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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
   /       /สาขาวิชา             คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชานวตักรรมส่ือสารมวลชน  
                                                      (วารสารศาสตร์ดจิิทลั) 

หมวดที่ 1                 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
CX 006  วารสารศาสตร์สากล (International Journalism) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3  หนว่ยกิต  (3– 0 - 6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
กลุม่วิชาโท 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ดร.สธีุ เผา่บญุมี และ ผศ.ศภุนิตย์  วงศ์ทางสวสัดิ์  

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศกึษาท่ี 1/2559 /           3 – 4 (ตา่งคณะ) 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
ไมมี่ 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไมมี่ 

8. สถานที่เรียน  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
15 สิงหาคม 2559 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  มคอ.3   

 
 

2 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือเรียนรู้และเข้าใจการไหลเวียนของขา่วสารระหวา่งประเทศและบทบาทหน้าท่ีของ ส่ือมวลชนทัง้
ในระดบัภมูิภาคและสากล  
2. เพ่ือเรียนรู้และเข้าใจปัญหาการน าเสนอข่าวสารของประเทศก าลงัพฒันา  
3. เพ่ือเรียนรู้และเข้าใจผลกระทบของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการส่ือสาร  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ให้นกัศกึษาเรียนรู้และเข้าใจการไหลเวียนของขา่วสารระหวา่งประเทศ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
CX 006  วารสารศาสตร์สากล (International Journalism)  3  (3– 0 - 6) 
  แนวคิดเก่ียวกับวารสารศาสตร์สากล  การไหลเวียนของข่าวสารระหว่างประเทศ  ภูมิทศัน์ของส่ือท่ี

เปล่ียนแปลงไปในยุคหลอมรวมส่ือซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาคมโลก  ลกัษณะและบทบาทหน้าท่ีของ
ส่ือมวลชนทัง้ในระดบัสากลและระดบัภูมิภาค  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน  วิเคราะห์ปัญหาการ
น าเสนอขา่วสารของประเทศก าลงัพฒันา  องค์กรส่ือสารมวลชนท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ  ปัจจยัตา่งๆ
ด้านการส่ือสารท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลตอ่การพฒันา 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ง น 
    น  /      ง น 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45  ชัว่โมง - - 90  ชัว่โมง 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ทัง้พบปะท่ีสาขาวิชาหรือ
ทางโทรศพัท์  ทางแชทและทางอีเมล (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. มีวินยัในการเรียน  ซ่ือสตัย์สจุริต  รับผิดชอบตอ่ตนเอง  ผู้ อ่ืน และสงัคม  ส านกึในหน้าท่ีของตนเอง
วา่ สง่ผลตอ่สงัคมอยา่งไร รวมทัง้เคารพในสิทธิ และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ 

1.2. วิธีการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม  
2. การแตง่กายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

1.3. วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤตกิรรมการเรียนและการสอบ  

2. ความรู้ 
2.1. ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
การไหลเวียนของขา่วสารระหวา่งประเทศ  ภมูิทศัน์ของส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไปในยคุหลอมรวมส่ือซึง่

ก่อให้เกิดผลกระทบกบัประชาคมโลก  ลกัษณะและบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนทัง้ในระดบัสากล
และระดบัภมูิภาค  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภมูิภาคอาเซียน  วิเคราะห์ปัญหาการน าเสนอขา่วสารของ
ประเทศก าลงัพฒันา  องค์กรส่ือสารมวลชนท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ  ปัจจยัตา่งๆด้านการ
ส่ือสารท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลตอ่การพฒันา 

2.2. วิธีการสอน 
บรรยายเนือ้หาโดยอาจารย์ผู้สอน 

2.3. วิธีการประเมินผล 
1.  การสอบกลาง/ปลายภาคเรียน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
สามารถบรูณาการความรู้ในศาสตร์ตา่ง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพได้ 

3.2. วิธีการสอน 
จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคดิ ทัง้ในระดบับคุคลและกลุม่ เชน่ การคดิตอ่ยอดจากสิ่ง

ท่ีเรียนไป 
3.3. วิธีการประเมินผล 

1.  การใช้ข้อสอบ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
1.   มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีในฐานะผู้น าหรือสมาชิกของกลุม่     
2.   สามารถปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคดิเห็น และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ ทัง้ในฐานะผู้น าและ 
      สมาชิกของกลุม่ 
3.   มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงานในองค์กรและกบับคุคลทัว่ไป 
4.   สามารถรวมกลุม่คดิริเร่ิม วางแผน และตดัสินใจแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม รวมทัง้ด ารงชีวิตได้

อยา่งมีความสขุ 
5.   รับผิดชอบในการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 

4.2. วิธีการสอน 
1.  สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมีมนษุยสมัพนัธ์ การเข้าใจวฒันธรรมขององค์กรท่ีต้องไป

ร่วมงานด้วย 
4.3. วิธีการประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศกึษาขณะเรียน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
มีความสามารถในการใช้อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าข้อมลูในการท า

เรียน 
5.2. วิธีการสอน 

          สอนการใช้อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าข้อมลูในการเรียน 
5.3. วิธีการประเมินผล 

          ทดสอบระหวา่งการเรียนและพิจารณาจากสิ่งท่ีค้นคว้ามาได้ 
6. ทักษะพสัิย 

6.1. ทักษะพสัิยที่ต้องพัฒนา 
- 

6.2.วิธีการสอน 
- 

6.3.วิธีการประเมินผล 
-  
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หมวดที่ 5   น     น            น   

แผนการสอน   
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/           จ านวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/           
ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา ลกัษณะการ

เรียนการสอน  

3 เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศภุนิตย์   
วงศ์ทางสวสัดิ ์และ 
ดร.สธีุ เผา่บญุมี  

2 แนวความคิดเก่ียวกบั

วารสารศาสตร์สากล 
3 เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศภุนิตย์   

วงศ์ทางสวสัดิ ์และ 
ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

3 รูปแบบการปกครองกบั
รูปแบบส่ือมวลชน 

3 เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศภุนิตย์   
วงศ์ทางสวสัดิ ์และ 
ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

4 การไหลเวียนของขา่วสาร
ระหวา่งประเทศ 

3 เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศภุนิตย์   
วงศ์ทางสวสัดิ ์และ 
ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

5 ส านกัขา่วและส่ือในทวีป

อเมริกา 
3 เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศภุนิตย์   

วงศ์ทางสวสัดิ ์และ 
ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

6 ส านกัขา่วและส่ือใน

ตะวนัออกกลาง 
3 เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศภุนิตย์   

วงศ์ทางสวสัดิ ์และ 
ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

7 ส านกัขา่วและส่ือในทวีป

ยโุรปตะวนัตก(ครัง้ท่ี 1) 
3 เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศภุนิตย์   

วงศ์ทางสวสัดิ ์และ 
ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

 หยดุมามา่ 
 สอบกลางภาค 10-15 ต.ค.59 

8 ส านกัขา่วและส่ือในทวีป 3 เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศภุนิตย์   
วงศ์ทางสวสัดิ ์และ 
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ยโุรปตะวนัตก(ครัง้ท่ี 2) ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

10 ส านกัขา่วและส่ือในทวีป

ยโุรปตะวนัออก (ครัง้ท่ี 1) 
3 เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศภุนิตย์   

วงศ์ทางสวสัดิ ์และ 
ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

11 ส านกัขา่วและส่ือในทวีป

ยโุรปตะวนัออก (ครัง้ท่ี 2) 
3 เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศภุนิตย์   

วงศ์ทางสวสัดิ ์และ 
ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

12 ส านกัขา่วและส่ือในทวีป

ลาตนิอเมริกา 
3 เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศภุนิตย์   

วงศ์ทางสวสัดิ ์และ 
ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

13 ส านกัขา่วและส่ือในทวีป

เอเชีย (ครัง้ท่ี 1) 
3 เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศภุนิตย์   

วงศ์ทางสวสัดิ ์และ 
ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

14 ส านกัขา่วและส่ือในทวีป

เอเชีย (ครัง้ท่ี 2) 
3 เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศภุนิตย์   

วงศ์ทางสวสัดิ ์และ 
ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

15 ส านกัขา่วและส่ือในทวีป

แอฟริกา 
3 เอกสารประกอบการสอน ผศ.ศภุนิตย์   

วงศ์ทางสวสัดิ ์และ 
ดร.สธีุ เผา่บญุมี 

 สอบปลายภาค                        
2.   น         น         น    

กิจกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 7 50% 

2  สอบปลายภาค 16 50% 



                                                                                                                                                                                                  มคอ.3   

 
 

7 

 

หมวดที่ 6                      น     น 

1. เอกสารและต าราหลัก 
อศัวิน เนตรโพธ์ิแก้ว (2551). ทีวีอัลจาซีรา : ส่ือมวลชนสากลของโลกอาหรับ. นาครมีเดีย. 
De Beer, A. S. (2009). Global journalism : topical issues and media systems. 5th ed. Boston : 
Pearson. 
Mohamed, Z. (2005). The Al Jazeera Phenomenon : Critical Perspectives on New Arab Media. 
London : Pluto Press. 
Ward, Stephen J. A. (2010). Global Journalism Ethics. Montreal & Kingston. 
Williams, K. (2011). International Journalism.  Los Angeles : Sage Publications. 

1. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
สธีุ  เผา่บญุมี . 2556 . เอกสารประกอบการสอน  รายวิชาวารสารศาสตร์สากล. สาขาวิชาวารสาร

ศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  ปีการศกึษา  2556. 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

www.wikipedia.com 
www.youtube.com 

 
หมวดที่ 7    ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- มีแบบประเมินผู้สอนให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นจากส านกัทะเบียนและประมวลผล 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- มีแบบประเมินผู้สอนให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นจากส านกัทะเบียนและประมวลผล 

3. การปรับปรุงการสอน 
- หลงัจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน ตามข้อเสนอแนะ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
- มีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานทางวิชาการของสาขาวิชา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3-5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3  
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