
รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของหอภาพยนตร์ให้ได้มาตรฐานของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF) 
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบการการจัดการด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ 
   เพื่อด าเนินการเก็บรักษาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 1.  แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องตามนโยบายของหอภาพยนตร์ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.  หลักเกณฑ์การจัดหาและจัดการกรุ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการกรุภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีความสมบูรณ์
    รวมทั้งการทบทวนหลักเกณฑ์และการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  

 กลยุทธ์   การจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดหาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของหอภาพยนตร์และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการกรุภาพยนตร์ 
   และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. 2564 1. การช าระลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องในกรุของหอภาพยนตร์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกรุ       
    2. การน าข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ครบถ้วนสมบูรณ์เข้าใส่ในระบบเทคโนโลยีฯได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกรุ 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมายป ี2564 

การด าเนินงาน สรุปผล 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต /กรอบเวลา เป้าตามแผน หน่วยนับ 

1 การช าระลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
และสิ่งเกีย่วเนื่องในกรุของ
หอภาพยนตรไ์ดไ้ม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 50 ของกรุ                          

ทะเบียนเอกสาร
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และ

สิ่งเกี่ยวเนื่อง 

มีการช าระทะเบียนและ
จัดระเบียบเป็นปจัจุบัน 

งาน ช าระข้อมูลการรับมอบ  
ตั้งแตปี่ 2525-2564 :อัพเดตและ
แก้ไขข้อมูล รวม 31 ปี จาก 40 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 77.5  

  

เกิน
เป้าหมาย 

ฝ่ายอนุรักษ์  
 

2 การน าข้อมูลภาพยนตร์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่องที่ครบถ้วน
สมบูรณ์เข้าใส่ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ Adlib 
เพื่อให้บริการ 

การน าเข้าข้อมลูภาพ
ยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

ในระบบ 

50 ร้อยละ - น าเข้าข้อมูลงานสิ่งเกีย่วเนื่อง งาน
จัดหา และงานห้องสมุด รวม 16 
ชุดข้อมูล จาก 21 ชุด เข้าระบบ 
Adlib  คิดเป็นร้อยละ 76.19 
 

เกิน
เป้าหมาย 

ฝ่ายอนุรักษ์
และฝา่ยบรหิาร
กลาง 

        



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2 การจัดหาภาพยนตร์ไทยท่ีออกฉายในปี พ.ศ. 2555 - 2564 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และต้นฉบับภาพยนตร์เพื่อการอนุรักษ์ที่ออกฉายระหว่างปีดังกล่าว
    ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
  กลยุทธ์ที่ 1 การแสวงหาภาพยนตร์ไทยท่ีออกฉายในปี พ.ศ. 2555 - 2564 (แผน 4 ปี) 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. 2564  การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2555 - 2563 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
    จ านวนต้นฉบับภาพยนตร์ที่ออกฉายในป ีพ.ศ. 2555 - 2563  ที่น ามาเก็บที่หอภาพยนตร์ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมายปี 2564 

การด าเนินงาน สรุปผล 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต /กรอบเวลา เป้าตามแผน หน่วยนับ 

3 งานแสวงหาภาพยนตร์ไทยท่ีออก
ฉายในปี พ.ศ. 2555 - 2563 

แสวงหาภาพยนตร์ที่ออก
ฉายในช่วงเวลาดังกล่าว 

   จ านวนไม่
น้อยกว่า 75 

ร้อยละ จัดหาภาพยนตรไ์ด ้88 เรื่อง รวม 368 เรื่อง  
จากท้ังหมด  456 เรื่อง  คิดเป็นรอ้ยละ 80.70 

เกินเป้าหมาย ฝ่ายอนุรักษ ์
(งานจัดหา)  

4 จ านวนต้นฉบับภาพยนตร์ที่ออก
ฉายในป ีพ.ศ. 2555 - 2563 ที่
น ามาเก็บท่ีหอภาพยนตร ์

ต้นฉบับภาพยนตร ์ จ านวนไม ่
น้อยกว่า 30 

ร้อยละ ก าหนดแนวทางการขอรับไฟล์ต้นฉบับภาพยนตร์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานส าหรับปตีอ่ไป 

N/A ฝ่ายอนุรักษ ์
(งานจัดหา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เป้าประสงค์ที่ 2   ซ่อม เก็บรักษา ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องตามมาตรฐานการอนุรักษ์ระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1  การซ่อมและการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องอนุรักษ์ได้เต็มประสิทธิภาพและต่อเนื่องตามมาตรฐาน FIAF  

 กลยุทธ์   การซ่อม พิมพ์ฟิล์ม และแปลงสัญญาณดิจิทัล ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และการบูรณะภาพยนตร์ได้ตามมาตรฐานการอนุรักษ์ 
 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. 2564  - ติดตั้งและทดสอบระบบการพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน 

   -  การแปลงสัญญาณดิจิทัล เทปและฟิล์มและส่งเกี่ยวเนื่อง จ านวน 17,500 รายการ  
   -  บูรณะภาพยนตร์ จ านวน 2 รายการ 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายปี 2564  
การด าเนินงาน  

สรุปผล กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต /กรอบเวลา เป้าตามแผน หน่วยนับ 

5 งานติดตั้งและทดสอบระบบ
การพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ได้
ตามมาตรฐาน 

ทดสอบระบบการ
พิมพ์-ล้างฟิล์มที่ได้

มาตรฐาน 

ระบบท่ีได้
มาตรฐาน 

ระบบ 1. อบรมการวิเคราะห์เคมี และปรับค่าสารเคมีให้เข้า
สู่มาตรฐาน Kodak 

2. ปฏิบัติงาน Lab : วิเคราะห-์ผสมน้ ายาเคม,ี วัด-
ปรับค่าน้ ายาเคม,ี ท าความสะอาดอุปกรณ์ ฯ 

ด าเนินการ
ตามแผน 

ฝ่ายอนุรักษ ์  

6 งานแปลงสัญญาณดิจิทัล 
เทป ฟิล์มและสิ่งเกี่ยวเนื่อง 

จ านวนรายการ 
แปลงสัญญาณ 

17,500 รายการ 17,741 ด าเนินการ
ตามแผน 

ฝ่ายอนุรักษ ์

สแกนฟิล์ม 2,000 1,641   

สแกนเทป 500 188   

สแกนภาพนิ่ง 15,000 15,912   

 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมายปี 2564 

การด าเนินงาน สรุปผล 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต /กรอบเวลา เป้าตามแผน หน่วยนับ 

7 งานบูรณะภาพยนตร ์ ภาพยนตร์ทีไ่ดร้ับ 
การบูรณะ 

1 เรื่อง ท าการบูรณะ ภ. ชู้ (15 ม้วน)   ด าเนินการ
ตามแผน 

ฝ่ายอนุรักษ ์

 
  กลยุทธ์  - การจัดและปรับพื้นท่ีให้เหมาะสมกับการเก็บรักษาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องทั้งในระบบอะนาลอกและระบบดิจิทัลให้ได้ตามมาตรฐาน 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ.2564 -  จัดท าห้องเก็บช้ัน 2, 3, 4, 5  
    - ท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภาพยนตร์ที่อนุรักษ์ด้วยระบบดิจิทัลส ารอง 1 แห่ง 

 
ล าดับ 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายปี 2564  
การด าเนินงาน  

สรุปผล กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต /กรอบ

เวลา 
เป้าตามแผน หน่วยนับ 

8 จัดท าห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์
และสิ่งเกีย่วเนื่อง ช้ัน 2, 3, 4, 
5  

 ปีงบประมาณ 64 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการ อยู่ในข้ันตอนการจัดจ้างตามกระบวนการพัสด ุ ด าเนินการ 
ต่อในปี 65 

ฝ่ายอนุรักษ ์  

9 ท าความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อจัดหาพื้นที่
จัดเก็บข้อมลูภาพยนตร์ที่
อนุรักษ์ด้วยระบบดิจิทลั
ส ารอง 

ปีงบประมาณ 64 ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

งาน วางแผนงบประมาณ และประสานงานหาพื้นที่
จัดเก็บข้อมลูส ารองภายนอก ระหว่างกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE หรือหน่วย 
งานเอกชน 

ด าเนินการ 
ต่อในปี 65 

ฝ่ายอนุรักษ/์
ฝ่ายบรหิาร

กลาง   

 
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของประเทศไทย 
วัตถุประสงค์  -  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
  -  เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาอื่นๆ 
เป้าประสงค์ที่ 1  เป็นศูนย์ข้อมูลด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ และเอื้อต่อการแข่งขันด้านผลิตและบริการของชาติ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1  มีข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องพร้อมให้บริการ  ไม่น้อยกว่า 60,000 รายการ  
  กลยุทธ์  การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการใน Video On Demand (VOD) และ จัดท า Metadata ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อพร้อมให้บริการ 
  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ.2564 -  จัดท าและน าเข้าข้อมูลระบบ Video On Demand (VOD) จ านวน 2,500 รายการ 

   -  ท าข้อมูล Metadata สิ่งเกี่ยวเนื่อง จ านวน 10,000 รายการ 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมายปี 2564  

ผลด าเนินงาน  สรุปผล 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต /กรอบเวลา เป้าตามแผน หน่วยนับ 
9 การเพิ่มพูนข้อมูล 

ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ 
 
 
 
 

1. การจัดท าและน าเข้า
ข้อมูลระบบ Video On 
Demand    

2,500 รายการ 1,422 
 
 

ผล
ด าเนินงาน

ต่ ากวา่
เป้าหมาย 

ฝ่ายอนุรักษ ์

2. การจัดท าข้อมูลภาพนิ่ง       15,000 รายการ 
 

15,969 ด าเนินการ
ตามแผน 

3. การจัดท าข้อมูลนติยสาร  
 

1,000 รายการ 1,001 ด าเนินการ
ตามแผน 

4. หนังสือ  
 

500 รายการ 500 ด าเนินการ
ตามแผน 

 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2  งานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากหอภาพยนตร์มีการน าเสนอในเวทีวิชาการหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
     จ านวน 12 เรื่อง  

 กลยุทธ์   - การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์   
 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ.2564 -  งานวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์สนับสนุนมีการน าเสนอในเวทีวิชาการหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
      จ านวน 3 เรื่อง 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมายปี 2564 

ผลด าเนินงาน  สรุปผล 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ ผลผลติ /กรอบ
เวลา 

เป้าตามแผน หน่วยนับ 

10 งานสนับสนุน
วิทยานิพนธ์ หรือ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร ์

งานวิจัยเกี่ยวกับ
ภาพยนตร ์

3 เรื่อง หัวข้อท่ีได้รับทุนสนบัสนุน  50,000 บาท จ านวน 2 ทุน ได้แก่ 
1. ภาพยนตรไ์ทยกับการสร้างการรับรู้ปัญหาสังคม ทศวรรษ 

2510 ถึงทศวรรษ 2530  โดย  นายอภิสิทธ์ิ  ปานอิน 
2. พัฒนาการของเทคนิคการสร้างภาพพิเศษในภาพยนตรไ์ทย 

ในช่วง พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2563  โดยนายณัฐสิทธิ์ ขจาย
ศรสิทธ์ิ 

หัวข้อท่ีได้รับทุนสนบัสนุน  30,000 บาท จ านวน 2 ทุน ได้แก่ 
1. พัฒนาการศิลปะภาพยนต์แอนิเมชันไทย โดย นายปยินนท์  

สมบูรณ ์
2.  การสร้างสรรค์ภาพยนตรไ์ทยซ่อนสัญญะทางการเมืองใน

ประเทศไทย โดย นายพงศรัณย ์ จิตต์สวาสดิ์  

ด าเนินการ 
ตามแผน 

ฝ่ายเผยแพร ่

 
 

 

 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเผยแพร่และการให้บริการของหอภาพยนตร์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศและนานาชาติ 
วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบการจัดการและเพิ่มพูนข้อมูลด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้อยู่ในฐานข้อมูลพร้อมบริการ 
   -  เพื่อให้บริการสาธารณะในการศึกษาค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   -  เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์  ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องมีฐานข้อมูลพร้อมบริการและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายการบริการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในประเทศ จ านวน 4 แห่ง 
 กลยุทธ์ที่ 1  -  การสร้างเครือข่ายการบริการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในประเทศเพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูล 
   ที่สะดวกต่อผู้ใช้บริการ 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. 2564 จัดท า MOU กับมหาวิทยาลัยเพือ่เป็นเครือข่ายการเผยแพร่หรือการ ให้บริการข้อมูลของหอภาพยนตร์อย่างน้อย จ านวน 1 แห่ง 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายปี 2564  

ผลด าเนินงาน  สรุปผล 

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต / 

กรอบเวลา 
เป้าตาม
แผน 

หน่วยนับ 

11 งานจัดท าแนวทางและร่าง MOU กับ
มหาวิทยาลยัเพื่อเป็นเครือข่ายการ
ให้บริการข้อมลูของหอภาพยนตร ์

ความร่วมมือด้าน
เครือข่ายข้อมลูกับ

มหาวิทยาลยั 

 MOU 1  แห่ง วางแผนจัดท าความร่วมมือว่าด้วยการให้บริการวดีิทัศน์
ของหอภาพยนตร์ (Video on Demand) ในห้องสมุด
มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรตจิังหวัดพังงา โดยอธิบการบดีมหาวิทยาลัย
รามค าแหงพิจารณาเห็นชอบ MOU ความร่วมมือในการ
เผยแพร่ข้อมลูภาพยนตร์ และ หภ. มีแผนเดินทางไป
ส ารวจพ้ืนท่ีแต่ชะลอไว้ก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควดิ-
19 

ด าเนินการ
ตามแผน 

ฝ่ายเผยแพร ่

  
 
  
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 กลยทุธ์ท่ี 2  ขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกต่อผู้ใช้บริการ 
 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. 2564  -พัฒนาระบบการให้บริการสืบค้นออนไลน์ 1 ระบบ 

    -ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ ร้อยละ 85 และ มีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากฐานปีที่ผ่านมา 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายปี 2564  

ผลด าเนินงาน  สรุปผล 

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต / 

กรอบเวลา 
เป้าตาม
แผน 

หน่วยนับ 

12 พัฒนาระบบการให้บริการสืบค้น
ออนไลน์เพื่อให้บริการในห้องสมุดและ
โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศร ี

ระบบสบืค้น
ออนไลน์  

1 ระบบ การพัฒนาระบบสืบค้นออนไลน์เกีย่วเนื่องกับโปรแกรม
บริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศ Adlib 

ด าเนินการ
ตามแผน 

ฝ่ายอนุรักษ-์
ฝ่ายเผยแพร ่

13 งานพัฒนาเว็บไซต์ Knowledge Base  1. ความพึงพอใจ 
2. จ านวนผู้เข้าชม

เว็บไซตเ์พิ่มขึ้น  

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 10  

ร้อยละ 1. การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 
ร้อยละ 85  

2. จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวม 196,860 ราย   
เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.69 

ด าเนินการ
ตามแผน 

 

ฝ่ายเผยแพร ่    
(ประชาสัมพันธ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2   พัฒนาพ้ืนท่ีของหอภาพยนตร์ให้เป็นพื้นท่ีแหล่งการเรียนรู้นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 

 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติให้เป็นพื้นที่พ้ืนท่ีแหล่งการเรียนรู้นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ.2564  ออกแบบพื้นที่และจัดท านิทรรศการชั้น 3 และตู้จัดแสดงบริเวณโถงบันได 

 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายปี 2564  
ผลด าเนินงาน  สรุปผล 

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต / 
กรอบเวลา 

เป้าตามแผน หน่วยนับ 

14 การพัฒนาอาคารศูนย์
อนุรักษ์และบริการโสต
ทัศน์แห่งชาติ (อาคาร
สรรพสาตรศุภกิจ) ให้เป็น
พื้นที่แหล่งการเรยีนรู้นอก
ระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการศึกษา
ตลอดชีวิต 

ออกแบบพื้นที่
และจัดท า
นิทรรศการชั้น 
3 และตู้จัดแสดง
บริเวณโถงบันได 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 งาน ประชุมสรุปแนวคิดของการจดันิทรรศการบริเวณ ช้ัน 3 
ของอาคารสรรพสาตรศุภกจิ 

ด าเนินการต่อ
ในปี 65 

ฝ่ายเผยแพร ่  
(งานพิพิธภัณฑ์
และนิทรรศการ) 

 
 
 

 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรน าในการใช้ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องไปสู่การสร้างปัญญาในสังคมไทย 
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้และการสร้างปัญญา รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
   -  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้ภาษาภาพเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น 
   -  เพื่อให้มีวิชาภาพยนตร์อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน และมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ 
 เป้าประสงค์ที่ 1   มีการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน 

 กลยุทธ์  - การจัดท าต าราและคู่มือการสอนวิชาภาพยนตร์เพื่อเป็นวิชาเลือก 
 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนน าวิชาภาพยนตร์ไปใช้ไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมายปี 2564 

ผลด าเนินงาน สรุปผล 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต /กรอบ
เวลา 

เป้าตามแผน หน่วยนับ 

15 ส่งเสริมการใช้ภาพยนตรเ์พื่อ
เป็นสื่อการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 

โรงเรียนน าวิชา
ภาพยนตรไ์ปใช้  

ไม่น้อยกว่า 3 
โรงเรียน  

โรงเรียน การส ารวจเบื้องต้น  4  โรงเรียน  ได้แก่        
1. มหิดลวิทยานสุรณ์ ศาลายา    
2. ดอนยางวิทยา เพชรบุรี         
3. เตรียมอดุมศึกษา กรุงเทพ 
และ 4. บ่อไรวิทยาคม จังหวัดตราด 

ด าเนินการ
ตามแผน 

ฝ่ายเผยแพร ่

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 กลยุทธ์ที่ 2  - จัดหาภาพยนตร์ตามรายชื่อภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์ก าหนดพร้อมทั้งอบรมครูเพื่อให้ครูใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการเรียนการสอนในรายวิชาตามหลักสูตร 
 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. 2564  – จัดอบรมครู 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายปี 2564  
ผลด าเนินงาน  

 
สรุปผล 

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต / 

กรอบเวลา 
เป้าตาม
แผน 

หน่วยนับ 

16 อบรมครผูู้สอนวิชา
ภาพยนตร์และ
ภาพยนตร์ที่ใช้เป็น 
สื่อการสอน 

ปีงบประมาณ 
64 

1  ครั้ง ยกเลิกการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้
ภาพยนตร์ในห้องเรียน วันท่ี 5 - 7 พฤษภาคม 64 
ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอรไ์ซด์ พิษณุโลกเนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 
 

 ด าเนินการ 
ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

ฝ่ายเผยแพร ่

 
เป้าประสงค์ที่ 3  สังคมไทยเกิดวัฒนธรรมการดูภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้นอกเหนือจากความบันเทิง 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  มุ่งสร้างวัฒนธรรมการดูภาพยนตร์ให้เกิดปัญญาเกิดขึ้น 
 กลยุทธ์ที่ 1  - การจัดกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ที่ศาลายาให้มีความหลากหลายในแง่เนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย 
 พ.ศ.2564 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายปี 2564  
ผลด าเนินงาน  

 
สรุปผล 

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต / 

กรอบเวลา 
เป้าตาม
แผน 

หน่วยนับ 

17 งานประเมินความพึง
พอใจ 

ปีงบประมาณ 
2564 

85 ร้อยละ เนื่องจากไมส่ามารถด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการได้ เพราะ หภ. ปดิให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน จึงท าการวิเคราะห์
ผลการประเมินความพึงพอใจของปีที่ผ่านมาและเสนอบอร์ด
เพื่อน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน   

ด าเนินการไม่
เป็นไปตามแผน 

ฝ่ายเผยแพร ่    
ฝ่ายบรหิาร
กลาง 

 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 กลยุทธ์ที่ 2  - การขยายฐานการใช้ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญาทั่วประเทศ ส่งเสริมการจัดฉายภาพยนตร์ที่หลากหลาย และเพิ่มปริมาณจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
   โรงหนังโรงเรียน 
 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. 2564 -  สนับสนุนกิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์ที่ไม่น้อยกว่า 5 จังหวัด 

   -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ จ านวน 107,000 คน 
ล าดับ โครงการ / 

กิจกรรม 
เป้าหมายปี 2564  

ผลด าเนินงาน  
 

สรุปผล 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต /กรอบเวลา เป้าตามแผน หน่วยนับ 

18 สนับสนุนกิจกรรม
การ 

จัดฉายภาพยนตร์ใน
ต่างจังหวัด 

ปีงบประมาณ 64 5  จังหวัด เป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่ ชะลอการ
ด าเนินงานเนื่องจากตดิสถานการณ์โควิด 

ด าเนินการ 
ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

ฝ่ายเผยแพร ่

19 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ของหอภาพยนตร์  

ปีงบประมาณ 63  107,000 คน 47,347 ด าเนินการ 
ไม่เป็นไป 

ตามเป้าหมาย 

ฝ่ายเผยแพร ่

1. กิจกรรมจดัฉายภาพยนตร ์   12,163  
2.  รถโรงหนังเฉลมิทัศน ์   4,633  
3. กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน   4,525  
4. ภาพยนตรเ์พื่อผูสู้งอายุ   1,437  
5. กิจกรรมผึกอบรมประชุมวิชาการ   79    
6. พิพิธภัณฑ์ภาพยนตรไ์ทย   5,135  
7. นิทรรศการเมืองมายา   10,280    
8. ผู้มาเยี่ยมชมและดูงาน   2,180  
9. ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศร ี   129  

 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 กลยุทธ์ที่ 3  - การจัดกิจกรรมการทางวิชาการ 
 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ.2564 -  ด าเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ อบรม ด้านวิชาการ อนุรักษ์ หรือ ด้านกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ โดยมีวิทยากรที่ได้รับการยอมรับในระดับ
      นานาชาติ จ านวน 2 กิจกรรม 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายปี 2564  
การด าเนินงาน  

 
สรุปผล 

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต / 

กรอบเวลา 
เป้าตามแผน หน่วยนับ 

20 งานจัดกิจกรรมวิชาการ ปีงบประมาณ 64 2 กิจกรรม 1. จัดฝึกอบรมนักวิจารณ์ภาพยนตรส์ าหรับ
เยาวชน วันท่ี 12 - 13 พ.ค. 64  

2. เสวนาออนไลน์ หัวข้อ นิเวศวิทยาของ
วัฒนธรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบัน วันท่ี 2 ก.ค. 64 

ด าเนินการ 
ตามแผน 

ฝ่ายเผยแพร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารจัดการหอภาพยนตร์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
   -  เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถด าเนินงานตามพันธกิจองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   -  เพื่อให้หอภาพยนตร์ด าเนินงานเป็นไปตามหลักจริยธรรมของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF) 
  -  เพื่อให้การด าเนินงานหอภาพยนตร์ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 
เป้าประสงค์ที่ 1  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  การปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาระบบการท างานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ อย่างมีธรรมภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 1 - การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. 2564 -  ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตราเจ้าหน้าท่ี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายปี 2564  

ผลด าเนินงาน  
 

สรุปผล 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต /
กรอบเวลา 

เป้าตามแผน หน่วยนับ 

21 การปรับโครงสร้างองค์กรและ
พัฒนาระบบการท างานเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฉบบั
ใหม่อย่างม ีธรรมภิบาล 

ปีงบประมาณ 
64 

การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
เพื่อให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร ์

งาน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และอัตรา
เจ้าหน้าท่ี เรยีบร้อย 

ด าเนินการ
ตามแผน 

ฝ่ายบรหิารกลาง 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 กลยุทธ์ที่ 2 - การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการหอภาพยนตร์ 
 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. 2564 - ผลการประเมินการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับร้อยละ 85 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายปี 2564  
ผลด าเนินงาน  

 
สรุปผล 

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต /กรอบเวลา เป้าตามแผน  หน่วย

นับ  
22 การประเมินการบริหารองค์กร

ตามหลักธรรมาภิบาล 
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน

ภาครัฐ  (ITA)  

ร้อยละ 85  ร้อยละ ประกาศผลคะแนน ITA วันท่ี 26 ส.ค. 64   
IIT ร้อยละ 86.78 EIT ร้อยละ 94.04 
OIT ร้อยละ 100 ผลรวม 94.25 คะแนน   
ผลการประเมิน ระดับ A 

ด าเนินการ     
ตามแผน 

ฝ่ายบรหิารกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เป้าประสงค์ที่ 2 มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประพฤติตนและปฏิบัติตามหลัก จริยธรรมของสมาพันธ์            
หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ บุคคลากรของหอภาพยนตร์มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดี และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของ FIAF 
กลยุทธ์  - การส่งเสริมให้บุคลาการของหอภาพยนตร์ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ และการน าหลักจริยธรรมของ FIAF มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์พ.ศ.2564  - เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละงาน 
   - มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF ปีละ 1 ครั้ง เน้นการวิเคราะห์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายปี 2564  
ผลด าเนินงาน  

 
สรุปผล 

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต / 

กรอบเวลา 
เป้าตามแผน หน่วยนับ  

23 งานพัฒนาคู่มือการปฏิบตัิงาน 
แต่ละงาน 

ปีงบประมาณ 64 1 งาน ช าระคู่มือการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้น และแกไ้ขปรับปรุงคู่มือ 

ด าเนินงาน 
ตามแผน 

ฝ่ายบรหิารกลาง 

24 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลัก
จริยธรรม FIAF 

ปีงบประมาณ 64 1 ครั้ง  จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการด้านจริยธรรม 
FIAF 1 ครั้ง เรื่องประมวลจรยิธรรมของหอ
ภาพยนตร์ โดยมีคุณโดมเป็นวิทยากร ในปีนี ้
FIAF ต้องการข้อเสนอในแนะในการปรับปรุง 
Code of Ethics  จัดอบรมวันท่ี 10 ก.ย. 64   

ด าเนินงาน 
ตามแผน 

ฝ่ายบรหิารกลาง 

 
 เป้าประสงค์ที่ 3 มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ หอภาพยนตร์ ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ 
- การจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาหอภาพยนตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

พ.ศ.2564 -  เจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจในต่อการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแผนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 85 
- เจ้าหน้าท่ีได้เข้าร่วมอบรม ในด้านการปฏิบัติงาน ด้านศักยภาพทางภาษา รวมไปถึงกการใช้ชีวิตและการท างาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายป ี2564  
ผลด าเนินงาน  

 
สรุปผล 

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต / 

กรอบเวลา 
เป้าตามแผน หน่วยนับ 

25 การจัดท าแผนและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา  
หอภาพยนตรส์ู่การเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู ้

ปีงบประมาณ 
64 

เจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจในต่อ
การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ ปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 64 
เจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจร้อยละ 85  

ด าเนินการ 
ตามแผน 

ฝ่ายบรหิาร
กลาง 

26 การจัดอบรม ในด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านศักยภาพทาง
ภาษา และด้านทัศนคตเิชิงบวก
ต่อองค์กรและการใช้ชีวิต 

ปีงบประมาณ 
64 

เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมอบรม ในด้าน
การปฏิบัติงาน ดา้นศักยภาพทาง
ภาษา รวมไปถึงกการใช้ชีวิตและ
การท างานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ร้อยละ เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
และจัดกจิกรรมพัฒนาบุคลากรในช่วง
ปฏิบัติงานจากท่ีพักอาศัย โดยสนบัสนุน
ให้เจ้าหน้าที ่หภ. มสี่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรอืผู้
ได้รับผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-
19   

ด าเนินการ 
ตามแผน 

ฝ่ายบรหิาร
กลาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตารางผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.) ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์
จัดต้ัง 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก  

 (ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย 
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

 (100 คะแนน) 

องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิผล   
ข้อ 1 3 4 6 

และ 7 
1.1.1 จ านวนภาพยนตร์ที่หอ
ภาพยนตร์อนุรักษ์ท่ีไดร้ับการ
เผยแพร่ในสื่อมวลชนและเทศกาล
ภาพยนตร์ในต่างประเทศ 
 

5 5.3 คะแนน 5.6 คะแนน 5.8 คะแนน 5.8 คะแนน 
ผ่านขั้นสูง 

1. แผลเกา่ ฉายที่ Bioskopan บาหลี อินโดนีเซยี วันที่ 4 
และ 19 พ.ย.63  

2. สันต-ิวีณา ฉายที่ Bioskopan บาหลี อินโดนีเซีย วันที่ 
17-18 ธ.ค. 63 

3. สันติ – วีณา จัดฉายที ่Shanghai Art Film 
Federation ประเทศจีน 

4. สวรรคม์ืด สันต-ิวีณา กะเทยเปนเหตุ และพราย
ตะเคียน เผยแพร่ในโครงการแลกเปลี่ยนหนังคลาสสิก
กับภาพยนตรส์ถานฝรั่งเศส Cinematheque 
Francaise  

5. ฉายหนังทดลอง จาก National Gallery of 
Singapore 

6. แผนเผยแพร่ ภ. เรื่องแพรด าที่เกาหลีใต ้
7. แผนเผยแพร่ ภ. เรื่อง สันติวณีา ฉายงาน Tropical 

Fantasy: Online Film Festival of Thai Art Films 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 5-15 ส.ค.64 

8. รายการขอท าส าเนาภาพยนตร์เพือ่เผยแพร่ในประเทศ 
23 รายการ 

 
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตารางผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.) ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์
จัดต้ัง 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก  

 (ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย 
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

 (100 คะแนน) 

ข้อ 1 2 3 7 
และ 8 

1.1.2 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน ์
และการสรา้งเครือข่ายหอ
ภาพยนตร/์หน่วยงานอนุรักษ์
ภาพยนตร์ในต่างประเทศ 

5 4 กิจกรรม + 
ประเทศเข้าร่วม   

 4 ประเทศ 

5 กิจกรรม + 
ประเทศเข้าร่วม  

  6 ประเทศ 

6 กิจกรรม + 
 ประเทศเข้าร่วม 

 8 ประเทศ 

8 กิจกรรม +  
เข้าร่วมกับ 
 8 ประเทศ 

1. ตีพิมพ์บทความลงวารสารของ FIAF Journal เดือน
ตุลาคม 63 

2. เป็นวิทยากรเสวนา Any Future for Film Festival 
จัดโดย เทศกาลภาพยนตร์ Pelicula 2020 สเปน เมื่อ
วันท่ี 9 ตุลาคม 2563  

3. หอภาพยนตร์ร่วมกับเทศกาลภาพยนตร์ 
ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ จัดฉายรอบปฐมทัศน์โลก
ภาพยนตร์ไทยเรื่อง School Town King และท า 
Q&A กับผู้ชมที่ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 30 ตุลาคม 
2563 

4. เป็นวิทยากรเรื่องการอนุรักษ์มรดกโสตทัศน์ความทรง
จ า จัดโดย สถานเอกอัครราชฑูตโคลัมเบียประจ า
ประเทศไทยและอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2563  

5. รองฯ สัณห์ชัย ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสิน World 
Press Photo ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 

6. หอภาพยนตร์ร่วมกับเทศกาลภาพยนตร์ Sundance 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดรอบปฐมทัศน์โลกของ
ภาพยนตร์ไทย One for the Road และการ Q&A 
ออนไลน์ กับผู้ชมท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 

7. บทความเรื่อง Portrait of the Film Archive on 
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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตารางผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.) ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์
จัดต้ัง 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก  

 (ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย 
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

 (100 คะแนน) 

fire ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอในงานประชุม 
SEAPAVAA เดือนเมษายน 2564  

8. หอภาพยนตร์ร่วมกับนักอนุรักษ์ภาพยนตร์อินโดนีเซีย
และญี่ปุ่น จัดฉายภาพยนตร์และเสวนาออนไลน์ ตั้งแต่
เดือน มี.ค. - ก.ย. 2564 

ข้อ 3 และ 4 1.1.3 การใช้ประโยชน์จาก
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์ที ่หภ.อนุรักษ์ไว ้

5 เตรียมข้อมูลจัด
นิทรรศการออนไลน์   

 ได้แก ่รวบรวม
ข้อมูลภาพยนตร์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่องในการ
จัดท านิทรรศการ 
ถ่ายภาพ คัดเลือก
ภาพ และจัดท าค า

บรรยาย
ภาษาอังกฤษ 

น าข้อมูลนิทรรศการ
เข้าสู่ Platform 

ประเมินคุณภาพของ 
content และวัตถุ

จัดแสดง ก่อน
เผยแพร่ผ่าน 

Google Arts & 
Culture 

พัฒนาจ านวนผู้เข้า
ชมให้แพร่หลายใน

ระดับนานาชาตโิดยมี
การเข้าชมไม่น้อยกวา่ 

2,000 ครั้ง   
 จาก 20 ประเทศ 

  มีการเข้าชม 
4,138 ครั้ง  

จาก 105 ประเทศ 

ท าข้อมูลนิทรรศการออนไลน์ใน Google Arts & Culture  
หัวข้อ เกี่ยวกับนิทรรศการนาบัวในอาคารสรรพสาตร
เรียบร้อย และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์แล้ว  
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 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตารางผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.) ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์
จัดต้ัง 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก  

 (ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย 
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

 (100 คะแนน) 

ข้อ 1 1.1.4 ร้อยละของจ านวนภาพยนตร์
ไทยท่ีออกฉายในปี พ.ศ. 2470-
2563 ที่ หภ. เก็บรักษาไวเ้ป็นมรดก
ของชาติ (ตัวช้ีวัดเดิม) 

5 ระยะที ่3   
 (ปี 2555-2563)  

 ร้อยละ 65   
 (+23 เร่ือง) 

ระยะที ่3   
 (ปี 2555-2563)  

 ร้อยละ 70   
 (+47 เร่ือง) 

-ระยะที ่1   
 (ปี 2470-2515)  
ร้อยละ 10.93  

(+1 เรื่อง) 
 -ระยะที่ 2   

 (ปี 2516-2554) 
 ร้อยละ 57.07 

 (+5 เรือ่ง) 
 -ระยะที่ 3   

 (ปี 2555-2563)  
ร้อยละ 75   
 (+70 เรื่อง)   

 รวม +76 เรื่อง) 

   ผ่านขั้นสูง 
- ระยะที่ 1 ได้ 8 

เรื่อง 
- ระยะที่ 2 ได้ 41 

เรื่อง 
- ระยะที่ 3  ได้ 

88 เรื่อง  
รวม 137 เรื่อง 

 
 

เงื่อนไข : หภ. ต้องจัดท าแผนงานฯ ในการจัดเก็บ
ภาพยนตร์ทีย่ังเหลืออยู่ทั้ง 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 (ปี 2470-2515) 
ระยะที่ 2 (ปี 2516-2554)  
และระยะที่ 3 (ปี 2555-2563)  
ในรูปแบบเชิงรุก เพื่อน ามาเก็บรักษาต่อไป  
 

ข้อ 1 4 และ 
5 

1.1.5 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจรรมของ 
หอภาพยนตร ์

10 81,250 คน 94,125 คน 107,000 คน 47,245 ได้รับผลกระทบจากสถานการณโ์ควิดท าให้ต้องงดจัด
กิจกรรมตั้งแต่ เม.ย. - ก.ย. 64  และผลด าเนินงานมี
แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง จึงจะขออทุธรณ์ ก.พ.ร. เพื่อขอ
ยกเลิกตัวช้ีวัด  

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง/นโยบายส าคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล 
 1.2.1 จ านวนการเข้าชมภาพยนตร์  

 ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่ในสื่อ
โซเชียลมีเดยี (ตัวช้ีวัดเดมิ) 

10 6,180,000  
ครั้ง 

6,680,000  
ครั้ง 

7,180,000  
ครั้ง 

7,338,680 
ครั้ง  

 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตารางผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.) ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์
จัดต้ัง 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก  

 (ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย 
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

 (100 คะแนน) 

องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน   
 2.1.1 การประเมินความคุ้มคา่

ภารกิจงานอนุรักษ ์
13 จัดท ารายงานผล

การประเมินความ
คุ้มค่าของแต่ละ

โครงการส่ง 
ก.พ.ร. ภายใน

วันท่ี 15 ตุลาคม 
2564 

เป้าหมายขั้นต่ า + 
เข้าร่วมน าเสนอ
ผลการประเมิน

ความคุ้มค่า
โครงการ และ
ได้รับผลการ
ประเมินเฉลีย่ 
 75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นต่ า + 
เข้าร่วมน าเสนอ
ผลการประเมิน

ความคุ้มค่า
โครงการ และ
ได้รับผลการ
ประเมินเฉลีย่  
95 คะแนน 

N/A จัดท ารายงานประเมินความคุม้ค่างานอนุรักษ ์
 

2.1.2 การประเมินความคุ้มคา่ใน
การจัดกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน                      
(ตัวช้ีวัดใหม)่ 

10    N/A จัดท ารายงานประเมินความคุม้ค่างานพิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ  
 

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร
ขององค์การมหาชน  

5 - ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร  

ไม่เกินกรอบวงเงิน
รวมฯ  

ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกินกรอบ

วงเงินรวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
และค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากรจริงไม่สูงกว่า
งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรรจากสงป. 

ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรของ หภ.  
ร้อยละ 10.295  

ไม่เกินกรอบวงเงิน
รวมฯ ท่ี

คณะรัฐมนตรี
ก าหนด  

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ หภ. 
 = งบบุคลากร /[(เงินอุดหนุน-งบลงทุน)+เงินสะสม+
รายได้]  
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 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตารางผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.) ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์
จัดต้ัง 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก  

 (ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย 
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

 (100 คะแนน) 

องค์ประกอบท่ี 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน   
 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การ 

สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
      

 3.1.1 การพัฒนาองค์การสูด่ิจิทัล 10      
 การพัฒนาระบบข้อมลูให้เป็นดิจิทลั 

เพื่อน าไปใช้สู่การเปิดเผยข้อมลู
ภาครัฐ (Open Data)  
ภารกิจหลัก :  
การอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า
ภาพยนตร ์เพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน   

 มีรายชื่อชุดข้อมูล
ที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการ
ท างานตาม

ภารกิจท่ีเลือก 

มีชุดข้อมูลที่มี
ค าอธิบายข้อมูล 
(Metadata) ที่
สอดคล้องตาม

มาตรฐานที่ สพร. 
ก าหนด 14 
รายการ 

ทุกชุดข้อมูลใน
กระบวนการ

ท างาน 

1. มีระบบบญัชี
ข้อมูล 

2. เปิดเผยข้อมูลใน
หมวดข้อมูล
สาธารณะอย่าง
น้อยร้อยละ 50 
จากบัญชีข้อมูล 
และสามารถ
เข้าถึงได้ตาม
มาตรฐานที่ 
สพร.ก าหนด 

ด าเนินการครบ
ตามค่าเป้าหมาย

ขั้นสูง  

1. มีบัญชีข้อมูลทีส่ัมพันธ์กับกระบวนการท างานตาม
ภารกิจท่ีเลือก 

2. จัดท าค าอธิบายข้อมลู (Metadata) ที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ สพร.ก าหนด ปรับปรงุข้อมูลค าส าคญั
เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น 

3. น าข้อมูลเข้าระบบ CKAN เพื่อการเปิดเผยข้อมลู
ภาครัฐในเว็บไซต์   

 

 3.1.2  การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
 

10 BASIC  
250 คะแนน 

ADVANCE 300 
คะแนน 

SIGNIFICANT  
350 คะแนน 

371.23 
 คะแนน 

 
 
  



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตารางผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.) ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์
จัดต้ัง 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก  

 (ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย 
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

 (100 คะแนน) 

องค์ประกอบท่ี 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน   

 ร้อยละความส าเรจ็ของการพัฒนา
ด้านการควบคมุดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน               
(ตัวช้ีวัดบังคับ) 

10 50 คะแนน 75 คะแนน 100 คะแนน 100  คณะกรรมการบรหิารก ากับดูแล และพิจารณารายงาน
ส าคัญของไตรมาส 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ผลด าเนินงานที่ส าคัญของกระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ 

ภารกิจส าคัญ 
ประโยชน์ที่ประชาชน สังคม และประเทศได้รับ ความสอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ** 
ความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. การเผยแพร่ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ ท่ีหอภาพยนตร์  
(องค์การมหาชน) อนุรักษ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

 
 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ท าการเผยแพร่
ภาพยนตร์และสื่อ โสตทัศน์ที่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
ของหน่วยงาน ได้แก่ Youtube “Film Archive 
Thailand (หอภาพยนตร์)” และ Facebook      
“หอภาพยนตร์ Thai Film Archive” เพื่อเพิ่ม
ช่องทางให้เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าถึงภาพยนตร์
และสื่อโสตทัศน์ที่ทรงคุณค่าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น  

โดยภาพยนตร์ที่ส าคัญเหล่านี้เป็นบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมมากกว่า
แค่ความบันเทิง สามารถน าไปศึกษาต่อยอดเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดทุกช่วงวัย ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 
และเป็นหลักฐานอ้า งอิ งที่ มีประโยชน์ต่ อการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการ และหน่วยงานทุกภาคส่วน มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องครอบคลุมบริบททางสังคมไทยอย่าง
หลากหลายและเป็นสื่อที่มีคุณภาพ จึงได้รับความ
สนใจจากประชาชนทั่วไปและมีการส่งต่อกันในสังคม
ออนไลน์อย่างแพร่หลาย  

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 
 
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
วัฒนธรรม  
ตามประเด็นที่ 2 : การปฏิรูป
ด้านวัฒนธรรมและค่านิยมใน
สังคมไทย  
กิจกรรมย่อย : การปฏริูปด้าน
การเรยีนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา  
 

1. การด าเนินงานเผยแพร่
ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ท่ีหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ท าการอนุรักษ์ผ่านสื่อโซเชียล
มีเดีย เป็นตัวช้ีวัดเพื่อการ
พัฒนาระบบราชการซึ่งหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมให้ด าเนินการ  

2. เพื่อตอบสนองพระราชบัญญตัิ
การบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งสนับสนุน
ให้หน่วยงานพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3. เพื่อสนองนโยบายการ
เสรมิสร้างค่านิยมอตัลักษณ์ไทย

ฝ่ายเผยแพร่  
หอภาพยนตร์  
(องค์การมหาชน)  



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ 

ภารกิจส าคัญ 
ประโยชน์ที่ประชาชน สังคม และประเทศได้รับ ความสอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ** 
ความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
 
 
 

และความเป็นไทย 
4. เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และความ
เป็นไทย 

2. การจัดท านิทรรศการภาพค้างติดตา: Persistence 
of vision เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - อาทิตย์      
เวลา 10.00 น. – 17.00 น. ณ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 

 
 
 
 

 

นิ ท ร ร ศ ก า ร ใ ห ม่ ข อ งห อภ า พย น ต ร์ เ พื่ อ
กลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชนอายุ 6 – 12 ปี ในการ
ค้นหาค าตอบว่า ภาพยนตร์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร? 
ผ่านการทดลองศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านตัวละคร 
“น้องต๊ิดต้า”  ที่จะพาทุกคนเข้าไปผจญภัยในโลก
แห่ ง จิ น ตนาการที่ ช่ื อดิ นแดนภาพค้ า งติ ดต า 
จุดมุ่งหมายของนิทรรศการ เพื่ออธิบายทฤษฎีการ
เห็นภาพค้างติดตา หรือ Persistence of vision   
ซึ่งว่าด้วยการท างานอันแสนซับซ้อนและสัมพันธ์กัน
ของสมองและดวงตาที่ท าให้เราเห็นภาพนิ่งทีละภาพ 
ๆ ซึ่ ง เคลื่ อนผ่ านตาเราอย่ างรวดเร็ วต่อ เนื่ อ ง 
กลายเป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
การชมภาพยนตร์ในยุคปัจจุบัน  

การจัดนิทรรศการเป็นการส่งเสริมการใช้
ภาพยนตรเ์ป็นสื่อในการเรยีนรู้และพัฒนาพื้นที่การ
ให้บริการให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษาตลอดชีวิตของกลุ่มเปา้หมายทุกช่วงวัย  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
วัฒนธรรม ตามประเด็นที่ 2 : 
การปฏิรปูด้านวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในสังคมไทย  
กิจกรรมย่อย : การปฏริูปด้าน
การเรยีนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา  

 

1. การพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรูด้้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานใน
การจัดการศึกษา วิจัย บริหาร
จัดการความรู้ และสร้าง
นวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

ฝ่ายเผยแพร่  
หอภาพยนตร์  
(องค์การมหาชน) 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ 

ภารกิจส าคัญ 
ประโยชน์ที่ประชาชน สังคม และประเทศได้รับ ความสอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ** 
ความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. การจัดท านิทรรศการมิตรศึกษา : Mitr-Mythology 

เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การเสียชีวิตของพระเอก
ตลอดกาล มิตร ชัยบัญชา นิทรรศการมิตรศึกษา เปิดให้
ผู้ชมทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม อันเป็นวันร าลึก
การจากไปของมิตร จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564  ทุก
วันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น. ณ 
อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
 

 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดแสดง
นิทรรศการ“มิตรศึกษา” (Mitr-Mythology) โดย
รวบรวมข้อมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โปสเตอร์ 
และวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การท างาน และ
อุบัติ เหตุการเสียชีวิตของมิตร ชัยบัญชา ซึ่ งหอ
ภาพยนตร์ท าการเก็บรักษาไว้ น ามารวบรวม  ตีความ 
และน าเสนอเพื่อเปิดมุมมองให้สาธารณชนได้เรียนรู้
เรื่องราวและบริบทแวดล้อมนักแสดงคนดังว่า เหตุใด
พระเอกผู้เป็นใบหน้าของหนังไทยในยุคทองผู้นี้ ถึง
มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ถอดรหัส
ทางสุนทรียศาสตร์และเสน่ห์ของมิตร ในฐานะดารา
ขวัญใจมวลชน  

นอกจากน้ี นิทรรศการยังน าเสนอข้อมูลแวดล้อม
อื่น ๆ จากวงการภาพยนตร์ไทยยุค 16 มม. นางเอก
คู่บุญของมิตร ความฝันท่ีไม่อาจเป็นจริงของมิตร และ
การยกระดับมิตรจากมนุษย์ธรรมดาให้ เป็นสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์  และแง่มุมต่าง ๆ ให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการเข้าชม  

งานพัฒนาพื้นที่หอภาพยนตร์  โดยการจัด
นิทรรศการส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลความรู้

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
วัฒนธรรม ตามประเด็นที่ 2 : 
การปฏิรปูด้านวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในสังคมไทย  
กิจกรรมย่อย : การปฏริูปด้าน
การเรยีนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา  

 

1. การพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรูด้้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

2. การเสริมสร้างค่านิยมอัตลักษณ์
ไทยและความเป็นไทย 

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานใน
การอนุรักษ์ และสืบทอด
วัฒนธรรม 

4. เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและความ
เป็นไทย 

 

 

ฝ่ายเผยแพร่  
หอภาพยนตร์  
(องค์การมหาชน) 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ 

ภารกิจส าคัญ 
ประโยชน์ที่ประชาชน สังคม และประเทศได้รับ ความสอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ** 
ความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ภายในหน่วยงานเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ และพัฒนาพื้นที่การให้บริการให้เป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม การศึกษา
ตลอดชีวิต และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 

4. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในฐานะสมาชิกถาวร
และคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์หอภาพยนตร์
ระหว่างประเทศ The International Federation of 
Film Archives (FIAF) ซึ่งในปี 2564 ได้เข้าร่วมการ
ประชุมสามัญประจ าปี FIAF Congress 2021 ครั้งที่ 7 
และน าเสนอการบรรยายผ่านระบบออนไลน์  ที่ The 
Film Archive of the National Autonomous 
University of Mexico (UNAM) ประเทศเม็กซิโกเป็น
เจ้าภาพ  

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีเป้าหมาย
พัฒนาการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์ให้ได้มาตรฐานของสมาพันธ์หอภาพยนตร์
ระหว่างชาติ (FIAF) โดยการพัฒนาระบบจัดการด้าน
การอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ซึ่งในปี 64 หภ. ได้ท านโยบายด้านการจัดหา 
จัดเก็บกรุภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (Collection 
Policy) ของหอภาพยนตร์ให้สอดคล้องกับหลักการ
ของสมาพันธ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการกรุภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล  นอกจากนี้ยังได้
ท าการศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับระหว่างหน่วยงาน
ต่างประเทศ ซึ่งการมีบทบาทร่วมกับสมาพันธ์หอ
ภาพยนตร์และการน าเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล ถือเป็น

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
วัฒนธรรม ตามประเด็นที่ 2 : 
การปฏิรปูด้านวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในสังคมไทย  
กิจกรรมย่อย : การปฏริูปด้าน
การเรยีนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา  
 

1. การพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรูด้้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ในการอนุรักษ์ และสืบทอด
วัฒนธรรม 

 

ฝ่ายบรหิารกลาง 
หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ 

ภารกิจส าคัญ 
ประโยชน์ที่ประชาชน สังคม และประเทศได้รับ ความสอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ** 
ความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของหน่วยงาน
ภาครัฐให้ทัดเทียบกับต่างประเทศ  

   
 

 นิทรรศการเสมือนบนแพลตฟอร์ม Google Arts 
and Culture  ในช่วงวิกฤติโควิด-19  
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ชวนประชาชน เที่ยว
ชม พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และนิทรรศการทั่วโลก ผ่าน
หน้าจอด้วย Google Arts and Culture 

ในปีที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ได้เข้าร่วมกับ Google Arts and Culture เพื่อจัด
แสดงนิทรรศการออนไลน์   3 นิทรรศการ ได้แก่  

1. บันทึกหนังไทยผ่านภาพถ่ายของคุณแท้ 
ประกาศวุฒิสาร  

2. เครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ไทย  
3. ยานอวกาศบ้านนาบัวและวัตถุจัดแสดงที่

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
วัฒนธรรม ตามประเด็นที่ 2 : 
การปฏิรปูด้านวัฒนธรรมและ

1. การพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรูด้้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

2. การเสริมสร้างค่านิยมอัตลักษณ์
ไทยและความเป็นไทย 

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานใน
การอนุรักษ์ และสืบทอด

ฝ่ายเผยแพร่  
หอภาพยนตร์  
(องค์การมหาชน) 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ 

ภารกิจส าคัญ 
ประโยชน์ที่ประชาชน สังคม และประเทศได้รับ ความสอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ** 
ความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
 
 
 

เกี่ ย วข้ องกับผลงานของอภิ ชาติพงศ์          
วีระเศรษฐกุล ผู้ก ากับภาพยนตร์ไทยรางวัล
ปาล์มทองค า 

โดยทั้ง 3 นิทรรศการเป็นการแสดงภาพความ
ละเอียดสูงพร้อมค าบรรยายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
เพื่อเผยแพร่งานอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ไปสู่ผู้ชม
และผู้สนใจประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ทั่วโลก ในปีนี ้65  
หอภาพยนตร์มีโครงการจะเพิ่มนิทรรศการออนไลน์
ในช่องทาง Google Arts and Culture อีกหลาย
นิทรรศการ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแนะน าแพลตฟอร์ม
อันมีสีสันน่าสนใจและให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายของ
หอภาพยนตร์ และประชาชนท่ัวไปได้รับชม  

โดย Google Arts and Culture เป็น
แพลตฟอร์มทีร่วบรวมเครือข่ายพพิิธภัณฑส์ าคัญ ๆ 
ของโลกหลายพันแห่งและเปดิโอกาสให้ผู้ชมสามารถ 
“ไปเที่ยว” พิพิธภัณฑ์ หอศลิป์  ชมภาพเขียน 
ประตมิากรรม ช้ินงาน หรือชมนิทรรศการออนไลนไ์ด้
ด้วยโทรศัพท์มือถือ แท็บเลต็ หรือคอมพิวเตอร์
ภาพเขียนและงานศิลปะส าคัญๆ มากมาย ได้ถูกยก
มาตั้งไว้ในห้องของผู้ชมได้ในแบบ virtual หรือ
เสมือนจริง ด้วยความละเอยีดสูงผา่นเทคโนโลยี 

ค่านิยมในสังคมไทย  
กิจกรรมย่อย : การปฏริูปด้าน
การเรยีนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา  
 

วัฒนธรรม 
 
 



รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ 

ภารกิจส าคัญ 
ประโยชน์ที่ประชาชน สังคม และประเทศได้รับ ความสอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ** 
ความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

Augmented Reality (AR) รวมทั้งการซูมเข้าไปดู
รายละเอียดของภาพได้ 360 องศา หรือ Street 
View ที่จ าลองเส้นทางการเดินชมนิทรรศการจริง ๆ 
หรือแม้กระทั่งการเปิดเสียงบรรยายไปพร้อมกัน 

 

 
ศศิกร ลิขิตวงศ์ตรีศรี Sasikorn_l@fapot.org 

 เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ  
โทร 02 482 2014 ต่อ 2608 

ผู้จัดท าข้อมูล 


