
 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๒๖ ตุลาคม 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.   ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี    กรรมการ 

 (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) 
๕.   ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   กรรมการ 

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

ผู้ลาประชุม          
                    

๑.  นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล    กรรมการ 
๒.  นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล     ที่ปรึกษา 

 
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 ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยปลัดฯ นางยุถิ
กา อิศรางกูร ณ อยุธยา 

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้ลาการประชุม ดังนี้ 
    - นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล  กรรมการ 
    - นางจิระนันท ์ประเสริฐกุล  ที่ปรึกษา 

๑.๒.๓ เอกสารแจกในที่ประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- เอกสารประกอบวาระที่  ๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

- เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๓ เรื่อง การประเมินองค์การมหาชนตาม
มาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๔ 

 - จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฉบับที่ ๖๐ เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - หนังสือการใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน 
 - สมุดดีดเรือเหาะทะลุมิติ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
 ที่ ๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง
 (มีเอกสารแนบแล้ว) 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
  กรรมการขอแก้ไขต าแหน่งผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางอรอนงค์ ไกยู
รวงศ ์ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ 

 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  

  ๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   สาระส าคัญ 



 

 

  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อ
 วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง
 อักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
 
          การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
    เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานผลการ
ด าเนินงาน เสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ 
สามารถรับทราบผลส าเร็จของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ปี  ๒๕๖๓ และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานที่ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ดังนี้ 

๑) ช าระและจัดหมวดหมู่เอกสารรับมอบภาพยนตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ – 
๒๕๔๗ และ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ส าเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ 
ของเอกสารทั้งหมด 

๒) จัดหาโปรแกรมจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
สามารถจัดหาโปรแกรม Adlib ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๓) แสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายปี ตั้งแต ่พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ ได ้๒๗๙ 
เรื่อง จากทั้งหมด ๔๒๕ เรื่อง ส าเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๕ 

๔) สร้างความร่วมมือกับ Lab post production จ านวน ๕ แห่งเพ่ือสร้าง
ระบบให้ได้มาซึ่งต้นฉบับภาพยนตร์ ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๕) ติดตั้งระบบปฏิบัติการพิมพ์-ล้างฟิล์มให้ได้มาตรฐาน บ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้
อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน และพัฒนาทักษะการพิมพ์-ล้างฟิล์มของ
ผู้ปฏิบัติงาน ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๖) การแปลงฟิล์ม เทป และภาพนิ่ง เป็นสัญญาณดิจิทัลเพ่ือเก็บรักษาตาม
มาตรฐาน เป้าหมาย ๑๗,๕๐๐ รายการ ด าเนินการได้ ๒๔,๑๒๔ รายการ 
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๗) บูรณะภาพยนตร์ เรื่อง น้ าผึ้งพระจันทร์ และแหวนวิเศษ ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

๘) การเพ่ิมพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่องเพ่ือให้บริการสืบค้น 
– วีดีทัศน์ตามค าขอ VOD มีข้อมูลเพ่ือให้บริการ ๒,๕๐๐ 

รายการ 
– ข้อมูลโปสเตอร์เพื่อให้บริการ ๔,๓๒๖ รายการ 
– ท าข้อมูลภาพนิ่งเพ่ือให้บริการในระบบได้ ๖,๐๑๙ รายการ 
– จัดหาหนังสือเพ่ือให้บริการเพิ่มได้ ๓๑๙ เล่ม 

๙) สนับสนุนงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ จ านวน ๓ 
เรื่อง ส าเร็จตามเป้าหมาย 



 

 

๑๐)  จัดท า MOU กับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพ่ือเป็นเครือข่าย  
เผยแพร่การให้บริการข้อมูลของหอภาพยนตร์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑๑)  ขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้ ใช้บริการ  โดยพัฒนาเว็บไซต์  
Knowledge Base ของหอภาพยนตร์ ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑๒)  จัดท านิทรรศการภาพค้างติดตา บริเวณชั้น ๑ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ 
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑๓)  การจัดท านิทรรศการหมุนเวียน บริเวณชั้น ๒ จัดจ้างออกแบบนิทรรศการ
เสร็จแล้ว อยู่ในกระบวนการร่าง TOR และราคากลาง เพ่ือด าเนินงานต่อ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑๔)  อบรมครูออนไลน์ เ พ่ือระดมความคิดและจัดท าคู่มือการสอนวิชา
ภาพยนตร์ส าหรับเผยแพร่ให้โรงเรียนน าไปใช้เป็นวิชาเลือก ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

๑๕)  ส ารวจโรงเรียนที่มีการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนการสอนและรวบรวม
องค์ความรู้จากประสบการณ์ของครูผู้สอนเพ่ือเผยแพร่ต่อไป ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

๑๖)  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ใช้บริการของหอ
ภาพยนตร์ เฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๗๘ ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑๗)  สนับสนุนกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ micro cinema ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด 
ได้แก่ สงขลา พิษณุโลก และขอนแก่น ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑๘)  จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์เดือนกันยายน ๘,๖๕๓ ราย รวมมี
ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๘๑,๒๕๐ ราย ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑๙)  กิจกรรมวิชาการด้านภาพยนตร์ส าเร็จตามเป้าหมาย  
– ประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม 

๖๓ มีผู้น าเสนอผลงาน ๘ คน 
– อบรมด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ออนไลน์  E - workshop : 

Save the Collection from Disaster วันที่  ๒๗ สิงหาคม 
๖๓ ผู้เข้าร่วมจ านวน ๒๐ คน จาก ๑๐ ประเทศ  

๒๐)  ผลการประเมินการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนนร้อยละ ๗๗.๖๑ 

๒๑)  ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน 
และมีมาตรฐาน 

๒๒)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF โดยเน้นการวิเคราะห์จาก
สถานการณ์จริง ๑ ครั้ง ส าเร็จตามแผน 

๒๓)  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
– จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
– จัดกิจกรรมหอภาพยนตร์สัมพันธ์ และการบรรยายฝึกอบรมเพ่ือ

พัฒนาบุคลากร ๑๒ ครัง้ 



 

 

– อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ออนไลน์ รวม 
๗ ครั้ง 

– อบรมการวิเคราะห์น้ ายาเคมีส าหรับล้างฟิล์มภาพยนตร์  ของงาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์  ๔ ครั้ง 

– ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ต าแหน่งงาน รวม ๕ หลักสูตร 

– จัดอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรหอภาพยนตร์  วันที่  ๑๐ - ๑๑ 
กันยายน  ๒๕๖๓ 

    
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 
 
  ๓.๒ เรื่อง รายงานการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 
สาระส าคัญ 
  ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ 
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น 
  ซึ่งหอภาพยนตร์ ได้จัดท ารายงานการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่  ๔ ทั้งนี้  หอภาพยนตร์ได้ เสนอ
คณะอนุ กรรมการบริ หารงานบุคคล ให้ ความ เห็ นชอบแล้ ว  ในการประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที ่๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พศ ๒๕๖๓ แล้ว 
  ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 
 
  ๓.๓ เรื่อง การประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 
  ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และแจ้งให้องค์การมหาชนฯ 
จัดส่งข้อเสนอตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชนหรือประธานกรรมการองค์การมหาชน นั้น 
  หอภาพยนตร์ได้ท าร่างตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการแล้ว 
  ฝ่ายเลขานุการขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 



 

 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๔ 
 
 ๓.๔ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์
สาระส าคัญ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มี
ระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการ
ต่อไป 
  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - เร่งการเบิกจ่ายรายการกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมของหอภาพยนตร์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่

    บริเวณใกล้เคียงหอภาพยนตร์ให้มากยิ่งขึ้น 
 - จัดท ารายงานตัวชี้วัดที่แสดงผลกระทบ (impact) จากด าเนินงานให้ชัดเจน
สามารถเป็นประโยชน์ในการของบประมาณเพ่ือให้เข้าใจการด าเนินงานของหอภาพยตร์
มากขึ้น  
 - เผยแพร่ภาพยนตร์ประเภทส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการด าเนินการข้อเสนอแนะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
    เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน
   พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
  
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต 


