รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปผลการดาเนินงานหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปฏิทินกิจกรรม
4 ต.ค. 57

วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์จัดงานขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4

5 ต.ค. 57

วันราลึกถึง 44 ปีแห่งการจากไปของ มิตร ชัยบัญชา มีการแสดงดนตรีชุด “เพลงดังหนังมิตร” โดย
วงดนตรี กาญจนะผลิน และพิธีวางดอกไม้และจุดเทียนราลึกบนแผ่นโลหะจารึกรอยมือรอยเท้า
ณ ลานดารา

7- 11 ต.ค. 57 การประชุมสามัญประจาปี ครั้งที่ 24 สมาคมนักอนุรักษ์สื่อภาพเคลื่อนไหว (Association of
Moving Image Archivists – AMIA) ณ เมืองซาวาน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรองผู้อานวยการ
หอภาพยนตร์ร่วมการนาเสนอหัวข้อ On the Road, and Inside the Classroom: Advocacy
Campaigns in Southeast Asia and the Pacific
17 ต.ค. 57

วันสรรพสาตร จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าทองแถมถวัลย์วงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม

18 ต.ค. 57

วันหนังบ้าน Home Movie Day

27 ต.ค. 57

วันมรดกโสตทัศน์โลก หอภาพยนตร์ ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์
และหน่วยงานที่ทาหน้าที่อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ จัดงาน “วันมรดกโสตทัศน์โลก ประเทศไทย ครั้งที่ 9
Archives at Risk: Much More to Do มรดกโสตทัศน์ยังเสี่ยงอยู่: เราต้องสู้กันต่อไป”ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6

8 พ.ย. 57

จัดกิจรรมประทับรอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา ของ "ชุมพรและศรราม เทพพิทักษ์" และการเสวนา
ถึงประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์ไทยของทั้งคู่ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

10 พ.ย. - 14 ธ.ค. 57

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10

2 ธ.ค. 57

งานเปิ ด ตั ว โครงการรถโรงหนั ง เพื่ อ เด็ ก และเยาวชน ซึ่ ง มุ่ น เน้ น สร้ า งการเรี ย นรู้ สู่ ชุ ม ชนทั่ ว
ประเทศ

28 ธ.ค. 57

วันกาเนิดภาพยนตร์โลก กิจกรรมย้อนเวลาข้ามทวีป “119 ปี วันกาเนิดภาพยนตร์โลก” จัดงานเปิด
นิทรรศการชุดใหม่ Grand Café & Salon Indien ในบรรยากาศย้อนยุคสู่เหตุการณ์ในปี พ.ศ.
2438 เมื่อภาพยนตร์ถือกาเนิดขึ้นครั้งแรกบนโลกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และเปิดตัวนวนิยาย
เชิงสืบ สวนสอบสวน เรื่อง หนังม้วนที่หายไป THE MISSING REEL ผลงาน Christopher
Rawlence แปลโดย พงษ์ศักดิ์ กาญจนาคพันธุ์

7 ม.ค. 58

หอภาพยนตร์ คืนความสุขปีใหม่และฉลองวันเด็ก โดยจัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น โดราเอมอน
เพื่อนกันตลอดไป (Stand by Me: Doraemon) ในระบบสามมิติให้แก่เด็กพิการที่บ้านเด็กนนทภูมิ

10 ม.ค. 58

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

24 ม.ค. 58

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “หนังครูสู่การปฏิรูประบบการศึกษาไทย” ร่วมกับ นายปกป้อง จันวิทย์
หนึ่งในคณะผู้จัดทายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบโดย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

28 ม.ค. 58

หอภาพยนตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานนามรถโรงหนั ง คัน แรกของประเทศไทยและเอเชี ยว่ า “เฉลิ ม ทัศ น์ ” อั นหมายถึ ง
รถโรงฉายภาพยนตร์เพื่อสร้างโอกาสในการรับชมภาพยนตร์ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรง
เจริญพระชมพรรษาครบ 5 รอบ

31 ม.ค. 58

กิจกรรมลานดารา ดวงดาว จารุจินดา ณ ลานดารา หอภาพยนตร์ ศาลายา

21 ก.พ. 58

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “แจ๊สสยาม บนเส้นทางสายภาพยนตร์” และจัดฉายภาพยนตร์มรดก
ของชาติเรื่อง คนทรงเจ้า ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

14 มี.ค. 58

กิจกรรมลานดารา รณ ฤทธิชัย ณ ลานดารา หอภาพยนตร์ ศาลายา

21 - 28 มี.ค.58 เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ 5 (Salaya Doc 5) จัดฉายภาพยนตร์สารคดี
หาดูยากที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร
24 มี.ค. 58

กิจกรรมชั้นครู 9 จัดการบรรยายหัวข้อ “เสียงในภาพยนตร์” โดย ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ ผู้ออกแบบ
เสียงและวิศวกรด้านเสียง ซึ่งมีผลงานกากับด้านเสียงในภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศหลายเรื่อง

25 มี.ค. 58

คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมการทางานของหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อรับฟังแนวทางการดาเนินงานในการบริหารจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรม ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เมืองมายา และมหิดล
สิทธาคาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการบริหารหอภาพยนตร์เป็น
ผู้นาชม

4 เม.ย. 58

งานราลึกผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
100 ปี ประสู ติ พ ระองค์ เ จ้ า อนุ ส รมงคลการ “เสด็ จ พระองค์ ช ายเล็ ก ” ของวงการหนั ง ไทย
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

17 - 21 เม.ย. 58 กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ” โดย
หอภาพยนตร์ร่วมจัดฉายหนังกลางแปลงให้ผู้ที่สนใจได้รับชมที่ท้องสนามหลวง
12 - 18 เม.ย. 58 การประชุมสามัญประจาปีสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 71 (International
Federation of Film Archives - FIAF Congress 2015) ณ เมืองซิดนีย์ และเมืองแคนเบอร์รา

ประเทศ ออสเตรเลีย โดยมีหอภาพยนตร์และเสียงของออสเตรเลีย (National Film and Sound
Archive of Australia) เป็นเจ้าภาพ
22 - 28 เม.ย. 58 การประชุมสามัญประจาปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
แปซิฟิก ครั้งที่ 19 (The South East Asia - Pacific Audio Visual Archive Association 19th SEAPAVAA CONFERENCE) ที่ประเทศสิงคโปร์
9 พ.ค. 58

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “๑๐๐ ปี ชาตะกาล อานวย กลัสนิมิ ครูผู้เนรมิตมรดกภาพยนตร์ของ
ชาติ” โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

23 พ.ค. 58

กิจกรรมลานดารา มอส เต๋า โมทย์ ณ ลานดารา โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

5 มิ.ย. 58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร
ศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการ ตารวจภู ธ ร
ภาค 7 และคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เฝ้ารับเสด็จ

10 -17 มิ.ย. 58 หอภาพยนตร์ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย จัดเทศกาล
ภาพยนตร์เงียบ ครั้งที่ 2 (2nd Silent Film Festival in Thailand) ณ โรงภาพยนตร์ลิโด้และสกาล่า
โดยมี Stephen Horne และ Mauro Colombis สองนักเปียโนระดับโลกบรรเลงดนตรีประกอบ
ระหว่างการฉายภาพยนตร์ และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแสดงดนตรีประกอบ
ภาพยนตร์เงียบ ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
18 ก.ค. 58

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “การชุบชีวิตโรงภาพยนตร์เก่า ” โดยมี ดร.รังสิมา กุลพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม และ Philip Jablon ผู้จัดทาโครงการ South-east Asia
Movie Theater มาพูดคุยเรื่องการจัดการบูรณะโรงภาพยนตร์เก่าให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ณ
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

24 ก.ค. 58

กิจกรรเปิดเมืองมายา สนทยามายา

13 - 23 ส.ค. 58 เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 19 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
15 ส.ค. 58

งานราลึกและเรียนรู้สงครามโลก ครั้งที่ 2 ครบรอบ 70 ปี วันสันติภาพไทย โดยหอภาพยนตร์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
“สงคราม และ สันติภาพ ณ สยาม” ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

31 ส.ค. 58

งานประชุมวิชการด้านภาพยนตร์ ครั้งที่ 5 ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์

7 ก.ย. 58

วันสถาปนาหอภาพยนตร์ ครบรอบ 31 ปี

แผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2558 – 2561
มนุษย์เท่านั้นที่สามารถคิดให้เกิดความรู้ สามารถเรียนและสอนแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ให้ความรู้นั้นพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ ความรู้ที่จริงหรือสัจธรรม ที่ดีหรือคุณธรรม ที่งามหรือสุนทรธรรม เป็น
ความรู้ที่ทาให้เกิดสันติสุขแก่โลก ความรู้เป็นพรของมนุษย์ แต่ความรู้มิได้เกิ ดขึ้นได้เอง แต่เกิดจากการ
เรียนรู้ มนุษย์รู้จักสร้างเครื่องมือในการเรียนรู้หลายอย่าง ภาษาพูดเขียนเป็นอย่างเอก แต่สาหรับโลก
ปัจจุบัน หรือกล่าวว่าในรอบร้อยปีที่ผ่านมาและร้อยปีที่จะเดินไปข้างหน้า ภาษาของภาพยนตร์ หรืออาจ
เรียกคาอื่น ๆ ว่า ภาพเคลื่อนไหว หรือสื่อโสตทัศน์ คือภาษาของการ ได้เห็น ได้ยิน ได้รู้ ได้เข้าใจ นับเป็น
ภาษาที่ครองโลกอยู่
ด้วยความเชื่อว่า ภาษาภาพยนตร์เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของมนุษย์ ดังนั้น
ประโยชน์สูงสุดของภาพยนตร์ คือการใช้ให้เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเฉพาะการเรียนรู้
สัจธรรม คุณธรรม สุนทรธรรม
การเรียนรู้ที่สาคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ คือการเรียนรู้จักตนเอง ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือที่
นาเราไปได้เห็น ได้ยิน ได้รู้ ได้คิด ได้เข้าใจ สามารถทาให้ เราค้นพบสัจธรรม คุณธรรม สุนทรธรรม ซึ่ง
เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ ให้สมแก่พรที่มนุษย์ได้รับ เพื่อยังให้เกิดสันติสุขแก่โลก ความรู้เช่นนี้ เป็นธรรม
ปัญญา หอภาพยนตร์ จึงศรัทธาแก่กล้าในภาพยนตร์ ซึ่ง ยังให้เกิดปัญญา
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ปณิธาน

ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา
ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงานวิชาการและบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา
1. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญา และ มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
3. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์
สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
จะสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์

ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การขับเคลื่อนหอภาพยนตร์ให้ดารงมาตรฐานการดาเนินงาน
หอภาพยนตร์ ข องสมาพั น ธ์ ห อภาพยนตร์ น านาชาติ แ ละสร้ า งความ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ความสัมพันธ์กับหอภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 1 : การมีอาคารสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากรพอเพียงตามมาตรฐานของ
สมาพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ :

1. หอภาพยนตร์มีอาคารพร้อมเครื่องมือการอนุรักษ์
และการให้บริการเผยแพร่ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐาน
2. หอภาพยนตร์มีบุคลากรทีส่ ามารถอนุรักษ์ภาพยนตร์
และสิ่งเกี่ยวเนื่องตามมาตรฐานทั้งแบบอนาลอกและแบบดิจิทัลได้

กลยุ ท ธ์ ที่ 1 สร้ า งอาคารส าหรั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละการให้ บ ริ ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า และเผยแพร่
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : หอภาพยนตร์มีอาคารทีเ่ สร็จสมบูรณ์
ปี 2558
อาคารคลังแรกรับเสร็จ พร้อมห้องเก็บฟิล์มที่ได้มาตรฐาน
ตกแต่งภายในและโยกย้ายติดตั้งอุปกรณ์การอนุรักษ์จากอาคารเดิม
ทาสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์
ปี 2559
ดูแลการดาเนินการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแผน
จัดหางบประมาณสาหรับการตกแต่งภายในอาคารศูนย์ฯ ได้สาเร็จ
ปี 2560
การก่อสร้างอาคารสาเร็จตามแผน

โครงการก่อสร้างอาคารและงบลงทุนต่างๆ
1.1 โครงการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เป็นโครงการ
เพื่อสนับสนุนภารกิจของหอภาพยนตร์ในด้านการอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของสมาพันธ์หอภาพยนตร์
ระหว่างชาติ ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ 2555 และผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณ 2556 และ 2557
งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 67,940,000 บาท (หกสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นอาคารสูง 5 ชั้น สร้างขึ้น
เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องต่างๆ โดยมีห้องควบคุมอุณหภูมิ ที่ได้มาตรฐานสาหรับเก็บ
รักษาฟิล์มภาพยนตร์ และมีห้องปฏิบัติการซ่อมสงวนรักษาภาพยนตร์อย่างครบวงจร ถือเป็นสถานที่แห่งแรกสาหรับ

การตรวจซ่อมฟิล์มภาพยนตร์ ก่อนเข้าสู่กระบวนการอนุรักษ์และเก็บรักษาฟิล์ม ภาพยนตร์ให้คงสภาพ ก่อนเผยแพร่
ให้ประชาชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป ปัจจุบันอาคารคลังแรกรับฯ อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
1.2 โครงการก่ อ สร้ า งอาคารศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ แ ละบริ ก ารโสตทั ศ น์ แ ห่ ง ชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา เป็นการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ฯ ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ทันสมั ยและมีพื้นที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการ
อนุรักษ์ให้มีมาตรฐานระดับสากล ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ 2556 และผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณ
2557 และ 2558 ทาสัญญาก่อสร้างกับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จากัด (มหาชน) งบประมาณก่อสร้าง
ทั้งสิ้น 324,800,000 บาท (สามร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็นอาคารสูง 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 12,987 ตาราง
เมตร ประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ 512 ตารางเมตร และห้องฉายขนาดกลางและขนาดเล็กรวม 4 ห้อง
ห้ อ งสมุ ด และงานบริ ก ารหนั ง สื อ วารสารวิ ช าการ วิ ท ยานิ พ นธ์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาพยนตร์ ไ ทยและ
ต่างประเทศ 724 ตารางเมตร เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย
นอกจากนี้ ภ ายในอาคารศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ ฯ ยั ง มี ห้ อ งนิ ท รรศการถาวรเฉลิ ม พระเกี ย รติ 84 พรรษาภู มิ พ ลมหาราช
“ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ รัชกาลที่ 9 ความทรงจาที่สุดในโลก” และห้องนิทรรศการถาวร ประวัติหอภาพยนตร์ รวม
พื้นที่ 611 ตารางเมตร และห้องนิทรรศการหมุนเวียน จัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานภาพยนตร์ และมี
หน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัลที่ทันสมัย
อาคารศูน ย์ อนุ รั กษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ มีเป้าหมายในการทาสั ญญาก่อสร้างให้ส าเร็จ
ภายในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งได้ดาเนินการทาสัญญาและเริ่มงานก่อสร้างแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 และ
มีพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยสมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

Figure 1 อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการสื่อโสตทัศน์แห่งชาติ

กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาอุปกรณ์ในการอนุรักษ์และการให้บริการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ภาพยนตร์
สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้บริบูรณ์
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : หอภาพยนตร์สามารถอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องในมาตรฐาน
ของเทคโนโลยีดิจิทัลได้
ปี 2558
หอภาพยนตร์จัดหาอุปกรณ์สาหรับการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ด้วย
ระบบอะนาลอกและระบบดิจิทัล และติดตั้งเสร็จสิ้น และเริ่มเรียนรู้
การใช้งาน
ปี 2559
หอภาพยนตร์สามารถทาการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้ใน
ระดับมาตรฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล
ปี 2560
เริ่มให้บริการแก่ประชาชนด้านการศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่ผลงาน
จากการอนุรักษ์
หอภาพยนตร์จัดหาอุปกรณ์สาหรับการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ด้วยระบบอะนาลอกและระบบดิจิทัล
ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ระบบป้องกันอัคคีภัยห้องเก็บและห้องปฏิบัติการ
เครื่องสารองไฟอาคารคลังแรกรับ
ระบบควบคุมการเข้าออก
ระบบเสียงตามสาย
ระบบกล้องทีวีวงจรปิด
ระบบ Video Wall

Figure 2 อุปกรณ์อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ระบบดิจิทัล

เป้าประสงค์ที่ 2 : การบริหารจัดการคอลเลคชั่นให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :

บริหารจัดการกรุคงค้างให้สาเร็จเสร็จสิ้น ภายใน 2 ปี
มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure, hardware, guideline, program,
Work flow, tools, etc.) และระบบบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคอลเลคชั่น
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : มีระบบบริหารจัดการคอลเลคชั่น (ตั้งแต่การจัดหา (acquisition)
การซ่อมสงวนรักษา (preservation) การทาเครื่องมือสารสนเทศ
(cataloguing) ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ
ปี 2558
มี work flow การบริหารจัดการคอลเลคชั่น และ นโยบายการจัดหา
ปี 2559
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลคอลเลคชั่น
ทีส่ ามารถสืบค้นได้
ปี 2560
ดูแลการดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ปี 2561
ระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลคอลเลคชั่นได้รับการ
พัฒนาให้เป็นมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิบัติการชาระคลังคงค้างและตรวจสภาพภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : กรุคลังคงค้างได้รับการชาระ ภายใน 2 ปี
ปี 2558
มีแผนการปฏิบัติงาน และเริ่มชาระคลังคงค้างร้อยละ 30
ปี 2559
ชาระคลังคงค้างเสร็จสิ้นร้อยละ 70
โครงการชาระคลังจัดเก็บ เกิดขึ้นเนื่องหอภาพยนตร์ ได้รับบริจาคฟิล์มภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และ
สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์เก็บสะสมไว้เป็นจานวนมาก จึงมีแผนการปฏิบัติงานชาระกรุคงค้าง เพื่อจัดระเบียนในการ
เก็บรักษาสิ่งของเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายที่จะชาระ จัดทาทะเบียนและจัดเก็บ ฟิล์มภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องต่างๆ ที่อยู่ในคลังของกลุ่มงานภาพยนตร์ กลุ่มงานกิจกรรม กลุ่มงานสารสนเทศ และกลุ่มงานดิจิทัล ให้ได้
ร้อยละ 30

Figure 3 การจัดจาแนกประเภทภาพยตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องต่างๆ

Figure 4 การชาระกรุคงค้างในโกดังจัดเก็บภาพยนตร์

เป้าประสงค์ที่ 3 : แสวงหาภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ :

1. หอภาพยนตร์มีภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายตั้งแต่ปี 2525 - 2544
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ที่แสวงหาได้
จานวน 30,000 รายการ
กลยุทธ์ที่ 1 เติมเต็มคลังภาพยนตร์ไทยให้สมบูรณ์
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ : จ านวนร้ อ ยละภาพยนตร์ ไ ทยที่ อ อกฉายตั้ ง แต่ ปี 2525 - 2544
ที่หอภาพยนตร์ฯ มี
ปี 2558
ร้อยละ 30
ปี 2559
ร้อยละ 40
ปี 2560
ร้อยละ 50
ปี 2561
ร้อยละ 60
ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับก่อนหน้านี้ หอภาพยนตร์มีแผนในการแสวงหาภาพยนตร์เรื่องที่ออกฉายใน
โรงภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 - 31 ธันวาคม 2554 ที่หอภาพยนตร์ยังไม่มี ซึ่งสามารถจัดหาได้ถึงร้อยละ
93.4 และในแผนปฏิบัติงานปี 58 นี้ หอภาพยนตร์มีแผนแสวงภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายตั้งแต่ปี 2525 - 2544 ให้ได้
ร้อยละ 30 เพื่อเติมเต็มคลังภาพยนตร์ไทยให้สมบูรณ์

กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิบัติการแสวงหาภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จานวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้แสวงหา
ปี 2558
5,000 รายการ
ปี 2559
5,000 รายการ
ปี 2560
10,000 รายการ
ปี 2561
10,000 รายการ
โครงการจัดหาฟิล์มภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
ประเภท/หน่วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ฟิล์มภาพยนตร์ /(เรื่อง) 14 9
4
1
2
3 95
สารคดี/หนังบ้าน/(เรื่อง) 81 11 20 47
5
11
1
58 88 2
สื่อโสตทัศน์/(รายการ)
8 14 42 256 830 9
3
11 55 เอกสารสนเทศ/(รายการ) 3 21 170 153 1,573 159 1,012 223 - 217
อุปกรณ์/(รายการ)
5 16 29 110 21 10 10 28 31 26

ส.ค. ก.ย. รวม
10 - 138
65 - 389
- 1228
610 - 4141
16 - 302

Table 1 ตารางแสดงจานวนการจัดหาฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

เป้าประสงค์ที่ 4 : แสดงศักยภาพด้านการอนุรักษ์และการซ่อมแซมฟิล์มภาพยนตร์
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ :

1. จานวนฟิล์ ม สื่ อโสตทัศน์ และสิ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ที่ได้รับการตรวจ
สภาพและซ่อมสงวนรักษา
2. หอภาพยนตร์ฯ บูรณะภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล จานวน 5 เรื่อง
3. ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะด้วยระบบดิจิทัลได้รับการฉายจานวน 100 รอบ
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : 1. หอภาพยนตร์ฯ สามารถบูรณะภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัลได้
2. ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะด้วยระบบดิจิทัลได้รับการเผยแพร่ในเทศกาล
ภาพยนตร์ ชั้นนาในต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 ปฏิบัติการตรวจสภาพและซ่อมสงวนรักษาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อเป็น
มรดกของชาติ
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จานวนของที่ได้รับการตรวจสภาพและซ่อมสงวนรักษาภาพยนตร์
ปี 2558
ตรวจซ่อมฟิล์ม 500,000 ฟุต
พิมพ์ - ล้างฟิล์มสี 100,000 ฟุต
ถ่ายทอดเป็นดิจิทัลเพื่อบริการ สื่อโสตทัศน์ 1,000 รายการ
ซ่อมสงวนรักษาเอกสารสารสนเทศ 1,000 แผ่น

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ตรวจซ่อมฟิล์ม 500,000 ฟุต
ถ่ายทอดเป็นดิจิทัล เพื่อบริการ สื่อโสตทัศน์ 1,000 รายการ
ซ่อมสงวนรักษาเอกสารสารสนเทศ 1,000 แผ่น
ตรวจซ่อมฟิล์ม 1,000,000 ฟุต
ถ่ายทอดเป็นดิจิทัล เพื่อบริการ สื่อโสตทัศน์ 2,000 รายการ
ซ่อมสงวนรักษาเอกสารสารสนเทศ 1,000 แผ่น
ตรวจซ่อมฟิล์ม 1,000,000 ฟุต
ถ่ายทอดเป็นดิจิทัล เพื่อบริการ สื่อโสตทัศน์ 2,000 รายการ
ซ่อมสงวนรักษาเอกสารสารสนเทศ 1,000 แผ่น

โครงการที่สาคัญ โครงการซ่อมสงวนรักษาฟิล์มภาพยนตร์
1) ตรวจซ่อมฟิล์มภาพยนตร์ 500,000 ฟุต เป้าหมายปฏิบัติงานซ่อมฟิล์ม เดือนละ
42,000 ฟุต ดาเนินการได้ครบตามเป้าหมายแล้ว
2) พิมพ์ - ล้างฟิล์มภาพยนตร์สี 100,000 ฟุต เป้าหมายดาเนินการจัดส่งฟิล์มภาพยนตร์
พิมพ์- ล้าง เพื่อทาสาเนาภาพยนตร์

Figure 5 ภาพใบปิดภาพยนตร์ที่ทาการอนุรักษ์

1.2 โครงการแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศน์และฟิล์มภาพยนตร์ เป้าหมายถ่ายทอดสื่อโสตทัศน์เป็น
ดิจิทัล 1,000 รายการ ทาการแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศน์และฟิล์มภาพยนตร์ บรรลุตามเป้าหมาย
1.3 โครงการซ่อมสงวนรักษาเอกสารสนเทศด้านภาพยนตร์ เป้าหมาย 1,000 รายการ บรรลุตาม
เป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 2 หอภาพยนตร์ฯ บูรณะภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จานวนภาพยนตร์ได้รับการบูรณะ
ปี 2558
จานวน 1 เรื่อง โดยการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก
ปี 2559
จานวน 1 เรื่อง โดยการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก
ปี 2560
จานวน 1 เรื่อง โดยจัดจ้างหน่วยงานภายนอก
ปี 2561
จานวน 2 เรื่อง โดยหอภาพยนตร์เองและจัดจ้างหน่วยงานภายนอก

โครงการที่สาคัญการบูรณะภาพยนตร์ เรื่อง สันติ – วีณา
หอภาพยนตร์ ได้ ติดตามภาพยนตร์ เรื่อง สันติ-วีณา ผลงานสร้างและกากับของ รัตน์ เปสตันยี
( 2497) ซึ่งได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 ที่กรุงโตเกียว ซึ่งฟิล์มภาพยนตร์ต้นฉบับ
ในประเทศไทยได้ศูนย์หายไป ก่อนพบว่าที่สถาบันภาพยนตร์แห่งสหราชอาณาจักร British Film Institute (BFI) มี
สาเนาฟิล์มต้นฉบับอยู่ หอภาพยนตร์จึงได้ประสานงานกับ (BFI) เพื่อขอนาฟิล์มภาพยนตร์ดังกล่าวไปบูรณะที่แล็บ
L'Immagine Ritrovata ประเทศอิตาลี และทาสาเนาฟิล์มกลับมาเก็บรักษาไว้ที่หอภาพยนตร์ประเทศไทย เพื่อ
เผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงคุณค่ามรดกภาพยนตร์ของชาติ ต่อไป โดยทางแล็บได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสารวจสภาพฟิล์ม
เบื้องต้นที่ BFI ก่อนส่งรายงานผลการสารวจกลับมาให้หอภาพยนตร์พิจารณา หลังจากนั้นหอภาพยนตร์จึงทาสัญญา
บูรณะฟิล์มภาพยนตร์ เรื่อง สันติ-วีณา กับแล็บ L'Immagine Ritrovata ประเทศอิตาลี โดยหอภาพยนตร์ได้ติดตาม
ผลความคืบหน้าในการบูรณะฟิล์มภาพยนตร์ อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถนาภาพยนตร์ที่ผ่านการบูรณะออก
เผยแพร่ได้ในปีงบประมาณ 2559

Figure 5 ภาพใบปิดภาพยนตร์ เรื่อง สันติ - วีณา (บน) และภาพ รัตน์ เปสตันยี ผู้กากับภาพยนตร์ (ล่างซ้าย)

กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะด้วยระบบดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ 1 เชิงปริมาณ : จานวนรอบฉายภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะ
ปี 2558
จานวน 20 รอบ
ปี 2559
จานวน 20 รอบ
ปี 2560
จานวน 20 รอบ
ปี 2561
จานวน 40 รอบ
หอภาพยนตร์ ได้จัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย (2498) ผลงานภาพยนตร์ของ
รัตน์ เปสตันยี ที่หอภาพยนตร์ได้ทาการบูรณะด้วยระบบดิจิทัล เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมความงามและคุณค่าของ
ภาพยนตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์
ไทย วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และการดาเนินงานในปัจจุบันหอภาพยนตร์อยู่ระหว่างบูรณะภาพยนตร์ เรื่อง สันติ วีณา ผลงานการกากับของ รัตน์ เปสตันยี ด้วยระบบดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 2 เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะได้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติใน
ต่างประเทศ
ปี 2558
จานวน 5 เทศกาล
ปี 2559
จานวน 5 เทศกาล
ปี 2560
จานวน 7 เทศกาล
ปี 2561
จานวน 10 เทศกาล

กิจกรรมที่สาคัญ เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติสิงคโปร์ ครั้งที่ 25
หอภาพยนตร์ทาการจัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย (2498) ที่ผ่านการบูรณะเรียบร้อยแล้ว
ในโครงการรถโรงหนังที่ออกเดินทางไปฉายภาพยนตร์ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโรงภาพยนตร์ได้ชม และได้รับ
เกียรติเข้านาภาพยนตร์เข้าร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติสิงคโปร์ ครั้งที่ 25 (Singapore International
Film Festival) ระหว่างวันที่ 4 -14 ธันวาคม 2558 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี หอภาพยนตร์จึงนา
ภาพยนตร์ไทย เรื่อง ชู้ (2515) และวัยอลวน (2519) เข้าร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์

Figure 6 จัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง ชู้ (2515) ในเทศกาล SGIFF 2015

Figure 7 จัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง ชู้ (2515) ในเทศกาล SGIFF

Figure 8 จัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง วัยอลวน (2519) ผลงานกากับของ เปี๊ยก โปสเตอร์

เป้าประสงค์ที่ 5 : สร้างความสัมพันธ์กับหอภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : หอภาพยนตร์ได้รับการยอมรับจากหอภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จานวนหอภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียนที่มีความสัมพันธ์กับหอภาพยนตร์
กลยุทธ์ที่ 1 หอภาพยนตร์ให้ความร่วมมือหรืออนุเคราะห์หอภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียนในการ
อนุรักษ์และหรือเผยแพร่ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จานวนหอภาพยนตร์ในภูมิภาคที่มีความสัมพันธ์
ปี 2558
จานวน 1 – 2 แห่ง
ปี 2559
จานวน 2 – 3 แห่ง
ปี 2560
จานวน 3 – 4 แห่ง
ปี 2561
จานวน 4 – 5 แห่ง
กลยุทธ์ ที่ 2 หอภาพยนตร์ จั ดการอบรมเรื่ องการอนุรั ก ษ์ แ ละการเผยแพร่ ภ าพยนตร์ แ ละสิ่ ง
เกี่ยวเนื่องแก่หอภาพยนตร์อื่นในภูมิภาคอาเซียน
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จานวนครั้ง จานวนหน่วยงานที่เข้าร่วม และจานวนผู้เข้ารับการอบรมต่อปี
ปี 2559 จานวน 1 ครั้ง 1 – 2 หน่วยงาน 2 – 6 คน
ปี 2560 จานวน 1 ครั้ง 2 – 3 หน่วยงาน 4 – 10 คน
ปี 2561 จานวน 2 ครั้ง 3 – 6 หน่วยงาน 8 – 20 คน

กิจกรรมที่สาคัญ เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ International Film Heritage Festival
หอภาพยนตร์ เข้า ร่วมเทศกาลภาพยนตร์ International Film Heritage Festival หรือ
MEMORY! ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2558 ซึ่งคณะ
เจ้าหน้ าที่และผู้บริ หารหอภาพยนตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีแนวทางการสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์กับหอภาพยนตร์เมียนมาร์ต่อไป

Figure 9 เทศกาลภาพยนตร์ International Film Heritage Festival หรือ MEMORY! ครั้งที่ 3

ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ที่ 2 :
การสร้า งสมทรั พ ยากรและองค์ ความรู้ ด้ านภาพยนตร์
สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการศึกษาค้นคว้า
และการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ
เป้ า ประสงค์ ที่ 1 : สร้า งหอภาพยนตร์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในเชิ ง วิ ช าการ และการส่ ง เสริ ม
การศึกษาภาพยนตร์นอกระบบ
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ :

1. หอภาพยนตร์ฯ จัดกิจกรรมเชิงวิชาการ 30 ครั้ง
2. นักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงหนังโรงเรียน 100,000 คน
3. จ านวนองค์ ค วามรู้ ด้ า นภาพยนตร์ เ ชิ ง วิ ช าการที่ ห อภาพยนตร์ ฯ ผลิ ต
หรือให้การสนับสนุน 20 เรื่อง
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : 1. หอภาพยนตร์ฯ ผลักดันหลักสูตร ‘ดูออก ทาได้’ (Film Literacy)
ให้อยู่ในระบบการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 หอภาพยนตร์ฯ จัดทาหรือสนับสนุนการจัดทาองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านภาพยนตร์
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จานวนองค์ความรู้เชิงวิชาการที่หอภาพยนตร์ฯ ผลิตหรือให้การสนับสนุน
ปี 2558
จานวน 2 เรื่อง
ปี 2559
จานวน 2 เรื่อง
ปี 2560
จานวน 3 เรื่อง
ปี 2561
จานวน 3 เรื่อง
โครงการสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการด้านภาพยนตร์ ในปี 2558 นี้
หอภาพยนตร์ได้สนับสนุนการจัดทางานวิจัย จานวน 5 เรื่อง ได้แก่
1. การศึกษาความเป็นไปได้โครงการฟื้นฟูโรงภาพยนตร์เฉลิมธานี
2. การศึกษาเก็บข้อมูลโรงภาพนตร์สะแตนอะโลนในประเทศไทย
3. ให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ เรื่อง อัตลักษณ์ของภาพยนตร์ไทยที่ผลิตโดย GTH
4. ให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยนอกกระแส ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2543 – 2555
5. ให้ ทุ น สนั บ สนุ น วิ ท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง สา ระหรื อ บั น เทิ ง ภาพยนตร์ วั ย รุ่ น ของ
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

กลยุทธ์ที่ 2 หอภาพยนตร์ฯ จัดกิจกรรมเชิงวิชาการด้านภาพยนตร์ (หลักสูตร, อบรม,
Work shop, เสวนา, การประชุมวิชาการ)
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมเชิงวิชาการที่หอภาพยนตร์ฯ จัด
ปี 2558
จานวน 5 ครั้ง
ปี 2559
จานวน 7 ครั้ง
ปี 2560
จานวน 8 ครั้ง
ปี 2561
จานวน 10 ครั้ง

กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ที่สาคัญ
โครงการสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการด้านภาพยนตร์ โดยสถาบันหนัง
ไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมหลักสูตรประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เบื้องต้น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14
กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2558

Figure 10 อบรมหลักสูตรประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ รุ่นที่ 3

กิจกรรมชั้นครู 9 จัดการบรรยายหัวข้อ “เสียงในภาพยนตร์” โดย ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ ผู้ออกแบบ
เสียงและวิศวกรด้านเสียง ซึ่งมีผลงานกากับด้านเสียงในภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศหลายเรื่อง

Figure 11 กิจกรรมชั้นครู MASTER CLASS ครั้งที่ 9

งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ ครั้งที่ 5 สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
จัดงานประชุมวิช าการเพื่อสนับ สนุ นการสร้างสมองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ไทย สนับสนุนการใช้ภาพยนตร์เป็น
เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และเปิดพื้นที่ให้แก่นักวิชาการด้านภาพยนตร์รุ่นใหม่ได้นาเสนอผลงานของศึกษาที่
ตนเองสนใจ โดยมีผลงานวิชาการทีร่ ่วมนาเสนอจานวน 8 เรื่อง ดังนี้
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล “ภาพสร้าง”ของผู้กากับไทยในบริบทนานาชาติ โดย วิกานดา พรหมขุนทอง
สาระหรือบันเทิ? : ภาพยนตร์วัยรุ่นโดยบัณฑิต ฤทธิ์ถกล ในฐานะภาพสะท้อนการเปลี่ยนผ่านทาง สังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย โดย ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์
อัตลักษณ์ภาพยนตร์ไทยที่ผลิตโดยจีทีเอช โดย ประกายกาวิล ศรีจินดา
ประวัติศาสตร์นิพนธ์: ภาพยนตร์ในสังคมไทย โดย ปฏิพัทธ์ สถาพร
ธุรกิจภาพยนตร์ฮ่องกงในกรุงเทพฯ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดย กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์
ดนตรีประกอบภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย โดย เกษมสันต์ พรหมสุภา
“เชียงใหม่” กับมายาคติในภาพยนตร์ โดย ณัฐกร วิทิตานนท์
ความเป็นไทยในความเป็นอื่น: นโยบายรัฐต่อภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทาในประเทศไทย โดย เวฬุรีย์
เมธาวีวินิจ

Figure 12 การประชุมวิชาการด้ านภาพยนตร์ ครัง้ ที่ 5

กิจกรรมที่สาคัญ โครงการโรงหนังโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 หอภาพยนตร์ฯ จัดโรงหนังโรงเรียนทั่วประเทศ
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงหนังโรงเรียน
ปี 2558
จานวน 20,000 คน
ปี 2559
จานวน 22,500 คน
ปี 2560
จานวน 25,000 คน
ปี 2561
จานวน 27,500 คน

Figure 13 โปรแกรมภาพยนตร์สาหรับนักเรียนช่วงอายุต่างๆ

กลยุทธ์ที่ 4 หอภาพยนตร์ฯ ผลักดันหลักสูตร ‘ดูออก ทาได้’ (Film Literacy) ให้อยู่ในระบบ การศึกษา
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : หลักสูตร ‘ดูออก ทาได้’ (Film Literacy) ถูกบรรจุให้อยู่ในระบบการศึกษา
ปี 2558
หอภาพยนตร์ฯ ค้นคว้า และทาวิจัยเรื่อง ‘ดูออก ทาได้’ (Film Literacy)
และหาความเป็นไปได้ในการผลักดันหลักสูตรดังกล่าวเข้าไปในหลักสูตร
การศึกษา
ปี 2559
หอภาพยนตร์ฯ จัดทาหลักสูตร ‘ดูออก ทาได้’ (Film Literacy) สาหรับ
เด็กและเยาวชน
ปี 2560
หอภาพยนตร์ฯ ทดลองการใช้หลักสูตร ‘ดูออก ทาได้’ (Film Literacy)
สาหรับเด็กและเยาวชน
ปี 2561
หอภาพยนตร์ฯ ผลักดันหลักสูตร ‘ดูออก ทาได้’ (Film Literacy) เข้าสู่
การศึกษาในระบบ
กลยุ ท ธ์ ที่ 5 ส่ ง เสริ ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ าพยนตร์ ไ ทยให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในฐานะแหล่ ง การศึ กษา
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์
ปี 2558
มีการพัฒนาเนื้อหาและวิธีการนาเสนอในการนาชมให้สมบูรณ์ขึ้น
และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรนาชม
ปี 2559
มีการพัฒนาเนื้อหาและวิธีการนาเสนอในการนาชมให้สมบูรณ์ขึ้น
และเพิ่ม ศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรนาชม (ต่อเนื่อง)
ปี 2560
มีการพัฒนาสถานที่จัดแสดงของของพิพิธภัณฑ์
ปี 2561
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ให้การยอมรับพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทยในฐานะแหล่งการศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่ดีที่สุด
ของประเทศไทย

โครงการพัฒนาพิพิธ ภัณฑ์ภาพยนตร์ ไ ทยและคลังวัตถุพิพิธ ภัณฑ์ อยู่ระหว่างจัดทา
Application พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถดาวน์โหลดและเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดวัตถุจัดแสดง
ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

Figure 14 ตัวอย่างวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก หรือเกี่ยวข้องกับการถ่ายทาภาพยนตร์ไทย

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : การให้ บ ริ ก ารด้ า นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล สารสนเทศของ
หอภาพยนตร์ ไ ด้ ส มความประสงค์ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและการจั ด กิ จ กรรมเผยแพร่ ข อง
หอภาพยนตร์สู่สาธารณะชนตามปณิธานของหอภาพยนตร์ได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาห้องสมุดและโสตทัศนสถานเชิด ทรงศรี ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลของ
ภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ :

1. จานวนข้อมูลสารสนเทศในเครื่องมือช่วยค้นเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 14,000 รายการ
2. จานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการเพิ่มขึ้น 10,000 รายการ
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : 1. ประชาชนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จานวนข้อมูลสารสนเทศในเครื่องมือช่วยค้นที่เพิ่มขึ้น
ปี 2558
3,000 รายการ
ปี 2559
3,000 รายการ
ปี 2560
4,000 รายการ
ปี 2561
4,000 รายการ
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มพูนทรัพยากรสารสนเทศด้านภาพยนตร์
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จานวนทรัพยากรสารสนเทศด้านภาพยนตร์ที่ให้บริการเพิ่มขึ้น
ปี 2558
1,000 รายการ
ปี 2559
1,000 รายการ
ปี 2560
1,000 รายการ
ปี 2561
1,000 รายการ

การบริการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์

Figure 15

การให้ บริ การค้ นคว้ าข้ อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ งานห้ องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาช่องทางการเข้าถึงการบริการข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 1 เชิงคุณภาพ : การให้บริการห้องสมุดได้รับการพัฒนาอย่างเป็นมาตรฐาน
ปี 2558
มีหลักการและระเบียบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพื่อให้การบริการเป็นไป
อย่างถูกต้อง
ปี 2559
มีระบบ Online สามารถให้บริการค้นคว้าออนไลน์ได้
ปี 2560
จัดห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ในอาคารศูนย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติ
ปี 2561
เปิดห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ในอาคารศูนย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติอย่างสมบูรณ์

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงกิจกรรมเพื่อสาธารณะต่างๆ ของ
หอภาพยนตร์
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : 1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบริการของหอภาพยนตร์ ไม่น้อยกว่า 400,000คน
2. รถโรงหนังให้บริการไม่น้อยกว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบริการของหอภาพยนตร์มีความพึงพอใจ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้นอกระบบ การเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัดที่ 1 เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบริการของหอภาพยนตร์
(กิจกรรมฉายภาพยนตร์, โรงหนังโรงเรียน, กิจกรรมเชิงวิชาการ
กิจกรรมพิเศษต่างๆ, พิพิธภัณฑ์, บริการห้องสมุด ฯลฯ)
ปี 2558
80,000 ราย
ปี 2559
100,000 ราย
ปี 2560
100,000 ราย
ปี 2561
120,000 ราย
ตัวชี้วัดที่ 2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ปี 2558
ร้อยละ 80
ปี 2559
ร้อยละ 80
ปี 2560
ร้อยละ 85
ปี 2561
ร้อยละ 85
กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิบัติการรถโรงหนังเดินสายทั่วประเทศ
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จานวนจังหวัดที่รถโรงหนังเดินทางไปให้บริการ (ไม่นับซ้า)
ปี 2558
จานวน 12 จังหวัด
ปี 2559
จานวน 14 จังหวัด
ปี 2560
จานวน 16 จังหวัด
ปี 2561
จานวน 18 จังหวัด

โครงการที่สาคัญ รถโรงหนังเฉลิมทัศน์

เส้นทางจัดฉายภาพยนตร์ โครงการรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ประจาปี 2558
แผนงานตามการสารวจเส้นทางกาหนดเดินทาง 4 ภาค จัดฉายภาพยนตร์ 14 จังหวัด
รอบเช้า : จัดฉายภาพยนตร์สาหรับโรงหนังโรงเรียน 2 รอบ
รอบค่า : จัดฉายภาพยนตร์สาหรับประชาชนทั่วไปให้ได้ชมภาพยนตร์ไทยที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ 1 รอบ
ภาค
กลาง

วันที่
16 ก.พ. 58
17 ก.พ. 58
18 ก.พ. 58
19 ก.พ. 58
20 ก.พ. 58
23 ก.พ. 58
24 ก.พ. 58
25 ก.พ. 58

สถานที่
โรงเรียนวัดหนองพันเทา
โรงเรียนวัดจาปา
โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
โรงเรียนวัดปลายนา
โรงเรียนวัดเขาพระ
โรงเรียนวัดหนองทราย
โรงเรียนบ้านพุน้าร้อน

จังหวัด
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

จานวนผู้ชม
ตามแผน
4 จังหวัด
จัดฉาย 26 วัน
วันละ 3 รอบ
รอบละ 100
รวม 5,900 คน

ภาค

ใต้ 2 จังหวัด

ภาคอีสาน

26 ก.พ. 58
27 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
3 มี.ค. 58
5 มี.ค. 58
6 มี.ค. 58
9 มี.ค. 58
11 มี.ค. 58
12 มี.ค. 58
13 มี.ค. 58
16 มี.ค. 58
วันที่
17 มี.ค. 58
18 มี.ค. 58
19 มี.ค. 58
20 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
24 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
8 มิ.ย. 58
9 มิ.ย. 58
10 มิ.ย. 58
11 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 58
15 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
19 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
23 มิ.ย. 58
24 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
20 ก.ค. 58
22 ก.ค. 58

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2
โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
โรงเรียนบ้านอูล่อง
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว
โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2
โรงเรียนบ้านลาพระ
สถานที่
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก
โรงเรียนวัดแก้ว
โรงเรียนวัดจันทาราม
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม
โรงเรียนประถมฐานบินกาแพงแสน
โรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน
โรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน
ที่ว่าการอาเภอท่าแพ
ที่ว่าการอาเภอละงู
ที่ว่าการอาเภอละงู
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา"
เทศบาลเมืองสตูล
เทศบาลเมืองสตูล
โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์
อุทิศ 2 )
โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งขมิ้น
ลานสระบัว
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
ที่ว่าการอาเภอระโนด
ที่ว่าการอาเภอระโนด
โรงเรียนบ้านโคกงาม
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

อ.บ่อพลอย จ.สุพรรณบุรี
อ.บ่อพลอย จ.สุพรรณบุรี
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
จังหวัด
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
อ.บางแพ จ.ราชบุรี
อาเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
อ.ท่าแพ จ.สตูล
อ.ละงู จ.สตูล
อ.ละงู จ.สตูล
อ.ควนกาหลง จ.สตูล
อ.เมือง จ.สตูล
อ.เมือง จ.สตูล
อ.บางกล่า จ.สงขลา
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อ.นาหม่อม จ.สงขลา
อ.เมือง จ.สงขลา
อ.สทิงพระ จ.สงขลา
อ.ระโนด จ.สงขลา
อ.ระโนด จ.สงขลา
จ.เลย
จ.เลย

จานวนผู้ชม

คาด 2 จังหวัด
จัดฉาย 13 วัน
วันละ 3 รอบ
รอบละ 100
รวม 3,735 คน

คาด 4 จังหวัด
จัดฉาย 29 วัน

23 ก.ค. 58
24 ก.ค. 58

ภาค

เหนือ

27 ก.ค. 58
28 ก.ค. 58
30 ก.ค. 58
31 ก.ค. 58
3 ส.ค. 58
4 ส.ค. 58
5 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
วันที่
7 ส.ค. 58
11 ส.ค. 58
12 ส.ค. 58
13 ส.ค. 58
14 ส.ค. 58
17 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
20 ส.ค. 58
21 ส.ค. 58
24 ส.ค. 58
25 ส.ค. 58
26 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
31 ส.ค. 58
2 ก.ย. 58
4 ก.ย. 58
6 ต.ค. 58
7 ต.ค. 58
8 ต.ค. 58
9 ต.ค. 58

โรงเรี ย นอนุ บ าลเชี ย งคาน “ปทุ ม มา
สงเคราะห์”
โรงเรี ย นอนุ บ าลเชี ย งคาน “ปทุ ม มา
สงเคราะห์”
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
โรงเรียนบ้านนากลาง
โรงเรียนบ้านหนองบัวคาแลน
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
สถานที่
โรงเรียนจริยานุสรณ์
ที่ว่าการอาเภอโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลภู่แก้ว
โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล
โรงเรียนหนองไผ่หนองหิน
โรงเรียนโนนสมบูรณ์
โรงเรียนโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหัวขัว
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน
เทศบานเมืองท่าบ่อ
โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
โรงเรียนพานพร้าว
โรงเรียนอนุบาลสังคม
โรงเรียนสังคมวิทยา
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย

จ.เลย

วันละ 3 รอบ

จ.เลย

รอบละ 100

จ.เลย
จ.เลย
จ.เลย
จ.เลย
จ.หนองบัวลาภู
จ.หนองบัวลาภู
จ.หนองบัวลาภู
จ.หนองบัวลาภู
จังหวัด
จ.หนองบัวลาภู
จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี
จ.หนองคาย
จ.หนองคาย
จ.หนองคาย
จ.หนองคาย
จ.หนองคาย
จ.หนองคาย
จ.หนองคาย
ศาลากลางจังหวั ด สานัก งานวั ฒนธรรม จ. เชียงราย
จังหวัด
ศาลากลางจังหวั ด สานัก งานวั ฒนธรรม จ. เชียงราย
จังหวัด
ที่ว่าการอาเภอแม่สาย
จ. เชียงราย
ที่ว่าการอาเภอแม่สาย
จ. เชียงราย

รวม 8,700 คน

จานวนผู้ชม

4 จังหวัด
จัดฉาย 32 วัน
วันละ 3 รอบ
รอบละ 100

ภาค

12 ต.ค. 58
13 ต.ค. 58
19 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
21 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
27 ต.ค. 58
28 ต.ค. 58
30 ต.ค. 58
2 พ.ย. 58
3 พ.ย. 58
วันที่
4 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
9 พ.ย. 58
10 พ.ย. 58
11 พ.ย. 58
12 พ.ย. 58
13 พ.ย. 58
16 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
18 พ.ย. 58
19 พ.ย. 58
20 พ.ย. 58
23 พ.ย. 58
24 พ.ย. 58
25 พ.ย. 58
26 พ.ย. 58

ที่ว่าการอาเภอเชียงของ
ที่ว่าการอาเภอเวียงแก่น
ที่การอาเภอเวียงป่าเป้า
ที่ว่าการอาเภอแม่สรวย
ที่ว่าการอาเภอพาน
กว๊านพะเยา อาเภอเมือง
กว๊านพะเยา อาเภอเมือง
วัดศรีโคมคา
ที่ว่าการอาเภอจุน
โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ที่ว่าการอาเภอภูซาง
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
สถานที่
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 2
ลานรวมใจริมแม่น้าน่าน
ลานรวมใจริมแม่น้าน่าน
โรงเรียนสา
โรงเรียนสา
โรงเรียนบ้านอ้อย
โรงเรียนบ้านคุ้ม
โรงเรียนแม่คามี (ตาหนักวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดศรีดอก
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
บ้านวงค์บุรี
บ้านวงค์บุรี
พิพิธภัณฑ์เสรีไทย
พิพิธภัณฑ์เสรีไทย

จ. เชียงราย
จ. เชียงราย
จ. เชียงราย
จ. เชียงราย
จ. เชียงราย
จ.พะเยา
จ.พะเยา
จ.พะเยา
จ.พะเยา
จ.พะเยา
จ.พะเยา
จ.พะเยา

รวม 9,600 คน

จังหวัด
จ.พะเยา
จ.น่าน
จ.น่าน
จ.น่าน
จ.น่าน
จ.น่าน
จ.น่าน
จ.แพร่
จ.แพร่
จ.แพร่
จ.แพร่
จ.แพร่
จ.แพร่
จ.แพร่
จ.แพร่
จ.แพร่

เป้าประสงค์ที่ 3 เผยแพร่และสนับสนุนภารกิจของหอภาพยนตร์สู่สาธารณะ
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : การสื่อสารองค์กรให้หอภาพยนตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เชิงปริมาณ : 1. ข่าวของหอภาพยนตร์ปรากฏในสื่อสาธารณะไม่น้อยกว่า 470 ครั้ง

จานวนผู้ชม

2. หอภาพยนตร์ฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ 4 ครั้ง
3. หอภาพยนตร์ฯ ผลิตสื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 90 รายการ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความรับรู้กิจกรรมของหอภาพยนตร์ ให้แก่สาธารณชน
ตัวชี้วัดที่ 1 เชิงปริมาณ : จานวนครั้งของข่าวของหอภาพยนตร์ที่ปรากฏอยู่ในสื่อสาธารณะ
ปี 2558
ไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง
ปี 2559
ไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง
ปี 2560
ไม่น้อยกว่า 120 ครั้ง
ปี 2561
ไม่น้อยกว่า 150 ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 2 เชิงคุณภาพ : การสื่อสารองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปี 2558
หอภาพยนตร์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ร้อยละ 2
ปี 2559
หอภาพยนตร์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ร้อยละ 4
ปี 2560
หอภาพยนตร์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ร้อยละ 6
ปี 2561
หอภาพยนตร์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ร้อยละ 8
กลยุทธ์ที่ 2 รณรงค์ให้สังคมไทยได้เรียนรู้และตระหนักถึงความจาเป็นของการอนุรักษ์ภาพยนตร์
สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมการรณรงค์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ที่จัดทาขึ้น
ปี 2558
กิจกรรมรณรงค์ 1 รายการ และ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 20 รายการ
ปี 2559
กิจกรรมรณรงค์ 1 รายการ และ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 22 รายการ
ปี 2560
กิจกรรมรณรงค์ 1 รายการ และ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 23 รายการ
ปี 2561
กิจกรรมรณรงค์ 1 รายการ และ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 25 รายการ

กิจกรรมที่สาคัญ งานขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์แห่งชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยการกากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหาร และพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 1 ให้ก ารกากับดู แลหอภาพยนตร์โดยคณะกรรมการบริหารเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : ค่าคะแนนคารับรองการปฏิบัติงานด้านการกากับดูแลกิจการองค์การมหาชนเกิน 4
กลยุทธ์ ที่ 1 ปฏิบัติ ก ารติ ดตามให้ การกากับดูแ ลกิจ การของหอฯ โดยคณะกรรมการบริ หาร
หอภาพยนตร์เป็นไปอย่างครบถ้วน
ตัวชี้วัดที่ 1 เชิงปริมาณ : ร้อยละความครบถ้วนบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
องค์การมหาชนตามประเด็นการประเมินของ กพร. (5 ข้อ)
ปี 2558
ร้อยละ 96
ปี 2559
ร้อยละ 98
ปี 2560
ร้อยละ 100
ปี 2561
ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 2 เชิงปริมาณ : ร้อยละความครบถ้วนการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ตามประเด็นการประเมินของ กพร. (2 ข้อ)
ปี 2558
ร้อยละ 96
ปี 2559
ร้อยละ 98
ปี 2560
ร้อยละ 100
ปี 2561
ร้อยละ 100

เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาหอภาพยนตร์สู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้”
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. 2559 – 2561
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : ดาเนินการตามแผนฯ เป็นขั้นตอน สาเร็จภายในเวลาที่กาหนด
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหอภาพยนตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการตามแผน
ปี 2558
จานวน 6 ครั้ง
ปี 2559
จานวน 10 ครั้ง
ปี 2560
จานวน 10 ครั้ง
ปี 2561
จานวน 5 ครั้ง
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรของหอภาพยนตร์ต่อการพัฒนา
ปี 2558
ร้อยละ 50
ปี 2559
ร้อยละ 60
ปี 2560
ร้อยละ 70
ปี 2561
ร้อยละ 80
--------------------------------------------------------------------------------

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
น้าหนัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วย
วัด

(ร้อยละ)

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดนโยบายรัฐบาล
ร้อยละ

60
20

1.1
1.2

1.3

1

2

3

4

ผลการดาเนินงาน 12 เดือน
5

ผลการ คะแนน
ดาเนินงาน ที่ได้

ระดับ

6

30

40

50

3
ภูมิภาค

รอบ

7

80

90

100

จานวนรายการที่สื่อมวลชน
(รายการโทรทัศน์ ละคร ทีวี
(ไม่รวมข่าว)) ที่นาภาพหรือข้อมูล
ของหอภาพยนตร์เพื่อใช้ในการทา
รายการ

รายการ

7

14

17

20

10
15
161 รอบ 38
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียนใหม่
ใหม่เข้า ใหม่เข้า
เข้าร่วม
ร่วม
ร่วม
โครงการ
โครงการ โครงการ
23
26
37 รายการ

ร้อยละในการจัดหาภาพยนตร์เรื่อง
ที่ออกฉายในโรงภาพยนตร์ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 45 - 31 ธันวาคม
54 ที่หอภาพยนตร์ยังไม่มี
1.5 ร้อยละของการดาเนินการอนุรกั ษ์
ภาพยนตร์ที่มีในทะเบียน
1.6 จานวนสื่อโสตทัศน์ที่แปลง
สัญญาณดิจิทัล
1.7 การจัดทาและเผยแพร่องค์ความรู้
เพื่อการอนุรักษ์ภาพยนตร์
ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์
1.8 จานวนการจัดทาเครื่องมือช่วยค้น
1.9 การทาและสนับสนุนงานวิจยั และ
การสนับสนุนให้ใช้ภาพยนตร์เป็น
เครื่องมือในการทาวิจัย
1.10 จานวนข้อมูลสารสนเทศที่
ให้บริการศึกษา ค้นคว้าใน
ห้องสมุด

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก
2.67
0.9700

ระดับความสาเร็จของการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจอันดีของ
อาเซียนผ่านภาพยนตร์
ระดับความสาเร็จของโครงการ
โรงหนังโรงเรียน

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1.4

เกณฑ์การให้คะแนน

5
ภูมิภาค

65 รอบ 4
ภูมิภาค

4.5

0.2700

5

0.3500

5

0.3500

40

1.7000

ร้อยละ

5

50

60

70

90

90

93.4

5

0.2500

ร้อยละ

5

55

65

75

85

95

95.79

5

0.2500

รายการ

5

2,000

2,250

2,500

2,750

3,000

3,210

5.0000

0.25

ระดับ

4

1

5

5

5

0.2000

รายการ
ระดับ

4
4

3,200
1

3,600

4,000
3

4,400

4,800
5

5,001
3

5
3

0.2000
0.1200

รายการ

4

3,600

4,000

4,400

4,800

5,200

3,264

1

0.0400

3

1.11 จ านวนผู้เข้ า ร่ว มกิจ กรรมของหอ
ภาพยนตร์
1.12 จานวนของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
เผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งในรูปแบบ
หนังสือ หรือ E-Book (ไม่ซ้าหั ว
เรื่อง)
1.13 จ านวนผู้ เ ข้ า ชมสื่อ โสตทัศ น์ที่ ห อ
ภ า พ ย น ต ร์ เ ผ ย แ พ ร่ ท า ง
อินเตอร์เน็ต

ราย

4

รายการ

3

ครั้ง

2

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1
2.2
2.3

ระดั บ ความส าเร็ จ ของการใช้ ผ ล
การส ารวจความพึ ง พอใจเพื่ อ
พัฒนาการให้บริการ
ร้อยละของระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ
ระดับความสาเร็จ ของการพัฒนา
ความเชื่อมั่นในการดาเนินงาน

40,000 42,000 44,000
23

24

25

40,000 45,000 45,000

46,000

48,000

52,820

5

0.2000

26

27

25

3

0.0900

50,000

55,000

60,000

5

0.1000

15

0.6293

ระดับ

5

1

2

3

4

5

ร้อยละ

5

70

75

80

85

90

ระดับ

5

1

2

3

4

5

4

5

4

0.2000

4.5866

0.2293

4

0.2000

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 10
3.1

ร้อยละ

3

80

85

90

95

100

66.3500

1

0.0300

เรื่อง

7

1

2

3

4

5

5

5

0.3500

มิติที่ 4 มิติด้านการกากับดูแลและพัฒนาองค์การ

15

4.1

ระดับ

10

1

ระดับ

2

1

ระดับ

3

1

3.2

4.2
4.3

ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
แผนการใช้เงิน
จานวนของการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของหอ
ภาพยนตร์เป็นไปอย่างคล่องตัว
มากขึ้น

0.3800

ระดับการพัฒนาด้านการกากับ
ดูแลกิจการ และการพัฒนา
องค์การ
ระดับความสาเร็จของการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
ระดับความสาเร็จของการบริหาร
จัดการและพัฒนาหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้

น้าหนักรวม

100

0.6000
2

3

4

3
2

3

4

5

4.3250

4.1000

0.4100

5

5

5

0.1000

5

3

3

0.0900

คะแนนที่ได้ 4.2793

