
 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งที ่๘/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ฯ 
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม 

........................................................................ 
 
ผู้มาประชุม 

๑.   นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล    ประธานกรรมการ 
๒.   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  ที่ปรึกษา 
๓.   นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน    ที่ปรึกษา 
๔.   นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล    ที่ปรึกษา 
๕.   ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้แทนปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  กรรมการ 

 (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) 
๖.   ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   กรรมการ 

(นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
๗.   นายประวิทย์ แต่งอักษร     กรรมการ 
๘.   ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย     กรรมการ 
๙.   นายนนทรีย์ นิมิบุตร     กรรมการ 
๑๐.   นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล    กรรมการ 
๑๑.   ม.ล.วราภา  อุกฤษณ์     กรรมการ 
๑๒.   นายมารุต บูรณรัช     กรรมการ 
๑๓. นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต    กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ลาประชุม          
                    

๑.  นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจ ารัส    กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม          
                    

๑.  นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี    รองผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
๒.  นายก้อง ฤทธิ์ดี     รองผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
๓.  นางสาววราภา ดีรอด    งานเลขานุการฝ่ายบริหารกลาง 
 

               
เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
  - ไม่มี - 

 
๑.๒. เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัดฯ นางรุ่ง

 รัตนา บุญ-หลง 
๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยปลัดฯ นางยุถิ

กา อิศรางกูร ณ อยุธยา 
๑.๒.๓ เอกสารแจกในที่ประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 - เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง การแต่งตั้งนักอนุรักษ์ภาพยนตร์

เกียรติคุณของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
 - เอกสารประกอบวาระที่  ๕.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที ่๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 - เอกสารแก้ไขระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการ

เงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 - เอกสารเพ่ิมเติมระเบียบวาระที่  ๕.๔ เรื่อง การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
 - จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๕๙ เดือนกันยายน – 

ตุลาคม ๒๕๖๓ 
  
มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
 ที ่๗/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
 (มีเอกสารแนบแล้ว) 

 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมมี่การแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ  

  ๓.๑ เรื่อง การพิจารณางบประมาณในขั้นกรรมาธิการงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

   สาระส าคัญ 
  ตามที่หอภาพยนตร์เสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 ๒๕๖๔ จ านวน ๒๒๒.๘๖๐๗ ล้านบาท ในขั้นส านักงบประมาณพิจารณาปรับลด 
คงเหลือ  ๑๒๙.๐๓๙๘ ล้านบาท และได้มีการพิจารณางบประมาณในขั้นกรรมาธิการ ซ่ึง
หอภาพยนตร์ได้เข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง



 

 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  และคณะอนุ
กรรมาธิการชุดต่าง ๆ พิจารณาปรับลด ดังนี้ 
   - คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
ฯ วงเงินเสนอพิจารณา ๖๐.๒๑๕๑ ล้านบาท ปรับลด ๕.๐๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ 
๕๕.๒๑๕๑ ล้านบาท 
   - คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน 
วงเงินเสนอพิจารณา ๒๔.๔๐๔๘ ล้านบาท ปรับลด ๐.๔๐๔๘ ล้านบาท คงเหลือ 
๒๔.๐๐๐๐ ล้านบาท 
   - คณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินเสนอพิจารณา 
๑๒.๕๐๐๐ ล้านบาท ปรับลด ๑.๐๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๕๐๐๐ ล้านบาท 
  สรุปงบประมาณคงเหลือหลังขั้นกรรมาธิการพิจารณา เป็นวงเงิน ๑๒๒.๖๓๕๐ 
ล้านบาท 
    
 มติที่ประชุม   รับทราบ การพิจารณางบประมาณในขั้นกรรมาธิการงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
  ๓.๒ เรื่อง ผลด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ 
สาระส าคัญ 
  ตามท่ีคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการประชุมแต่
ละครั้ งเ พ่ือเป็นแนวทางให้หอภาพยนตร์ไปด าเนินการ  ซึ่ งหอภาพยนตร์ได้รับ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการและรับข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดแนวทางในอนาคต หอภาพยนตร์ได้ท าสรุปข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อย 
  ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
ผลด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ ผลด าเนินการ 
ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ควรปรับปรุงเว็บไซด์ให้ดูสวยงาม ทันสมัย 
และน่าสนใจ 

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซด์แล้ว และปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้มีความ
หลากหลายและน่าสนใจ 

- ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานพื้นที่
ใกล้หอภาพยนตร์ 

หอภาพยนตร์มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน ผ่าน
การให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ เช่น   
- ร่วมกิจกรรมท าบุญประจ าปีของ
คลังสิ่งพิมพ์ ส านักหอสมุดแห่งชาติ  



 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ ผลด าเนินการ 
- รบัเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการไหว้
ครูประจ าปีของส านักช่างสิบหมู่ 
- ให้ความร่วมมือในการจัดฉาย
ภาพยนตร์ให้กับนักเรียนของ
วิทยาลัยนาฏศิลป์ที่อยู่ในหอพัก 

- ควรจัดหาพ้ืนที่จอดรถให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการเช่า
ที่ดินด้านหน้าของหอภาพยนตร์
เพ่ือจัดท าเป็นที่จอดรถรองรับผู้
ที่มาใช้บริการที่เพ่ิมข้ึน 

- การจัดตารางฉายหนังรอบเย็น ผลตอบรับ
ค่อนข้างน้อย เสนอปรับแผน จัดฉายเฉพาะวัน
ศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ 

หอภาพยนตร์ได้ปรับปรงเวลา
ตารางฉายภาพยนตร์ให้ตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายหลากหลายมากข้ึน 

- สร้างความสัมพันธ์กับสถานที่ฉายภาพยนตร์
ในต่างจังหวัดเพ่ือร่วมจัดกิจกรรม 

หอภาพยนตร์มีแผนงานการ
สนับสนุนการฉายภาพยนตร์มี
เป้าหมายใน ๔ จังหวัด 

- จัดบริการรถรับส่งผู้ใช้บริการตามจุดต่างๆ 
ช่วงเวลาจัดกิจกรรมสาคัญ 

หากมีกิจกรรมที่จะมีผู้เข้าร่วม
มากๆและมีพ้ืนที่จอดรถของหอ
ภาพยนตร์ไม่เพียงพอหอ
ภาพยนตร์มีแผนที่จะจัดรถบริการ
รับส่งในจัดต่างๆเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกกับผู้ใช้บริการมากขึ้น 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- เปิดรับสมัครบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
รองรับภารกิจของหอภาพยนตร์ ปัจจุบันจ านวน
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 

หอภาพยนตร์อยู่ระหว่างการ
เปิดรับสมัครบุคคลากรในต าแหน่ง
ที่ส าคัญอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับ
ภารกิจของหอภาพยนตร์ เช่น 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่
เทคนิค 

- แผนพัฒนาบุคคลากร เตรียมความพร้อม
ให้กับเจ้าหน้าที่ในด้านของศักยภาพ เพ่ือรองรับ
การท างานทดแทนต าแหน่งต่าง ๆ ในอนาคต
เมื่อเริ่มมีการเกษียณของเจ้าหน้าที่ 

ตามยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์มี
แผนทีจ่ัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่และรองรับการทดแทน
ในสายงานต่างในอนาคต 

- วางแผนและเตรียมการเงินชดเชยเจ้าหน้าที่
เกษียณอายุ ๖๐ ปี 

หอภาพยนตร์มีการจัดท าแผนและ
ปรับปรุงภาระท่ีจะต้องจ่าย
เจ้าหน้าที่กรณีเลิกจ้างและ
เกษียณอายุในแต่ละปี และมีบัญชี
เงินทุนชดเชยเจ้าหน้าที่กรณีเลิก



 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ ผลด าเนินการ 
จ้างซึ่งใช้เงินสะสมสมทบเข้า
เงินทุนให้เพียงพอ 

- การจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับภาพยนตร์ 
เทคนิคการก ากับหนัง การท าหนังสั้น จากผู้
ก ากับชื่อดัง ให้กับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จักหอภาพยนตร์
มากขึ้น และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของหอ
ภาพยนตร์  

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมMasterclassชั้นครูซึง่เป็น
กิจกรรมที่เชิญบุคลากรที่มีชื่อเสียง
ในวงการภาพยนตร์มาบรรยายให้
ความรู้กับผู้ที่สนใจ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หอ
ภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมชั้นครูมา 
๒ ครั้ง คือ Masterclass ๑๓  นาย
สยมภู มุกดีพร้อม ผู้ก ากับภาพ 
Masterclass ๑๔ นายชูเกียรติ 
ศักดิ์วีระกุล หรือ “มะเดี่ยว” ผู้
ก ากับภาพยนตร์ 

- การจัดกิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ เห็นควรปรับระยะเวลาในการอบรม 
และหัวข้อในการจัดอบรมให้เข้ากับยุคสมัย 
เป็นการอบรมเชิงเปรียบเทียบหรือนวัตกรรม
ใหม่ ๆ 

หอภาพยนตร์จะด าเนินการ
ปรับปรุงกิจกรรมอบรม
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 

- การจัดฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์
ต่างประเทศ เห็นควรมีการเพ่ิม ช่วงการสนทนา
เกี่ยวกับภาพยนตร์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ภาพยนตร์ 

หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไป
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด
เทศกาลภาพยนตร์ต่อไป 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ทบทวนแผนกิจกรรมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง
เรื่องของไวรัสโควิด – ๑๙ 

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงเรื่องของไวรัสโค
วิด – ๑๙ เช่นปรับจ านวนที่นั่งการ
ชมภาพยนตร์ จ านวนผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ในแต่ละรอบ การติดต่อ
ล่วงหน้าในการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด  

- เชิญศิลปินแห่งชาติผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
ทางด้านภาพยนตร์มาร่วมกิจกรรมในการสร้าง
ความรู้ทางด้านภาพยนตร์ 

หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไป
เป็นข้อมูลในการเชิญศิลปิน
แห่งชาติผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
ทางด้านภาพยนตร์มาร่วมกิจกรรม
ในการสร้างความรู้ทางด้าน
ภาพยนตร์ต่อไป 

ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ ผลด าเนินการ 
- ควรหาแนวทางให้ผู้บริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการให้บริการของหอภาพยนตร์ในช่วงที่
ปิดให้บริการ 

หอภาพยนตร์ได้ให้ความส าคัญใน
การเผยแพร่ภาพยนตร์ในช่อง 
Youtube ในช่วงการปิดบริการ
เนื่องจากสถานการณ์โรงระบาด ซ่ึง
ได้รับความสนใจมีผู้เข้าชมเป็น
จ านวนมาก 

- เห็นควรปรับแผนกิจกรรมในปีนี้ เน้นกิจกรรม
ทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) ให้มากข้ึน 
ซึ่งก.พ.ร. จะมีการปรับตัวชี้วัดทุกหน่วยงาน 
และให้ความสาคัญกับงานอนุรักษ์ การเตรียม
ตัวเปิดหอภาพยนตร์ งานบ ารุงรักษาอาคารต่าง 
ๆ เป็นต้น 

หอภาพยนตร์ได้ให้ความส าคัญใน
การเผยแพร่ภาพยนตร์ในช่อง 
Youtube เนื่องจากไม่สามารถเปิด
บริการได ้ และได้ปรับเพิ่ม
เป้าหมายตัวชี้วัดในการเข้าชมใน
ช่อง Youtube ของหอภาพยนตร์
ให้สูงขึ้นเพื่อทดแทนการให้บริการ
ต่างๆ และในระหว่างช่วงปิดได้มี
การหารือการเตรียมการให้บริการ
ภายในหอภาพยนตร์หากมีการเปิด
บริการปกติ 

- ควรแยกประเภทของการท างานในการยื่น
อุทรณ์ต่อ ก.พ.ร. ในการประเมิน ตัวชี้วัด เช่น 
งาน ที่สามารถด าเนินการที่บ้านได้ งานที่ไม่
สามารถด าเนินการที่บ้านได้ งานที่ด าเนินการที่
บ้านได้บางส่วน เป็นต้น 

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สัมพันธ์กับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

- ควรคิดแผนโครงการสาคัญ ๆ ของหอ
ภาพยนตร์ ที่จาเป็นหรือโครงการใหม่ ๆ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เร่งดาเนินการ
วางแผนล่วงหน้าในการเสนอของบประมาณ
ถัดไป 

หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไป
เป็นข้อมูลในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ต่อไป 

- ตรวจสอบเรื่องการของบประมาณในการเช่าที่
จอดรถว่าต้องผ่านอนุมัติคณะกรรการหอ
ภาพยนตร์หรือไม่ เนื่องจากเป็นงบผูกพัน 

หอภาพยนตร์ได้เจรจาเจ้าของที่ดิน
เอกชนแล้วเพ่ือเช่าสัญญาระยะไม่
เกิน ๑ ปี ก่อนจนกว่าจะได้รับการ
ผูกพันงบประมาณข้ามปีจึงท า
สัญญาระยะ ๓ ปี 

- หอภาพยนตร์ควรขยายจุดฉายภาพยนตร์
นอกจากท่ีหอภาพยนตร์ (ศาลายา) , สกาล่า 
สามารถเพ่ิมในพ้ืนที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่ เพ่ือ
เป็นสถานที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

หอภาพยนตร์มีแผนงานการ
สนับสนุนการฉายภาพยนตร์มี
เป้าหมายใน ๔ จังหวัด และได้
ด าเนินกาลงนาม MOU กับ
มหาวิทยาลัย 

ครั้งที ่๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ ผลด าเนินการ 
- การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ข้อ ๑.๒.๒ 
การสร้างเครือข่ายหอภาพยนตร์และหน่วยงาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ในต่างประเทศ เห็นควร
ยกเลิกและจัดกิจกรรมอ่ืนแทน 

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สัมพันธ์กับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และเสนอ
คณะกรรมการเห็นชอบแล้วและให้
เสนอต่อกพร.ต่อไป 

- ตัวชี้วัด จ านวนเทศกาลภาพยนตร์ กิจกรรม
จัดฉายภาพยนตร์รวมไปถึงการจัดฉาย
ภาพยนตร์คลาสสิคท่ัวประเทศ เห็นควรปรับ
เกณฑ์การประเมินจ านวนกิจกรรม 

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สัมพันธ์กับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และเสนอ
คณะกรรมการเห็นชอบแล้วและให้
เสนอต่อกพร.ต่อไป 

- ตัวชี้วัดการประเมินหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ประจ าปี ๒๕๖๓ ให้เสนอ
คณะกรรมการเพ่ือทราบ 

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สัมพันธ์กับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และเสนอ
คณะกรรมการเห็นชอบแล้วและให้
เสนอต่อกพร.ต่อไป 

- การประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จัดฉายภาพยนตร์ควรเพ่ิมการประเมินผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และเจรจากับ ก.พ.ร. เพื่อ
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด 

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแบบประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดฉาย
ภาพยนตร์แล้ว 

- ควรติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหอ 
ภาพยนตร์บริเวณพ้ืนที่ลานจอดรถ 

หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไป
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงลานจอด
รถต่อไป 

ครั้งที ่๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ควรศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนหรือปรึกษาหน่วยงาน
องค์การมหาชนอื่นๆเพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
และให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลง 

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการศึกษา
หลักเกณฑ์ของ กพม. และน า
ระเบียบของหน่วยงานองค์การ
มหาชนที่ปรับปรุงแก้ไขตาม
หลักเกณฑ์ของ กพม.มาปรับปรุง
ระเบียบหอภาพยนตร์ให้เป็น
ปัจจุบัน 

- ควรจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุดและไม่ได้ใช้งาน
ทุกปีเพ่ือไม่มีให้ครุภัณฑ์ชารุดตกค้าง ซึ่งหากมี
ครุภัณฑ์ช ารุดตกค้างจ านวนมากต้องใช้พื้นที่
เก็บและต้องดูแลเพื่อไม่ให้สูญหาย 

หอภาพยนตร์อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงทะเบียนพัสดุเพ่ือจัดท า
การตรวจสอบพัสดุประจ าปีและจะ
ได้มีการจ าหน่ายครุภัณฑ์ท่ีชารุด
ต่อไป 

- ควรปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานด้านการ
บริการของหอภาพยนตร์ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ให้เกิด

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงเรื่องของไวรัสโค
วิด – ๑๙ เช่นปรับจ านวนที่นั่งการ



 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ ผลด าเนินการ 
ความเหมาะสมและปลอดภัยเนื่องจากหอ
ภาพยนตร์มีภารกิจที่ต้องให้บริการประชาชน 

ชมภาพยนตร์ จ านวนผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ในแต่ละรอบ การติดต่อ
ล่วงหน้าในการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมและปลอดภัย 

- พัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual 
museum) เพ่ือสร้างความสนใจและเพ่ิมช่อง
ทางการเข้าชมเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ 

 

ครั้งที ่๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- การขอใช้บริการของหอภาพยนตร์ที่ต้อง
ติดต่อล่วงหน้าควรมีช่องทางติดต่อหลาย
ช่องทาง 

หอภาพยนตร์ได้เพ่ิมช่องทางติดต่อ
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อต่อล่วงหน้าแล้ว เช่น 
โทรศัพท ์อีเมล์  

- ควรเน้นประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการโรง
ภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์ 

หอภาพยนตร์ได้ใช้โรงภาพยนตร์
ใหม่จัดกิจกรรมมากข้ึนและให้ใช้
ภาพโรงภาพยนตร์ใหม่ในการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความ
สนใจมากขึ้น 

- การสนับสนุนกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่ให้บริการในต่างจังหวัด พิจารณา
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สนใจการจัดฉายภาพยนตร์โดยหอภาพยนตร์
สนับสนุนภาพยนตร์ 

หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไป
เป็นข้อมูลในการสนับสนุนกิจกรรม
จัดฉายภาพยนตร์ต่อไป 

- เห็นควรปรับปรุงตารางการติดตามแผน
ยุทธศาสตร์ให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น เพ่ือแสดงผล
ด าเนินการในเดือนที่ผ่านมาให้ชัดเจน 

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงตารางการติดตามแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือให้เข้าใจงานและ
ชัดเจนแล้ว 

- ควรเพิ่มการประเมินความพึงพอใจใน
มาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแบบประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมคาม
ความเห็นของคณะกรรมการแล้ว 

- ควรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็น 
และควรเน้นเรื่องของการได้รับข่าวสารจากหอ
ภาพยนตร์ว่าได้รับช่องทางใด 

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแบบประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมคาม
ความเห็นของคณะกรรมการแล้ว 

- แบบประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ข้อ 
๑๐. จานวนครั้งในการเข้าชมสื่อสังคมออนไลน์

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแบบประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมคาม
ความเห็นของคณะกรรมการแล้ว 



 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ ผลด าเนินการ 
ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ควรปรับ
ให้ชัดเจน 
- ควรเชิญ กพร. มาศึกษาดูงานของหอ
ภาพยนตร์สร้างความเข้าใจในตัวชี้วัดการ
ประเมินองค์การมหาชนเพ่ือให้เห็นภาพรวม
การทางานของหอภาพยนตร์ 

หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไป
ด าเนินการเชิญ กพร. มาศึกษาดู
งานของหอภาพยนตร์ต่อไป ซึ่งที่
ผ่านมามีคณะกรรมาธิการการ
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
คณะกรรมาธิการกิจการศาล 
องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุน ได้เข้ามาศึกษาดูงานของ
หอภาพยนตร์  

- เสนอให้มีการรณรงค์ให้ผู้ที่ชมคลิปวีดีโอของ
หอภาพยนตร์ แชร์คลิปของหอภาพยนตร์ผ่าน
ช่องทางทางการของหอภาพยนตร์ ไม่ใช่ท า
ส าเนาน าไปเผยแพร่ในช่องทางตัวเอง 

หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไป
วางแนวทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ใช้ภาพยนตร์ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ ผลด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  
    ๔.๑ เรื่อง การแต่งตั้งนักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณของหอภาพยนตร์  
   (องค์การมหาชน) 
   สาระส าคัญ 
    ตามที่ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) แต่งตั้งนายโดม สุขวงศ์ 
   เป็นนักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณของหอภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. 
   ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน ตามข้อ 
   ๖ ของระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การก าหนดต าแหน่งนักอนุรักษ์
   ภาพยนตร์เกียรติคุณของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดว่า “ให้
   กรรมการหรือผู้อ านวยการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนัก
   อนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณพร้อมภาระงานและค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการเพ่ือ
   พิจารณาอนุมัติ และให้ผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งแต่งตั้งตามมติของ
   คณะกรรมการ” ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึง
   คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะและให้เสนอในครั้งต่อไป 
    ในการนี้ผู้อ านวยการได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดและข้อมูลประกอบการ
   พิจารณาแต่งตั้งนายโดม สุขวงศ์ เป็นนักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณของหอภาพยนตร์
   แล้ว (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
    ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอมาเพ่ือพิจารณา 
 
   ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 



 

 

กรรมการ มีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรมีเกณฑ์การประเมินในการพิจารณา
ค่าตอบแทนรายเดือน 

  
   มติที่ประชุม   เห็นชอบ การแต่งตั้งนักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณของหอ

ภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๓ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และให้ได้รับ
ค่าตอบแทนตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา   
    ๕.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
   ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   สาระส าคัญ 
    คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อ
   วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง
   อักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
 
    การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
      วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
   การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
    ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานผลการ
   ด าเนินงาน เสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้คณะอนุกรรมการ
   ฯ สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
   ดังนี้ 

แผนงานที่ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ 
๑. ช าระและจัดหมวดหมู่เอกสารรับมอบภาพยนตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ – 

๒๕๔๔ และ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของเอกสารทั้งหมด 
๒. จัดหาโปรแกรมจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 

สามารถจัดหาโปรแกรม Adlib ได้ส าเร็จตามแผน 
 ๓. แสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ ได้ ๒๗๙ 

เรื่อง จากทั้งหมด ๔๒๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๕ 
๔. สร้างความร่วมมือกับ Lab post production แห่งเพ่ือสร้างระบบให้ได้มา

ซึ่งต้นฉบับภาพยนตร์ จ านวน ๕ แห่ง 
๕. ติดตั้งระบบปฏิบัติการพิมพ์-ล้างฟิล์มให้ได้มาตรฐาน บ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และพัฒนาทักษะการพิมพ์-ล้างฟิล์มของผู้ปฏิบัติงาน 
๖. การเพ่ิมพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่องเพ่ือให้บริการสืบค้น 

- วีดีทัศน์ตามค าขอ VOD มีข้อมูลเพื่อให้บริการ ๘,๓๑๑ รายการ 
- ข้อมูลโปสเตอร์เพื่อให้บริการ ๔,๓๒๖ รายการ 
- ท าข้อมูลภาพนิ่งได้ ๒๔,๑๙๗ รายการ (ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือน าเข้า

ระบบให้บริการ ๖,๐๐๐ รายการ) 
- จัดหาหนังสือเพ่ือให้บริการเพิ่มได้ ๓๑๙ เล่ม 



 

 

๗. สนับสนุนงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์  จ านวน ๓ 
เรื่อง 

 ๘. จัดท า MOU กับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพ่ือเป็นเครือข่าย
เผยแพร่การให้บริการข้อมูลของหอภาพยนตร์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๙ .  ข ย า ย ช่ อ ง ท า ง ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  โ ด ย พั ฒ น า
เว็บไซต์Knowledge Base ของหอภาพยนตร์ 

๑๐. อบรมครูออนไลน์เ พ่ือระดมความคิด  และจัดท าคู่มือการสอนวิชา
ภาพยนตร์ส าหรับเผยแพร่ให้โรงเรียนน าไปใช้เป็นวิชาเลือก 

๑๑. ส ารวจโรงเรียนที่มีการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนการสอน และรวบรวม
องค์ความรู้จากประสบการณ์ของครูผู้สอนเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

๑๒. จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์เดือนกรกฎาคม ๘,๗๘๒ ราย รวม
มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๖๕,๓๐๔ ราย 

๑๓. กิจกรรมวิชาการด้านภาพยนตร์ 
- จัดประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๖๓ 

มีผู้น าเสนอผลงาน ๘ ท่าน 
- ก าหนดจัดอบรมด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ออนไลน์ E-workshop : 

Save the Collection from Disaster วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๖๓ มีผู้สมัครเข้าร่วมจาก 
๑๐ ประเทศ 

๑๔. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
- จัดกิจกรรมหอภาพยนตร์สัมพันธ์  และการบรรยายฝึกอบรมเพ่ือ

พัฒนาบุคลากร ๑๒ ครั้ง 
- อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ออนไลน์ รวม 

๗ ครั้ง 
- อบรมการวิเคราะห์น้ ายาเคมีส าหรับล้างฟิล์มภาพยนตร์ งานอนุรักษ์

ภาพยนตร์ ๔ ครั้ง 
- ก าหนดจัดอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรหอภาพยนตร์ วันที่ ๑๐ – ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๓ 
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
   ครั้งที ่๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
    ๕.๒ เรื่อง รายงานการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 
   สาระส าคัญ 
    ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วัน
   จันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น 
   ซึ่งหอภาพยนตร์ ได้จัดท ารายงานการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากร

 บุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่  ๓ ทั้งนี้  หอภาพยนตร์ได้เสนอ



 

 

คณะอนุ กรรมการบริ หารงานบุคคล ให้ ความ เห็ นชอบแล้ ว  ในการประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว 

   ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 
   
   ๕.๓ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 สาระส าคัญ 
   เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของหอภาพยนตร์เป็นไปตามวัตถุประสงค์

จัดตั้งหอภาพยนตร์ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ โดยหอภาพยนตร์ได้
จัดหาแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบประมาณทั้งสิ้น 
๑๒๗,๖๓๕,๐๐๐ บาท โดยที่มาของงบประมาณ ดังนี้ 

   งบประมาณที่ได้จัดสรรประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นงบเงินอุดหนุน 
จ านวน ๑๒๒,๖๓๕,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น 

    งบด าเนินการพ้ืนฐาน ๖๔,๖๒๗,๐๐๐ บาท 
    งบด าเนินการตามภารกิจ ๒๒,๕๐๘,๐๐๐ บาท 
    รายจ่ายลงทุน  ๓๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   เงินสะสมคงเหลือหอภาพยนตร์เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น 
    งบด าเนินการพ้ืนฐาน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (เอกสารแจกในที่

ประชุม) 
 
 ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
   กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรชี้แจงเหตุผลในการใช้เงินสะสม 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
    
 
   ๕.๔ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
  สาระส าคัญ 
   ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ (กพร.) องค์ประกอบที่  ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการ
ให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ 

   ตัวชี้วัด ๔.๓ ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ 
   ข้อที ่๒ การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน 



 

 

          ๒.๑ มีการเปิดเผยการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและ
การก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

   ฝ่ายเลขานุการได้น าแบบประเมินและการก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา เสนอที่ประชุมและให้
กรรมการใช้ในการประเมิน 

   ฝ่ายเลขนานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ แบบประเมินผลและประเมินส่งให้ฝ่ายเลขานุการท าการสรุปและ

รายงานในที่ประชุมครั้งถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
    ๖.๑ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 

 กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- ปรับรูปแบบการสื่อสารในสื่อออนไลน์ สร้างความใกล้ชิด คุ้นเคย ท าให้เกิด

การติดตามและรู้จักหอภาพยนตร์มากขึ้น 
 - ใช้ช่องทางเฟซบุ๊คในการเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกของหอ

 ภาพยนตร์ ปรับการน าเสนอสินค้าในเว็บไซด์ให้ดูน่าสนใจมากข้ึน 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
    ๖.๒ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน
   พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
  
 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต 


