โครงการ MITR PROMPT
โดย
MITR ACADEMY
สมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการ MITR PROMPT โดย MITR ACADEMY สมาคมนิสิ ตเก่าคณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ FA Academy จัดโครงการอบรมและภาคปฏิบัติระยะเวลา
ประมาณ 2 เดือน สําหรับผู้บ ริหารหรือผู้มีแนวคิดร่วมสมัยพร้อมเปิดใจเข้าสู่ เมือง Digiland โดยโครงการ
MITR PROMPT รุ่น ที่ 1 Welcome to Digiland จะเปิดให้ เข้ามาท่องเที่ยวเมืองได้ในวันที่ 15 มิถุนายน วันที่ 23 กรกฎาคม 2565
การเปิดเมือง Digiland เพื่อให้ผู้เรียนที่เปรียบเสมือนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเปิดมุมมอง เที่ยวท่องไป
กับผู้นําเที่ยว Digizen ที่ผ่านการเตรียมตัวสําหรับการพานักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่และ บรรยากาศ
ต่างๆ ของ Digiland ที่ Digizen อาศัย อยู่ โดยใช้ก ระบวนการ Reverse Mentoring ในการสื่ อสารพู ดคุ ย
แลกเปลี่ยนมุมมองกัน เพื่อประสบการณ์ของผู้เดินทาง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อ Transform คนในยุค Gen X ไปเป็น Immigrant ในยุค Digital
2. ได้ Connection กับคนยุคใหม่ ที่สามารถต่อยอดไปด้านต่างๆ ทางธุรกิจและอื่นๆได้
3. ได้เครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมเดินทางด้วยกัน

นักเดินทางกลุ่มเป้าหมาย
1. เจ้ าของธุร กิจ หรื อผู้ บ ริ ห ารองค์ก รที่ ต้อ งทํ าความเข้าใจกับ Generation Gap และเทคโนโลยี
สมัยใหม่
2. ผู้ปกครองที่ต้องดูแลชาว Digizen เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความสมดุลในครอบครัว

กระบวนการเดินทางสู่ Digiland
1. ใช้ เทคนิ ค Reverse Mentoring ให้ ผู้ ร่ว มเดิ น ทางได้ ป ระกบกั บ Digizen ที่ เปรีย บเสมื อ นเป็ น
Local Guide หรือ Mentor เพื่อให้สามารถพัฒนาจาก Tourist ไปเป็น Immigrant ได้ในอนาคต
2. ใช้การเรียนรู้แบบ Action Learning โดยการทํางานเดี่ยวและกลุ่มผ่านประสบการณ์เดินทางต่างๆ
ใน Digiland

ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ
1. ปรับ Mindset ของนักเดินทางจากคนรุ่นเก่าเป็น Digital Immigration ได้ในระดับที่น่าพอใจ
2. ได้ความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มนักเดินทางและกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็น Native Citizen ใน Digiland
3. ได้เข้าใจและเห็นโอกาสของโลกปัจจุบันและอนาคตทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและธุรกิจ

ระยะเวลาโครงการ
• เปิ ด รั บ สมั ค รออนไลน์ ,สอบสั ม ภาษณ์ แ ละชําระค่ าร่ว มโครงการ วัน ที่ 10 เมษายน - วัน ที่ 10
มิถุนายน 2565
• ประกาศรายชื่อผู้ร่วมเดินทาง วันที่ 11 มิถุนายน 2565
• ระยะเวลาโครงการ วันที่ 15 มิถุนายน - วันที่ 23 กรกฎาคม 2565

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ท่านละ 37,000 บาท รวมค่าวิทยากร สถานที่เรียน ค่าอาหารกลางวัน ทริป กิจกรรมต่างจังหวัดตาม
กำหนดการ

รูปแบบการร่วมเดินทาง
• เรียนรู้เมือง Digiland ผ่าน Hybrid ทั้ง Real Meeting และ Online Meeting

• กิจกรรม ต่างจังหวัด และเยี่ยมชมสถานที่น่าสนใจใน Digiland ร่วมกันทั้งคณะเพื่อสานสั มพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมเดินทางและ Digizen
• แบ่ งกลุ่ ม ย่ อ ยในการเดิ น ทางไปยั งสถานที่ ต่ างๆ ที่ น่ าสนใจ เพื่ อ การดู แ ลอย่ างใกล้ ชิ ด โดยชาว
Digizen
• Dialogue แลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็นและสัมผัสเป็นระยะๆ
คณะกรรมการดำเนินโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ประธานโครงการ
นายโตสิต วิสาลเสสถ์
ผู้ก่อตั้ง MITR ACADEMY
นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์
กรรมการและผู้จัดการโครงการ
คุณรวิษฎา จิวสถิรวัฒน์
เจ้าหน้าที่โครงการ

Email: mitr@mitracademy.net
Tel: 061-2461998, 092-6504111
Line @mitracademy
Facebook: MITR Academy
Instagram: mitr_academy
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