
บทสรุปผู้บริหาร  
(Executive Summary)

เมื่อปี 2561 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  

(กอปศ.) รายงานว่า ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาเป็นหน่ึงใน 

องค์ประกอบสําคัญของระบบการศึกษาที่จําเป็นต้องปฏิรูปให้ 

บรรลผุลสําเรจ็ โดยไดเ้สนอใหร้ฐับาลจดัตัง้ กสศ. ข้ึนเปน็กลไกใหม ่

เพื่อช่วยเร่งการปฏิรูปในด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เน่ืองจาก 

ปญัหาดงักลา่วมผีลมาจากความเหลือ่มลำา้ทางเศรษฐกจิและสงัคม  

และปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ฝังรากมานานหลายสิบปี กสศ. 

ในฐานะกลไกใหม่จึงจำาเป็นต้องกำาหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ 

ขนาดของปัญหาและความซับซ้อน ตลอดจนวางบทบาทที่ 

เหมาะสมในการร่วมภารกจิปฏิรูปการศกึษากับกระทรวงศกึษาธิการ 

และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ด้วยบทบัญญัติของอำานาจหน้าที่ 

และข้อจำากัดของกำาลังงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของ 

ปัญหาความเหลื่อมลำ้า  กสศ.จึงกําหนดบทบาทเป็นกลไก 

เหน่ียวนําให้เกิดความร่วมมือในการปฏิรูประบบการศึกษา 

ในจุดที่จะส่งผลแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้าเชิงระบบ ร่วมไป 

กับการช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยากลำาบากที่สุดตาม 

ความคาดหวังของสังคม

แผนกลยุทธ์นี้ คณะกรรมการบริหาร  กสศ.เห็นควร 

กำาหนดข้ึนสำาหรับภารกิจระยะ  3  ปีที่สอง  (ปีงบประมาณ  

2565 - 2567) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้วก็จะได้กำาหนด 

แผนกลยุทธ์ฉบับใหม่สืบเน่ืองต่อไป แม้แผนกลยุทธ์จะเปลี่ยน- 

แปลงไปตามสภาวการณ ์ หากแตส่ิง่ที ่กสศ.ยดึถอืสบืไปในระยะยาว 
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ได้แก่ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ  พ.ร.บ. กสศ. 
ซึง่แปรรูปเปน็ “อดุมการณ”์ หรือวสิยัทศัน์ระยะยาวทีมุ่ง่หวงั 
ให้  เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

หรือด้อยโอกาสทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  

วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะประสบผลสำาเ ร็จได้นั้น บรรดา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบายและสังคมจำาเป็นต้อง 

ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

การทำางานของ  กสศ.เพื่อเข้าถึงและแก้ไขปัญหา 

ความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาใน 3 ปีแรกนับแต่เร่ิมจัดตั้ง  

(ปีงบประมาณ 2561 - 2564) มีรูปแบบการใช้งบประมาณ 

ส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเน้นเด็ก 

และเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส รวมถึง 

การทำางานพัฒนาต้นแบบครูและสถานศึกษา วิจัยเชิง 

ปฏิบัติการและฐานข้อมูลที่จำาเป็นต่อการดำาเนินภารกิจ 

ใน 3 ปีข้างหน้า กสศ.จะใช้กลยุทธ์มุ่งยกระดับการ 

ทํางานให้สามารถร่วมแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่ซับซ้อนและ 

ฝังรากในประเทศไทยมาหลายสิบปีให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

รวมถึงปรับแนวทางในการดำาเ นินภารกิจท่ามกลาง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563  

ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อไปใน 3 ปีข้างหน้า 

กลยุทธ์ใหม่น้ีคาดว่าจะสามารถใช้ทรัพยากรที่จำากัด 

ให้เกิดผลกระทบสูงได ้

หลักคิดของแผนกลยุทธ์ 

(1) กสศ.เป็นหน่วยงานใหม่ขนาดเล็กมากเมื่อ 

เทียบกับขนาดของปัญหาความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา 

ในประเทศไทย บทบาทของ กสศ.จงึควรพยายามเหน่ียวนำา 

ให้เกิดความร่วมมือของบรรดาหน่วยงานจำานวนมากที่ 

ดำาเนินภารกิจอยู่ในระบบนิเวศทางการศึกษา (Ecology  

of Education System) 

(2) ความร่วมมือทั้งปวงควรมุ่งก่อผลกระทบต่อ 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยในระยะ 3 ปีข้างหน้า กสศ. 

จะให้ความสำาคัญยิ่งกับกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและ 

นอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวที่มีฐานะ 

ทางเศรษฐกิจขาดแคลนที่สุด  (ร้อยละ  15  ล่างสุด)  

ผลกระทบสำาคัญที่คาดหวังได้แก่ การเข้าถึงการศึกษา  

(Learning Access) และผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning  
Outcome) สำาหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน  

และโอกาสการศึกษาทางเลือก (Alternative Education)  
สำาหรับกลุ่มที่ออกไปจากระบบการศึกษาแล้ว 

(3) ผลกระทบต่อกลุ่มประชากรเป้าหมายย่อม 

ส่งผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Change)  
อันครอบคลุมถึงนโยบายการศึกษาของประเทศลงไป 

ถึงระบบงาน (Working Model) ระดับหน่วยงาน (เช่น  

โรงเรียน สถานศึกษา องค์กรชุมชนท้องถิ่น และอาจ 

รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของหน่วยครอบครัว) 

(4) กสศ.มใิช่หนว่ยงานทีม่อีำานาจหน้าทีท่างนโยบาย  

การมุ่งเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจึงต้องพยายามร่วมงาน 

กับบรรดาหน่วยงานเจ้าของเร่ือง โดยอาศัยกระบวนการ 

ปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participatory Policy  
Process) สามารถเชิญชวนหน่วยงานพนัธมติรและบคุลากร 

ขีดความสามารถสูงมาร่วมภารกิจ 

(5) ในการดำาเนินภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   กสศ. 

ต้องพัฒนาระบบงาน สมรรถนะบุคลากรและระบบ 

ธรรมาภิบาล  ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว  เพื่อดำารง 

ความเช่ือมั่นศรัทธาอันเป็นหัวใจสำาคัญที่สุดของการระดม

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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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)
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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.จึงกำาหนดแผนงาน 

เฉพาะด้านตามประชากรกลุ่มเป้าหมายและการบริหาร 

จัดการ รวม 7 แผนงาน ดังนี้

( 1 )  แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความ 

เสมอภาคทางการศึกษา มุ่งให้การช่วยเหลือโดยตรงกับ 

กลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษและด้อยโอกาส ซึ่งเดิมให้ความ 

ช่วยเหลือเด็กทางการเงินโดยตรงจำานวนราว 1 ล้านคน 

ต่อปี ครอบคลุมนักเรียนในโรงเรียนระดับอนุบาล  - ม.3  

ในระยะ 3 ปีที่สองนี้จะผลักดันนโยบายการขยายความ 

ครอบคลุมถึงเด็กก่อนปฐมวัยในสถานศึกษาทุกสังกัด  

รวมถึงนโยบายขยายความครอบคลุมไปถึงเด็กนอกระบบ 

การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง 

มิให้หลุดจากระบบการศึกษา และศึกษาวิจัยเพื่อค้นหา 

ปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา 

ของเด็กนอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย 

(2) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเยาวชน 

ระดับการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

พัฒนาผลการเรียนรู้สำาหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะยุติ 

การศึกษาเพียงระดับมัธยมปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ  

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำางาน  

(Career-Ready) รวมถึงมีศักยภาพที่จะประกอบการเอง 

สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ โดย  กสศ.มีงบประมาณจัด 

ทุนการศึกษาเพียงปีละ 2,000 - 2,500 ทุนหรือประมาณ 

ร้อยละ 1 ของเยาวชนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ในแต่ละรุ่น  

ดังนั้น แผนงานนี้จึงมุ่งขยายผลสู่การระดมทุนและร่วมมือ 

กับสถาบันการศึกษาและแหล่งทุนอื่นในการจัดทุน 

การศึกษาสำาหรับกลุ่มผู้ ขาดแคลน  (Need-Based  

Scholarship)  เพิ่มเติมจากทุน  กสศ.ซึ่ งอาจนำาไปสู่ 

มาตรการทางนโยบายต่อไป จุดประสงค์อีกด้านหนึ่งคือ 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถาบันที่ เกี่ยวข้อง 

ด้านการพัฒนาครูสายอาชีพ ร่วมไปกับการรณรงค์ด้าน 

ค่านิยมและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เพื่ออาชีพสำาหรับ 

เยาวชน

(3)  แผนงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ  

มุ่งพัฒนาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชนบทหรือมีสัดส่วน 

จำานวนนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาสค่อนข้างมาก  

จำานวนราว 900 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาด 

กลางประจำาตำาบลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

แผนงานนี้ส่วนหนึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพของครูและคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามทักษะของศตวรรษที ่ 21  

รวมถึงการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อค้นหา  “คานงัด”  

หรือระบบส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในบริบทดังกล่าว 

สำาหรับเสนอเป็นนโยบายปฏิรูปเมื่อสิ้นสุดแผน การพัฒนา 

เครื่องมือวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับบริบท  

รวมถึงทดสอบความเป็นไปได้ของแนวคิดแก้ปัญหา 

ตรงจุดเฉพาะพื้นที่ (Poverty Action Lab Approach)  

ระบบสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถพัฒนาตนเอง (เช่น  

ระบบรับรองคุณภาพ เป็นต้น) 

(4) แผนงานพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 

สําหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล มุ่งพัฒนาโรงเรียน 

ขนาดเล็กที่ตั้ งอยู่ ในเขตพื้นที่ห่ างไกล  ยากลำาบาก  

ครอบคลุมทุกโรงเรียนทั่ วประเทศราว  1 ,500  แห่ง  

มาตรการหน่ึงคือการจัดทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน 

ภูมิลำาเนาท้องถิ่นโรงเรียนเป้าหมาย ให้ได้ศึกษาจนจบ 

หลักสูตร เพื่อกลับไปบรรจุเป็นครูในโรงเรียนในภูมิลำาเนา 

บ้านเกิด ขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

สำาหรับครูที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบทห่างไกลในนาม 

ของ  “สถาบันต้นแบบ”  ตามนัยแห่งมาตรา  5(6) ของ  

พ.ร.บ. กสศ.ด้วย แผนน้ีจึงมีองค์ประกอบของการพัฒนา 

ครู โดยครอบคลุมไปถึงครูรุ่นใหม่และครูประจำาการใน 

พื้นที่ห่างไกลด้วย

(5)  แผนงานส่ง เสริมและพัฒนาเยาวชนและ 

ประชากรวัยแรงงานนอกระบบ มุ่งค้นหาพัฒนาระบบ 

จัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะกับชุมชนท้องถิ่นสำาหรับ 

เยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษาแล้ว ทั้งที่มีงานทำา  

ว่างงาน หรือมีอุปสรรคในการกลับเข้าศึกษาต่อ เช่น  

กลุ่มเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา การจ้างงาน และ 

การฝึกอบรม ที่ เรียกว่า NEET (Not  in  Education,  

Employment, or  Training) ซึ่งเป็นกลุ่มทรัพยากร 

มนุษย์ที่รายได้ตำ่าและอ่อนแอที่สุดในระบบเศรษฐกิจ 

ของไทย เป็นต้น รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถ 

ของชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนา 

ครูสำาหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาพร้อมกันไปด้วย
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(6) แผนงานจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความ 

เหลื่อมลํ้า ร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อมุ่งค้นหาตัวแบบ 

บูรณาการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นที่ ทั้ง 

ระดับจังหวัดหรือระดับย่อยกว่า บางพื้นที่ตั้งอยู่ในเขต 

พื้นที่นวัตกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนดตาม พ.ร.บ. 

 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  พ.ศ.  2562  เพื่ อทดสอบ 

รูปแบบการจัดการการศึกษาด้วยความรับผิดชอบจาก 

เจ้าของพื้นที่เองเป็นหลัก เชื่อมต่อกับการทำางานของ 

องค์กรรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเศรษฐกิจ  

บูรณาการทรัพยากร ทั้งจาก  กสศ.และจากทรัพยากร 

แหล่งอื่นในพื้นที่ ทดสอบความเป็นไปได้ของแนวคิด 

กลไกเชิงพื้นที่และตัวแบบที่ เหมาะสม คาดหมายว่า  

ประสบการณ์ที่ เกิดขึ้นภายใต้แผน 3 ปีนี้ จะทำาให้ได้ 

รูปแบบการดำาเนินงานของ  กสศ.สำาหรับขยายต่อไป 

ในอนาคต 

(7) แผนงานบริหารจัดการ ในการพัฒนางานที่ 

สามารถส่งผลกระทบสูง  (H igh  Impacts )  และมี 

มาตรการการช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องอาศัย 

การใช้ข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอในการปฏิรูป 

การจัดการศึกษา และผลักดันเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง 

เชิงระบบด้วยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม ด้วยวิธีดำาเนิน 

งาน 3 ส่วนสำาคัญ คือ 1) การกำาหนดงานเชิงรุกระดับ 

กลยุทธ์ด้วยการจัดการกลุ่มเป้าหมายหลักในการสร้าง 

ความเปลี่ยนแปลงไว้ 2 กลุ่ม ได้แก่ เด็กและเยาวชนที่ 

ขาดโอกาสทางการศึกษาและครู 2) การจัดการโครงสร้าง  

ที่มุ่งบูรณาการกลไกภายใต้โครงสร้างการดำาเนินงาน 

ทุกส่วนให้สอดประสานสู่ผลงานตามกลุ่มเป้าหมาย และ  

3) การบริหารจัดการ ประกอบด้วยการบริหารงานบุคคล 

เพื่อเหนี่ยวนำาบุคลากรความสามารถสูงร่วมขับเคลื่อน 

งานที่สร้างผลกระทบสูง ด้วยรูปแบบที่ยืดหยุ่น การ 

บริหารจัดการและธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  

ระบบงบประมาณและการเงิน  เพื่อวิ เคราะห์การใช้ 

งบประมาณตามกลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ ระบบ 

ติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดระบบติดตาม (Monitoring) 

สถานการณ์ของความเหลื่อมลำ้าด้านทรัพยากรมนุษย์  

รวมทั้งระบบประเมินผลข้อมูลของโครงการต่างๆ และ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความแม่นยำา  

เชื่อมโยงระบบและข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 

นอกจากการขับเคลื่อนเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ข้างต้นแล้ว กสศ.ยังมุ่งที่จะจัดการศึกษาวิจัยระบบ 

การศึกษาระดับประเทศ เพื่อค้นหาจุดอ่อนเชิงระบบ 

อันเป็นสาเหตุสำาคัญของความเหลื่อมลำ้าและชี้ประเด็น 

ปฏิรูปการศึกษาร่วมกับหน่วยงานนโยบายหลักอีกด้วย 

ใน  3 ปีนี้ รายละเอียดของทุกแผนงานข้างต้น 

มุ่งเน้นกำาหนดผลลัพธ์ที่มีศักยภาพ และสำาเร็จได้ในระยะ 

เวลา 3 ปี รวมทั้งขับเคลื่อนโดยการบูรณาการร่วมกัน 

ระหว่างหน่วยงานวิจัย ติดตามประเมินผล การสื่อสาร 

นโยบาย และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 

มีประสิทธิภาพ โดยจะมีการถอดองค์ความรู้จากการ 

ดำาเนินงานและยกระดับเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ 

ส่งมอบให้กับสังคมต่อไป
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