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อว. ขานรับนโยบายนายกฯ

ตั้ง “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” มุ่งสื่อสารข้อเท็จจริง ชัดเจน
และสร้างความเข้าใจให้สาธารณชน

จากหน้า ๑
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรม ตั้ ง “ศู น ย์ ต่ อ ต้ า น
ข่าวปลอม/บิดเบือน (Anti-Fake News
Center)” ต้านข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน
รวมทั้ ง สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เพื่ อ ชี้ แ จง
ข้ อ เท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
รวดเร็วพร้อมทำ�หน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ
ให้ข้อเท็จจริง แก้ไขความเข้าใจผิด และ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน
เมือ่ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๔ : ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์
เบ็ญจาธิกลุ ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว. และโฆษกกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผย
ว่า ขณะนี้ อว. ได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม/บิดเบือน ประจำ�
อว. ตามคำ�สั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านข่าวปลอม/บิดเบือน มีตน
เป็นประธาน และมีทมี โฆษก รวมทัง้ ผูอ้ �ำ นวยการกองต่างๆ ของ
สำ�นักงานปลัด อว. มีที่ทำ�การ ณ ศูนย์บริการร่วม กองกลาง
ชั้น ๑ อาคารสำ�นักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนพระราม ๖
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา อว. ได้มีการดำ�เนินการด้านการตรวจสอบข่าวปลอมอย่างต่อเนื่อง
ร่วมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (AFNC Thailand) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างใกล้ชิด ทางแอปพลิเคชั่นไลน์
อย่างสมํ่าเสมอ โดยกลุ่มสื่อสารองค์กร สำ�นักงานปลัด อว. เป็นหน่วยประสานงาน หาข้อมูลและสนับสนุนการชี้แจงประเด็น
ข่าวปลอม ดังนั้น การตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ ประจำ� อว. จะทำ�ให้ อว. สามารถติดตาม ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่างๆ พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มของการแพร่กระจายข่าวปลอม/บิดเบือน รวมถึง
สามารถประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตรวจสอบข้อมูล ชีแ้ จงให้ขอ้ เท็จจริง แก้ไขความเข้าใจผิดและสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
ของสาธารณชน ตลอดจนยังสามารถผลิตและนำ�เสนอชุดข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนและสาธารณชน ผ่านกลไก
ภาคสื่อสารมวลชนและกลไกต่าง ๆ ได้ โดยกรอบการทำ�งานตรวจสอบติดตามเบื้องต้นจะไม่เกินเวลา ๑ วันหรือภายใน ๒๔ ชั่วโมง.

อว. นำ�สถาบันอุดมศึกษาขับเคลื่อน Digital Transcript

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ : ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์
ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Digital Transcript :
กระบวนการจัดทำ� Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนโยธี
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำ�หนดนโยบายอย่างชัดเจน
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงาน
ในสังกัด รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นดิจิทัลเพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่
นิสิต นักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้งบทบัญญัติและเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการ Digital Transcript จะเป็นโครงการสำ�คัญ
ในการปรั บ เปลี่ ย นสู่ ดิ จิ ทั ล อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ครั้ ง เปิ ด โครงการนำ � ร่ อ งการ
ให้บริการ Digital Transcript เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มีสถาบัน
อุดมศึกษาเข้าร่วมนำ�ร่องให้บริการ จำ�นวน ๒๒ แห่ง และปัจจุบันเป็นที่น่ายินดี
อย่างยิ่ง ที่สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. ทุกแห่ง ได้เข้าร่วมโครงการ Digital
Transcript แล้ว
นายแพทย์สิริฤกษ์ กล่าวต่ออีกว่า ผมหวังอย่างยิ่งว่าหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ต้องรับ Digital Transcript จากนิสิตนักศึกษาจะขานรับ
โครงการนี้เป็นอย่างดี แน่นอนว่า ในระยะเปลี่ยนผ่านอาจจำ�เป็นต้องมีการใช้งาน
ต่อหน้า ๔

จากหน้า ๓

เจ้าของ
กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.) กองกลาง (กอก.)
สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
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Transcript ในรูปแบบกระดาษควบคู่ไปด้วย แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป และทุกคน
คุ้นชินและเชื่อมั่นในความมั่นคงปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ Digital Transcript
อย่างเต็มที่ เราคาดหวังว่า ฝ่ายผลิตบัณฑิตซึ่งได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
ซึ่งได้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งจะปรับเปลี่ยนมาใช้งาน Digital
Transcript อย่างเต็มรูปแบบเช่นเดียวกัน
“กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบาย
ที่ชัดเจนในการนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและการให้บริการนิสิต
นักศึกษา ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ และยินดีสนับสนุนและพร้อมผลักดันโครงการ
Digital Transcript อย่างเต็มที่ เพื่อการยกระดับการศึกษาไทยเข้าสู่ยุค Digital
Transformation อย่างเป็นรูปธรรม” ปลัดกระทรวง อว. กล่าวในตอนท้าย
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