
O17 E – Service 
 

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีกำรพัฒนำและน ำใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรระบบการขอใช้
พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัย ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 
(www.rcac84.com) โดยมีการจัดท าคู่มือการขอใช้พ้ืนที่ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย (www.ocac.go.th)  รวมทั้ง มีการด าเนินการพัฒนา Application ส าหรับหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนินเพื่อ
บริการประชาชน” จ านวน 1 ระบบ โดยการพัฒนาระบบที่ดี มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูง และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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1) มีกำรพัฒนำและน ำใช้ระบบสำรสนเทศกำรเข้ำชมงำนศิลปะร่วมสมัยผ่ำนระบบกำรจัดนิทรรศกำร

เสมือนจริง Virtual Tour 360  
 

   

2) มกีำรแจ้งข่ำวสำร กิจกรรม และปฏิทินที่น่ำสนใจด้ำนศิลปะร่วมสมัย  

 

3) มรีะบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ให้ผู้สนใจ สำมำรถ Download หนังสือไว้อ่ำน 
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4) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  มีกำรพัฒนำ Application ส ำหรับหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน 

เพ่ือบริกำรประชำชน” จ ำนวน 1 ระบบ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับบริกำร โดยจัดท ำระบบปฏิบัติกำร 
ที่รองรับ Application ทั้งระบบปฏิบัติกำร IOS และระบบปฏิบัติกำร Android จัดท ำระบบลงทะเบียนใช้งำน
ส ำหรับหอศิลป์  ร่วมสมัยรำชด ำเนิน เช่น กำรลงทะเบียนจำกเว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน  
กำรลงทะเบียนผ่ำน QR code จัดท ำระบบส่งข่ำว แจ้งเตือน ประชำสัมพันธ์ ของหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน ผ่ำน
แอพพลิเคชั่นทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จัดท ำระบบฐำนข้อมูล (Data Base) เกี่ยวกับศิลปินที่มำแสดงงำน 
ในหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน จัดท ำระบบฐำนข้อมูลงำนศิลปะ ที่จัดเก็บระบบออนไลน์ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ จัดท ำระบบฐำนข้อมูลผู้เข้ำชมงำนศิลปะส ำหรับกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับประชำชนที่เข้ำมำชม  

มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรงำนหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์ เฟสบุ้ค ไลน์ ของส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อีกทั้งมีกำรพัฒนำ Application RCAC84 ของหอศิลป์
ร่วมสมัย เพ่ือให้ข้อมูลข่ำวสำร ปฏิทินกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเผยแพร่กิจกรรมต่ำง ๆ ผ่ำนระบบ 
IOS และระบบ Android บนโทรศัพท์มือถือ  
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ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีกำร domain.go.th ในกำรติดต่อรำชกำร ดังนี้ 
 

 
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีระบบ login เข้ำสู่ระบบ internet  ผ่ำน Wi-Fi ของส ำนักงำน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
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ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีระบบ login เข้ำสู่ระบบ internet  ผ่ำน Wi-Fi ของส ำนักงำน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   
 

 
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีระบบ login เข้ำสู่ระบบ internet  ผ่ำน Wi-Fi ของส ำนักงำน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   

 
-3- 

 

 



-7- 
 

 
 

 
 

1. ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีระบบบริหำรจัดกำรภำยใน มีกำรพัฒนำระบบเพ่ือกำรบริหำรและกำร
ให้บริกำร มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กร มีฐำนข้อมูลและระบบ
สำรสนเทศที่เอ้ือต่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร และผู้รับบริกำรของส ำนักงำนฯ ทำง www.ocac.go.th รวมถึงกำรด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและติดตำมประเมินผลงำน ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือพัฒนำระบบกำรท ำงำน
ให้สอดคล้องกัน ลดกำรซ้ ำซ้อน กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีคุณค่ำ และมีกำรวัดประสิทธิภำพของกำรบริหำรในทุกระดับกำร
ท ำงำน โดยกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรและติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มำใช้ร่วมกับกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักงำน 

2. มีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลกลำงของหน่วยงำนเพ่ือให้หน่วยงำนอ่ืนน ำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีกำรจัดกำร
ข้อมูลให้มีควำมสมบูรณ์ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพ่ือกำรบริหำรและกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

3. มีกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนที่เป็นประโยชน์ (Open Data) ที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือ
ควำมมั่นคงของชำติให้กับบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก เพ่ือน ำไปสู่ระบบรำชกำร ของส ำนักงำนฯ ทำง 
www.ocac.go.th และ www.rcac84.com 

http://www.ocac.go.th/
http://www.rcac84.com/
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4. มีกำรน ำระบบดิจิทัล/เทคโนโลยีสำรสนเทศ มำใช้ในด้ำนกำรปฏิบัติงำน  เช่น ระบบบริหำรจัดกำรและติดตำม
ประเมินผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กำรจัดท ำกรุ๊ปไลน์ของส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรงำนของส ำนักงำนฯ เป็นต้น  ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกประชำชน เช่น ระบบกำรขอใช้พ้ืนที่หอศิลป์รำชด ำเนิน
ผ่ำนระบบออนไลน์ ระบบ Application หอศิลป์ร่วมสมัยเพ่ือบริกำรประชำชน  ระบบนิทรรศกำรแบบเสมือนจริง (Virtual 
Web)  ระบบสืบค้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.ocac.go.th และ www.rcac84.com กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของ
ส ำนักงำนฯ ผ่ำน Facebook ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  Line Official Account ของส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

5. มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรให้บริกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนเทคโนโลยีและกำร
สื่อสำร ซึ่งมีควำมส ำคัญมำเป็นอย่ำงมำก ในยุคที่โลกไร้พรมแดน เพ่ือให้บุคคลสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงศิลปวัฒนธรรม
ที่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรจัดท ำระบบส ำรองของสำรสนเทศที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
อยู่เสมอเป็นสิ่งที่จ ำเป็นและส ำคัญ ดังนั้น ส ำนักงำนฯ จึงมีกำรจัดท ำระบบกำรบริกำรจัดเก็บและส ำรองข้อมูลของ
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและ หอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน (Cloud) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลที่ส ำคัญของส ำนักงำนฯ 
และของหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน ให้มีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลที่มีควำมปลอดภัยและอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 

6. มีกำรด ำเนินงำนจัดท ำและพัฒนำ ระบบกำรเงินกำรคลัง (GFMIS) ระบบฐำนข้อมูลบุคลกรในหน่วยงำน 
(DPIS) ระบบกำรขอใช้พ้ืนที่หอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนินผ่ำนระบบออนไลน์ ระบบนิทรรศกำรเสมือนจริง (Virtual 
Tour) ระบบริหำรกำรจัดกำร เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกระทรวงวัฒนธรรม ไลน์แอพพลิเคชั่น (LINE) เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโครงกำร/กิจกรรมทำงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้อมูลกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ/น้ ำมัน
เชื้อเพลิง/กระดำษ และข้อมูลด้ำนกำรประหยัดงบประมำณ รวมทั้ง มีกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน จ ำนวน 2 งำน 
คือ 1) คู่มือกำรใช้หอศิลป์ร่วมสมัย และ 2) คู่มือกำรขอรับจัดสรรเงินกองทุน มีแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำม มีกำรประชุมคณะท ำงำนฯ เพื่อพิจำรณำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทรำบ 
กำรมีระบบขั้นตอนกำรท ำงำน เช่น ขั้นตอนกำรให้บริกำรตำมพ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 ขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

8. ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้บริกำรข้อมูลแก่ประชำชนผ่ำน Internet หรือ Mobile 
Application มีกำรพัฒนำและน ำใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรระบบการขอใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะร่วมสมัย ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน (www.rcac84.com) โดยมีการ
จัดท าคู่มือการขอใช้พื้นที่ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (www.ocac.go.th)  รวมทั้ง 
มีการด าเนินการพัฒนา Application ส าหรับหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนินเพ่ือบริการประชาชน” จ านวน 1 ระบบ โดย
การพัฒนาระบบที่ดี มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูง และรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

   
 
 

http://www.rcac84.com/
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9. มีกำรพัฒนำและน ำใช้ระบบสำรสนเทศกำรเข้ำชมงำนศิลปะร่วมสมัยผ่ำนระบบกำรจัดนิทรรศกำร
เสมือนจริง Virtual Tour 360  

 

   

10. มีกำรแจ้งข่ำวสำร กิจกรรม และปฏิทินที่น่ำสนใจด้ำนศิลปะร่วมสมัย  
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11. มีระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ให้ผู้สนใจ สำมำรถ Download หนังสือไว้อ่ำน 

   
 
12. มี Application ส ำหรับหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนินเพ่ือบริกำรประชำชน” จ ำนวน 1 ระบบ เพ่ืออ ำนวย

ควำมสะดวกให้กับผู้รับบริกำร โดยจัดท ำระบบปฏิบัติกำรที่รองรับ Application ทั้งระบบปฏิบัติกำร IOS และ
ระบบปฏิบัติกำร Android จัดท ำระบบลงทะเบียนใช้งำนส ำหรับหอศิลป์  ร่วมสมัยรำชด ำเนิน เช่น กำรลงทะเบียนจำก
เว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน กำรลงทะเบียนผ่ำน QR code จัดท ำระบบส่งข่ำว แจ้งเตือน ประชำสัมพันธ์ ของ
หอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน ผ่ำนแอพพลิเคชั่นทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จัดท ำระบบฐำนข้อมูล (Data Base) 
เกี่ยวกับศิลปินที่มำแสดงงำนในหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน จัดท ำระบบฐำนข้อมูลงำนศิลปะ ที่จัดเก็บระบบออนไลน์ทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จัดท ำระบบฐำนข้อมูลผู้เข้ำชมงำนศิลปะส ำหรับกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับประชำชนเข้ำชม
มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรงำนหอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ้ค 
ไลน์ ของส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อีกทั้งมีกำรพัฒนำ Application RCAC84 ของหอศิลป์ร่วมสมัย 
เพ่ือให้ข้อมูลข่ำวสำร ปฏิทินกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเผยแพร่กิจกรรมต่ำง ๆ ผ่ำนระบบ IOS และ
ระบบ Android บนโทรศัพท์มือถือ  
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13. ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีช่องทำงกำรรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ บนเว็บไซต์ส ำนักงำนฯ 
www.ocac.go.th  
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