
บทสรุปผู้บริหาร  
(Executive Summary)

เมื่อปี 2561 คณะกรรมการอิสระเพื่อการ 

ปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) รายงานว่า ความ 

เหลื่อมลํ้าทางการศึกษาเป็นหน่ึงในองค์ประกอบ 

สําคัญของระบบการศึกษาที่จําเป็นต้องปฏิรูปให้ 

บรรลผุลสําเรจ็ โดยไดเ้สนอให้รฐับาลจัดตัง้ กสศ. 

ข้ึนเป็นกลไกใหม่เพื่อช่วยเร่งการปฏิรูปในด้านน้ี 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เน่ืองจากปัญหาดังกล่าว 

มีผลมาจากความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจและ 

สังคม และปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ฝังรากมา 

นานหลายสิบปี กสศ.ในฐานะกลไกใหมจ่งึจำาเปน็ 

ต้องกำาหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับขนาดของ 

ปัญหาและความซับซ้อน ตลอดจนวางบทบาท 

ที่เหมาะสมในการร่วมภารกิจปฏิรูปการศึกษากับ 

กระทรวงศกึษาธิการและหน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วข้อง  

ด้วยบทบัญญัติของอำานาจหน้าที่และข้อจำากัดของ 

กำาลังงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของ 

ปัญหาความเหลื่อมลำ้า กสศ.จึงกําหนดบทบาท 

เป็นกลไกเหน่ียวนําให้เกิดความร่วมมือในการ 
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ปฏิรูประบบการศึกษาในจุดที่จะส่งผลแก้ไข 

ปัญหาความเหลื่อมลำ้าเชิงระบบ ร่วมไปกับ 

การช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยาก 

ลำาบากที่สุดตามความคาดหวังของสังคม

แผนกลยุทธ์น้ี คณะกรรมการบริหาร  

กสศ.เห็นควรกำาหนดข้ึนสำาหรับภารกิจระยะ  

3 ปทีีส่อง (ปงีบประมาณ 2565 - 2567) เมือ่ 

สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้วก็จะได้กำาหนด 

แผนกลยุทธ์ฉบับใหม่สืบเนื่องต่อไป แม้แผน 

กลยุทธ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์  

หากแต่สิ่งที่  กสศ.ยึดถือสืบไปในระยะยาว 

ได้แก่ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ  

พ.ร.บ. กสศ.ซึ่งแปรรูปเป็น  “อุดมการณ์”  

หรือวิสัยทัศน์ระยะยาวที่มุ่ งหวังให้  เด็ก  

เยาวชน  และประชาชน  ที่ ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนสามารถ 

เ ข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  วิสัยทัศน์ 

ดังกล่าวจะประสบผลสำาเร็จได้น้ัน บรรดา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบายและสังคม  

จำาเป็นต้องร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การทำางานของ  กสศ.เพื่อเข้าถึงและ 

แก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา 

ใน 3 ปีแรกนับแต่เร่ิมจัดตั้ง (ปีงบประมาณ  

2561 - 2564) มีรูปแบบการใช้งบประมาณ 

ส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  

ซึ่งเน้นเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

หรือด้อยโอกาส รวมถึงการทำางานพัฒนา 

ต้นแบบครูและสถานศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติ- 

การและฐานข้อมูลที่จำาเป็นต่อการดำาเนิน 

ภารกิจ 

ใน  3 ปีข้างหน้า  กสศ.จะใช้กลยุทธ์ 

มุ่งยกระดับการทํางานให้สามารถร่วมแก้ไข 

ปัญหาเชิงระบบที่ซับซ้อนและฝังรากใน 

ประเทศไทยมาหลายสิบปีให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น รวมถึงปรับแนวทางในการดำาเนิน 

ภารกิจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะ 

ส่งผลกระทบต่อไปใน 3 ปีข้างหน้า 

กลยุทธ์ใหม่ น้ีคาดว่าจะสามารถใช้ 

ทรัพยากรที่จำากัดให้เกิดผลกระทบสูงได้ 

หลักคิดของแผนกลยุทธ์ 
(1) กสศ.เป็นหน่วยงานใหม่ขนาดเล็ก 

มากเมื่อเทียบกับขนาดของปัญหาความ 

เหลื่อมลำ้าทางการศึกษาในประเทศไทย  

บทบาทของ  กสศ.จึงควรพยายามเหน่ียวนำา 

ให้เกิดความร่วมมือของบรรดาหน่วยงาน 

จำานวนมากที่ดำาเนินภารกิจอยู่ ในระบบ 

นิเวศทางการศึกษา (Ecology of Educa- 

tion System) 

(2) ความร่วมมือทั้งปวงควรมุ่งก่อผล 

กระทบต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดย 

ในระยะ 3 ปขีา้งหนา้ กสศ.จะให้ความสำาคญั 

ยิ่งกับกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอก 

ระบบการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว 

ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจขาดแคลนที่สุด  

(ร้อยละ 15 ล่างสุด) ผลกระทบสำาคัญที่ 

คาดหวั ง ได้ แ ก่  การ เ ข้ าถึ งการศึ กษา  

(Learning Access) และผลลัพธ์การเรียนรู้  

(Learning Outcome) สำาหรับกลุ่มเด็ก 

และเยาวชนในโรงเรยีน และโอกาสการศกึษา 

ทางเลือก (Alternative Education) สำาหรบั 

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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กลุ่มที่ออกไปจากระบบการศึกษาแล้ว 

( 3 )  ผลกระทบต่อกลุ่ มประชากร 

เป้าหมายย่อมส่งผลจากการเปลี่ยนแปลง 

เชิงระบบ (System Change) อนัครอบคลมุ 

ถึงนโยบายการศึกษาของประเทศลงไป 

ถึงระบบงาน (Working Model) ระดับ 

หน่วยงาน  (เช่น โรงเรียน สถานศึกษา  

องค์กรชุมชนท้องถิ่น และอาจรวมไปถึง 

การเปลี่ยนแปลงของหน่วยครอบครัว) 

(4) กสศ.มใิช่หน่วยงานทีม่อีำานาจหน้าที ่

ทางนโยบาย การมุ่งเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 

จึงต้องพยายามร่วมงานกับบรรดาหน่วยงาน 

เจ้าของเร่ือง โดยอาศัยกระบวนการปฏิรูป 

การศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participatory  

Policy Process) สามารถเชญิชวนหนว่ยงาน 

พันธมิตรและบุคลากรขีดความสามารถสูง 

มาร่วมภารกิจ 

( 5 )  ในการดำ า เ นินภาร กิจอย่ า งมี 

ประสิทธิภาพ    กสศ.ต้องพัฒนาระบบงาน  

สมรรถนะบุคลากรและระบบธรรมาภิบาล  

ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว เพื่อดำารงความ 

เช่ือมั่นศรัทธาอันเป็นหัวใจสำาคัญที่สุดของ 

การระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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แผนภาพสรุป
แผนกลยุทธ์ 2565 - 2567 

เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคน
สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ

เหน่ียวนําทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
เพือ่ลดความเหลื่อมลํ้า และเพือ่พฒันาคุณภาพครู 

G1 การเข้าถึงการเรียนรู้ (Learning Access)
G2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)
G3 การศึกษาทางเลอืก (Alternative Education) 

G1  การเข้าถึงการเรียนรู้ (Learning Access) 
O1 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้เข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ และป้องกัน 
 การหลุดออกนอกระบบโดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ 

G2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) 
O2 สนับสนุนให้สถานศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน   
 และภาคประชาสังคม สามารถจัดการศึกษาหรือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 ที่ผู้เรียนได้รับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มคีุณภาพและลดความเหลื่อมลํ้า 
 ของคุณภาพการศึกษา 

G3  การศึกษาทางเลือก (Alternative Education)
O3 สนับสนุนเยาวชนและประชาชนนอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการเรียนรู้ 
 ตลอดทุกช่วงชีวติเพือ่พฒันาตนเองและอาชีพ 

G4 การเปลี่ยนแปลง 
 เชิงระบบ (Systems
 Change)

วสัิยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เป้าประสงค ์ (Goals)

วตัถุประสงค ์ (Objectives)

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results)

G4  การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (Systems Change)
O4 สร้างนวตักรรม องค์ความรู้ และฐานข้อมูล เพือ่ใช้ผลักดันการเปลี่ยนแปลง 
 เชิงนโยบาย
O5 สร้างความเช่ือมโยงเครือข่ายเพือ่แกไ้ขปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  
 รวมถึงการระดมทรัพยากร 

G1  การเข้าถึงการเรียนรู้ (Learning Access) 
K1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของเด็กปฐมวยัและวยัเรียนเพิม่ขึ้น 
K2  อัตราการคงอยู่ของนักเรียนเพิม่ขึ้น
K3  โอกาสการศึกษาต่อทั้งในและนอกระบบตามศักยภาพของผู้เรียนมสูีงขึ้น 

G2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) 
K4  ช่องวา่งของผลลัพธ์การเรียนรู้ระหวา่งนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสกับนักเรียน 
 กลุ่มอื่นลดลง 
K5  ครูและหน่วยจัดการเรียนรูไ้ด้รับการพฒันาศักยภาพเพือ่จัดการศึกษาตาม  
 ความต้องการที่หลากหลายเพือ่คุณภาพของผู้เรียน

G3  การศึกษาทางเลือก (Alternative Education) 
K6  เยาวชนและประชาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้รับโอกาสกลับเข้าสู่ระบบ  
 การศึกษาหรือได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
 ตามศักยภาพ
K7 การจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสําหรับเยาวชนและประชาชนที่อยู่นอกระบบ 
 การศึกษาเพือ่การพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

G4  การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (Systems Change) 
K8  นวตักรรมและองค์ความรู้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย
K9  งบประมาณด้านการศึกษามกีารจัดการโดยใช้หลักความเสมอภาค
K10  ชุมชนและปัจจัยทางสังคมมส่ีวนร่วมในการจัดการศึกษา 

วตัถุประสงค ์ (Objectives)

สัญลักษณ์คําย่อ (ตามลําดับหมายเลข) 
G หมายถึง เป้าประสงค ์ (Goal)
O หมายถึง วตัถุประสงค ์ (Objective)
K หมายถึง ผลงาน (Key Result) 
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น  กสศ.จึง 

กำาหนดแผนงานเฉพาะด้านตามประชากร 

กลุ่มเป้าหมายและการบริหารจัดการ รวม  

7 แผนงาน ดังนี้

(1) แผนงานพัฒนาระบบหลักประกัน 

ความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งให้การ 

ช่วยเหลือโดยตรงกับกลุ่มนักเรียนยากจน 

พิ เศษและด้อยโอกาส  ซึ่ ง เดิมให้ความ 

ช่วยเหลือเด็กทางการเงินโดยตรงจำานวน 

ราว  1 ล้านคนต่อปี ครอบคลุมนักเรียน 

ในโรงเรียนระดับอนุบาล - ม.3 ในระยะ 3 ปี 

ที่สองน้ีจะผลักดันนโยบายการขยายความ 

ครอบคลุมถึงเด็กก่อนปฐมวัยในสถานศึกษา 

ทุกสังกัด รวมถึงนโยบายขยายความครอบ- 

คลุมไปถึงเด็กนอกระบบการศึกษา โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงมิให้ 

หลุดจากระบบการศึกษา และศึกษาวิจัย 

เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญต่อการหลุด 

ออกจากระบบการศึกษาของเด็กนอกเหนือ 

จากปัจจัยทางเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย 

(2) แผนงานสง่เสริมและพฒันาคณุภาพ 

เยาวชนระดับการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ มี 

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้สำาหรับ 

เยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะยุติการศึกษาเพียง 

ระดับมัธยมปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ  

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมที่จะเข้า 

สู่การทำางาน  (Career-Ready) รวมถึง 

มีศักยภาพที่จะประกอบการเองสอดคล้อง 

กับโลกสมัยใหม่ โดย  กสศ.มีงบประมาณ 

จัดทุนการศึกษาเพียงปีละ 2,000 - 2,500  

ทุนหรือประมาณร้อยละ  1 ของเยาวชน 

กลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ในแต่ละรุ่น ดังนั้น  

แผนงานน้ีจึงมุ่งขยายผลสู่การระดมทุน 

และร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและแหล่ง 

ทุนอื่นในการจัดทุนการศึกษาสำาหรับกลุ่ม 

ผู้ขาดแคลน (Need-Based Scholarship)  

เพิม่เตมิจากทนุ กสศ.ซึง่อาจนำาไปสูม่าตรการ 

ทางนโยบายต่อไป จุดประสงค์อีกด้านหน่ึง 

คือการยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถาบัน 

ที่ เ ก่ียวข้องด้านการพัฒนาครูสายอาชีพ  

ร่วมไปกับการรณรงค์ด้ านค่า นิยมและ 

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เพื่ออาชีพสำาหรับ 

เยาวชน

(3) แผนงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

ทั้งระบบ มุ่งพัฒนาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต 

ชนบทหรือมีสัดส่วนจำานวนนักเรียนยากจน 

หรือด้อยโอกาสค่อนข้างมาก จำานวนราว  

900 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาด 

กลางประจำาตำาบลตามนโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ แผนงานน้ีส่วนหน่ึงมุ่งพัฒนา 

คุณภาพของครูและคุณภาพการจัดการ 

เรียนรู้ในช้ันเรียนตามทักษะของศตวรรษ 

ที ่ 21 รวมถึงการบริหารจดัการโรงเรียน เพือ่ 

ค้นหา “คานงัด” หรือระบบส่งเสริมคุณภาพ 

การศึกษาในบริบทดังกล่าวสำาหรับเสนอเป็น 

นโยบายปฏิรูปเมื่อสิ้นสุดแผน การพัฒนา 

เคร่ืองมือวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 

กับบริบท รวมถึงทดสอบความเป็นไปได้ 

ของแนวคิดแก้ปัญหาตรงจุดเฉพาะพื้นที่   

(Poverty Action Lab Approach) ระบบ 

สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถพัฒนาตนเอง  

(เช่น ระบบรับรองคุณภาพ เป็นต้น) 
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(4) แผนงานพัฒนาระบบการผลิตและ 

พัฒนาครูสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล  

มุ่งพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขต 

พื้นที่ห่างไกล  ยากลำาบาก  ครอบคลุม 

ทุกโรงเรียนทั่วประเทศราว  1,500 แห่ง  

มาตรการหน่ึงคือการจัดทุนการศึกษาแก่ 

เยาวชนในภมูลิำาเนาทอ้งถิน่โรงเรียนเปา้หมาย  

ให้ได้ศึกษาจนจบหลักสูตร  เพื่อกลับไป 

บรรจุเป็นครูในโรงเรียนในภูมิลำาเนาบ้านเกิด  

ขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

สำาหรับครูที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบท 

ห่างไกลในนามของ  “สถาบันต้นแบบ”  ตาม

นัยแห่งมาตรา 5(6) ของ พ.ร.บ. กสศ.ด้วย  

แผนน้ีจึงมีองค์ประกอบของการพัฒนาครู  

โดยครอบค ลุมไป ถึงค รูรุ่น ให ม่และค รู 

ประจำาการในพื้นที่ห่างไกลด้วย

(5) แผนงานสง่เสริมและพฒันาเยาวชน 

และประชากรวยัแรงงานนอกระบบ มุง่คน้หา 

พัฒนาระบบจัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะ 

กับชุมชนท้องถ่ินสำาหรับเยาวชนที่ออกจาก 

ระบบการศึกษาแล้ว ทั้งที่มีงานทำา ว่างงาน  

หรือมีอุปสรรคในการกลับเข้าศึกษาต่อ เช่น  

กลุ่มเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา การ 

จ้างงาน และการฝึกอบรม ที่เรียกว่า NEET  

(Not in Education, Employment, or  

Training) ซึ่งเป็นกลุ่มทรัพยากรมนุษย์ที่ 

รายได้ตำ่าและอ่อนแอที่สุดในระบบเศรษฐกิจ 

ของไทย เป็นต้น  รวมถึงการยกระดับ 

ขีดความสามารถของชุมชนและองค์กรที่ 

เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาครูสำาหรับ 

เยาวชนนอกระบบการศึกษาพร้อมกันไปด้วย

(6) แผนงานจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อ 

ลดความเหลื่อมลํ้า ร่วมกับหน่วยงานหลัก 

เพือ่มุง่คน้หาตวัแบบบรูณาการสง่เสริมโอกาส 

ทางการศึกษาระดับพื้นที่ ทั้งระดับจังหวัด 

หรือระดับย่อยกว่า บางพื้นที่ตั้งอยู่ในเขต 

กสศ.ยังมุ่งที่จะ 
จัดการศึกษาวจิัย 
ระบบการศึกษา 
ระดับประเทศ 
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พืน้ทีน่วตักรรมทีก่ระทรวงศกึษาธิการกำาหนด 

ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.  

2562 เพื่อทดสอบรูปแบบการจัดการการ 

ศึกษาด้วยความรับผิดชอบจากเจ้าของพื้นที่ 

เองเป็นหลัก เช่ือมต่อกับการทำางานของ 

องคก์รรัฐ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาค 

เศรษฐกิจ บูรณาการทรัพยากร ทั้งจาก  

กสศ.และจากทรัพยากรแหล่งอื่นในพื้นที่  

ทดสอบความเป็นไปได้ของแนวคิดกลไกเชิง 

พื้นที่และตัวแบบที่เหมาะสม คาดหมายว่า  

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้แผน 3 ปีนี้  

จะทำาให้ได้รูปแบบการดำาเนินงานของ กสศ. 

สำาหรับขยายต่อไปในอนาคต 

(7)  แผนงานบริหารจัดการ ในการ 

พัฒนางานที่สามารถส่งผลกระทบสูง (High  

Impacts) และมีมาตรการการช่วยเหลือ 

ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องอาศัยการใช้ 

ข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอในการ 

ปฏิรูปการจัดการศึกษา และผลักดันเข้าสู่ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยวิธีการและ 

โอกาสทีเ่หมาะสม ดว้ยวธิดีำาเนินงาน 3 สว่น 

สำาคัญ คือ 1) การกำาหนดงานเชิงรุกระดับ 

กลยุทธ์ด้วยการจัดการกลุ่มเป้าหมายหลัก 

ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงไว้ 2 กลุ่ม  

ได้แก่ เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทาง 

การศึกษาและครู 2) การจัดการโครงสร้าง  

ที่มุ่งบูรณาการกลไกภายใต้โครงสร้างการ 

ดำาเนินงานทุกส่วนให้สอดประสานสู่ผลงาน 

ตามกลุ่มเป้าหมาย และ 3) การบริหาร 

จัดการ ประกอบด้วยการบริหารงานบุคคล 

เพื่อเหน่ียวนำาบุคลากรความสามารถสูง 

ร่วมขับเคลื่อนงานที่สร้างผลกระทบสูง ด้วย 

รูปแบบที่ยืดหยุ่น การบริหารจัดการและ 

ธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ 

งบประมาณและการเงิน เพื่อวิเคราะห์การ 

ใช้งบประมาณตามกลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย  

และพื้นที่ ระบบติดตามประเมินผลเพื่อให้ 

เกดิระบบตดิตาม (Monitoring) สถานการณ ์

ของความเหลื่อมลำ้าด้านทรัพยากรมนุษย์  

รวมทั้งระบบประเมินผลข้อมูลของโครงการ 

ต่างๆ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อให้เกิดความแม่นยำา เช่ือมโยงระบบและ 

ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 

นอกจากการขับเคลื่ อนเจาะกลุ่ ม 

เป้าหมายเฉพาะข้างต้นแล้ว กสศ.ยังมุ่ง 

ที่จะจัดการศึกษาวิจัยระบบการศึกษาระดับ 

ประเทศ เพื่อค้นหาจุดอ่อนเชิงระบบอัน 

เป็นสาเหตุสำาคัญของความเหลื่อมลำ้าและ 

ช้ีประเด็นปฏิรูปการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน 

นโยบายหลักอีกด้วย 

ใน 3 ปีนี้ รายละเอียดของทุกแผนงาน 

ข้างต้นมุ่งเน้นกำาหนดผลลัพธ์ที่มีศักยภาพ  

และสำาเร็จได้ในระยะเวลา  3 ปี รวมทั้ง 

ขับเคลื่อนโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 

หน่วยงานวิจัย ติดตามประเมินผล การ 

สื่อสารนโยบาย และระบบสนับสนุนการ 

บริหารจัดการที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ โดย 

จะมีการถอดองค์ความรู้จากการดำาเนินงาน 

และยกระดับเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ 

ส่งมอบให้กับสังคมต่อไป
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