บทคัดย่ อ
การจัดทํารายงานการวิจยั สหกิจศึกษาเล่ มนี้ เป็ นรายงานการวิจยั ในเรื่ อ ง “ความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของนักศึกษา และอาจารย์ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ ของหลักสูตร นิเทศ ศาสตร์
ประจํา ปี การศึกษา 2560” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจ และความต้องการของ นักศึกษา และ
อาจารย์ที่มีต่อหลักสู ตรการเรี ยนการสอนและเป็ นข้อมูลในการนําไปใชในการพัฒนา ปรับปรุ งการเรี ยน
การสอน และหลักสูตรของทางคณะนิ เทศศาสตร์ การวิจยั ครั้งนี้จะทําให้ขอ้ มูล ความคิดเห็นของนักศึกษา
และอาจารย์ใ นด้านความพึง พอใจความต้อ งการที่ มีต่อ หลักสู ตร เพื่อ ทราบ ถึ ง ปั ญ หาและเป็ นแนว
ทางแก้ไขต่อๆ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ในการวิจยั และ ใช้
กลุ่มเป็ นตัวอย่างคือนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ทุกชั้นปี จํานวน200ชุด และอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ 40 ชุด
สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือร้อยละ จากจํานวนแบบสอบถาม 240 ชุด และการสํารวจ จนกระทัง่
ได้ผลวิจยั
ผลวิจยั พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ คุณภาพของการจัดการให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการ อยู่ ใน
ระดับมากแต่ท้ งั นี้ นักศึกษา และอาจารย์ไ ม่ พึงพอใจในด้านสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ เช่ น ความเพีย ง
พอการให้บริ การคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ผลวิจยั ที่ได้น้ ี สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางประกอบ การ
พัฒนาแก้ไขปรับปรุ งหลักสูตรให้ดียงิ่ ขึ้นไป
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Abstracts
This Co-operative report studies “The Curriculum Administation Satisfaction and Opinions of the
Students and Faculties of the Facuity of Communication Arts, Siam University, Academic Year B.E. 2560”.
The purpose is to study teacher and student need and satisfaction from the curriculum in order to improve
and increase in efficiency of the curriculum. This research will make us know the opinion of teacher and
students in part of need and satisfaction in order to understand the problem and the way of solving in the
future.
This research is a quantitative research which use questionnaire as a tool of research. All
questionnaires come from the representative sample in Faculty of Communication Arts, which can be
divided into two groups - students 200 sets and the teacher 40 sets. The statistic for analysis is the percentage
from 240 set of questionnaires.
The results found that teachers and students are the most satisfy in the quality of the management
of counseling academic matter. Both teachers and students are not satisfied in part of instructional media
ex. Lack of computer services and internet.
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