รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ฯ
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา)
นายประวิทย์ แต่งอักษร
ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจารัส
นายนนทรีย์ นิมิบุตร
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
นายมารุต บูรณรัช
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
๑. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
๒. นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล

กรรมการ
ที่ปรึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
๒. นายก้อง ฤทธิ์ดี
๓. นางสาววราภา ดีรอด
เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
งานเลขานุการฝ่ายบริหารกลาง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง
- ไม่มี -

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยปลัดฯ นางยุถิ
กา อิศรางกูร ณ อยุธยา
๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้ลาการประชุม ดังนี้
- นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
กรรมการ
- นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
ที่ปรึกษา
๑.๒.๓ เอกสารแจกในที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้
- เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของ
คณะอนุ กรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุล าคม
๒๕๖๓
- เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๓ เรื่อง การประเมินองค์การมหาชนตาม
มาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๔
- จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฉบับที่ ๖๐ เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๓
- หนังสือการใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน
- สมุดดีดเรือเหาะทะลุมิติ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
ที่ ๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
(มีเอกสารแนบแล้ว)
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการขอแก้ไขตาแหน่งผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางอรอนงค์ ไกยู
รวงศ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สาระสาคัญ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อ
วัน ที่ ๑๙ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง
อักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม)
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานผลการ
ดาเนินงาน เสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ
สามารถรั บ ทราบผลส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ปี ๒๕๖๓ และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานที่ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ดังนี้
๑) ชาระและจัดหมวดหมู่เอกสารรับมอบภาพยนตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ –
๒๕๔๗ และ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ สาเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖
ของเอกสารทั้งหมด
๒) จัดหาโปรแกรมจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
สามารถจัดหาโปรแกรม Adlib ได้สาเร็จตามเป้าหมาย
๓) แสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ ได้ ๒๗๙
เรื่อง จากทั้งหมด ๔๒๕ เรื่อง สาเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๕
๔) สร้างความร่ว มมือกับ Lab post production จานวน ๕ แห่งเพื่อสร้ าง
ระบบให้ได้มาซึ่งต้นฉบับภาพยนตร์ สาเร็จตามเป้าหมาย
๕) ติดตั้งระบบปฏิบัติการพิมพ์-ล้างฟิล์มให้ได้มาตรฐาน บารุงรักษาอุปกรณ์ให้
อยู่ ใ นสภาพพร้ อ มใช้ ง าน และพั ฒ นาทั ก ษะการพิ ม พ์ - ล้ า งฟิ ล์ ม ของ
ผู้ปฏิบัติงาน สาเร็จตามเป้าหมาย
๖) การแปลงฟิล์ม เทป และภาพนิ่ง เป็นสัญญาณดิจิทัลเพื่อเก็บรักษาตาม
มาตรฐาน เป้าหมาย ๑๗,๕๐๐ รายการ ดาเนินการได้ ๒๔,๑๒๔ รายการ
สาเร็จตามเป้าหมาย
๗) บู ร ณะภาพยนตร์ เรื่ อ ง น้ าผึ้ ง พระจั น ทร์ และแหวนวิ เ ศษ ส าเร็ จ ตาม
เป้าหมาย
๘) การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการสืบค้น
– วี ดี ทั ศ น์ ต ามค าขอ VOD มี ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร ๒,๕๐๐
รายการ
– ข้อมูลโปสเตอร์เพื่อให้บริการ ๔,๓๒๖ รายการ
– ทาข้อมูลภาพนิ่งเพื่อให้บริการในระบบได้ ๖,๐๑๙ รายการ
– จัดหาหนังสือเพื่อให้บริการเพิ่มได้ ๓๑๙ เล่ม
๙) สนับสนุนงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ จานวน ๓
เรื่อง สาเร็จตามเป้าหมาย

๑๐) จัดทา MOU กับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเป็นเครือข่าย
เผยแพร่การให้บริการข้อมูลของหอภาพยนตร์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
สาเร็จตามเป้าหมาย
๑๑) ขยายช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร โดยพั ฒ นาเว็ บ ไซต์
Knowledge Base ของหอภาพยนตร์ สาเร็จตามเป้าหมาย
๑๒) จัดทานิทรรศการภาพค้างติดตา บริเวณชั้น ๑ อาคารสรรพสาตรศุภ กิจ
สาเร็จตามเป้าหมาย
๑๓) การจัดทานิทรรศการหมุนเวียน บริเวณชั้น ๒ จัดจ้างออกแบบนิทรรศการ
เสร็จแล้ว อยู่ในกระบวนการร่าง TOR และราคากลาง เพื่อดาเนินงานต่อ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑๔) อบรมครู อ อนไลน์ เ พื่ อ ระดมความคิ ด และจั ด ท าคู่ มื อ การสอนวิ ช า
ภาพยนตร์สาหรับเผยแพร่ให้โรงเรียนนาไปใช้เป็นวิชาเลือก สาเร็จตาม
เป้าหมาย
๑๕) สารวจโรงเรียนที่มีการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนการสอนและรวบรวม
องค์ความรู้จากประสบการณ์ของครูผู้สอนเพื่อเผยแพร่ต่อไป สาเร็จตาม
เป้าหมาย
๑๖) ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ใช้บริการของหอ
ภาพยนตร์ เฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๗๘ สาเร็จตามเป้าหมาย
๑๗) สนับสนุนกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ micro cinema ในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ได้แก่ สงขลา พิษณุโลก และขอนแก่น สาเร็จตามเป้าหมาย
๑๘) จานวนผู้ร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์เดือนกันยายน ๘,๖๕๓ ราย รวมมี
ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๘๑,๒๕๐ ราย สาเร็จตามเป้าหมาย
๑๙) กิจกรรมวิชาการด้านภาพยนตร์สาเร็จตามเป้าหมาย
– ประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม
๖๓ มีผู้นาเสนอผลงาน ๘ คน
– อบรมด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ออนไลน์ E - workshop :
Save the Collection from Disaster วั น ที่ ๒๗ สิ ง หาคม
๖๓ ผู้เข้าร่วมจานวน ๒๐ คน จาก ๑๐ ประเทศ
๒๐) ผลการประเมินการบริห ารองค์กรตามหลั กธรรมาภิบาลอยู่ในระดั บ ดี
คะแนนร้อยละ ๗๗.๖๑
๒๑) ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน
และมีมาตรฐาน
๒๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF โดยเน้นการวิเคราะห์จาก
สถานการณ์จริง ๑ ครั้ง สาเร็จตามแผน
๒๓) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
– จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
– จั ด กิ จ กรรมหอภาพยนตร์ สั ม พั น ธ์ และการบรรยายฝึ ก อบรมเพื่ อ
พัฒนาบุคลากร ๑๒ ครัง้

– อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ออนไลน์ รวม
๗ ครั้ง
– อบรมการวิเ คราะห์ น้ ายาเคมีส าหรั บล้ า งฟิล์ มภาพยนตร์ ของงาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ ๔ ครั้ง
– ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรม ตามความเหมาะสมของแต่ ล ะ
ตาแหน่งงาน รวม ๕ หลักสูตร
– จั ด อบรมสั ม มนาพั ฒ นาบุ ค ลากรหอภาพยนตร์ วั น ที่ ๑๐ - ๑๑
กันยายน ๒๕๖๓
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
๓.๒ เรื่ อง รายงานการดาเนิน งานตามแผนการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่
๓๐ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การแผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น
ซึ่งหอภาพยนตร์ ได้จัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากร
บุ ค คล ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ทั้ ง นี้ หอภาพยนตร์ ไ ด้ เ สนอ
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ในการประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พศ ๒๕๖๓ แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุ ค คล
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
๓.๓ เรื่อง การประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๔
สาระสาคัญ
ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และแจ้งให้องค์การมหาชนฯ
จัดส่งข้อเสนอตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชนหรือประธานกรรมการองค์การมหาชน นั้น
หอภาพยนตร์ ไ ด้ ทาร่ างตั ว ชี้วัด การประเมิ นองค์ ก ารมหาชนตามมาตรฐาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการแล้ว
ฝ่ายเลขานุการขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ การประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภ าพ
ในการปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๔
๓.๔ เรื่ อ ง ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์
สาระสาคัญ
เพื่อให้การดาเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ใ ห้ มี
ระเบียบวาระให้ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่ อเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการดาเนินการ
ต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
- เร่งการเบิกจ่ายรายการกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ประชาสั มพันธ์ ข้ อมูล กิ จกรรมของหอภาพยนตร์ ให้ กับ ประชาชนในพื้ น ที่
บริเวณใกล้เคียงหอภาพยนตร์ให้มากยิ่งขึ้น
- จัดทารายงานตัวชี้วัดที่แสดงผลกระทบ (impact) จากดาเนินงานให้ชัดเจน
สามารถเป็นประโยชน์ในการของบประมาณเพื่อให้เข้าใจการดาเนินงานของหอภาพยตร์
มากขึ้น
- เผยแพร่ ภ าพยนตร์ ป ระเภทส่ ง เสริ ม สถาบั น ครอบครั ว ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการดาเนินการข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต

