฒนาวิชาชี พ/การพัฒนาทักษะการคิดขันสู ง/ความเชียวชาญด้านการสอน
พิกุล ประดับศรี : รู ปแบบการร่ วมมือกันพัฒนาวิชาชี พเพือส่ งเสริ มความเชี ยวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพัฒนา
ทักษะการคิดขันสู งของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ : ผศ. ดร. อรพิณ ศิริสัมพันธ์ , ผศ. ดร. วัชรา
เล่าเรี ยนดี และ อ. ดร. ประเสริ ฐ มงคล. 326 หน้า
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรู ปแบบการร่ วมมือกันพัฒนาวิชาชีพเพือ
ส่ งเสริ มความเชี ยวชาญด้านการสอนของอาจารย์ทีพัฒนาทักษะการคิดขันสู งของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 2) ศึกษาประสิ ทธิผลของ
รู ปแบบการร่ วมมือกันพัฒนาวิชาชีพทีพัฒนาขึน ดําเนินการวิจยั ด้วยการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) และประยุกต์ใช้การ
วิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ดําเนินการทลองโดยประยุกต์ใช้แบบการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อน
และหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) ผสมผสานกับการวิจยั แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างของการทดลอง
ต่อ เนื อง (Equivalent Time-Samples Design) กลุ่ มตัว อย่างได้จากการเลื อกแบบเจาะจง โดยเลื อ กอาจารย์กลุ่ มวิ ศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสี มา จํานวน 4 คน และนักศึกษากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน
คน
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ คู่มือการพัฒนาวิชาชี พ แผนการพัฒนาวิชาชี พ แผนการสอน แบบทดสอบ แบบประเมิน
แบบบันทึก แบบสังเกต แบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุ่มทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าเฉลี ย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้ อยละ การวิเคราะห์เนื อหาและสถิตแบบไม่อิงค่าพารามิเตอร์ (Non Parametric) โดยการทดสอบ
อันดับทีมีเครื องหมายกํากับของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Signed Ranks Test) การทดสอบค่าที (Dependent t-test) และการวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. การพัฒนารู ปแบบการร่ วมมือกันพัฒนาวิชาชี พ ประกอบด้วย 4 ขันตอน ได้แก่ ) การวิจยั เพื อศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล
พืนฐานเกียวกับการพัฒนารู ปแบบการร่ วมมือกันพัฒนาวิชาชี พ ) การพัฒนารู ปแบบการร่ วมมือกันพัฒนาวิชาชีพ ) การวิจยั ทดลองหา
ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ) การพัฒนาปรั บปรุ งรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ได้รูปแบบการร่ วมมื อกันพัฒนาวิชาชี พ
เอสยูทีโกล (SUTGOAL Model) ซึ งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่ วน คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เงือนไขการนํารู ปแบบไปใช้ ปั จจัย
สนับสนุ น และขันตอนการดําเนิ น การ มี ก ระบวนการดําเนิ นการพัฒนาวิชาชี พ ขัน ได้แก่ ขันที การแลกเปลี ยนเรี ย นรู้ ด้าน
ประสบการณ์แนวคิดในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การสะท้อนปั ญหาและมุมมองในการแก้ไขปั ญหา (Sharing experience: S) ขันที การ
ทําความเข้าใจผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเพือกําหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ทีต้องการให้เกิดขึนกับผูเ้ รี ยน (Understanding
student’s learning outcome: U) ขันที การระบุเป้ าหมายผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ ทีต้องการให้เกิ ดขึนกับผูเ้ รี ยน (Target area identification: T)
ขันที . การกําหนดองค์ประกอบเพือจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (Generating self-professional development plan: G) ขันที การจัดทํา
แผนพัฒนาตนเองและแผนปฏิบตั ิการวิจยั ในชันเรี ยนของอาจารย์ในการสอนเพือพัฒนานักศึกษาให้เกิ ดทักษะการคิดขันสู ง (Organizing
plan for professional growth: O) ขันที การดําเนินการพัฒนา โดยมีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล ในรู ปแบบการร่ วมมือ
กันทําวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยน มีการสังเกตการสอนระหว่างเพือนอาจารย์ (Approaching professional development : A) และ ขันที
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการไตร่ ตรองสะท้อนคิดจากผลการวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยน มีการแลกเปลียนความรู ้ความคิดและประสบการณ์
และการประเมินผลเพือการพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนือง (Learning from reflection: L)
2. รู ปแบบการร่ วมมือกันพัฒนาวิชาชี พเอสยูทีโกล มีความสมเหตุสมผล มี ประสิ ทธิ ผล คือ ความเชียวชาญด้านการสอน
ของอาจารย์ ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์เกียวกับการสอนทีพัฒนาการคิดขันสู งหลังการใช้รูปแบบการร่ วมมือกันพัฒนาวิชาชี พสู ง
กว่าก่อนการใช้รูปแบบการร่ วมมือกันพัฒนาวิชาชี พฯอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 อาจารย์มีความสามารถในการจัดการสอนที
พัฒนาทักษะการคิดขันสู ง ด้านความสามารถในการเขียนแผนการสอนอยูใ่ นระดับสู งมาก และด้านการสอนอยูใ่ นระดับสู งมาก อาจารย์มี
พัฒนาการความสามารถด้านการสอนสู งขึ นตามลําดับทุกคน และ ความสามารถในการคิดขันสู งของนักศึ กษาสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และอาจารย์กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ มีความเห็นว่ารู ปแบบทีพัฒนาขึนส่ งเสริ มให้เกิ ดการพัฒนาวิชาชี พ
และการจัดการเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ มการคิดขันสู ง รวมทังนักศึกษากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนที
ส่ งเสริ มการคิดขันสู งของอาจารย์ระดับมากทีสุ ด
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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.
Department of Curriculum and Instruction
Graduate School, Silpakorn University
Student’s signature…………………………
Academic Year 2012
Thesis Advisors’ signature 1……………………….2……………………………3……………………………..
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ เรื อง “รู ปแบบการร่ วมมือกันพัฒนาวิชาชี พเพือส่ งเสริ มความเชี ยวชาญด้านการสอน
ของอาจารย์ทีพัฒนาทักษะการคิดขันสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาā สําเร็ จลุล่วงด้วยดี จากความกรุ ณา
ในการให้คาํ แนะนําเป็ นอย่างดียิงจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพิณ ศิริสัมพันธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรา
เล่าเรี ยนดี และ อาจารย์ ดร. ประเสริ ฐ มงคล ผูเ้ ป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
มาเรี ยม นิลพันธุ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และ รองศาสตราจารย์ เรื ออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชํานิ ประศาสน์
ผูท้ รงคุณวุฒิ ที กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ช่ วยเหลือสนับสนุ นและตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ตลอด
ระยะเวลาของการศึกษาวิจยั ทําให้งานวิจยั สําเร็ จลุล่วงด้วยดี ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณในความกรุ ณาเป็ นอย่าง
สูงไว้ในโอกาสนี
ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิ จํานงค์ ศาสตราจารย์ ดร.สุ ขสันติ หอพิบูลย์สุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สิ ทธิ ชั ย แสงอาทิ ต ย์ รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขํา พิ ศ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐิพร สุ ขสมบัติ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เอียวสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี
เณรยอด รองศาสตราจารย์ วไลรัตน์ บุญสวัสดิ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ สุ ดรุ่ ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.แสงเดือน เจริ ญฉิ ม อาจารย์ ดร. ธัญพร ชืนกลิน อาจารย์ ดร. มนต์ชยั พงศกรนฤวงษ์ อาจารย์ ดร. ศิริวรรณ
วณิ ชวัฒนวรชัย ทีกรุ ณาเป็ นผูเ้ ชียวชาญในการพิจารณาตรวจแก้ไขเครื องมือในการวิจยั ให้มีความครอบคลุมและ
มีคุณภาพ
ขอขอบพระคุณอธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ศ. ดร.ประสาท สื บค้า) รองอธิ การบดี
ฝ่ ายวิชาการ (ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิ จํานงค์) คณบดีสาํ นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ชํานิ ประศาสน์)
และอาจารย์สาํ นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทีให้กาํ ลังใจและอํานวยความสะดวกใน
การทําการศึกษาวิจยั เป็ นอย่างดี รวมทังขอขอบคุณนักศึกษาสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทีให้ความร่ วมมือและให้
ข้อมูล อันเป็ นประโยชน์ในการวิจยั เป็ นอย่างดียงิ
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ผูป้ ระสิ ทธิ ประสาทวิชาความรู ้ทุกท่านและคณาจารย์ในสาขาวิชา
หลักสู ตรและการสอน ตลอดจนเพือนๆร่ วมหลักสู ตรปริ ญญาปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
รุ่ นที รวมทังรุ่ นพีและรุ่ นน้อง ทีเกือกูลและให้กาํ ลังใจทีดีเสมอมา
ขอบคุ ณ ครอบครั ว และญาติ มิ ต รที สนับ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ตลอดระยะเวลาการศึ กษา เป้ าหมาย
ความสําเร็ จและกําลังใจจาก นายพีรพัฒน์ และนางสาวอินถวา บุตรและบุตรี
สุดท้ายคุณค่าทังหมดทังมวลของวิทยานิพนธ์ฉบับนีขอมอบแด่คุณพ่อทา คุณแม่อาํ พันธ์ ประดับศรี
บิดา มารดา ทีเป็ นแรงบันดาลใจให้ผวู ้ จิ ยั ศึกษาจนประสบความสําเร็ จ
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