๑

รายงานการประชุม
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมชั่วคราวในอาคารที่กาลังก่อสร้าง หอภาพยนตร์ฯ
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เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

กรรมการ
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๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
๑.๑.๑ ประธานแจ้งว่า ตามที่ผู้อานวยการหอภาพยนตร์จะครบวาระในเดือนกรกฎาคมนี้
ขอให้จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการบริหารต่างๆ เพื่อส่งมอบให้กับผู้อานวยการคนต่อไปไว้ล่วงหน้า
และควรจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ขององค์กรได้ด้วย
๑.๑.๒ ประธานแจ้งว่า ปัจจุบันนี้กาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัย คือจะมีการสอนแก่บุคคลทั่วไปมิใช่เพื่อเอาปริญญา แต่เพื่อเอาความรู้ไปประกอบ
อาชีพ มหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวสร้างหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ เป็นบริการแก่สังคม หอภาพยนตร์
ก็ควรต้องเตรียมการสิ่งเหล่านี้ ต้องมีบริการเรื่องหลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพทางภาพยนตร์ในเรื่อง
ต่าง ๆ และควรทาสาหรับบริการนานาชาติได้ด้วย ใช้วิทยากรทั้งของเราและต่างชาติ
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๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า นายจิระ มะลิกุล นายก้อง ฤทธิ์ดี กรรมการขอลาประชุม และนาย
นพดล กตญาณยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายเข้าประชุม
แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่
๑) สูจิบัตรงานภาพยนตร์บูรณะแห่งเอเชีย
๒) สูจิบัตรงานประชุม SEAPAVAA ครั้งที่ ๒๒
๓) ถุงผ้าพับพกพาหอภาพยนตร์
๔) ถุงเก็บเครื่องเขียนลายกระดานขานฉากโรงถ่ายศรีกรุง
๕) วารสารเพลงดนตรี ของวิท ยาลั ยดุริยางคศิล ป์ ฉบั บ เดือน เมษายน ๒๕๖๑ จาก
ประธานกรรมการ
๖) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติมนอกเล่ม ได้แก่
เอกสารประกอบ วาระที่ ๔.๑ เรื่ อ งที่ ๑ สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ จากการประชุ ม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร์ของหอ
ภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓
ขอแก้ไขระเบี ย บวาระที่ ๔.๖ ขอเปลี่ ย นเป็ น เอกสารแจกเพิ่ ม เติ ม วาระที่ ๔.๖ เรื่อ ง
กิจกรรมการดาเนินการ/โครงงาน ของแผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๑
เอกสารเพิ่ มเติม ขอเพิ่ม ระเบียบวาระ ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ผู้สอบบัญชีประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
วั น ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานประชุ ม วิ ช าการ
Restoration Asia ครั้ งที่ ๕ โดยการสนั บ สนุ น จากสมาคมอนุ รัก ษ์ สื่ อ โสตทั ศ น์ เอเชี ย แปซิ ฟิ ก
(SEAPAVAA) และสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF) กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิด เวที
นาเสนอผลงานของหน่วยงานอนุรักษ์ บริษัทผู้ให้บริการ และผู้จัดจาหน่าย ทั้งในและนอกเอเชีย

๓
เพื่อมุ่งพัฒนามาตรฐานงานการอนุรักษ์มรดกสื่อโสตทัศน์ของเอเชีย จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ลิโด
กรุงเทพ
วันที่ ๖–๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ จัดฉายภาพยนตร์ในโปรแกรมพิเศษ “ภาพยนตร์บูรณะ
แห่งเอเชีย” (Asian Restored Cinema) จานวน ๕ เรื่อง คือ Gate of Hell (ญี่ปุ่น), Batch ’81(
ฟิลลิป ปินส์ ), ทรชนคนสวย(ไทย), Barb Wired Fence(อินโดนีเซีย) และ Insiang(ฟิลลิปปินส์ )
เพื่ออุทิศแด่งานที่ท้าทายของการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ และกระตุ้นให้สาธารณชนได้เห็นความสาคัญ
ของการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ที่ได้รับการบูรณะมาอย่างดี ณ โรงภาพยนตร์ลิโด สนับสนุนการฉาย
โดย องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มูลนิธิญี่ปุ่น
และบริษัทเอเพ็กซ์
วันที่ ๖–๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
ประจาปี ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ แห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (Southeast
Asia - Pacific Audiovisual Archive Association หรือ SEAPAVAA) ครั้งที่ ๒๒ ซึ่งถือเป็นครั้ง
ที่ ๔ ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นกว่า ๑๘๐ คน มาจาก ๓๑ ประเทศทั่ว
โลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความสาคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อ
โสตทัศน์ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์ และเผยแพร่องค์ความรู้นั้นให้แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
โดยในวันที่ ๙ เมษายน มีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจา
กระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัล SEAPAVAA
Fellowship แก่บุ คคลที่ทาประโยชน์แก่วงการอนุรักษ์สื่ อโสตทัศน์ของเอเชีย ซึ่งปีนี้มีผู้ที่ได้รับ
รางวัล ๓ ท่ าน ได้ แ ก่ Mick Newham นั กอนุ รัก ษ์ สื่ อ โสตทั ศ น์ จากออสเตรเลี ย อดี ต ประธาน
สมาคมฯ ผู้เป็นหลักสาคัญของสมาคมฯ และเป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์
มาทั่วโลก Bounchoa Phichit อดีตผู้อานวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติลาว และเป็นหนึ่งผู้ร่วม
ก่อตั้งสมาคมฯ และ โดม สุขวงศ์ ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ณ ห้องจามจุรี A
ชั้น M ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เอ็มบีเค
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ จัดฉายภาพยนตร์การ์ตูนในตานานเรื่อง “สโนว์ไวท์กับคนแคระ
ทั้งเจ็ ด” (Snow White and the Seven Dwarfs) ภาพยนตร์แ อนิเมชันเรื่องยาวเรื่องแรกของ
วอลต์ ดิสนีย์ ที่ประสบความสาเร็จ เป็นที่จดจาของคนทั่วโลก ในกิจกรรม “ทึ่ง! หนังโลก” ณ โรง
ภาพยนตร์สกาลา
วัน ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ชนารดี ฉั ต รกุ ล ณ อยุ ธ ยา หรือ ป่ าน ศิ ล ปิ น นั ก วาดภาพ
มาร่วมวาดภาพศิลปะบนเฟรมขนาด ๗ เมตรกับชาวหอภาพยนตร์ เพื่อนาไปติดตั้งบนอาคารใหม่
ของหอภาพยนตร์ ร่วมกับผลงานของน้อง ๆ ที่เคยมาร่วมโครงการโรงหนังโรงเรียน
กิจกรรมที่จะจัดในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
โปรแกรมภาพยนตร์และนิทรรศการราลึกการจากไปครบ ๑๐ ปี ของพิเศษ สังข์สุวรรณ
ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยา
สิ ริ น ธร (องค์ ก ารมหาชน) คณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ป ากร คณะดุ ริ ย างคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคมศิษย์เก่าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน “โลกที่
...พิเศษ...สร้าง” โดยจะมีการจัดฉายภาพยนตร์ การแสดงดนตรี และนิทรรศการจาลองโลกและ
ผลงานของ พิเศษ สังข์สุวรรณ ให้สาธารณชนได้เรียนรู้ถึงศิลปินผู้มากความสามารถที่ผลิตผลงาน
มากมายทั้ งการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ การแสดง กากับละครโทรทัศน์ ละครเวที ฯลฯ
ตลอดระยะเวลาเกือบ ๖๐ ปีของชีวิต เพื่อเป็นการราลึกถึงวาระการจากไปครบ ๑๐ ปี

๔
กิจ กรรม ทึ่ ง! หนั งโลก วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะจัดฉาย "Apocalypse Now"
ภาพยนตร์ ปี ค.ศ. ๑๙๗๙ ผลงานของ Francis Ford Coppola ณ โรงภาพยนตร์สกาลา
วันที่ ๒๔-๓๑ พฤษภาคม หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะจัดเทศกาลภาพยนตร์เงียบ
นานาชาติ ประเทศไทย ครั้งที่ ๕
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๑.๓ เรื่อง การเดินทางเข้าร่วมประชุมสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF) ครั้ง
ที่ ๗๔ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตให้ นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
ได้รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF) ครั้งที่ ๗๔ หรือ
Fiaf Congress 2018 จัดระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชก มีผู้
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมได้แก่ นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
หัวหน้าคณะ นางสาวศศิกร ลิขิตวงศ์ตรีศรี เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ นายธีรวุฒิ นามทอง
นั ก อนุ รั ก ษ์ ภ าพยนตร์ แ ละสิ่ งเกี่ ย วเนื่ อ ง และนางสาวปิ ย ะธิ ด า พรพิ ช ยพงศ์ นั ก จั ด กิ จ กรรม
ภาพยนตร์ และสิ่ งเกี่ ย วเนื่ อง โดยคณะได้เข้ ารับ ฟั งการบรรยาย Symposium และรับฟั งการ
แลกเปลี่ ย นในหั ว ข้ อ ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ภ าพยนตร์ ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
สาธารณรัฐ เชก Nová Budova Národního Muzea หั ว ข้อ การบรรยาย อาทิ เช่น การบริห าร
จัดการแล็ปฟิล์มภาพยนตร์ และการร่วมงานในเครือข่ายศิลปินผู้สร้างสรรค์งานภาพยนตร์แนว
ทดลองโดยใช้ฟิ ล์ ม การบริห ารจัด การฐานข้ อ มู ล สื บ ค้ น META DATA และโครงการเชื่อ มโยง
เครือข่ายฐานข้อมูลหอภาพยนตร์ในภูมิภาคยุโรป I-Media-Cities แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
และนโยบายการแลกเปลี่ยนภาพยนตร์ของสมาพันธ์ฯ และการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
แก่หอภาพยนตร์ ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายเป็นการประชุมสามัญประจาปี มีการรับรองรายชื่อสมาชิก
กิตติมศักดิ์ของ FIAF ประจาปี ๒๐๑๘ และมีการลงคะแนนเสียงคัดเลือกประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพ
จัดงานประชุมสาหรับปี ๒๐๒๑ ซึ่งมีผู้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ บังคลาเทศ(Bangladesh Film
Archive) และเนเธอร์แลนด์ (EYE Film Institute Netherlands) โดยหอภาพยนตร์บังคลาเทศ
ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมในปี ๒๐๒๑ คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้ไปเยี่ยมชมดูงาน
ของหอภาพยนตร์แห่งชาติสาธารณรัฐเชก (National Film Archive of Czech Republic) ซึ่งอยู่
ระหว่างดาเนิ น การก่อสร้างอาคารเก็บรักษาฟิล์ ม และแล็ ปสาหรับสแกนฟิล์ ม และทัศนศึกษา
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค พิ เศษที่ Karel Zemen Muzeum และปิ ด ท้ า ยด้ ว ยการเยี่ ย มชม
Lucerna Palace ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์เก่าแก่ที่สุดในยุโรปและศูนย์รวมความบันเทิงในยุครุ่งเรือง
ของกรุงปรากที่ยังดาเนินกิจการอยู่จนถึงปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้ถามความเห็นว่า เท่าที่รองผู้อานวยการ
หอภาพยนตร์ได้เดินทางไปดูหอภาพยนตร์ต่าง ๆ มาหลายแห่งทั่วโลก คิดว่าหอภาพยนตร์ของไทย
โดยเฉพาะเมื่อมีอาคารใหม่แล้ว เป็นหอภาพยนตร์ที่อยู่ในระดับโลกหรือไม่
นางสาวสชลิดา เอื้อบารุงจิต ให้ความเห็นว่า เห็นว่าหากเทียบในภูมภาคนี้ เราน่าจะเป็น
ผู้นา ส่วนในระดับโลกอาจสู้บางแห่ง เช่นที่เนเธอร์แลนด์ไม่ได้ เพราะของเขาตั้งอยู่บนริมฝั่งน้า แต่
เชื่อว่าอาคารใหม่ของเราและการทาหน้าที่ต่าง ๆ ในอนาคตน่าจะอยู่ในระดับโลกแห่งหนึ่งได้

๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่
๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)
ศาสตราจารย์ เกีย รติคุ ณ คุณ หญิ งไขศรี ศรีอรุณ ที่ ป รึก ษา ขอให้ เพิ่ มเติม ข้อ ความใน
เอกสารหน้าที่ ๕ ในบรรทัดที่ ๒ ข้อความว่า “และห้องปะชุมชั้น ๖ ใช้ชื่อห้องว่า “เปรมไชยา””
ต่อจากข้อความ “อาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และเก็บสิ่งเกี่ยวเนื่องใช้ชื่ออาคารว่า “บุรฉัตรไชยา
กร”” และแก้ไขข้อความในเอกสารหน้าที่ ๕ ในบรรทัดที่ ๓ ข้อความว่า “สรรสาตรศุภกิจ” แก้
เป็น “สรรพสาตรศุภกิจ”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ตามที่ได้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
เรื่ อ ง รายงานความคื บ หน้ า การก่ อ สร้ า งอาคารศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ แ ละบริ ก ารโสตทั ศ น์
แห่งชาติ และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ตามที่หอภาพยนตร์ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ
โสตทัศน์แห่งชาติ และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานในการประชุมคณะกรรมการเป็นลาดับมานั้น
ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติเป็นรูปภาพให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ขอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร
เก็บ รักษาภาพยนตร์และสิ่ งเกี่ยวเนื่องเป็นหลั ก เพราะผู้รับ จ้างได้ส่ งงานงวดสุ ดท้ายแล้ ว ส่ว น
อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ได้รายงานเฉพาะส่วนที่เห็นความคืบหน้าชัดเจน
เพราะส่วนของโรงภาพยนตร์ ๓ โรงอยู่ระหว่างการหยุดก่อสร้างเพื่อรอการปรับแบบสาหรับแก้ไข
ระบบอาคูสติค

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๖
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลฯ ได้รายงานสรุปผลประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๑ เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)
สรุปประเด็นสาคัญจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
การตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๖ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ ผู้ตรวจสอบแจ้งให้ทราบเรื่อง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจสอบเงินแผ่นดิน
พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕ ระบุห้ามมิให้ สตง. เรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับ
ตรวจ หมายความว่าจากนี้ไป สตง. จะรับตรวจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหากองค์กรใดจะขอให้ สตง.เข้าตรวจจะต้อง
ทาหนังสือขอไปภายในเดือนกรกฎาคมนี้
อนุกรรมการฯ จึงมีความเห็นให้หอภาพยนตร์รีบนาเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารโดยด่วน
เรื่องที่ ๒ ติดตามข้อเสนอแนะของการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๑
ในการประชุมครั้งก่อนได้มีการให้ข้อเสนอแนะไว้ ๑๑ เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่หอภาพยนตร์อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามที่อนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้
สาหรับเรื่องรายงานผลการตรวจสอบประจาปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ขณะนี้ผู้อานวยการได้บันทึก
สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒ เมษายนและจะนาแผนการปรับปรุงเข้ามาเสนอในการประชุม
เดือนพฤษภาคม
เรื่องที่ ๓ ติดตามผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจาไตรมาสที่ ๒
เรื่องที่ ๔ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจาไตรมาสที่ ๒
๑ ด้านกลยุทธ์
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์
ผลการดาเนินการ
หอภาพยนตร์ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และได้เสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์อนุมัติแล้วในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทาให้สถานะความเสี่ยงได้ลดลงจากระดับสูงเป็นระดับน้อยแล้ว
๒ ด้านการดาเนินงาน
การดูแลและรักษาความเสถียรของกระแสไฟฟ้า
ผลการดาเนินการ
อยู่ระหว่างการทบทวนเครื่อ งมือ และวางกรอบเวลาที่จะได้ข้อสรุปไว้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ใน
ประเด็นนี้หอภาพยนตร์ได้ เสนอขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อ
จัดการแก้ปัญหานี้ทั้งระบบ ขณะนี้สถานะความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงเท่าเดิม แต่คาดว่าเมื่อสิ้นแผน จะลดลงมาถึง
ระดับปานกลาง และจะให้ลงมาถึงระดับน้อยในปีงบประมาณถัดไป
๓ ด้านการเงิน
การกากับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล
ผลการดาเนินการ

๗
แม้อนุกรรมการฯ จะมีการติดตามและกาชับให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด แต่ยังคงไม่สามารถ
ลดระดับความเสี่ยงจากสูงมากลงมาได้ แต่เชื่อว่าในช่วงปลายของแผน จะมีการทาข้อตกลงซึ่งทาให้เกิดภาระผูกพัน
แล้ว อีกทั้งยังจะมีการรับมอบงานโครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ จะทาให้มีการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ออกไป ซึ่งจะทาให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากสูงมาก
เรื่องที่ ๕ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจาไตรมาสที่ ๒
คณะอนุ กรรมการฯ ได้ช่วยกัน พิจ ารณากลั่นกรองรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งพบว่ายังมีการ
เบิกจ่ายในอัตราที่ต่าคือร้อยละ ๑๘.๔๖ ต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้คือร้อยละ ๕๒.๒๙
งบเงินกันเหลื่อมปีประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีทั้งสิ้น ๖๐ รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ ๕๖ รายการ
เรื่องที่ ๖ รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจาไตรมาสที่ ๒
อนุกรรมการฯ ได้ช่วยกัน กลั่นกรองรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจาไตรมาสที่ ๒ พบว่าโดยรวมถูกต้อง มีข้อเสนอแนะเพียงเล็กน้อย
๑. เรื่องเงินหลักประกันสัญญาที่ค้างในระบบเป็นเวลานาน ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นระบบ โดยทั้ง
๓ งาน ได้แก่ งานพัสดุ งานการเงิน และงานบัญชี ต้องมีทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อ
สามารถสอบยันข้อมูลระหว่างกันได้ และสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนการเบิกจ่าย
๑.๑ กรณี ห ลั กประกัน สั ญ ญาที่ เป็ นเงิน สด ต้องผ่ านการพิ จารณาให้ ความเห็ น จากงานพั ส ดุ งาน
การเงิน และงานบัญชี ก่อนนาเสนอผู้อานวยการ เพื่อขออนุมัติคืนเงินประกันสัญญา
๑.๒ กรณีหลักประกันสัญญาที่เป็นหนังสือค้าประกันของธนาคาร ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็น
จากงานพัสดุ และงานการเงิน ก่อนนาเสนอผู้อานวยการ เพื่อขออนุมัติคืนหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ขอให้ปรับปรุงการควบคุมที่มีอยู่เดิม เมื่อรับหนังสือค้าประกันของธนาคารแล้ว งานพัสดุ จัดทาสาเนา
ขึ้น ๑ ฉบับจัดเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิง และบันทึกส่งมอบต้นฉบับหนังสือค้าประกันของธนาคาร ให้งานการเงินเป็นผู้
เก็บไว้ในตู้เซฟ และจัดให้มีทะเบียนคุมเอกสารหรือสิ่งของที่เก็บในตู้เซฟ ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการรายงานเงินสด
ประจาวัน และเอกสารต่าง ๆ ที่อยู่ในตู้เซฟด้วย
๒. เรื่องเกี่ยวกับการประมูลซื้อสินค้าในตลาดอิ เล็กทรอนิกส์ ที่อาจจะขัดกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่
ประชุมขอให้หอภาพยนตร์เร่งจัดทาหนังสือขอผ่อนผัน และหรือ ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ในข้อระเบี ยบที่ห อภาพยนตร์ ไม่ส ามารถกระทาได้ และควรนาเรื่องนี้ห ารือกับคณะอนุกรรมการด้านปรับปรุง
ระเบียบด้วยอีกทาง
การติดตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ ได้มีการขยายสัญญาออกไปจนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
โครงการที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ครบกาหนดตามสัญญาแล้ว ตั้งแต่ ๒๔ กุมภาพันธ์คาดว่า
ผู้รับเหมาจะส่งงานล่าช้าราว ๔๐ วันซึ่งจะต้องเสียค่าปรับเป็นเงินราว ๒ ล้านบาท ซึ่งตามรายงานของผู้อานวยการ
แจ้งว่าผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดสุดท้ายแล้ว
โครงการที่ ๓ ตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์ มีความเกี่ยงเนื่องกับโครงการที่ ๑ ได้มีการขยาย
เวลาออกไปตามโครงการที่ ๑ ออกไปถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
โครงการที่ ๔-๖ ขณะนี้ได้จ้างคนนอกเข้ามาดาเนินการดูแลเรื่องการยกร่างแบบ TOR ดาเนินการไปแล้วราว ๘๐ %
โครงการที่ ๘ งานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ เป็นตัวชี้วัด กพร. ขณะนี้ดาเนินการไปตามเป้าหมายของไตรมาสที่ ๒
คือติดตั้ง Firewall และจัดเตรียมข้อมูล ๑,๐๐๐ รายการ
โครงการที่ ๙ งานจัดหาฟิล์มภาพยนตร์ฯ จากฟิล์มที่ออกฉายระหว่างปี ๒๕๒๕-๒๕๔๔ จานวน ๑,๔๗๕ เรื่อง
ขณะนี้หอภาพยนตร์จัดหาได้แล้ว ๙๕๑ เรื่องหรือ ๖๔.๔๗% ซึ่งเกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้เดิม ยังคงเหลือภาพยนตร์

๘
ทั้งสิ้น ๔๙๔ เรื่อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทาบัญชีรายชื่อภาพยนตร์เหล่านี้ออกมาเพื่อ ช่วยกันรณรงค์รวบรวมให้ได้มาก
ที่สุด
โครงการที่ ๑๒ – ๑๔ เป็นโครงการที่เป็นตัวชี้วัดกพร. อยู่ระหว่างการดาเนินการและทั้งหมดเป็นไปตามแผน
โครงการที่ ๑๘ “โครงการนาภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน” ภายหลังการจัดสัมมนาระดมความเห็นจากคณะทางานยก
ร่างหลักสูตรเมือวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายนที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ ก็สามารถจัดทาหลักสูตรและได้นาเสนอต่อเลขาฯ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว จะต้องติดตามต่อไป
โครงการที่ ๒๔ โครงการจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเผยแพร่ฯ ที่เป็นตัวชี้วัด กพร. ที่เป็นจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและบริการของหอภาพยนตร์จานวน ๑๒๐,๐๐๐ คนนั้น ขณะนี้ยอดอยู่ที่ ๕๗,๓๔๔ คน
นางพัชรภรณ์ อินทรียงค์ กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องโครงการนาภาพยนตร์กลับสู่
โรงเรี ย น ขอเสนอให้ ติ ด ต่ อ มู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม ซึ่ ง เป็ น ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพราะเขากาลังหาหลักสูตรเข้าไปสู่หลักสูตรการศึกษา
ทางไกลผ่ านดาวเที ย ม ซึ่ งจะกระจายการสอนไปยั งโรงเรีย นในเครื อ ข่ ายทั่ ว ประเทศ ถ้ าหอ
ภาพยนตร์สนใจ ก็สามารถดาเนินการได้ทันทีอีกช่องทางหนึ่ง

มติ ที่ ป ระชุ ม

รั บ ทราบและให้ ห อภาพยนตร์น าข้อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม ไปพิ จารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสม
๔.๒ เรื่ อ ง รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
(ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
งานยุ ท ธศาสตร์ ฝ่ ายบริห ารกลาง หอภาพยนตร์ ได้ ท ารายงานสรุป ผลการเบิ ก จ่า ย
งบประมาณประจาปี ๒๕๖๑ ในรอบไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ของ
หอภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผล
การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้จัดทารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ มาพร้อมนี้ด้วย
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (มี
เอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ น ไปตามคารับ รองการปฏิ บัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ว่าด้ว ย
บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมี
เรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

๙
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
๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส
ที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
ตามที่คณะกรรมการบริห ารหอภาพยนตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็ นชอบแผนการบริห ารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ น ไปตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ว่าด้ว ย
บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมี
เรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตร
มาส
บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการ
บริห ารความเสี่ ย งของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระหว่าง
มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบ

๔.๕ เรื่ อ ง รายงานการด าเนิ น งานตามแผนบริ หารจั ดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
ตามที่คณะกรรมการบริห ารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติหลักการแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ท ารายงานการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๖ เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
ตามที่คณะกรรมการบริห ารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗
พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การแผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น

๑๐
ซึ่งหอภาพยนตร์ ได้จัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)เรียบร้อย
แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป (มี
เอกสารแนบแล้ว)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การรับเจ้าหน้าที่ใหม่ในภาย
ภาคหน้า ต้องเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ชีวิตประจาวันสมัยใหม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบและให้นาข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการ

๔.๗ เรื่อง ผู้สอบบัญชีประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓๕
กาหนดให้หอภาพยนตร์ จัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการ ส่งให้ผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชีทุกปี
ในทุกรอบปี ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้
จ่ายเงิน และทรั พย์ สิ น ของหอภาพยนตร์ โดยให้ แสดงความเห็ นเป็ นข้อวิเคราะห์ ว่าการใช้จ่าย
ดังกล่าวไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทาบันทึกรายงานผล
การสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๕๕ การใช้หน้าที่และอานาจตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ นั้น ห้ามมิให้ผู้ว่าการหรือ
เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายดาเนินการสอบบัญชีโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับตรวจอัน
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
คณะอนุ กรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พิ จารณาว่าเห็ น ควรให้ ส านั กงานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของหอภาพยนตร์ เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและองค์การมหาชน
หลายแห่งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจึ ง น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อส่งสานักงานการ
ตรวจเงินเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

เห็นชอบในการแต่งตั้งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบ
บัญชีประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของหอภาพยนตร์

๑๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑ เรื่อง การจัดหลักสูตรอบรมของหอภาพยนตร์
นายกิ ต ติศั ก ด์ สุ ว รรณโภคิ น ที่ ป รึก ษา ได้เสนอแนะว่า การศึ ก ษาด้ านภาพยนตร์ ต าม
มหาวิทยาลัย มักมีจุดประสงค์จะมุ่งไปทางการศึกษาเพื่อผลิตภาพยนตร์ เมื่อจบการศึกษาออก
มาแล้วไม่แน่ ใจว่าตกงานกันเท่าไร แต่สังเกตว่านักศึกษาที่จบจาก มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จะไม่ตกงานเลย เพราะเขาสอนภาพยนตร์เหมือนกันแต่สอนทางช่าง เมื่อจบออกมา
นักศึกษาจะได้งานทาทั้งนั้น เพราะมีความต้องการทางด้านนี้มากกว่า แต่ ปัญหาที่สาคัญคือ คนที่
จบทางด้านช่างจะอ่อนเรื่องของภาษาอังกฤษ แม้แต่ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการทาภาพยนตร์ ก็ยัง
ไม่ค่อยรู้เรื่อง และในกองถ่ายจะมีศัพท์พิเศษเฉพาะทาง ดังนั้นถ้าหอภาพยนตร์จะเสริมการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเหล่ านี้ โดยการอบรมภาษาอังกฤษด้านภาพยนตร์ให้กับครูผู้สอนนี้ ซึ่งอาจจะ
ยุ่งยากบ้าง เพราะผู้เรียนต้องเห็นกล้องเห็นเฟรมของจริง ซึ่ง กรณีนี้หอภาพยนตร์อาจจะไปร่วมมือ
กับหน่วยงานที่มีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้ว เช่น บริษัทกันตนา ก็จะเป็นประโยชน์กับวงการภาพยนตร์
ได้
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ กรี เจริญ สุ ข ประธาน ขอให้ ห อภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะไป
พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม เช่น เรื่องใดทาได้หรือมีความพร้อมความสะดวกก็ทาและ
เสริมความสามารถที่เขาไม่มี โดยให้ทาเป็นหลักสูตรระยะสั้น

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดาเนินการ

ตามความเหมาะสม

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

