ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น
ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ต าแหน่ ง นั ก จั ด กิ จ กรรมภาพยนตร์ แ ละสิ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ ง (นั ก จั ด รายการภาพยนตร์ -Film Event
Organizer) ๑ ตาแหน่ง
จานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
๓. สามารถทางานให้แก่หอภาพยนตร์ได้เต็มเวลา
๔. มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของหอภาพยนตร์
๕. ไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรื อ (๗) แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
๕.๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๕.๒ ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้ นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๕.๓ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริ หารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๕.๔ ไม่ เป็ น ผู้ มี ส่ วนได้เสี ยในกิ จการที่ก ระทากับ หอภาพยนตร์ หรือในกิจการที่ เป็น การ
แข่ งขั น กับ กิ จ การของหอภาพยนตร์ห รือ ในกิ จการที่ ขั ด หรือแย้งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ของหอ
ภาพยนตร์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แทนของหอภาพยนตร์ในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น
ตามมาตรา ๘ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒

คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
นั ก จั ด กิ จ กรรมภาพยนตร์ แ ละสิ่ งเกี่ ย วเนื่ อ ง (นั ก จั ด รายการภาพยนตร์ -Film Event Organizer) ๑
ตาแหน่ง
๑. ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลรับผิดชอบการจัดกิจกรรมของหอภาพยนตร์ตามภารกิจงานจัดฉายภาพยนตร์ ดังนี้
๑.๑ สร้างสรรค์/พัฒนาประเด็น/หัวข้อการจัดรายการฉายภาพยนตร์ วางแผนกิจกรรมประจาปี
ตลอดจนจัดทาผังรายการในงานเทศกาลและโปรแกรมจัดฉายภาพยนตร์ในโอกาสต่าง ๆ
๑.๒ คัดเลือกและเผยแพร่ภาพยนตร์ในคลังภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์และภาพยนตร์อื่น ๆ
๑.๓ ดูแลงบประมาณโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
๑.๔ ดูแลการจัดทาเนื้อหาข้อมูลภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของหอภาพยนตร์
๑.๕ วางแผนงานและบริหารจัดการทีมงานที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์
๑.๖ ดูแลงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๒.๑ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ไม่จัดสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาที่พิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หากมี
ความรู้ด้านภาพยนตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๒ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดโปรแกรมภาพยนตร์หรือจัดเทศกาลภาพยนตร์ หรือ
การจัดกิจกรรมอื่น ๆ เช่น event organizer อย่างน้อย ๒ ปี
๒.๓ มีความรู้พื้นฐานรูปแบบการฉายภาพยนตร์ใน format ต่าง ๆ
๒.๔ มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ในระดับดีมาก
๒.๕ มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และเรียบเรียงข้อมูลได้ (พร้อมแนบผลทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานเป็น
หลักฐานประกอบการสมัครงาน)
๒.๖ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint ฯลฯ) ได้ดี
หากสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์และมีทักษะด้านการตัดต่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
๒.๘ มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร (เวลา/งบประมาณ/บุคลากร) ในการจัดกิจกรรม
๒.๙ มีความสามารถในการสื่อสารต่อหน้าสาธารณะ
[๒]

การรับสมัคร
๑. หลักฐานประกอบการสมัคร
๑.๑ ใบสมัครตามรูปแบบที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กาหนด
๑.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๑.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
๑.๔ สาเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ
๑ ฉบับ (ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากสถานศึกษาภายในวันที่ปิด
รับสมัคร)
๑.๕ เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สาหรับเพศชาย)
๑.๖ ประวัติและผลงานในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
๑.๗ หนังสือรับรองการทางานจากสถานที่ทางานเดิม (ถ้ามี)
๑.๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
๒. ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร
กรอกข้อมูลสมัครงานพร้อมเอกสารแนบได้ที่ https://www.fapot.or.th/main/about/job เท่านั้น
ทั้งนี้ เปิ ดรับ สมัครตั้งแต่บั ดนี้ เป็ น ต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
รับการคัดเลือก
ผู้ ส นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ งานทรัพ ยากรบุ คคล หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ศาลายา นครปฐม โทร. ๐-๒๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๒๖๐๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต)
ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

[๓]

[๔]

