รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายนิวัติ กองเพียร
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นางจันทิมา จริยเมโธ)
ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นายประวิทย์ แต่งอักษร
นายก้อง ฤทธิ์ดี
นายโดม สุขวงศ์
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
๒. นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์

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

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม
๑. นายจิระ มะลิกุล
๒. นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

กรรมการ
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานแจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ร่วมไปประชุมเจรจาตก
ลงตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. กับผู้บริหารหอภาพยนตร์ ปรากฏว่าหอภาพยนตร์ ได้รับการชื่นชมจาก
ก.พ.ร. ไม่มีปัญหาอะไร แต่มีข้อแนะนาว่าหอภาพยนตร์ควรมีงานวิจัย ด้านการใช้ประโยชน์จาก
ภาพยนตร์ให้มากขึ้น
นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ระยะหลังนี้ มีแนวโน้มว่าคนเริ่ม
เห็ น คุ ณ ค่ า ของภาพยนตร์ ใ นแง่ ก ารศึ ก ษา เริ่ ม มี ค วามคิ ด ว่ า ควรให้ มี ก ารเรี ย นการสอนด้ า น
ภาพยนตร์มากขึ้น ไม่ใช่แค่ระดับอุดมศึกษา เช่นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สิ่งที่หอภาพยนตร์
คาดหวังว่าจะให้ สั มฤทธิ์ผลในแง่ที่ระดับ นโยบายนั้น ทีจะให้มีการสอนวิชาภาพยนตร์ในระดับ
มัธยมนั้น หากหอภาพยนตร์ทาหลักสูตรเสร็จ น่าจะเกิดผลเร็วเพราะคนเริ่มเห็นคุณค่าของเรื่องนี้
ชัดเจนมากขึ้น
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรหาผู้มาทา
การวิจั ย อย่ างจริ ง จั ง ว่า คนไทยในวัยต่าง ๆ ต้องการดูห นัง แบบไหน และหนังแบบไหนที่จ ะ
สามารถสื่อสารกับกลุ่มต่าง ๆ ได้ หอภาพยนตร์จะสามารถพัฒนากรอบความคิดเหล่านี้ได้ ซึ่งจะ
เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือที่นายประวิทย์ แต่งอักษร กาลังทาขึ้นมา
นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อานวยการ ได้ ขออนุญาตชี้แจงว่า จากการที่ประธาน
คณะเจรจากรรมการตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ให้คาแนะนาว่า หอภาพยนตร์ มีกิจกรรมฉายหนังอยู่มาก
น่าจะร่วมมือกับทางสถาบันพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทาการวิจัยเรื่องการ
ใช้ภาพยนตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมเกี่ยวกับการเกิดแรงบันดาลใจ
ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง และศึกษาว่าแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจะคงอยู่นานหรือมากน้อยอย่างไร เป็น
การวิจัยเพื่อทดสอบว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการสร้าง
แรงบันดาลใจให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ติดต่อไปยังสถาบันพฤติกรรมศาสตร์
แล้ว ผู้อานวยการหลักสูตรมีความสนใจ และได้นัดให้ไปหารือกันในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขาแจ้งว่า มีเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่
๑) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม
วาระที่ ๓.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วาระที่ ๓.๗ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่
๕) พ.ศ. ....
วาระที่ ๓.๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์
และเอกสารวาระลับ
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วั น ที่ ๒๘-๓๐ ธั น วาคม ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ ได้ จั ด กิ จ กรรมงานฉลองวั น ก าเนิ ด
ภาพยนตร์โลก ในชื่องาน "Night at Maya City มายาราตรี ตอน ๑๒๑ ปี วันกาเนิดภาพยนตร์
โลก" โดยได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเมืองมายา รอบพิเศษเวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น.
ด้วยการประดับตกแต่งไฟ พร้อมด้วยกิจกรรมมากมาย และการออกร้านขายของและอาหาร
เมื่ อ ค่ าคื น วั น สิ้ น ปี ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ ไ ด้ จั ด กิ จ กรรมส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่
โปรแกรม ดูหนังข้ามปี เป็นปีที่ ๕ ด้วยรายการฉายภาพยนตร์ โต้รุ่ง เริ่มด้วยภาพยนตร์กลางแปลง
ตอนค่า ณ เมืองมายา ๓ เรื่อง คือ สันติ-วีณา ขุนพันธ์ และ รัก-ออกแบบไม่ได้ และภาพยนตร์
ต่างประเทศ ตอนดึก ๒ เรื่อง ในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา คือ เรื่อง Mad Max Fury Road และ
The Umbrellas of Cherbourg และเมื่อเข้าสู่เช้าของศักราชใหม่มีกิจกรรมการทาบุญตักบาตร
ร่วมกัน
วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยเปิด
เมืองมายา และพิพิธ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ให้ ผู้ปกครองพาเด็ก ๆ มาเยี่ ยมชม และเพลิดเพลิ น
สนุกสนานกับรายการละเล่นแข่งขันต่าง ๆ มีของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ได้จัดฉายภาพยนตร์
การ์ตูนเรื่อง เครื่องบิน และ เรื่อง เจ้าชายน้อย ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ให้ได้ชมกันอีกด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
ที่ประชุมได้ข้อแก้ไขคาผิดในรายงานประชุมดังนี้
ข้อความหน้า ๘ ข้อ จ. โครงการที่ ๑๓ คาว่า เลื อกรุภ าพยนตร์ ให้แก้เป็น เลือกกรุ
ภาพยนตร์
และหน้าที่ ๑๐ วรรคที่สี่ บรรทัดที่สอง คาว่า เห็นควรให้หอภาพยนตร์ทดรอง ให้แก้เป็น
เห็นควรให้หอภาพยนตร์ทดลอง

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจก
ในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสาคัญจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
๑. ร่วมรับฟังการชี้แจงทาความเข้าใจตัวชี้วัด กพร. กับพนักงานหอภาพยนตร์
คณะอนุกรรมการฯ ได้เข้าร่วมรับฟัง รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์ชี้แจงทาความเข้าใจ ตัวชี้วัด กพร. ต่อ
พนักงานหอภาพยนตร์
๒. การตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในได้แจ้งให้ทราบว่า คณะผู้สอบบัญชีของ บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด ได้ ทา
การตรวจสอบบัญชีของหอภาพยนตร์เสร็จและถอนตัวออกไปแล้ว ขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างการเขียนรายงาน จะ
สามารถส่งรายงานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และได้แจ้งให้ทราบว่าทาง สตง. ได้เข้ามาเยี่ยมหอภาพยนตร์ ๒
ครั้ง ครั้งแรกเป็นการเข้ามาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อสอบถามทาความเข้าใจเกี่ยกับแนวทางการใช้งบประมาณส่วนที่
เหลือของหอภาพยนตร์ซึ่งเมื่อได้รับคาอธิบายแล้วมิได้ติดใจอะไร ส่วนอีกครั้งเป็นการเข้ามาเยี่ยมเยือนอวยพรปีใหม่
สาหรับเดือนนี้คณะอนุกรรมการฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ๔ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องสืบเนื่องเป็นการรายงานผลการติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในและอนุกรรมการจากการประชุมครั้งก่อน ซึ่งได้มีการให้ข้อเสนอแนะไว้ ๕ เรื่อง มี ๓ เรื่องกาลังอยู่ระหว่าง
การดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ขณะที่อีก ๒ เรื่องเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
เรื่องที่ ๒ เป็นการพิจารณากลั่นกรอง รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ พบว่างบประมาณ ๔๘๖,๐๙๔,๖๓๙.๐๖ บาท นั้น มีผลการเบิกจ่ายในไตรมาสแรก
๔๘,๖๐๕,๒๘๗.๔๖ บาท หรือราวร้อยละ ๑๐ แต่เมื่อพิจารณารวมกับรายการผูกพันสัญญาของรายจ่ายการลงทุน ๔
รายการ ๒๓๓,๔๒๐,๕๐๐ บาท จะคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๑
สาหรั บงบกลางรายการเงิน สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น หรืองบกระตุ้นของรัฐบาล ได้มีการ
เบิกจ่ายครบทุกรายการแล้วแต่ใช้เงินไปร้อยละ ๘๔.๔๙ ของงบประมาณที่ได้มาเนื่องจากหลายรายการได้รับ
ส่วนลดทาให้ราคาถูกกว่าที่ตั้งงบไว้ ขณะนี้ยังมีเงินเหลืออยู่ ๖๓๙,๒๕๖.๕๕ บาท ซึ่งกาลังปรึกษาว่าจะต้องส่งคืน
หรือไม่
โดยรวมแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ผู้ตรวจสอบภายในได้พบว่ามีรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัด
จ้างที่มีการลงรายการไม่ครบถ้วนตามแผน ซึ่งได้ให้คาแนะนาไปแล้ว
(รายงานจริงจะนาเสนอคณะกรรมการบริหารในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกับรายงานเรื่องอื่น ๆ ที่
ต้องนาเสนอพร้อมกันในรอบไตรมาสแรก)
เรื่องที่ ๓ เป็นการรางานผลการสอบทานงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ แต่
เนื่องจากงานบัญชีกาลังอยู่ระหว่างการสรุปรายงานและอุปกรณ์เก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ (hard disk) เสีย
อยู่ระหว่างการกู้ข้อมูล วาระนี้จึงจะเลื่อนไปพิจารณาเดือนกุมภาพันธ์ อนุกรรมการ ได้ให้คาแนะนาเรื่องของการ
พิจารณาแก้ปัญหาความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล จะต้องพัฒนาระบบสารองข้อมูลขึ้นมา

เรื่องที่ ๔ เป็นการพิจารณารายงานผลการการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ ซึ่งสามารถดาเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ไม่ได้มีปัญหา
อุปสรรคใด ๆ
๓. การติดตามแผนยุทธศาสตร์
การประชุ ม เดื อ นนี้ อ นุ ก รรมการฯ ได้ ช่ ว ยกั น วิ เ คราะห์ ว่ า โครงการและกิ จ กรรมใดของแผน
ยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องและรองรับตัวชี้วัดใหม่ของ กพร. ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
โครงการและกิจกรรมเหล่านั้นจะสามารถนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดทุก ๆ ตัวได้ เพราะ
ปีนี้เป็นปีแรกที่ กพร. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการกาหนดตัวชี้วัดใหม่ และพบว่าตัวชี้วัดบางตัวมีความท้า
ทายมาก บางตัวเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome) ไม่ใช่แค่ผลผลิต (output)
๑. โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ (โครงการลาดับที่ ๑) หลังจากมีการขยายระยะเวลาไปจบที่ ๕ กันยายนแล้ว
ขณะนี้การส่งมอบงานยังอยู่ที่งวดที่ ๙ อยู่ หอภาพยนตร์ได้ขอให้ทางผู้รับ จ้างทาแผนการทางาน
ทั้งหมดส่งให้หอภาพยนตร์เพื่อที่จะสามารถนาไปใช้ประกอบการปรับขยายสัญญาของโครงการ
ตกแต่งและครุภัณฑ์ (โครงการที่ ๗) ซึ่งผู้รับจ้าง (ผู้รับจ้างเป็นเจ้าเดียวกัน) พยายามจะเจรจาขอ
ขยายเวลาออกไปโดยอ้างว่าเข้าพื้นที่ทางานไม่ได้เพราะมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางอยู่ ดังนั้นถ้าเห็ น
แผนงานทั้งหมดจะท าให้ ส ามารถปรับ แผนการทางานของโครงการที่ ๗ ได้ อย่า งชัด เจนและ
เหมาะสมได้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเปิดและเข้าใช้อาคารได้เร็วขึ้น
ข. โครงการลาดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ การตอกเสาเข็มเสร็จเรียบร้อย
แล้ว กาลังจะทาฐานราก ขณะนี้ยังล่าช้ากว่าแผนอยู่
ค. อาคารคลังแรกรับ (โครงการลาดับที่ ๓) ขณะนี้กาลังรอส่งมอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับ อาคาร
จากนั้นจึงจะมีการจ่ายเงินงวดสุดท้ายแก่ผู้รับจ้าง
ง. โครงการที่ ๔-๖ คือระบบควบคุมการเข้าออก ระบบเสียงตามสายและกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบ
ที่จะใช้ร่วมกับอาคารเก็บรักษา (โครงการที่ ๒) ซึ่งยังไม่เสร็จ แต่ถ้ารอให้เสร็จ โครงการทั้ง ๓ ก็จะ
เป็นโครงการที่ไม่บรรลุในปีงบประมาณนี้อีก ที่ประชุมจึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าจะดาเนินการ
ติดตั้งเลยโดยไม่รอให้อาคารเก็บรักษาเสร็จก่อน ส่วนที่เหลือสามารถทาเพิ่มเติมในภายหลังได้
จ. โครงการที่ ๑๔ โครงการบูรณะภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอล ยังไม่ไม่ได้ข้อสรุปว่าจะทาเรื่องใด ใน
ปีนี้หอภาพยนตร์ตั้งใจจะเลือกหนังที่เป็นที่รู้จักและนิยมอย่างกว้างขวางของคนไทย เดิมทีตั้งใจจะ
เลือกระหว่าง “มนต์รักลูกทุ่ง” กับ “แม่นากพระโขนง” เรื่อง “มนต์รักลูกทุ่ง” แม้จะเป็นที่สนใจ
ของคนจานวนมาก แต่ไม่สามารถหาต้นฉบับเนกาตีฟได้ ฟิล์มที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ขณะที่
“แม่นากพระโขนง” ฟิล์มมีสองก๊อปปี้แต่ไม่สมบูรณ์เช่นกันและยังมีปัญหาเรื่องการจะต้องหาทีม
พากย์ ที่ เหมาะสมกับ หนั ง นอกจากนี้ นี้มี เรื่ อง “ประชาชนนอก” มาเป็น อีกหนึ่ง ตัว เลื อก หอ
ภาพยนตร์มีต้นฉบับเนกาตีฟอยู่ ซึ่งอาจจะทาการบูรณะโดยหอภาพยนตร์เอง อย่างไรก็ตามคง
จะต้องหาข้อสรุปให้ได้เร็ววันเพราะเกรงจะทาไม่เสร็จในปีงบประมาณนี้
ฉ. โครงการที่ ๑๖ การเผยแพร่ ภ าพยนตร์ ที่ ไ ด้ รั บ การบู ร ณะในสื่ อ มวลชนไทยและในเทศกาล
ภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของ กพร. นั้น คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสามารถทาได้ตาม
เป้าหมาย ขณะนี้ได้มีการนาไปเผยแพร่แล้ว ๕ เทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ
ช. โครงการที่ ๒๑ กิจกรรมการสร้างหลักสูตร “ดูออก ทาได้” ขณะนี้อาจารย์ประวิทย์ แต่งอักษร
กาลังยกร่างคู่มือ “ดูออก” ซึ่งคาดว่าจะเสร็จราวเดือนมิถุนายน อนุกรรมการได้มีความเห็นว่า

ซ.
ฌ.
ญ.
ฎ.

คณะทางานโครงการนี้ซง่ึ ประกอบด้วย อาจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ม.ล. วราภา อุกฤษณ์ และ
อาจารย์ประวิทย์ แต่งอักษร ควรจะประชุมเพื่อกาหนดตารางการทางาน ๑. เพื่อพัฒนาออกแบบ
หลักสูตร ๒. ทาคู่มือในส่วนของ “ทาได้” ประสานงานกับโรงเรียนนาร่อง เพื่อนาหลักสูตรไป
ทดลองใช้ เมื่อหลักสูตรและคู่มือของทั้งสองส่วนสาเร็จในเดือนมิถุนายน และใช้เวลาที่เหลือปี
สุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ในการนาเสนอและผลักดันให้กระทรวงศึกษายอมรับเป็นหลักสูตรการ
เรียนการสอน
โครงการที่ ๒๒ “The Mover” ได้มี การคุยเรื่ องความร่ ว มมือ กับกองทุน สื่ อปลอดภั ยและ
สร้างสรรค์แล้ว ขั้นต่อไปคือจะต้องทาแผนงานและรายละเอียดของโครงการออกมา
โครงการที่ ๒๕ งานห้องสมุดที่ผ่านมามีปัญหาไม่สามารถหาหนังสือได้ครบตามเป้าที่ตั้งไว้ ปีนี้
หอภาพยนตร์ได้ประสานงานกับหอสมุดแห่งชาติเพื่อขออนุญาตเข้าไปสแกนนิตยสารภาพยนตร์
เก่า ซึ่งจะทาให้สามารถบรรลุเป้า ๑,๐๐๐ เล่มที่ตั้งไว้ได้
โครงการที่ ๒๗ งานจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ เป็นตัวชี้วัดของ กพร. ที่มีความท้า
ทายมาก เพราะต้องทายอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ได้ ๑๒๐,๐๐๐ คน คณะอนุกรรมการเห็นว่า หอ
ภาพยนตร์จะต้องทาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขยายจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องจาก กิจกรรมภาพยนตร์สาหรับผู้สูงอายุ ในปีนี้ได้ถูกนาไปเป็นตัวชี้วัดของ กพร. อนุกรรมการ
จึงเสนอให้แยกกิจกรรมนี้ออกมาเป็นโครงการต่างหาก เพื่อสามารถติดตามผลการดาเนินงานได้
ง่ายและชัดเจนขึ้น
นางพัช ราภรณ์ อินทรียงค์ ผู้ แทนปลั ดส านักนายกรัฐ มนตรี กรรมการ ได้ส อบถามที่
ประชุมว่า โครงการหลักสูตรดูออกทาได้ คืออะไร
นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ชี้แจงว่า คือวิชาภาพยนตร์ที่ต้องการให้มีการเรียนใน
ชั้นมัธยม ซึ่งปัจจุบันยังมีการสอนภาพยนตร์อยู่เฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
จัดทาคู่มือการสอนอยู่ ส่วนขั้นตอนที่จะผลักดันให้ เป็นหลักสูตรไปอยู่ในโรงเรียน จะดาเนินการ
ต่อไปเมื่อทาคู่มือและหลักสูตรเสร็จแล้ว
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า โครงการ
หลักสูตรดูออกทาได้ ต้องมีรูปแบบเนื้อหาที่ชัดเจน และจะนาเข้าไปเป็นวิชาบังคับหรือวิ ชาเลือก
ต้องระบุให้ชัด อาจใช้ชื่อทีเ่ ป็นทางการ เช่น ภาพยนตร์ศึกษา
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ที่ปรึกษา ได้ชี้แจงว่า หลักสูตรดูออกทาได้ เป็นหลักสูตรวิชา
เลื อก มีวั ตถุป ระสงค์ ดูเพื่ อให้ รู้ไม่ใ ช่ดูเ พื่อสนุกอย่างเดีย ว ให้ รู้ถึง ศิล ปะของหนั ง รู้ ถึงเนื้อหา
สาระประโยชน์ที่จะได้จากการดูหนัง ส่วนทาได้ คือดูแล้วสามารถทาได้ด้วยส่วนหนึ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า การจะบรรจุหลักสูตร
ได้ต้องผ่านการทดสอบ โดยหอภาพยนตร์ ต้องลงทุนเรื่องการวิจัย การทดลองใช้ห ลักสูตรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพเด็กไทยโดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อ เมื่อทดลองกับโรงเรียนสัก ๒-๓ แห่งแล้ว การ
บรรจุเป็นหลักสูตรจะทาได้ง่ายขึ้น
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ตั้ง
เป้าไว้ว่า เมื่อจบแผนยุทธศาสตร์นี้หลักสูตรดูออกทาได้ ได้รับ การรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
บรรจุเป็นหลักสูตร ขณะนี้นับว่าเป็นจังหวะที่ดี เพราะกรรมการหลายท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าควรเร่ง การทาคู่มือและหลักสูตรให้จบโดยเร็ว เมื่อหลักสูตรคู่มือ
เสร็จแล้ว ใช้เวลาทดลองครึ่งปี ประมาณ ๒-๓ โรงเรียนน่าจะเพียงพอที่จาทาได้

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าดับใน
ศาลายา ว่า กรณีเรื่อง hard disk ที่เก็บข้อมูลความจาของระบบคอมพิวเตอร์ เสีย เนื่องจาก
บริเวณศาลายาไฟฟ้าดับบ่อยนั้น หอภาพยนตร์ต้องหาแนวทางว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
เรื่องที่สอง โครงการบูรณะภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอลยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายว่าจะทา
เรื่องใด เห็นว่าเป็นการตัดสินใจล่าช้า ควรรีบตัดสินใจ เมื่อตัดสินใจได้แล้วจะได้ไม่ ต้องนาเข้าที่
ประชุมอีก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้สอบถามว่า กรณีเรื่องงบ
กลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ รายงานว่ามีเงินเหลืออยู่จานวน
๖๓๙,๒๕๖.๕๕ บาท และกาลังปรึกษาว่าจะต้องส่งคืนหรือไม่ หอภาพยนตร์ได้ปรึกษาใครและ
ทาไมจึงต้องส่งคืน
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้เป็นการหารือภายในกับทาง
ส านั ก งบประมาณ ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาไม่ เ คยมี ก รณี นี้ เพราะงบประมาณขององค์ ก ารมหาชนเป็ น
งบอุดหนุน ไม่เหมือนกับเงินงบประมาณปกติของหน่ายราชการ ซึ่งหากมีเงินเหลือจ่ายต้องคืนคลัง
รวมทั้งกรณีเงินฉุกเฉิน ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อเหลือจะต้องส่งคืน แต่ สาหรับองค์การมหาชนยังไม่
ชัดเจนว่าจะต้องส่งคืน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องงบกลางรายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่เหลืออยู่นี้ หอภาพยนตร์ควรจะทาโครงการว่าจะทา
อะไรเพิ่มเติม เนื่องจากว่าโครงการที่ทาอยู่เดิม มีงบเหลือจานวนดังกล่าวนั้น และทาเป็นโครงการ
เพื่อขออนุมัติใช้ แทนที่จะถามว่าจะต้องส่งคืนหรือไม่

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ

๓.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑
(ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ )
กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ ท ารายงานสรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในรอบไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ) ของหอ
ภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการ
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้
จัดทารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ มาพร้อมนี้ด้วย
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (มี
เอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๓ เรื่อง เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ )
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เป็นไปตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มิติที่ ๔
ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส ซึ่ ง มี เ รื่ อ งของการพิ จ ารณาแผนและรายงานผลการ ควบคุ ม ภายในต่ อ คณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส
หอภาพยนตร์ ฯ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในเป็ น ล าดั บ มา บั ด นี้ ห อ
ภาพยนตร์ฯได้จัดทารายงานการดาเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่
๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ )เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ปัญหาเรื่องไฟฟ้า เป็น
ความเสี่ยงที่หอภาพยนตร์ต้องเผชิญเพราะยังอยู่ในอาคารชั่วคราว เมื่ออาคารใหม่เสร็จแล้วปัญหา
เหล่านี้จ ะหมดไป แต่เมื่อ อาคารใหม่เสร็จแล้ว ค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่ากว่าปัจจุบัน หอ
ภาพยนตร์ต้องประมาณการค่าไฟฟ้าไว้ในงบประมาณต่อไปให้ดี
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ต้องดาเนินการสารวจ
ว่าเมื่อเปิดไฟทุกดวง เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนอุปกรณ์ ไฟฟ้าทุกชนิด พร้อมกัน จะใช้กาลังไฟ
เท่าไร

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้นาความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดาเนินการตาม

ความเหมาะสม
๓.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาส
ที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ )
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มิติที่ ๔ ข้อ
๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตร
มาส ซึ่ ง มี เ รื่ อ งของการพิ จ ารณาแผนและรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส
บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง
ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๕ เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติหลักการแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ท ารายงานการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๖ เรื่ อง รายงานการดาเนิน งานตามแผนการบริ หารทรั พยากรบุค คล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ นั้น
ซึ่งหอภาพยนตร์ ได้จัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป (มี
เอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๗ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.....
ตามที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือ ที่ ตผ ๐๐๒๐/๔๖๓๒ ลว. ๒๕ สิงหาคม
๒๕๕๘ เรื่อง ข้อสังเกตการตรวจสอบการจัดซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๙๑๐ เลขที่ดิน ๑๑๐๗ หน้า
สารวจ ๑๑๙๕๓ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา
โดยเห็นควรให้คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พิจารณาดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกาหนดให้มีขั้นตอน
การขอซื้อขอจ้างให้สอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และให้ แจ้ งผลให้ส านักงานตรวจเงินแผ่ นดินทราบเพื่อประกอบการตรวจสอบตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น
คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ พิ จ ารณาจั ด ท าร่ า งระเบี ย บหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... และให้นาเสนอคณะกรรมการ
บริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ฝ่ายเลขานุการได้นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป

ดร.ชาคร วิภู ษณวนิช กรรมการ ได้ ชี้แจงว่า เนื่ องจากส านักงานตรวจเงินแผ่ นดินตั้ ง
ข้อสังเกต เรื่องการซื้อที่ดินหน้าทางเข้าหอภาพยนตร์ ว่าหอภาพยนตร์ไม่มีระเบียบพัสดุที่ระบุขั้นตอน
การซื้อที่ดิน จึงมีหนังสือให้คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ มอบหมายให้หอภาพยนตร์ ปรับปรุง
ระเบียบพัสดุให้มีขั้นตอนการซื้อที่ดิน ให้สอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว และเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบ ประกาศใช้
ระเบียบที่แก้ไขแล้วนี้ ประธานคณะกรรมการจะต้องทาหนังสือแจ้งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุ ค คลของหอภาพยนตร์ และประธานกรรมการบริ ห ารหอภาพยนตร์ ไ ด้ ล งนามในค าสั่ ง
คณะกรรมการบริ ห ารหอภาพยนตร์ (องค์ การมหาชน) ที่ ๒/๒๕๕๘ สั่ ง ณ วันที่ ๙ มกราคม
๒๕๕๘ (มีเอกสารแนบ)
ซึ่งตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๕๒ ข้อ ๖. ให้อนุกรรมการ ตามข้อ ๕. (๑) (๓) และ (๔) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปี
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
ถ้าตาแหน่งอนุกรรมการว่างลงก่อนกาหนดและยังมีอนุกรรมการดังกล่าวเหลืออยู่อีกไม่
น้อยกว่า ๔ คน ให้อนุกรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
เมื่ออนุกรรมการว่างลงก่อนกาหนด ให้ดาเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการแทนภายในกาหนด
๓๐ วัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน จะไม่แต่งตั้งอนุกรรมการแทนก็ได้ ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการแทนนั้น ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่อนุกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่ ให้
อนุกรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งอนุกรรมการใหม่
ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจาณาแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอ
ภาพยนตร์ ชุดใหม่
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริ หารงานบุคคลหอภาพยนตร์ ชุด
ใหม่ ดังนี้
๑. นายชาคร วิ ภู ษ ณวนิ ช เป็ น ประธานอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลหอ
ภาพยนตร์
๒. ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ เป็นรองประธานอนุกรรมการ ฯ
๓. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นอนุกรรมการ ฯ
๔. นายธมิตรชัย บุรีเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นอนุกรรมการ ฯ
๕. เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ที่ผู้อานวยการแต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการ ฯ
๖. เจ้าหน้าที่บุคคลของหอภาพยนตร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ฯ

มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
เรื่อง เชิญร่วมโครงการงานเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข เชิญคณะกรรมการเข้าร่วมงานโครงการเทศกาล
ดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ ๒๕๖๐ Thailand International Jazz conference ๒๐๑๗
ครั้งที่ ๙ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ หากกรรมการท่านใดที่
สนใจให้ประสานกับฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

