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บทคัดย่อ 
       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์     โดยมีผล
การศึกษาดังนี้ 
       1. การศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบบสไปซ์ (SPICE Model) ในรายวิชาการจัดการ
สาธารณสุขในชุมชน ที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 จ านวน 251 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ และร้อยละ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้
แบบสไปซ์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับสูง มากกว่าร้อยละ 75 และผู้เรียนยังได้พัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 5 ด้าน 
       2. การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้ตามสภาพจริงในรายวิชาระบบหลักประกันสุขภาพ
ไทย ที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1 จ านวน 33 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
ค่าความถี่ และร้อยละ พบว่า ผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ที่นักศึกษาประเมินตนเอง 
และการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก และภาพรวมอยู่ระดับมากเช่นเดียวกัน 
       จากการผลการจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร์แสดงให้เห็นว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ได้ 
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Abstract 
       The purpose of this research was to study the learning and teaching management in 
Public Health Faculty at Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The findings were as 
follows: 
       1. The classroom research entitled “The Learning Management Emphasizing Child 
Center as SPICE Model” was conducted in the subject of the Community Public Health 
Management. The purpose was to study the achievement learning of the Anthropology 
instrument usage for studying the community. The Sampling group was included with 251 
sophomore students. The data was collected by using the questionnaire and was analyzed 
by statistics of frequency and percentage. The result revealed that the knowledge of the 
students was at the high level (more than 75%). This study indicated that the learning 
management, emphasizing child center (SPICE Model), enhanced the learners to achieve 
more learning and fortify the characteristics.  
       2. The Authentic learning research was conducted in the subject of Thai Health Security 
System. The sample group was 33 undergraduate students in Occupational Health and 
Safety program during the second semester of the academic year 2014. The data was 
collected by using the questionnaire. The Statistics used for analyzing the collected data 
were percentage, mean and standard deviation. The results showed that learning outcomes 
under the Thai Qualification Framework for Higher Education of the students was at the high 
level. 
       In conclusion, the learning and teaching management should be applied in other 
subjects. 
 


