1

ชื่อโครงการ

การใช้การสื่อสารและสื่อเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนที่ทันสมัย
(Communication & Media for ASEAN Digitalization)
ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.
ความสาคัญของโครงการ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็น
สังคมที่เปิดกว้างโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และมีจุดมุ่งหมายหลักของประชาคมใน 3
ด้าน คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community-APSC) ประชาคม
เศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community-AEC) รวมทั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN SocioCultural Community-ASCC) เพื่อนาไปอยู่การเป็น Smart ASEAN บนฐานความพร้อมของการเตรียมการ
ในรูปแบบของ ASEAN Digitalization
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาและมี
วิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลชั้นนาของโลก ให้ บริการการศึกษาตลอด
ชีวิตสาหรับทุกคน และในฐานะที่เป็น สถาบันด้านวิช าการที่ผลิ ตบัณฑิตทางด้านการสื่ อสารที่เสมือนเป็ น
เครื่องมือในการเชื่อมโยงประสานเสาหลักทั้งสามในการสร้างความเข้มแข็ง และนาพาประชาคมอาเซียนให้อยู่
ร่วมกับประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรีภาคภูมิใจ สันติสุขและ จึงได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติใน
ระดับ บั ณ ฑิ ตศึกษา แขนงวิช านิ เทศศาสตร์อาเซียน ในปีพุ ทธศักราช 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
บัณฑิตให้เป็นผู้นาทางด้านนิเทศศาสตร์อาเซียน มีทักษะในการวิเคราะห์ วิพากษ์ สามารถค้นคว้าวิจัย และนา
องค์ความรู้ไปใช้ทั้งงานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการแก้ไขประเด็นปัญหาในภูมิภาคอาเซียนได้หลายมิติ
อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนใช้การสื่อสารร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน
หลั กสู ตรนิ เทศศาสตร์ อาเซีย น ได้เปิดให้ บ ริการการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
(Online Graduate Program) โดยเน้นการใช้สื่อ ICT เป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยเฉพาะสื่ อมั ล ติมี เดีย เช่น วีดิทั ศน์ สั้ น (clips) เว็ป กลาง (web portal / hub) รายวิช าที่ ให้ บ ริการ
ออนไลน์ แนวใหม่ SPOC (Small Private Online Course) ตลอดจนสื่ อเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต่างๆ
(online social media) e-Text, e- Study Guide เพื่ อ เป็ น การขยายความรู้ค วามเข้าใจ เปิ ด โลกทั ศ น์
ตลอดจนเป็ น การเสริ มประสบการณ์ ให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด แก่ผู้ เรียนสู่ การเป็ น smart citizen ทั้ งของ
ประเทศไทยเอง และของประชาคมอาเซียนที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่มุ่งสู่การเป็นมหาลัยทางไกลที่พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
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หลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียนได้มีการทางานอย่างต่อเนื่องร่วมกับเครือข่ายอาเซียนและเอเซียในการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้สื่อ ICT เป็นเครื่องมือ จึงได้จัดให้บริการวิชาการเกี่ยวกับเรื่องการ
รู้เท่าทันในการใช้ประโยชน์จากสื่อ ICT โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนที่พร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนที่ทันสมัย (ASEAN Digitalization)
สถาบันร่วมจัด
หลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน ได้เชิญสถาบันที่เป็นเครือข่ายภาคีของหลักสูตรร่วมจัดกิจกรรมนี้ จาก
ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
1) Dr. Tsuneo YAMADA
Professor, Department of Informatics, The Open University of Japan (OUJ)
Professor, Department of Cyber Society and Culture, The Graduate University
for Advanced Studies (SOKENDAI) 2-11 Wakaba, Mihama, Chiba 261-8586, Japan
2) Dr. Carmencita Castolo, Director of PUP
(Polytechnic University of the Philippines Open University)
3) Dr. Anuchai Theeraroungchaisri, National Project Head of Thai MOOC
4) Mr. Anothai Udomsilp, ASEAN Media & Communication Expert
5) Mr. Rachapol Suwanachot, Director of ASEAN Youths Media Network
วัตถุประสงค์
การใช้การสื่อสารและสื่อเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนที่ทันสมัย (Communication & Media
for ASEAN Digitalization) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ให้ ก ารอบรม และฝึ ก ปฏิ บั ติ เรื่ อ งการรู้ เท่ า ทั น ในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสื่ อ ICT เพื่ อ พั ฒ นา
การศึกษา พัฒนาคนที่พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่ทันสมัย (ASEAN Digitalization)
2) เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และสื่อ ICT
และเรื่องประชาคมอาเซียนทั้งจากต่างประเทศและจากเครือข่ายด้วยกันเอง เพื่อการสร้างความ
พร้ อ มในการพั ฒ นาคนร่ ว มกั น สู่ ก ารเป็ น สมาชิ ก ของประชาคมอาเซี ย นที่ ทั น สมั ย (ASEAN
Digitalization)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การใช้ ก ารสื่ อ สารและสื่ อ (โดยเฉพาะสื่ อ ICT) เพื่ อ การพั ฒ นาประชาคมอาเซี ย นที่ ทั น สมั ย
(Communication & Media for ASEAN Digitalization) มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ นักเรียนและครู
และทุกกลุ่ มที่เกี่ย วข้อง เช่น กลุ่ มวิช าชีพ สื่ อ กลุ่ มนิ สิตนั กศึกษา ได้รับ ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ การใช้
ประโยชน์จากสื่อ โดยเฉพาะ ICT อย่างเท่าทันและสมประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนให้พร้อมสู่การ
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เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนที่ทันสมัย (ASEAN Digitalization) ร่วมกัน อีกทั้งการเชื่อมโยงเครือข่า ย
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาร่วมกันต่อไป
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 70 คน
1) ครูจากโรงเรียนที่มีการเปิดสอนระดับชั้นม. ปลาย
2) ครูจากโรงเรียนที่มีการเรียนการสอน และการให้บริการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3) นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน
4) กลุม่ วิชาชีพสื่อที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน
สถานทีจ่ ัด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 ห้อง 5209

