
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

สรุป e - Service 
 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 
  



 e – Service 
 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีการพัฒนาและนำใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบการขอใช้
พื้นท่ีเพื่อจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัย ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 
(www.rcac84.com) โดยมีการจัดทำคู่มือการขอใช้พื้นที่ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย (www.ocac.go.th)  รวมท้ัง มีการดำเนินการพัฒนา Application สำหรับหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเพ่ือ
บริการประชาชน” จำนวน 1 ระบบ โดยการพัฒนาระบบที่ ดี มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูง และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

     
 

 



1) มีการพัฒนาและนำใช้ระบบสารสนเทศการเข้าชมงานศิลปะร่วมสมัยผ่านระบบการจัดนิทรรศการ
เสมือนจริง Virtual Tour 360  

 

   

2) มีการแจ้งข่าวสาร กิจกรรม และปฏิทินที่น่าสนใจด้านศิลปะร่วมสมัย  

 

3) มีระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ให้ผู้สนใจ สามารถ Download หนังสือไว้อ่าน 
 

 
 

 
 



4) มีการพัฒนา Application สำหรับหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเพ่ือบริการประชาชน” จำนวน 1 
ระบบ  เพ่ื ออำนวยความสะดวก ให้ กับผู้ รับบริการ โดยจั ดทำระบบปฏิบั ติ การที่ รองรับ  Application  
ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และระบบปฏิบัติการ Android จัดทำระบบลงทะเบียนใช้งานสำหรับหอศิลป์  ร่วมสมัยราช
ดำเนิน เช่น การลงทะเบียนจากเว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน การลงทะเบียนผ่าน QR code จัดทำระบบ
ส่งข่าว แจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ผ่านแอพพลิเคชั่นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จัดทำระบบฐานข้อมูล (Data Base) เก่ียวกับศิลปินที่มาแสดงงานในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดทำระบบฐานข้อมูล
งานศิลปะ ท่ีจัดเก็บระบบออนไลน์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้เข้าชมงานศิลปะสำหรับ
การบริหารความสัมพันธ์กับประชาชนท่ีเข้ามาชม  

มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์ เฟสบุ้ค ไลน์ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อีกท้ังมีการพัฒนา Application RCAC84 ของหอศิลป์
ร่วมสมัย เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบ 
IOS และระบบ Android บนโทรศัพท์มือถือ  

   
 

   

            



 
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีการ domain.go.th ในการติดต่อราชการ ดังน้ี 

 

 
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีระบบ login เข้าสู่ระบบ internet  ผ่าน Wi-Fi ของสำนักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

 

 



สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีระบบ login เข้าสู่ระบบ internet  ผ่าน Wi-Fi ของสำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   

 

 
 
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีระบบ login เข้าสู่ระบบ internet  ผ่าน Wi-Fi ของสำนักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   
 

 
 

 

1. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีระบบบริหารจัดการภายใน มีการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารและการ
ให้บริการ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร มีฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และผู้รับบริการของสำนักงานฯ ทาง www.ocac.go.th รวมถึงการดำเนิน
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามประเมินผลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือพัฒนาระบบการทำงาน
ให้สอดคล้องกัน ลดการซ้ำซ้อน การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และมีการวัดประสิทธิภาพของการบริหารในทุกระดับการ
ทำงาน โดยการนำระบบบริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มาใช้ร่วมกับการจัด
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน 



2. มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการจัดการ
ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อการบริหารและการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 

3. มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ (Open Data) ที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือ
ความมั่นคงของชาติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือนำไปสู่ระบบราชการ ของสำนักงานฯ ทาง 
www.ocac.go.th และ www.rcac84.com  

4. มีการนำระบบดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในด้านการปฏิบัติงาน  เช่น ระบบบริหารจัดการและติดตาม
ประเมินผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  การจัดทำกรุ๊ปไลน์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการบริหาร
จัดการงานของสำนักงานฯ เป็นต้น  ด้านการอำนวยความสะดวกประชาชน เช่น ระบบการขอใช้พ้ืนท่ีหอศิลป์ราชดำเนินผ่าน
ระบบออนไลน์ ระบบ Application หอศิลป์ร่วมสมัยเพ่ือบริการประชาชน  ระบบนิทรรศการแบบเสมือนจริง (Virtual Web)  
ระบบสืบค้นผ่านทางเว็บไซต์ www.ocac.go.th และ www.rcac84.com การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานฯ ผ่าน 
Facebook สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  Line Official Account ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

5. มีการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารและการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร ซึ่งมีความสำคัญมาเป็นอย่างมาก ในยุคท่ีโลกไร้พรมแดน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการทางศิลปวัฒนธรรม
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงการจัดทำระบบสำรองของสารสนเทศท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอเป็นส่ิงที่จำเป็นและสำคัญ ดังนั้น สำนักงานฯ จึงมีการจัดทำระบบการบริการจัดเก็บและสำรองข้อมูลของ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (Cloud) เพื่อจัดเก็บข้อมูลท่ีสำคัญของสำนักงานฯ 
และของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ให้มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

6. มีการดำเนินงานจัดทำและพัฒนา ระบบการเงินการคลัง (GFMIS) ระบบฐานข้อมูลบุคลกรในหน่วยงาน 
(DPIS) ระบบการขอใช้พ้ืนท่ีหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินผ่านระบบออนไลน์ ระบบนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual 
Tour) ระบบริหารการจัดการ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกระทรวงวัฒนธรรม ไลน์แอพพลิเคชั่น (LINE) เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมัน
เชื้อเพลิง/กระดาษ และข้อมูลด้านการประหยัดงบประมาณ รวมท้ัง มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 2 งาน 
คือ 1) คู่มือการใช้หอศิลป์ร่วมสมัย และ 2) คู่มือการขอรับจัดสรรเงินกองทุน มีแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าท่ีตาม มีการประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เสนอผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทราบ 
การมีระบบข้ันตอนการทำงาน เช่น ข้ันตอนการให้บริการตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

8. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่าน Internet หรือ Mobile 
Application มีการพัฒนาและนำใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบการขอใช้พ้ืนที่เพื่อจัดกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะร่วมสมัย ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (www.rcac84.com) โดยมีการ
จัดทำคู่มือการขอใช้พ้ืนท่ีฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (www.ocac.go.th)  รวมทั้ง 
มีการดำเนินการพัฒนา Application สำหรับหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเพ่ือบริการประชาชน” จำนวน 1 ระบบ โดย
การพัฒนาระบบท่ีดี มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูง และรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

9. มีการพัฒนาและนำใช้ระบบสารสนเทศการเข้าชมงานศิลปะร่วมสมัยผ่านระบบการจัดนิทรรศการ
เสมือนจริง Virtual Tour 360    

10. มีการแจ้งข่าวสาร กิจกรรม และปฏิทินที่น่าสนใจด้านศิลปะร่วมสมัย  
11. มีระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ให้ผู้สนใจ สามารถ Download หนังสือไว้อ่าน  



 
12. มี Application สำหรับหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเพื่อบริการประชาชน” จำนวน 1 ระบบ เพ่ืออำนวย

ความสะดวกให้กับผู้ รับบริการ โดยจัดทำระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ Application ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ
ระบบปฏิบัติการ Android จัดทำระบบลงทะเบียนใช้งานสำหรับหอศิลป์  ร่วมสมัยราชดำเนิน เช่น การลงทะเบียนจาก
เว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน การลงทะเบียนผ่าน QR code จัดทำระบบส่งข่าว แจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ ของ
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ผ่านแอพพลิเคชั่นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทำระบบฐานข้อมูล (Data Base) 
เก่ียวกับศิลปินที่มาแสดงงานในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดทำระบบฐานข้อมูลงานศิลปะ ท่ีจัดเก็บระบบออนไลน์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้เข้าชมงานศิลปะสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับประชาชนเข้าชม
มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ้ค 
ไลน์ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อีกทั้งมีการพัฒนา Application RCAC84 ของหอศิลป์ร่วมสมัย 
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบ IOS และ
ระบบ Android บนโทรศัพท์มือถือ  
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13. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีช่องทางการรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ บนเว็บไซต์สำนักงานฯ 
www.ocac.go.th  

 

 
 

  


