
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รายงานผลการ ปฏบิัติงาน  ครั้งที่ ๒  

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
 

 



 

ค าน า 

รายงานผลการปฏิบัติงานเล่มนี้ เป็นรายงานผลส าเร็จของการปฏิบัติงานในหน้าที่การบริหาร

ของข้าพเจ้า ผูช่้วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรน ีในฐานะผูอ้ านวยการ ส านักส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรม ในช่วงการด ารงต าแหนง่ตั้งแต่ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๖ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการประเมินผลงานรอบระยะเวลาหนึ่งปีหกเดือน รอบที่ ๒ ครบ ๓ ปี 

โดยสาระการปฏิบัติงานในรอบการประเมนิครั้งนี้  ขา้พเจา้ได้รายงานสรุปการปฏิบัติงานจากที่

ได้น าเสนอแนวคิดและก าหนดทิศทางการบริหารหารไปสู่เป้าหมายเมื่อการประเมินรอบที่ ๑ โดยระบุ

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในเป้าหมาย/ภารกิจหลักทั้ง 3 ด้าน ใหบ้รรลุส าเร็จตามรายงานในช่วงเวลาของแผน

ยุทธศาสตรข์องส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ รวมทั้งการ

รายงานยุทธศาสตรก์ารบริหารที่ส าคัญของข้าพเจ้าทีไ่ด้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหมแ่ละ

ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ในโครงการล้านนาคดีศกึษา – แปด

ด้าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้าพเจ้าใคร่ขอกราบขอบพระคุณ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ตลอดจน

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน และกราบขอบพระคุณอธิการบดีและคณะผูบ้ริหาร

มหาวิทยาลัยทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาสนับสนุน ให้ความไว้วางใจ และให้เกียรตติลอดระยะเวลา

ที่ขา้พเจ้าด ารงต าแหนง่ผูบ้ริหารงาน ของส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม และใคร่ขอกราบขอบพระคุณ 

ประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการอ านวยการ ประจ าส านักส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรมทุกท่าน ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ และเป็นก าลังใจให้

ข้าพเจ้าเสมอมา ขอขอบคุณผูร้่วมงานบริหารในคณะกรรมการบริหารส่วนงาน ที่ได้ให้ความรัก ความ

ร่วมมือ ร่วมใจ การร่วมคดิ ร่วมปฏิบัติ รวมถึงบุคลากรในส่วนงานทุกท่านที่ได้ท างานด้วยความตั้งใจ 

ใส่ใจและมุ่งมั่น เพือ่ให้องค์กรได้เคลื่อนไปในทิศทางที่มุง่สัมฤทธิ์ผลส าเร็จตามวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่

ร่วมกันตั้งไว้ ตั้งแต่วาระแรกของการด ารงต าแหนง่ของข้าพเจ้า จนถึงการด ารงต าแหน่งในวาระที ่๒ 

จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นเวลาครบ ๕ ปี และเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริหารส่วนงานและบุคลากร ของ

ส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมทุกคน จะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันองค์กร ให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นพลังแผ่นดินแหง่ทศวรรษหน้า

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใหย้ั่งยืนสบืไป 
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 ผูอ้ านวยการส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

 ธันวาคม ๒๕๕๘ 



 

 
 

Concept Paper 
สรุปแนวคดิในการบริหารส่วนงานสู่เป้าหมาย (CONCEPT PAPER)  

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี 

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 

 

 



 

 

 

 

ตามที่ข้าพเจา้ได้ก าหนดทิศทางการบริหารงานที่จะมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ในเป้าหมาย/ภารกิจ

หลักสามด้าน  ดังที่ได้รายงานไว้ในการประเมินรอบที่หนึ่ง (๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๕-๑๖ พฤษภาคม 

๒๕๕๗) โดยเป็นเป้าหมาย/ภารกิจหลักที่ตอ้งการอย่างมุ่งมั่น ทีจ่ะให้บรรลุผลส าเร็จในชว่งเวลาของ

แผนยุทธศาสตรส์ านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ซึ่งแบ่งเป็น  

๓ เป้าหมาย/ภารกิจหลัก คือ  

1. ด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑเ์ฮือนโบราณ ให้เป็น พิพิธภัณฑ์มชีีวติ: วิถีชวีิตล้านนา 

(Lanna Village : Living Museum) พิพิธภัณฑก์ารเรียนรู้  

2. ด้านการสร้างเครอืข่ายด้านล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU: Lanna 

Studies Network) เพื่อภาระกิจด้านการส่งเสริมการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับล้านนาคดี ใหเ้กิด

การรวบรวมผู้น าองค์ความรู้ด้านล้านนาคดีศกึษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. ด้านการบริหารจัดการ ภายในองค์กรที่ดี โดยให้บุคลากรสามารถพัฒนาและพึ่งพา

ตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

ในช่วงระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานรอบปัจจุบัน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗-๑๖

พฤศจกิายน ๒๕๕๘ ของข้าพเจ้า บัดนีเ้ป้าหมาย/ภารกิจหลักทั้ง ๓ ด้าน ดังกล่าวข้างตน้มีความ

สอดคล้องโดยธรรมชาติกับยุทธศาสตรข์องส านักฯ อย่างชัดเจน และเป็นตัวขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์

ของส านักฯทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ได้บรรลุผลส าเร็จตามไปด้วยอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 



 

 

(๑) การเป็น “พิพิธภัณฑ์มีชวีิต” (Living Museum) สอดคล้องและสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑,๒,๓ และ๔  

 

(๒) การเป็น “ศูนย์กลางเครือข่ายด้านล้านนาคดีศึกษา มช. (CMU:Lanna Studies 

Network” สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่๕ 

 

(๓) การมี “ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี” (Human Resource 

Management) สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

 

นอกเหนอืไปจากภารกิจย่อย ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์อันสอดคล้องกับแตล่ะยุทธศาสตร์แล้วนั้น 

เป้าหมาย/ภารกิจหลัก ทั้ง ๓ ภารกิจ ที่ได้บรรลุผลนีจ้ึงมีความสอดคล้องโดยธรรมชาติกับวัตถุประสงค์

เชงิยุทธศาสตร์ทุกข้อ หากแตบ่างภารกิจอาจมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับบางกลยุทธ์โดยชัดเจน  

 

 



 

 

ผลลัพธ์ที่ส าเร็จแล้วในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

(1) พิพธิภัณฑ์มชีีวติ (Living Museum) 

 

 

 

 



 

ผลลัพธ์ที่ส าเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

(1) พิพธิภัณฑ์มชีีวติ (Living Museum) 

 

 

 



 

ผลลัพธ์ที่ส าเร็จแล้วในช่วงป ีพ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

(2) เครือข่ายล้านนาคดีศกึษา (Lanna Studies Network) 

 
 



 

 

ผลลัพธ์ส าเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

(2) เครือข่ายล้านนาคดีศกึษา (Lanna Studies Network) 

 
 

 

 

อา่นตอ่ได้ท่ี: https://www.gotoknow.org/posts/577034 

ชวีติท่ีพอเพยีง: 2254. ล้านนาคดีศึกษากับ University – Community Engagement 

โดยนายแพทยพ์จิารณ์ พานชิ 

https://www.gotoknow.org/posts/577034


 

 

ผลลัพธ์ที่ส าเร็จแล้วในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

(3) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource 

Management)

 



 

 

ผลลัพธ์ที่ส าเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

(3) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) 

 

 
 

 

 



 

 

ความภาคภูมิใจของผลงานที่ได้บริหารงาน 

จากการได้รับการประเมินในรอบที่ผ่านมา ท าให้สามารถสรุปผลงานที่ภาคภูมใิจ ตามประเด็น

ที่ได้รับค าชื่นชม จากคณะกรรมการฯ ได้ ดังนี้ 

 

1) การได้รับความเชื่อม่ันและการยอมรับในด้านคุณลักษณะ การน าองค์กร และการบริหารงานทั้งจาก

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย ผูบ้ริหารส่วนงาน คณะกรรมการอ านวยการประจ าส านัก และผู้เกี่ยวข้องที่เป็น

บุคคลภายนอก ในระดับค่อนข้างสูง โดยได้รับผลการประเมินอยู่ที่ระดับดี-ระดับดีมาก หรือได้รับ

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 4.33-4.53 จากคะแนนเต็ม 5.00 (ผลการประเมินรอบที่ผ่านมา) 

 

2) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ตามนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย (2555-2559) ใน

การผลักดัน ดา้นโครงการล้านนาคดีศกึษา ทั้งแปดด้านของมหาวิทยาลัย ใหเ้ห็นผลเป็นรูปธรรม มี

ความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมเพิ่มขึ้น และได้รับความช่ืนชมจากบทความ โดยนายแพทย์

พิจารณ์ พานิช เขียนเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในเว็บไซต์ ชีวติที่พอเพียง 2254  

https://www.gotoknow.org/posts/577034 ชีวติที่พอเพียง: 2254. ล้านนาคดีศกึษากับ 

University – Community Engagement โดยนายแพทย์พิจารณ์ พานิช 

3) สามารถแสวงหาความร่วมมอืจากภายนอก เพื่อสนับสนุนงานของส านักในด้านต่างๆใหม้ี

ประสิทธิผลดียิ่งขึน้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการแสวงหารายได้จากการใชศ้ักยภาพของ

องค์กร (อัตราการใชพ้ื้นที่ของพิพิธภัณฑ ์การจัดเก็บบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรอืนโบราณ การผลิต

หนังสือศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ) 

4) การพัฒนาและปรับปรุงภูมทิัศนภ์ายในส านัก และพิพิธภัณฑ์ ด้วยใจและความรัก ใหม้ีความสะอาด 

ร่มรื่น สวยงามและเหมาะสมกับการเป็นพิพิธภัณฑท์ี่มีชีวติ โดยด าเนินการเป็นขั้นตอน ตามแผนที่ได้

วางไว้ตัง้แต่แรกเข้ารับต าแหน่ง บัดนีค้รอบคลุมทั่วพื้นที่บริเวณของส านักส่งเสริมฯ (แนบวิดิทัศน์เชิง

ประจักษ์ ประกอบ) 

5) การวางรากฐานด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมแบบยั่งยืน โดยการให้เด็ก เยาวชน นักเรียน และ

นักศึกษาเข้ามามีสว่นร่วมในการศึกษาเรียนรู้และมีโอกาสได้ลงมอืปฏิบัติจรงิ ในหลากหลายกิจกรรม 

ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่มคีวามรัก ความหวงแหน และความภาคภูมใิจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของ

ตนซึ่งจะชว่ยสร้างความยั่งยืนให้แก่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาต่อไป 



 

6) ได้ดูแลการจัดสร้างอาคารส านักงานใหม่ จนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และมีการพัฒนา ปรับปรุง

รักษาภูมทิัศนใ์ห้สะอาดสดชื่น   

7) ได้สรา้งคณะท างานที่มีประสิทธิภาพ โดยในระยะแรกกว่าหนึ่งปีครึ่ง ต้องประสบกับปัญหาภาระงาน

เดิมคั่งค้างและไม่เป็นระบบ การเริ่มตั้งตน้สร้างระบบการปฏิบัติงาน ต้องท าไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน

ตามเป้าหมายระยะสั้นและภารกิจหลัก เมื่อภารกิจทั้งปวงได้เข้าสู่กระบวนการท างานที่มีระบบแล้ว ได้มี

การสรา้งเสริมความเข้าใจ สร้างความสามัคคีและความเชื่อมั่นในการบริหารงานที่เป็นระบบและเป็น

ธรรม บุคคลากรเริ่มใหค้วามไว้วางใจ บรรยากาศการท างานจึงเริ่มผอ่นคลาย จากการจัดให้มกีาร

เดินทางไปศกึษาดูงานรว่มกัน สร้างความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการในหลายโอกาส ท าให้เกิด

ความรู้สกึต่อกันในเชิงบวกมากขึ้น ผลจากความสามัคคีและระบบในการปฏิบัติงานท าให้ การท างานใน

ภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี 

พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 

      





 

 

ภาคผนวก  

 

กลยุทธ์พื้นฐานจ าแนกตามประเด็นทางยุทธศาสตร์ 

(พ.ศ. 2557 – 2559) 

 



 

 



 

 



 
 



 
 



 

 

 
 


