
ยุทธศาสตร์การบริหารงาน
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568)
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ในปี 2568
1. SDG4.3 Index Score 100 
2. UN Public Service 

Awardองค์กรชัน้น ำที่ขบัเคลือ่นนวัตกรรมกำรศึกษำแบบองคร์วม 
เพ่ือสรำ้งวฒันธรรมกำรเรียนรู้ตลอดชวีิตอยำ่งยัง่ยนืในสงัคม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ผลลัพธ์ส าคัญ

รากฐานส าคัญ
ขององค์กร

ปัจจัยหลักแห่ง
ความส าเร็จ

เป้ำหมำยวิสยัทัศน์
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E
Excellent 

Organization

L
Lifelong Learning 

Ecosystem

I
Innovation through Blended 

Learning Technology & Data Driven

V
Value-based Education focusing on 
Learner Demand and Experiences

A
Accessible 
Education

SO1: ส่งต่อคุณค่ำให้แก่ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน

1. รำยได้รวมไม่นอ้ยกว่ำ 35 ล้ำนบำทต่อปี
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิน่ของจังหวัดเชียงใหม่ 

และมีผลตอบแทนทำงสังคมสู่จังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 
3 เท่ำของงบประมำณในกำรด ำเนินงำน

SO2: ยกระดับกำรเข้ำถึงและประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
เฉพำะบุคคล

SO3: สร้ำงหลักสูตรท่ีมีคุณภำพและตอบโจทย์คน
ในสังคม

สร้ำงกลไกกำรเรียนรู้ผ่ำนนวัตกรรมกำรศึกษำ ส่งมอบคุณค่ำทำงกำรศึกษำเพ่ือยกระดับ
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

1. จ ำนวนผู้เรียนที่มกีำรลงทะเบียนซ ้ำและแนะน ำตอ่ ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด

2. มีจ ำนวนผู้เรียนทกุช่วงวัยที่ผ่ำนกำรอบรมในระบบ
กำรศึกษำตลอดชีวิต 2.8 แสนคน

1. หลักสูตรส่งเสรมิทกัษะชีวิต รวมจ ำนวน 56 
หลักสูตร

2. หลักสูตรกำรพัฒนำและสรำ้งทักษะใหม่ดำ้นอำชีพ 
รวมจ ำนวน 40 หลักสูตร

3. ผลตอบแทนทำงสังคม 3 เท่ำของงบประมำณจำก
แหล่งทุนภำยนอกในกำรสร้ำงหลกัสูตรเพ่ือสังคม

สร้ำงระบบนิเวศด้ำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ
เชื่อมโยงคุณค่ำของมหำวิทยำลัยสู่สังคม

1. กำรบริหำรจัดกำรองค์กรโดยใช้แนวคิด TQA เพ่ือขอรับกำรประเมิน TQC
2. กำรวำงแผนและบรหิำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงมปีระสิทธิภำพ
3. พัฒนำบุคลำกรรอ้ยละ 80 ในองค์กรให้มีทักษะอำชีพและทกัษะชีวิตในระดับเชี่ยวชำญ

SO4: บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
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เป้ำประสงคท์ี่ 1 : ส่งต่อคุณค่ำให้แก่ภำคี
เครือข่ำยทุกภำคส่วน

เป้ำประสงคท์ี่ 2 : ยกระดับกำรเข้ำถึง
และ  ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เฉพำะ
บุคคล

เป้ำประสงคท์ี่ 3 : สร้ำงหลักสูตรที่มี
คุณภำพและตอบโจทย์คนในสังคม

เป้ำประสงคท์ี่ 4 : บริหำรจัดกำรองค์กรสู่
ควำมเป็นเลิศ
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แผนงำนทีส่ ำคญัในระยะ 4 ปี
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องคก์รชั้นน ำที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมกำรศึกษำแบบองคร์วม
เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรูต้ลอดชีวติอย่ำงยั่งยืนในสังคม

ในปี 2568
1. SDG4.3 Index Score 100
2. UN Public Service Award

เป้ำหมำยวสิยัทศัน์

SO2: ยกระดับกำรเข้ำถึง
และประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้เฉพำะบุคคล

SO3: สร้ำงหลักสูตรที่มีคุณภำพ
และตอบโจทย์คนในสังคม

SO1: ส่งต่อคุณค่ำ
ให้แก่ภำคีเครือข่ำยทุก
ภำคส่วน

A leading organization propelling holistic educational innovations in shaping sustainable lifelong learning culture for all



องคก์รชัน้น ำที่ขบัเคลื่อนนวตักรรมกำรศึกษำแบบองคร์วมเพ่ือสรำ้งวฒันธรรมกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติอยำ่งยัง่ยนืในสงัคม

A leading organization propelling holistic educational innovations in shaping sustainable lifelong learning culture for all
13

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ระดับชำติ ระดับกระทรวง ระดับมหำวิทยำลัย และระดับวิทยำลัย

13 หมุดหมำยสูเ่ศรษฐกจิสรำ้งคุณค่ำ สังคม

เดินหน้ำอย่ำงยั่งยืน

ประเด็นท่ี 4: ปจัจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉม

ประเทศ

เปำ้หมำยท่ี 1: มีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง

เรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง ตอบโจทย์กำรพัฒนำ

แห่งอนำคต

1. ระบบกำรศึกษำมีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำ

ทักษะส ำคัญ และเอื้อต่อกำรสร้ำงสังคม

แห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. สถำบันอุดมศึกษำปรับบทบำทให้สำมำรถ

พัฒนำมนุษย์ในทุกช่วงวัย

3. มีกลไกกำรพัฒนำฝมีือที่มีคุณภำพ 

ทันสมัยได้มำตรฐำน

4. นโยบำยกำรจัดกำรก ำลังคนภำยใต้สังคม

สูงวัยมีควำมชัดเจน และระบบฐำนข้อมูล

กำรจัดกำรก ำลังคนมีประสิทธิภำพ

5. สถำบันทำงสังคมเอื้อต่อกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรมนุษย์

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับท่ี 13

นโยบำยและยุทธศำสตรก์ำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร ์วิจัย และนวัตกรรม 

พ.ศ.2563-2570

แพลตฟอร์มควำมร่วมมือท่ี 1: กำรพัฒนำ

ก ำลังคนและสถำบันควำมรู้

โปรแกรมท่ี 1: สร้ำงระบบกำรผลิตและพัฒนำ

ก ำลังคนให้มีคุณภำพ

โปรแกรมท่ี 2: กำรพัฒนำก ำลังคนระดับสูง

รองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศ

โปรแกรมท่ี 3: ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

และพัฒนำทักษะเพ่ืออนำคต

โปรแกรมท่ี 4: ส่งเสริมปญัญำ ประดิษฐ์เปน็

ฐำนขับเคลื่อนประเทศในอนำคต

โปรแกรมท่ี 5: ส่งเสริมกำรวิจัยขั้นแนวหน้ำ

และกำรวิจัยพ้ืนฐำนที่ประเทศไทยมีศักยภำพ

โปรแกรมท่ี 6: พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ทำงกำรวิจัยที่ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์กระทรวงอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
มหำวิทยำลยัเชยีงใหม ่ระยะที ่12 
(พ.ศ.2560-2564) ปรับปรุง
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม คุณภำพและมีทักษะกำร
เป็นพลเมืองโลก
กลยุทธ์ที่  1 Transform 
Learning Platforms / Models 
ที่ตอบสนองทักษะแห่งอนำคต 
รองรับคน ทุกช่วงวัย และกำร
พัฒนำที่ย่ังยืน

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ยุทธศำสตร์วิทยำลัย
กำรศึกษำตลอดชีวิต

แผนปฏบิตักิำรวทิยำลยักำรศึกษำ
ตลอดชวีติ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565  -
2568)
พันธกิจ
1. ส่งต่อคุณค่ำให้แก่ภำคีเครือขำ่ย
ทุกภำคส่วน

2. สร้ำงกลไกกำรเรียนรู้ผ่ำน
นวัตกรรมกำรศึกษำ(Learning 
Mechanism)

3. ส่งมอบคุณค่ำทำงกำรศึกษำเพ่ือ
ยกระดับศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์
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