
 

 

 

 
 

8 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 



8. ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

BR0801 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิง

รุกและการจัดการ Fake News

1. ประสิทธิภาพของการจัดการคลังข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการยืนยันภาครัฐ

2. พัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

3. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเข้าข่ายการกระท าความผิดอย่างเคร่งครัด

4. มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลส าหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

5. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการด าเนินงานและครอบคลุมการท างานในทุกภาคส่วน

BR0802 การก ากับดูแลส่ือออนไลน์ 1. ก าหนดหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลเน้ือหาสาระของข้อมูลข่าวสารในส่ือทุกรูปแบบ

2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ิมมากข้ึน

3. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มีอ านาจหน้าท่ีครอบคลุมการพิจารณาและก ากับดูแลเน้ือหาของส่ือ

4. มาตรการสร้างแรงจูงใจให้ส่ือทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เน้ือหา

5. ก าหนดตัวช้ีวัดเก่ียวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเป็นตัวช้ีวัดระดับองค์กร

6. ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม

BR0803 การยกระดับการรู้เท่าทันส่ือ 1. ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันส่ือ

2. ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศของประเทศไทย

3. มีการจัดท าส่ือ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เร่ืองการรู้เท่าทันส่ือในยุคดิจิทัล

4. มีการพัฒนาบุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักส่ือสารให้มีความรู้ด้านส่ือสารมวลชนท่ีรู้เท่าทันส่ือ

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

การพัฒนาระบบคลังขอ้มลูขา่วสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชงิรุกและการจัดการ Fake News

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

 - ส ำนกันำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ)์  - สภำดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแหง่ประเทศไทย

 -  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

 - ส ำนกังำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั (สพร.)  - สถำบนัส่งเสริมกำรวิเครำะหแ์ละบริหำรข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ (GBDi)

 - สมำคมส่ือมวลชนประเทศไทย  - หนว่ยงำนภำครัฐทกุหนว่ยงำน เปน็อยำ่งนอ้ย ในกำรด ำเนนิกำร

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่5.3 (MS5.3)

บงัคับใชก้ฎหมายกับผู้ทีเ่ผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ขา้ขา่ยการกระท าความผิดอยา่งเคร่งครัด

น าเทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขา้มาใชใ้นการด าเนินงานและครอบคลุมการท างานในทุกภาคส่วน ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ยกระดับกำรน ำเทคโนโลย ีอำท ิระบบ AI และ Big Data เข้ำมำช่วยในกำรเฝ้ำระวังและจัดกำรกบัข่ำวปลอม 
และปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ

ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ มี.ค.64 - ธ.ค.65

ประสิทธิภาพของการจัดการคลังขอ้มลูและการประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้งผ่านการตรวจสอบและไดร้ับ
การยนืยนัภาครัฐ

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องแจ้งควำมร้องทกุข์ด ำเนนิคดีกบัผู้ทีเ่ผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทีเ่ข้ำข่ำยกำรกระท ำควำมผิด

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทศัน ์
และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (ส ำนกังำน กสทช.)

 - ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ
(กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกีย่วกบัอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลย)ี

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

บคุลำกรของภำครัฐได้รับกำรอบรมใหม้ีควำมรู้ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรส่ือสำร และด้ำนเทคโนโลยดิีจิทลัและกำร
แกไ้ขปญัหำข่ำวปลอม
สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำบคุลำกรผู้ปฏบิติังำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรแกไ้ขปญัหำข่ำวปลอมเพือ่รู้เทำ่ทนัและรับมือกบัข่ำว
ปลอม

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *

ด ำเนนิกำรเชิงรุกกบัผู้กระท ำควำมผิดโดยกำรบงัคับใช้กฎหมำยตำมขั้นตอนจนส้ินสุดกระบวนกำร มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

พัฒนำบคุลำกรภำครัฐด้ำนกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงเทคโนโลยสีำรสเทศ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

พัฒนาบคุลากรทีป่ฏบิตังิานเก่ียวขอ้งกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปญัหาขา่วปลอม ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

กำรสืบสวนโดยกำรตรวจวิเครำะหห์ลักฐำนกำรกระท ำควำมผิดทีม่ีประสิทธิภำพด้วยเคร่ืองมือทีไ่ด้มำตรฐำน มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

BR0801
1) การให้ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานภาครัฐ มมีาตรฐานความแมน่ย า ความรวดเร็ว และมชีอ่งทางการตดิตอ่สื่อสารทีเ่พ่ิมมากขึน้ 
รวมทัง้ด าเนินงานในสถานการณ์ฉกุเฉนิหรือสภาวะวิกฤตทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตไดร้วดเร็ว และถูกตอ้ง
2) หน่วยงานภาครัฐมรีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของหน่วยงานทีม่คีวามถูกตอ้ง ทันสมยั ในรูปแบบทีส่ามารถเขา้ถึงและเขา้ใจง่าย ทีส่อดคล้องตามบทบาท
หน้าทีข่องแตล่ะหน่วยงาน

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

พัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่ใหท้กุภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐได้อยำ่งสะดวก

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
สร้ำงช่องทำงกำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ออนไลนเ์พือ่เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทีผ่่ำนกำรตรวจสอบแล้วและรับแจ้งเบำะแส
เพือ่ท ำกำรตรวจสอบ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก ำหนดมำตรกำรประเมินผลกำรด ำเนนิงำนด้ำนกำรใหค้วำมร่วมมือในกำรแกไ้ขข่ำวปลอมส ำหรับหนว่ยงำนภำครัฐ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เครือข่ำยภำคประชำชนได้รับรำงวัลหรือกำรยกยอ่งเมื่อใหค้วำมร่วมมือในกำรเฝ้ำระวังหรือแจ้งเบำะแสข้อมูลข่ำวสำรทีม่ี
เนือ้หำไม่เหมำะสม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลส าหรับความร่วมมอืในการแก้ไขปญัหาขา่วปลอม ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0801001 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แกไ้ขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake
 News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที ่และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทัง้ท าการพัฒนา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ใหส้ามารถปฏบิติังาน
ด้านการวิเคราะหเ์นือ้หา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทนัทว่งท ีและด าเนนิการ
ประสานงานกบัหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึงการสร้างความ
ตระหนกัรู้ ใหแ้กป่ระชาชนในการ
รับข้อมูลข่าวสารอยา่งมี
วิจารณญาณกอ่นจะเผยแพร่หรือ
ส่งต่อในอินเทอร์เนต็

25 ม.ค. 64 – 30 
ก.ย. 64

95,226,800        โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1,MS2.1, 
MS2.2,MS3.1, 
MS4.1, MS5.1, 
MS5.2, MS5.3

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0801002 โครงการจัดหาชุด
อุปกรณ์/โปรแกรม
 เพิม่ประสิทธิภาพ
งานตรวจพิสูจน์
หลักฐานทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่
รองรับการ
ใหบ้ริการด้านสังคม

มีเคร่ืองมือตรวจวิเคราะหห์ลักฐาน
การกระท าความผิดทีไ่ด้มาตรฐาน
และเพียงพอ

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

5,136,000         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS3.2

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0801003 โครงการจ้างเหมา
เฝ้าระวังเว็บไซต์
ผิดกฎหมาย
(Facebook 
Fanpage "อาสา 
จับตา ออนไลน์")

มีหนว่ยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีผิ่ด
กฎหมาย มีเจ้าหนา้ทีร่วบรวม
จัดเกบ็ สืบสวน วิเคราะหข์้อมูล
หลักฐานเพือ่ร้องขอต่อศาลใหม้ีการ
ระงับการแพร่หลายซ่ึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทีผิ่ดกฎหมาย มี
ช่องทางใหป้ระชาชนแจ้งเบาะแส 
เนือ้หาทีไ่ม่เหมาะสม

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 64

9,938,700         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS3.1

ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนินโครงการ

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 

MS1, MS2.1, MS2.2, MS2.3, MS3.1, MS3.2, MS3.3, 
MS4.1, MS4.2, MS5.1, MS5.2, MS5.3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนินโครงการ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม (ปอท.)

BR0801004 โครงการอบรมครู
ไซเบอร์

 - ข้าราชการต ารวจในสังกดั
กองบญัชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน
 - มีความรู้ และทกัษะ สามารถน า
ความรู้ไปถ่ายทอดใหก้บันกัเรียน 
ประชาชนในชุมชน ใหไ้ด้รู้เทา่ทนั
ภยัทีแ่ฝงมากบัเทคโนโลยี

ต.ค.63-ก.ย.64 469,200            โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม (ปอท.)

BR0801005 โครงการอบรม
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทาง
เทคโนโลยทีี่
เกีย่วกบั
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

 - ข้าราชการต ารวจในสังกดั
ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ และผู้ที่
เกีย่วข้องทีผ่่านการอบรมสามารถ
น าความรู้ไปปฏบิติังานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถเปน็ทีป่รึกษา
 และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบั
พยานหลักฐานทางเทคโนโลย ีแก่
ข้าราชการต ารวจในพืน้ทีต่่อไป

ต.ค.63-ก.ย.64 385,600            โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม (ปอท.)

BR0801006 โครงการอบรม
เพิม่ประสิทธิภาพ
ใหก้บัข้าราชการ
ต ารวจเพือ่ปรับ
ความรู้เกีย่วกบั
คอมพิวเตอร์และ
อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์

 - ข้าราชการต ารวจในสังกดักอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกีย่วกบัอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
- มีความรู้ และทกัษะ เพือ่ใช้ใน
การปฏบิติังาน และประชาชน
ได้รับบริการทีดี่มีประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 1,515,600         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม (ปอท.)

BR0801007 โครงการอบรม
ปรับพืน้ฐาน
ข้าราชการต ารวจ
ทีย่า้ยมาด ารง
ต าแหนง่ใหม่ใน
สังกดั บก.ปอท.

 - ข้าราชการต ารวจในสังกดักอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกีย่วกบัอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
 - มีความรู้ และทกัษะ เพือ่ใช้ใน
การปฏบิติังาน ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 74,400             โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม (ปอท.)

BR0801008 โครงการอบรม
พนกังานสอบสวน
และบคุลากรใน
กระบวนการ
ยติุธรรมเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การท างานและ
การใหบ้ริการ
ประชาชน

 - ข้าราชการต ารวจในสังกดักอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกีย่วกบัอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
 - มีความรู้ และทกัษะ เพือ่ใช้ใน
การปฏบิติังาน ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 74,400             โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนินโครงการ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 

ส านกังาน กสทช. BR0801009  - มีการบงัคับใช้กฎหมายอยา่ง
เหมาะสม โดยมีการด าเนนิการ
ตามกระบวนการทางปกครอง 
รวมถึงมีการพิจารณาก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมต่อ
พฤติการณ์และผลกระทบทีเ่กดิขึ้น
จากการกระท าความผิด  
 - สนบัสนนุ / ส่งเสริม /ยกระดับ
คุณภาพของการเผยแพร่เนือ้หา
รายการทางส่ือวิทยแุละโทรทศันใ์ห้
เปน็ส่ือทีม่ีความปลอดภยั
สร้างสรรค์และเปน็ประโยชนต่์อ
สังคม

1 ม.ค.  - 31 ธ.ค. 
64

ภารกจิประจ า ไม่เสนอขอ
งบประมาณ

MS 3.2

อยูร่ะหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0801010 ค่าบ ารุงรักษา
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพงาน
ตรวจพิสูจน์
หลักฐานทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่
รองรับการ
ใหบ้ริการด้านสังคม

มีเคร่ืองมือตรวจวิเคราะหห์ลักฐาน
การกระท าความผิดทีไ่ด้มาตรฐาน
และเพียงพอ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 1,789,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0801011 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แกไ้ขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake
 News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที ่และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทัง้ท าการพัฒนา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ใหส้ามารถปฏบิติังาน
ด้านการวิเคราะหเ์นือ้หา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทนัทว่งท ีและด าเนนิการ
ประสานงานกบัหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึงการสร้างความ
ตระหนกัรู้ ใหแ้กป่ระชาชนในการ
รับข้อมูลข่าวสารอยา่งมี
วิจารณญาณกอ่นจะเผยแพร่หรือ
ส่งต่อในอินเทอร์เนต็

1 ต.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65

98,787,700        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1,MS2.1, 
MS2.2,MS3.1, 
MS4.1, MS5.1, 
MS5.2, MS5.3

ก ากบัดูแลการ
ออกอากาศเนือ้หา
รายการทีม่ีการ
น าเสนอข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 
ของผู้ประกอบ
กจิการกระจาย
เสียงและกจิการ
โทรทศัน ์(ผู้รับ
ใบอนญุาต) ให้
เปน็ไปตาม
พระราชบญัญัติ
การประกอบ
กจิการกระจาย
เสียงและกจิการ
โทรทศัน ์พ.ศ. 
2551 ตลอดจน
กฎหมายอื่น ๆ ที่
เกีย่วข้อง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนินโครงการ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม (ปอท.)

BR0801012 โครงการศูนย์
ตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐาน
คอมพิวเตอร์และ
หลักฐานทาง
เทคโนโลย ี(Digital
 Forensic Center)

 - มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที ่และบคุลากรในการปฏบิติั
หนา้ที ่
 - ข้าราชการต ารวจในสังกดักอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกีย่วกบัอาชญากรรมทาง
เทคโนโลย ีสามารถปฏบิติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65 25,782,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม (ปอท.)

BR0801013 โครงการจัดต้ัง
ศูนยป์ระสาน
ความร่วมมือด้าน
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยแีละ
ความมั่นคง
ปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ 
(Cyber Crimes 
And Cyber 
Security 
Cooperation 
Center)

 - มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที ่และบคุลากรในการปฏบิติั
หนา้ที ่
 - ข้าราชการต ารวจในสังกดักอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกีย่วกบัอาชญากรรมทาง
เทคโนโลย ีสามารถปฏบิติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65 5,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2, MS3.3

กรมประชาสัมพันธ์ BR0801014 โครงการพัฒนา
คลังข้อมูลข่าวสาร
เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ภาครัฐเชิงรุก

มีระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพือ่การ
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก เพือ่
เปน็รากฐานของคลังข้อมูลอัจฉริยะ

ต.ค.64 - ก.ย.65 93,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1

กรมประชาสัมพันธ์ BR0801015 โครงการบริหาร
จัดการข้อมูล
ข่าวสารเพือ่การ
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤติทีถู่กต้อง
 รวดเร็ว เชื่อถือและอ้างอิงได้

ต.ค.64 - ก.ย.65 18,472,512        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1

คณะกรรมการฯ มคีวามเห็นเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากสถานการณ์และบริบทในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรจัดท าขอ้เสนอแผนงาน /โครงการเพ่ิมเติมที่จะชว่ย
ขบัเคลือ่นกิจกรรมที่มนัียส าคัญฯ ได้ทันต่อสถานการณ์ และพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขัน้ตอนต่อไป โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
เพ่ือพิจารณาจัดท าโครงการที่จะชว่ยสร้างแรงจูงใจระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาขา่วปลอม และรณรงค์ให้มกีารแจ้งเบาะแส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห์ขอ้มลูขา่วสารและพัฒนากระบวนการท างาน รวมทั้งเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพของขอ้มลูขา่วสารในภาครัฐในลักษณะ Data Bank ที่สามารถประมวลขอ้มลูและสามารถน ามาใชไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

การก ากับดแูลสื่อออนไลน์

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

 - ส ำนกันำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ)์  - สภำดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแหง่ประเทศไทย

 -  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล  - สมำคมส่ือมวลชนประเทศไทย

 - หนว่ยงำนภำครัฐทกุหนว่ยงำน เปน็อยำ่งนอ้ย ในกำรด ำเนนิกำร  

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6)

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ทบทวนการบงัคับใชก้ฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบงัคับใชก้ฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับคดทีีใ่ชส้ื่อออนไลน์เปน็
เครื่องมอือยา่งเคร่งครัด ทันตอ่สถานการณ์ และเปน็ธรรม

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มอี านาจหน้าทีค่รอบคลุมการพิจารณาและก ากับดแูลเน้ือหาของ
สื่อออนไลน์

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดตวัชีว้ัดเก่ียวกับการเผยแพร่ขอ้มลูทีถู่กตอ้งและรวดเร็วของหน่วยงานเปน็ตวัชีว้ัดระดบัองค์กร ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

สร้ำงควำมตระหนกัในกำรรับผิดชอบต่อกำรผลิตและกำรเผยแพร่เนือ้หำใหม้ีคุณภำพและร่วมกนัช่วยตรวจสอบ เฝ้ำระวัง

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

ภำครัฐสร้ำงระบบกำรใหร้ำงวัลหรือกำรยกยอ่งส่ือทีม่ีควำมรับผิดชอบในกำรเผยแพร่ข้อมูลและเนือ้หำต่อสังคม

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

BR0802

1) มหีน่วยงานรับผิดชอบทีม่สีถานะทางกฎหมายเพ่ือก ากับดแูลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทัง้พัฒนาศักยภาพให้เปน็ศูนยป์ระสานงานขอ้มลูขา่วสารใน
ภาวะวิกฤต ิอาทิ กรณีเกิดเหตภุยัพิบตั ิหรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง
2) ประชาชนผู้บริโภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อไดร้ับการดแูลและคุ้มครองตามสิทธิทีพึ่งมใีนการท าธุรกรรมการสื่อสารทัง้ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังตดิตาม ก ากับดแูลเน้ือหาของขอ้มลูขา่วสารในสื่อทุกรูปแบบอยา่งเขม้ขน้ ทัน
สถานการณ์ คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตเน้ือหา  และจัดเก็บพยานหลักฐานการกระท าความผิดบนโลกออนไลน์อยา่ง
เปน็ระบบ

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมคีวามรับผิดชอบตอ่การเผยแพร่เน้ือหา

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทศัน ์
และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (ส ำนกังำน กสทช.)

 - ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ
(กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกีย่วกบัอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลย)ี

สร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสขอ้มลูเน้ือหาทีไ่มเ่หมาะสมบนสื่อออนไลน์
เพ่ิมมากขึน้

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0802001 โครงการจ้างเหมา
เฝ้าระวังเว็บไซต์
ผิดกฎหมาย
(Facebook 
Fanpage “อาสา 
จับตา ออนไลน์")

มีหนว่ยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีผิ่ด
กฎหมาย 
มีเจ้าหนา้ทีร่วบรวมจัดเกบ็ สืบสวน
 วิเคราะหข์้อมูลหลักฐานเพือ่ร้อง
ขอต่อศาลใหม้ีการระงับการ
แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ผิดกฎหมาย มีช่องทางให้
ประชาชนแจ้งเบาะแส เนือ้หาทีไ่ม่
เหมาะสม

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

9,938,700         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1
MS2

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0802002 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แกไ้ขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake
 News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที ่และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทัง้ท าการพัฒนา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชน ใหส้ามารถ
ปฏบิติังานด้านการวิเคราะหเ์นือ้หา
 บริหารการข่าว และการรับแจ้ง
เตือน ได้ทนัทว่งท ีและด าเนนิการ
ประสานงานกบัหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึง
การสร้างความตระหนกัรู้ ใหแ้ก่
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร
อยา่งมีวิจารณญาณกอ่นจะ
เผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เนต็

25 ม.ค. 64 – 30 
ก.ย. 64

95,226,800       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2, 
MS5

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนนิโครงการ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 2 การก ากับดแูลสื่อออนไลน์

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1,  MS2, MS3,  
MS4.1, MS4.2, MS5, MS6 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนนิโครงการส านกังาน กสทช. BR0802003 โครงการจ้างที่
ปรึกษาเพือ่พัฒนา
กลไกหรือ
มาตรการปอ้งกนั
การรังแก ข่มขู่ 
คุกคาม สตรี เด็ก 
และเยาวชน โดย
ช่องทางผ่านส่ือ
มัลติมีเดียต่าง ๆ

1.มีกลไกหรือมาตรการปอ้งกนัการ
รังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และ
เยาวชน ผ่านส่ือมัลติมีเดียต่าง ๆ 
2.เกดิการพัฒนาส่ือทีส่ร้างสรรค์
ส าหรับเปน็แหล่งเรียนรู้ส าหรับสตรี 
เด็กและเยาวชน ส่งผลใหเ้ปน็ผู้ทีม่ี
ทกัษะความฉลาดทางดิจิจัล 
และเปน็พลเมืองทีม่ีคุณภาพของ
ประเทศในอนาคต

มค. - ธค.64 2,968,000         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0802004 โครงการจ้างเหมา
เฝ้าระวังเว็บไซต์
ผิดกฎหมาย
(Facebook 
Fanpage “อาสา 
จับตา ออนไลน์")

มีหนว่ยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีผิ่ด
กฎหมาย 
มีเจ้าหนา้ทีร่วบรวมจัดเกบ็ สืบสวน
 วิเคราะหข์้อมูลหลักฐานเพือ่ร้อง
ขอต่อศาลใหม้ีการระงับการ
แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ผิดกฎหมาย มีช่องทางให้
ประชาชนแจ้งเบาะแส เนือ้หาทีไ่ม่
เหมาะสม

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

10,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1
MS2

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0802005 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แกไ้ขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake
 News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที ่และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทัง้ท าการพัฒนา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ใหส้ามารถปฏบิติังาน
ด้านการวิเคราะหเ์นือ้หา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทนัทว่งท ีและด าเนนิการ
ประสานงานกบัหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึง
การสร้างความตระหนกัรู้ ใหแ้ก่
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร
อยา่งมีวิจารณญาณกอ่นจะ
เผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เนต็

1 ต.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65

98,787,700       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

 MS2,
MS5

คณะกรรมการฯ มคีวามเห็นเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากสถานการณ์และบริบทในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรจัดท าขอ้เสนอแผนงาน /โครงการเพ่ิมเติมที่จะชว่ย
ขบัเคลือ่นกิจกรรมที่มนัียส าคัญฯ ได้ทันต่อสถานการณ์ และพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขัน้ตอนต่อไป โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
เพ่ือพิจารณาจัดท าโครงการที่จะชว่ยสร้างแรงจูงใจ ระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาขา่วปลอม และรณรงค์ให้มกีารแจ้งเบาะแส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห์ขอ้มลูขา่วสารและพัฒนากระบวนการท างาน รวมทั้งเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพของขอ้มลูขา่วสารในภาครัฐในลักษณะ Data Bank ที่สามารถประมวลขอ้มลูและสามารถน ามาใชไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ

อยูร่ะหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

การยกระดบัการรู้เท่าทันสื่อ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนกังำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนกิส์ (สพธอ.)  - กองทนุพัฒนำส่ือปลอดภยัและสร้ำงสรรค์ 

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำติ  - สถำบนัอุดมศึกษำ

 - โรงเรียนในสังกดั กทม.

 - กระทรวงวัฒนธรรม  - คณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำนกำรศึกษำ

 - ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทลั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)
กระบวนกำรส ำรวจข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เทำ่ทนัส่ือและสำรสนเทศของประเทศไทยทีม่ีประสิทธิภำพ และสำมำรถน ำ
ผลกำรส ำรวจไปปรับปรุงกำรรู้เทำ่ทนัส่ือได้

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)
ผลส ำรวจข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เทำ่ทนัส่ือสำรสนเทศ และดิจิทลั (MIDL) ของบคุลำกรทำงกำรศึกษำของประเทศไทย 
จัดท ำตัวชี้วัดกำรประเมิน โดยบคุคลสำมำรถเข้ำใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่ำข้อมูลส่ือและสำรสนเทศได้

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

หลักสูตรด้ำนส่ือศึกษำได้รับกำรบรรจุในกำรศึกษำภำคบงัคับ (ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ) และ
ระดับอุดมศึกษำ ภำยในป ี2565

ต.ค. 63- ต.ค. 65

ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ ต.ค. 63- ธ.ค. 65

 - หลักสูตรกำรรู้เทำ่ทนัส่ือ Media Literacy (Thai 
MOOC) คณะกำรส่ือสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 - กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกีย่วกบัอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลย ี(ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ)

 - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

หลักสูตรต้นแบบกำรรู้เทำ่ทนัส่ือส ำหรับเยำวชน รวมทัง้กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ใหก้บัผู้น ำเยำวชน โรงเรียนและ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำ

ต.ค. 63- ก.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ล าดบั เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

BR0803

1) หลักสูตรดา้นสื่อศึกษาไดร้ับการบรรจุในการศึกษาภาคบงัคับ (ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา) และระดบัอุดมศึกษา ภายในป ี2565
2) ผลส ารวจขอ้มลูสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย เชน่ การใชต้วัชีว้ัดการประเมนิ โดยบคุคลสามารถเขา้ใจ ประเมนิผล และ
ประเมนิคุณค่าขอ้มลูสื่อและสารสนเทศได ้ซ่ึงแบง่ออกเปน็ 4 ตวัชีว้ัดยอ่ย ไดแ้ก่
       (1) การเขา้ใจ หมายถึง บคุคลสามารถเขา้ใจความส าคัญของผู้ให้บริการขอ้มลูสื่อและสารสนเทศตอ่สังคม
       (2) การประเมนิผล หมายถึง บคุคลสามารถประเมนิผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เรียบเรียง เชือ่มโยง และประยกุตใ์ชเ้กณฑ์เบือ้งตน้ เพ่ือประเมนิผล
ขอ้มลูและสารสนเทศทีไ่ดร้ับและแหล่งทีม่าของขอ้มลู รวมถึงผู้ให้บริการขอ้มลูและสารสนเทศในสังคมได้
       (3) การประเมนิคุณค่า หมายถึง บคุคลสามารถประเมนิคุณค่าและตรวจสอบความน่าเชือ่ถือขอ้มลูสื่อและสารสนเทศและแหล่งทีม่าได้
       (4) การจัดระบบ หมายถึง บคุคลสามารถสังเคราะห์ และจัดการขอ้มลูสื่อและสารสนเทศทีร่วบรวมได้
3) จ านวนรายการทีม่เีน้ือหาสาระสร้างสรรค์มปีระโยชน์ บนส านึกของความเปน็ไทยร่วมสมยัและสอดคล้องกับการด ารงตนของประชาชนในสังคมไทยและ
สังคมโลกอยา่งผู้มอีารยธรรมเพ่ิมขึน้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

 - กรมประชำสัมพันธ์ ส ำนกันำยกรัฐมนตรี

หลักสูตรกำรรู้เทำ่ทนัส่ือแบบออนไลน ์(MOOC) เพือ่เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนในยคุนวินอร์มอลต้ังแต่ระดับประถมศึกษำ
 และระดับมัธยมศึกษำ

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.4 (MS1.4)
ส่งเสริมใหน้กัศึกษำ มีกำรเรียนรู้และจัดท ำเนือ้หำของส่ือส ำหรับเผยแพร่ เกดิกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏบิติัจริง เข้ำใจ
ถึงกระบวนกำรในกำรท ำข่ำว ท ำส่ือ เกดิควำมตระหนกัในกำรน ำเสนอและเสพข่ำวในทกุมิติ จรรยำบรรณในกำรท ำส่ือ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (M2) ผลส ารวจขอ้มลูสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ต.ค. 64 - ธ.ค. 65



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

มหำวิทยำลัยรำชภฏัยะลำ BR0803001 โครงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
รำยวิชำหมวด
ศึกษำทัว่ไป

ปงีบประมำณ  2564  จ ำนวน  
นกัศึกษำลงทะเบยีน 2,000  คน

ม.ค. 64 - ก.ย .64 466,000           เงินนอก
งบประมำณ/

แหล่งเงินได้รำยได้
อื่น

MS 1.2

ล าดบั เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2) สร้ำงใหน้กัศึกษำในระดับอุดมศึกษำกลำยเปน็ผู้เชี่ยวชำญและมีควำมสำมำรถในวิชำชีพทีม่ีพืน้ฐำนด้ำนผู้ส่ือข่ำว นกัข่ำว
ในกำรเปน็กลุ่มนกัส่ือสำรมวลชนรุ่นใหม่ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.3 (MS4.3) ประชำชน/เครือข่ำยนกัส่ือสำร มีควำมรู้เทำ่ทนัส่ือและข่ำวปลอม สำมำรถส่ือสำรข้อมูลกนัได้อยำ่งถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ

ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนินโครงการ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4) บคุลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือขา่ยนักสื่อสารไดร้ับการพัฒนาให้มคีวามรู้ดา้นสื่อสารมวลชนทีรู่้เท่าทันสื่อ ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1) บคุลำกรผู้สอนด้ำนกำรส่ือสำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทกำรเปล่ียนแปลงด้ำนกำรส่ือสำรในยคุดิจิทลั และสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยงักลุ่มเปำ้หมำยได้อยำ่งถูกต้อง

มี.ค. 64-ก.ย.65

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3) สื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในยคุดจิิทัล ต.ค. 63 - ก.ย.65

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1) ส่ือเพือ่กำรประชำสัมพันธ์ใหป้ระชำชนในทกุช่วงวัยเหน็ถึงควำมจ ำเปน็ ประโยชนจ์ำกกำรรู้เทำ่ทนัส่ือ ส่งเสริมใหเ้กดิ
ควำมตระหนกัรู้ กำรเลือกบริโภคส่ือ กำรแยกแยะข้อมูลข่ำวสำรได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ

ต.ค. 63 - ก.ย.65

MS3 
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MS1.2  MS1.1  MS1.1  
MS1.2 
MS1.3 
MS2.1 
MS3.1 
MS4.1 
MS4.3 

MS1 
MS2 
MS4 

MS1.2 MS2.2  MS3.1  MS3.1  MS4.3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนกิส์ (สพธอ.)

BR0803002 1 ต.ต. 63 - 30 
ก.ย. 64

         9,409,500 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS 3.1

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
ดิจิทลั

BR0803003 โครงกำรยกระดับ
ทกัษะดิจิทลั
ส ำหรับผู้สูงวัย
และผู้ด้อยโอกำส
 - กจิกรรมสร้ำงผู้
สูงวัยและ
ผู้ด้อยโอกำสเปน็
ก ำลังคนดิจิทลัสู้
ภยัไซเบอร์

ผู้สูงอำยแุละผู้ด้อยโอกำส 2,000 คน 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64

         9,315,300  โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS 1.1

สภำดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ประเทศไทย 

BR0803004 กำรจัดอบรม
สัมมนำใหก้บั
ผู้ประกอบกำร
อุตสหกรรมบนัเทงิ
 และส่ือมวลชน
ร่วมไปถึง
ประชำชน ใหม้ี
ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ปรับตัวใน ยคุ 5G
 และ New 
Normal

เพือ่ยกระดับกำรรู้เทำ่ทนัส่ือของ
ผู้ประกอบกำรอุตสหกรรมบนัเทงิ 
และส่ือมวลชนร่วมไปถึงประชำชน 
ใหม้ีควำมสอดคล้อง กบั
สถำนกำรณ์เทคโนโลยดิีจิทลั
ภำยใต้สถำนกำรณ์โควิค - 19 โดย
ผ่ำนกำรอบรมสัมนำผู้ประกอบกำร
 และบคุลำกรด้ำนกำรส่ือสำรใหม้ี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทกำร
เปล่ียนแปลงด้ำนกำร ส่ือสำรในยคุ
ดิจิทลั ซ่ึงอยูใ่นกจิกรรมปฏรูิป
ประเทศที ่3 กำรยกระดับกำรรู้เทำ่
ทนัส่ือ ในขั้นตอนที ่2 กำรรณรงค์
กำรรู้เทำ่ทนัส่ือ และขั้นตอนที ่3 
กำรพัฒนำบคุลำกรในกำรสอนและ
ใหค้วำมรู้ด้ำนส่ือสำรมวลชนที่
รู้เทำ่ทนั (จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 200 คน

พ.ย. 64          2,000,000 ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ

ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเปน็)

เพือ่ใหป้ระชำชนได้รับกำร
เตรียมพร้อมเพือ่เปน็ Digital 
Citizen สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลย ี
และได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก
จำกกำรใช้บริกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนกิส์ สำมำรถใช้
เทคโนโลยไีด้อยำ่งสร้ำงสรรค์ และ
มั่นคงปลอดภยั โดยกจิกรรม
ดังกล่ำว มีผลผลิตทีจ่ะส่งมอบใน
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
   1. ส่ือกำรเรียนรู้ พัฒนำคนไทย
กลุ่มเปำ้หมำย (เด็ก เยำวชน 
ผู้สูงอำย)ุ เพือ่เตรียมพร้อมเปน็ 
Digital Citizen จ ำนวน 15 เร่ือง
   2. คนไทยกลุ่มเปำ้หมำย (เด็ก 
เยำวชน ผู้สูงอำยุ) มีควำมตระหนกั
 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทกัษะในกำร
ใช้เทคโนโลยดิีจิทลัใหเ้กดิประโยชน์
และสร้ำงสรรค์ (Digital Literacy) 
เพิม่ขึ้น ร้อยละ 70

งำนสนบัสนนุ
ภำรกจิ
คณะกรรมกำร
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนกิส์
(กจิกรรม กำร
พัฒนำคนไทย
กลุ่มเปำ้หมำย 
(เด็ก เยำวชน 
ผู้สูงอำย)ุ เพือ่
เตรียมพร้อมเปน็ 
Digital Citizen ที่
คุ้นเคยกบักำรท ำ
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนกิส์
อยำ่งมั่นคง
ปลอดภยั)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

มหำวิทยำลัยรำชภฏัพระนคร BR0803005 โครงกำรกำร
พัฒนำและ
ยกระดับศักยภำพ
นกัวิจัยชุมชนแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม
มหำวิทยำลัยรำช
ภฏัพระนคร

สถำบนัฝึกอบรมมีเนือ้หำกำรอบรม
เกีย่วกบักำรรู้เทำ่ทนัส่ือ

ธ.ค. 63 - ธ.ค. 64 2,560,000         โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS 4.3

ส ำนกังำน กสทช. BR0803006 โครงกำรพัฒนำ
ทกัษะกำรเรียนรู้
ของประชำชน
เกีย่วกบักจิกำร
กระจำยเสียงและ
โทรทศัน ์เพือ่กำร
ใช้ประโยชนอ์ยำ่ง
รู้เทำ่ทนั 

มีกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรพัฒนำ
ทกัษะกำรเรียนรู้ของประชำชน
เกีย่วกบักจิกำรกระจำยเสียงและ
โทรทศันเ์พือ่กำรใช้ประโยชนอ์ยำ่ง
รู้เทำ่ทนั ในระดับมัธยมศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำ และประชำชน
ทัว่ไป ทัง้แบบออนไลนแ์ละ
ออฟไลนเ์พิม่ขึ้นอยำ่งต่อเนือ่ง

ป ี2564 - เงินนอก
งบประมำณ/

แหล่งเงินได้รำยได้
อื่น

MS1.1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
รหัสโครงการ

(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน

 ***

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803007 ยกร่ำงหลักสูตร
กำรรู้เทำ่ทนัส่ือใน
ระดับอุดมศึกษำ

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803008 ยกร่ำงหลักสูตร
กำรรู้เทำ่ทนัส่ือใน
ระดับ
ประถมศึกษำ 
และมัธยมศึกษำ

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803009 โครงกำรอบรม 
ประชำสัมพันธ์ 
และจัดค่ำยกำร
เรียนรู้เพือ่พัฒนำ
ทกัษะกำรรู้เทำ่
ทนัส่ือใหก้บั
บคุคลทกุช่วงวัย

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803010 โครงกำรเพือ่
ส่ือสำรให้
ประชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกีย่วกบักำรรู้เทำ่
ทนัส่ือ

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803011 โครงกำรส ำหรับ
ประชำชนใน
ชุมชนและผู้สูงอำยุ
ในกำรรับรู้
ข่ำวสำรทีถู่กต้อง 

 ใช้เครือข่ำยของมหำวิทยำลัยทัง้ในส่วนกลำงและภมูิภำค ในลักษณะสร้ำงควำมเชื่อมโยงของมหำวิทยำลัยสู่ชุมชนในกำรด ำเนนิกำรดังกล่ำว
อยำ่งต่อเนือ่ง

ประสำนกระทรวงมหำดไทย และกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุย ์เนือ่งจำกปจัจุบนัมีข่ำวสำรทีบ่ดิเบอืน หรือเปน็เทจ็ และ
ส่งผลใหเ้กดิควำมเข้ำใจทีค่ลำดเคล่ือนโดยเฉพำะในประเด็นด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำย ุ
รวมทัง้สร้ำงช่องทำงและลดข้อจ ำกดัในกำรส่ือสำร

ประสำนกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำนส่ือสำรมวลชนฯ เพือ่ใหก้ำรร่ำงหลักสูตรกำรรู้
เทำ่ทนัส่ือมีกำรก ำหนดมำตรฐำนและเปน็ไปอยำ่งต่อเนือ่ง

ประสำนหนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องจัดอบรม ประชำสัมพันธ์ และจัดค่ำยกำรเรียนรู้เพือ่พัฒนำทกัษะกำรรู้เทำ่ทนัส่ือใหก้บับคุคลทกุช่วงวัย

ประสำนควำมร่วมมือจำกทีป่ระชุมอธิกำรบดีแหง่ประเทศไทย และประธำนหลักสูตรหรือคณำจำรยท์ีเ่กีย่วข้องกบัด้ำนส่ือสำรมวลชนจำก
มหำวิทยำลัยทีม่ีกำรเรียนกำรสอนในสำขำดังกล่ำวร่วมกนัพิจำรณำเพือ่ด ำเนนิกำร
ยกร่ำงหลักสูตรดังกล่ำวใหเ้ปน็มำตรฐำนเดียวกนัในทกุมหำวิทยำลัย และใหม้ีคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำนส่ือสำรมวลชนฯ เข้ำร่วม
ด ำเนนิกำรด้วย

โครงการซ่ึงคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มกีารด าเนินงานตามมตทิีป่ระชมุ ซ่ึงยงัไมไ่ดข้อ้ยตุกัิบหน่วยงาน ****

ความเห็น/แนวทางการด าเนินงาน


