
การใช ้Egov และEA
ในการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถขององคก์ร 
และของประเทศไทย

สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ
ศาสตราจารย์กติตคุิณ

ประธานกรรมการบริหารสภาวจิัยแห่งชาติ
อดตีเลขาธิการ วช



INTERNET OF THINGS



เมือ่โลกเปลีย่น….. เราตอ้งปรบั
เมือ่ตวัเราปรบั......ไทยจะเปลีย่น

21st Century Change …
and  the  development  of US

What..if ? and Why..not ?



New
Reality

New
Mindset

New
Skill-set

Mandate for Change

New teacher 

in the New Global
Landscape

New 
Eco-System





ผูบ้รหิาร

กรม / กอง / 
ส านกั

กรม / 
กอง / 
ส านกั

กรม/ 
กอง/ 
ส านกั

กรม/ 
กอง/ 
ส านกั

บทบาทผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร



Information system (Silo structure)

Individual program

Software

Hardware

Facilities and Equipments



ICT

1.
นโยบาย

2. 

รปูแบบ
บรหิาร
องคก์ร

3.

งบประ

มาณ

4. 
หนว่ย
รบัผดิ 
ชอบ  5.

บคุลา
กร  

6. 
โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

7.
มาตรฐาน

8. 

การ
จดัการ
ผลผลติ   

9. 

การ
ประเมนิ

บทบาทของผูบ้รหิารองคก์รแบบ CEO

1.
นโยบาย

2. 

รปูแบบ
บรหิาร
องคก์ร

3.

งบประ

มาณ

4. 
หนว่ย
รบัผดิ 
ชอบ  5.

บคุลา
กร  

6. 
โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

7.
มาตรฐาน

8. 

การ
จดัการ
ผลผลติ   

9. 

การ
ประเมนิ

HR

1.
นโยบาย

2. 

รปูแบบ
บรหิาร
องคก์ร

3.

งบประ

มาณ

4. 
หนว่ย
รบัผดิ 
ชอบ  5.

บคุลา
กร  

6. 
โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

7.
มาตรฐาน

8. 

การ
จดัการ
ผลผลติ   

9. 

การ
ประเมนิ

1.
นโยบาย

2. 

รปูแบบ
บรหิาร
องคก์ร

3.

งบประ

มาณ

4. 
หนว่ย
รบัผดิ 
ชอบ  5.

บคุลา
กร  

6. 
โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

7.
มาตรฐาน

8. 

การ
จดัการ
ผลผลติ   

9. 

การ
ประเมนิ

CIO



Information system (Silo structure)

Individual program

Software

Hardware

Facilities&Equipments

Individual program

Software

Hardware

Facilities&Equipments

Individual program

Software

Hardware

Facilities&Equipments

Individual program

Software

Hardware

Facilities and 
Equipments



ตวัอยา่งบรษิทัจ าหนา่ยรถยนต์ (Silo structure)

Software

Hardware

Facilities&Equipments

แผนกขายแผนกขายแผนกขายแผนกขายแผนกขายแผนกขายแผนกขาย



การพฒันาแบบบรูณาการภายในหนว่ยงาน
Networking-Integration-Sharing 

Flexibility-Access
Application-Security-Maintenance 

Information system (Condo structure)

Individual program

Software

Hardware

Facilities and Equipments



สร้างโดยไม่มีสถาปัตยกรรม

12Energy Literacy for the World



สร้างโดยไม่มีสถาปัตยกรรม

13Energy Literacy for the World



ทางป่ันจกัรยาน – 10 ลา้น

14Energy Literacy for the World



ทางป่ันจกัรยาน อีกโครงการ

15Energy Literacy for the World

•



9 มติขิอง
ระบบ

1.นโยบาย  

2. 

รปูแบบ
บรหิารองคก์ร

3.

งบประมาณ

4. หนว่ย
รบัผดิชอบ  

5.บคุลากร  
6. โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

7.มาตรฐาน   

8. 

การจดัการ
ผลผลติ   

9. 

การประเมนิ

บทบาทของผูบ้รหิารทีเ่ก ีย่วกบั
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ



กรอบแนวคดิในการศกึษา

การบรหิารจดัการเป็นปจัจยัส าคญัหนึง่ทีต่อ้งพฒันา
เพือ่ตอบสนองตอ่

ความทา้ทายและหาทางรอดทีย่ ัง่ยนืของพลงังาน
ไทย

การบรหิารจดัการดา้นพลงังานแบบองคร์วม

ระบบบรหิารจดัการแบบบรูณาการ

การใชค้วามรูด้า้นสถาปตัยกรรมองคก์ร



ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและเป็นปัจจบุนั

มโนทศันข์องการแลกเปลีย่นขอ้มลู

การก ากบัดแูล  หลากหลายสงักดั

มาตรฐานขอ้มลู

ระบบจดัเก็บและสง่ตอ่ขอ้มลู

องคก์ร / หนว่ยงาน หลากหลาย

บรหิารจัดการแบบแยกสว่น Silo หรอื บรูณาการ



ความ
ซบัซอ้นใน
การบรหิาร
จดัการดา้น
พลงังาน

กฎ 
ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั

ขอ้มลูที่
ถกูตอ้ง
และเป็น
ปจัจบุนั

การวจิยั
และ
พฒันา

ปฏสิมัพนัธ์
ระหวา่ง
ประเทศ

กลไกทาง
ธุรกจิ

โครงสรา้ง
ระบบภาษี

นโยบาย
ภาครฐั



ความทา้ทายดา้นพลงังาน

1.มคีวามผนัผวนสงู รวดเร็ว
- ราคา
- เทคโนโลยี
- ความตอ้งการพลงังาน 

2. มคีวามไมแ่นน่อน / คลมุเครอื คาดคะเน
ยาก
- สถานการณ์เศรษฐกจิ
- ภยัพบิตัติามธรรมชาติ
- ความขดัแยง้

3. มคีวามซบัซอ้น บรหิารจดัการยาก
- มผีูเ้ก ีย่วขอ้งมาก
- ความรบัผดิชอบตอ่ผลกระทบชุมชน
- กระบวนการผลติพลงังานและผลติภณัฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง



Indigenous (20%)

Imported Refined Petroleum Products 76 KBD

861 KBD (**)

Source: PTIT

Remark :   (*)Refined product from refineries= 1006 KBD, including domestic supply of LPG from GSPs and Petrochemical Plants = 102 
KBD

(**) Not included Inventory

KBD = Thousand Barrels per day

Import (80%)

Crude/ 
Condensate
868 KBD

Refined
Products
1006 KBD*

Domestic

Crude/ 
Condensate 
212 KBD

Supply Production Sales

Export

238 KBD

Oil Balance Thailand 2013 

238 KBD

Adequate refining capacity maintains the stability of supply

Total Refining Capacity in Thailand: 
1,087 KBD

PTT’s Associated Refineries : 910 KBD 
(TOP, PTTGC, SPRC, IRPC, BCP)

Other Refineries : 177 KBD
(ESSO)

Refined
Products
212 KBD

Oil & Gas Balance Operational Results Financial Performance Economic & Market Outlook

Crude Export 26 KBD

944KBD



OUR JOB: THE FULL VALUE CHAIN MANAGEMENT

Source : McKinsey and Company

Right Feed
Right Time Right Product Right Price



Natural Gas Balance: Jan – Dec 2013

Gulf of Thailand (75%)

Power (59%)

Industry (14%) 

NGV (6%)

Petrochemical 
Feedstock

(15%)

Industry
Household

Transportation
(6%)

Ethane/ Propane/
LPG/NGL

LPG/NGL

Remark:  MMSCFD = Million Cubic Feet @ Heating Value 1,000 Btu/ft3

3,468 
MMSCFD

Main driver of the Thai economy

Supply Production Sales

LNG
20%

Myanmar
80%

Chevron

32%

PTTEP  

27%

Others  

41

Bypass Gas
1,039 

MMSCFD

930 MMSCFD (21%)

Methane 
1,499 MMSCFD

Onshore (3%)

113 MMSCFD

6 GSPs
Total Capacity

2,740 MMSCFD @ Actual Heat

Import (22%)

1,021 MMSCFD

Overview Performance Outlook





ความทา้ทายดา้นพลงังาน

เศรษฐกจิทีเ่ตบิโตขึน้  พึง่พาพลงังานมากขึน้

 สงัคมชุมชนทีเ่จรญิกา้วหนา้  ตอ้งการพลงังานเพิม่ข ึน้

 การคมนาคมขนสง่ทีส่ะดวก รวดเร็ว   ตอ้งการพลงังานเพิม่ข ึน้

 แหลง่พลงังานภายในประเทศ    นอ้ย   ตอ้งน าเขา้



ความทา้ทาย

ค าตอบ / ทางรอด

พลงังานกบัภาวะเศรษฐกจิ

พลงังานกบัสภาวะแวดลอ้ม

ความม ัน่คงทางพลงังาน



ความม ัน่คงทางพลงังาน

มพีลงังานใชส้ าหรบัทกุภาคสว่นอยา่งพอเพยีง
Access / Enough

มทีางเลอืกชนดิของพลงังานอยา่งหลากหลาย
มกีารวางแผนเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลง / ความตอ้งการ

มกีารพฒันาพลงังานรปูแบบตา่ง ๆ 
การวจิยัและพฒันาพลงังานและผลผลติ



สถานภาพดา้นการวจิยั
และความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศ

การจัดอนัดบัโดยรวม พจิารณาจากปัจจัยหลกั 4 ด้าน คือ 
(1) สมรรถนะทางเศรษฐกจิ         (2) ประสิทธิภาพภาครัฐ                         
(3) ประสิทธิภาพภาคธุรกจิ         (4) โครงสร้างพืน้ฐาน

ประเมิน The World Competitiveness Yearbook 2007-2013 โดย 
International Institute for Management Development (IMD)

อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนั
ของประเทศไทย ปี 2007-2013      

33/26/27/27/27/28/26



ทา่นคดิอยา่งไร  เกีย่วกบัสถติเิหลา่นี้

Integration & Interoperability



Strategic Drive for Surgeons
ค าถาม : ในฐานะสภาวจิยัแหง่ชาต ิอยากไดอ้ะไร ?

1. ผลงานตพีมิพ์
2. ความรูใ้หมท่ีใ่ชไ้ด/้ข ัน้ตอนวศิวกรรม แบบใหม่
3. เงนิทนุวจิยั
4. พฒันาบคุลากร นกัวจิยั
5. เครือ่งมอือปุกรณ์แบบใหม ่ ผลติภณัฑใ์หม่

ศนูยร์วมขอ้มลู     
ดา้นวจิยั
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มเีป้าหมาย อยากไดอ้ะไร ก็ตอ้งว ิง่หา
หาอะไร  
หาทีไ่หน
หาอยา่งไร  

บรหิารจดัการอยา่งไร



32
tennisassist.com



สถานภาพ คลงัขอ้มูลงานวิจยัไทย TNRR

2554-
2555

• พัฒนา
ระบบ 
DRIC

2554-
2555

• ระบบ
เช่ือมโยง
ข้อมูล
ผลงานวจิัย
ข้าม
หน่วยงาน 

TNRR

2556

• ระบบ
ฐานข้อมูล
นักวจิัย และ
ระบบค้นหา
ผู้เช่ียวชาญ

2557
• ระบบ

คลังข้อมูล
งานวจิัย 
TNRR

• ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย 
NRMS

2558

• การ
ขับเคล่ือน 
TNRR
ร่วมกับ
เครือข่าย
การวิจัย
ภมูภิาค

11/02/58 วช. - NRCT 33

G-Cloud



DRIC



WWW.DRIC.NRCT.GO.TH

11/02/58 วช. - NRCT 35



มติ คณะรัฐมนตรี  วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2550

11/02/58 วช. - NRCT 36



WWW.DRIC.NRCT.GO.TH

11/02/58 วช. - NRCT 37

 Digital Research Information Center

บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ 7 x 24

บริการดาวน์โหลด บทคัดย่อ ข้อมูลฉบับเต็มของ
ผลงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

แสดงข้อมูลผลงานวิจัยเชิงพื้นที่

บริการสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ

ส่งข้อมูลเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR 
(+100,000 รายการ)



11/02/58 วช. - NRCT 38



11/02/58 วช. - NRCT 39

บรรณานุกรม
อัตโนมัติ
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พ.ศ. 2555 
เป็นสมาชกิ
DataCite

-พ.ศ.2556 พัฒนา
ระบบ NRCT’s 
Local Handle 
System

-ราชบัณฑิตยสถาน 
บัญญัตศัิพท์ “ตัวระบุ
วัตถุดจิทิัล (ดีโอไอ)”

พ.ศ. 2557 
Synchronize 
ข้อมูลกับ ระบบ
DOI โดยผ่าน 
DataCite
และเปิด
ให้บริการ

พ.ศ.2558 
ขยายผล
รูปแบบของ
การให้บริการ

การพัฒนาระบบการก าหนดเลขมาตรฐานสากลประจ าไฟล์ดิจิทัล DOI

25/09/57                                                                         ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. 12        



DOI – DIGITAL OBJECT IDENTIFIER
WWW.DOI.NRCT.GO.TH

11/02/58 วช. - NRCT 42



วช. 
สมาชิก
ล าดบัท่ี

17

25/09/57                                                                         ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. 13        



25/09/57                                                                         ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. 14        

Key:    DataCite Member ¦
DataCite Affiliated Member



TNRR



WWW.TNRR.IN.TH
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คลังข้อมูลงานวจิยัไทย TNRR

คือ ระบบที่เช่ือมโยงฐานข้อมูล
ผลงานวจิยั และข้อมูลนักวจิยั หลาย
ฐานข้อมูลมาน าเสนอผ่านหน้าเวบ็ไซต์

เดียว คือ www.tnrr.in.th

11/02/58 วช. - NRCT 48
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CLICK 
แสดง

รายช่ือ 50
ฐานข้อมูล

11/02/58 วช. - NRCT 50



หลกัการด าเนินงานท่ีเห็นชอบร่วมกนั

1. การเช่ือมโยงข้อมูลอยู่บนพืน้ฐานที่จะไม่มีการรวมศูนย์ ไม่มีการรบกวนการด าเนินงาน
ด้านฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือเข้ามาร่วมเช่ือมโยง

2. แต่ละหน่วยงาน ยังคงรับผิดชอบฐานข้อมูลเก่ียวกับการวจิัยของตนเอง และดูแลจัดท าให้ทันสมัยตาม
ระบบของแต่ละหน่วยงาน แต่ขอให้ค านึงถงึมาตรฐานสากลของการจัดเก็บข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูล

3. การเชื่อมโยงใช้วิธีการท างานระบบเปิด โดยเสนอให้ทุกฐานข้อมูลสามารถรองรับมาตรฐาน OAI-
PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting)

4. การเชื่อมโยงในระยะแรก จะเชื่อมโยงข้อมูลการวิจยัที่ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว และเปิดเผยได้ 
(ยกเว้นกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และการยื่นขอจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา)

5111/02/58 วช. - NRCT



• มีระบบฐานข้อมูลวิจัยแบบบูรณาการของประเทศไทย ที่สามารถรองรับการท างาน
ตั้งแต่การรับสมัครขอทุน การประมวลงานวิจัยทั้งที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
งานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้น

• มีระบบฐานข้อมูลวิจัยที่ท างานอยู่บนระบบ Open Standard

• ลดความซ้ าซ้อนของโครงการวิจัยที่แต่ละหน่วยงานให้ทุนสนับสนุน

• นักวิจัย และประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นงานวิจัยได้ผ่านอินเตอร์เน็ต

• ฝ่ายนิติบัญญัติและหน่วยงานที่มีหน้าท่ีจัดสรรงบประมาณมีข้อมูลพร้อมใช้เพื่อ
ประกอบการพิจารณา

• ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมการวิจัยในประเทศไทยได้

• นักวิเคราะห์สามารถประเมินแนวโน้มการท าวิจัยในหัวข้อต่างๆ รวมทั้งในหัวข้อที่ยัง
ขาดแคลนได้ ช่วยในการจัดนักวิจัยให้ตรงกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในประเทศได้ 
ช่วยประเมินความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีกับประเทศอื่นๆ และ
สามารถจัดสรรทุนได้เหมาะสม

: ประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก TNRR :
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คลงัขอ้มูลนกัวิจยั และระบบคน้หาผูเ้ช่ียวชาญ



คลงัข้อมลูนกัวิจยั
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ค้นหาผู้ เช่ียวชาญ
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NRMS



WWW.NRMS.GO.TH
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GLOBAL RESEARCH COUNCIL
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GLOBAL OPEN ACCESS PORTAL

11/02/58 วช. - NRCT 62



เป้าหมายของประเทศ : มองกวา้ง คดิไกล ใฝ่สงู
เป้าหมายระดบัองคก์ร : มองแคบ คดิใกล ้ใฝ่ต า่

มองแคบ – Focus  
คดิใกล ้– High Possibility/short cut

ใฝ่ต า่ – Low Hanging Fruits



ไมอ่ยากใหย้ดึตดิกบัรปูแบบเดมิ ๆ
หรอืเฉพาะทีไ่ดย้นิไดฟ้งั ไดท้ ามา
ตอ้งคดิจากมมุมองภายนอก



www.bettyeddy.com/art/red_ocean.html



ปจัจยัความส าเร็จ
ในดา้นหน่วยงาน/ผูบ้รหิาร

1. Consensus ใหม้เีจา้ภาพ

2. Mindset ของผูบ้รหิารองคก์ร

3. Convening Power

ปรบัมโนทศันผ์ูบ้รหิาร ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูและเชือ่มั่นในหลัก
การบรูณาการเพือ่ใหเ้กดิคณุคา่และมลูคา่เพิม่ของ
ขอ้มลู

ก าหนดผูร้บัผดิชอบ ใหช้ดัเจน



ปัจจยัความส าเร็จในดา้นระบบ

• เร ิม่จากขอ้มลูทีม่อียู ่Existing 
Database + IT System

• การมสีว่นรว่มของทกุฝ่าย
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ปัจจยัความส าเร็จ

• การร่วมก าหนดระดบัการเปิดเผยข้อมูล 

โดยมีการจ าแนกระดบัการเข้าถงึข้อมูล

• การมีธรรมาภบิาล แลกเปลี่ยนข้อมลูท่ีมีประโยชน์  น าไปสู่
การได้คณุคา่เพิ่มของข้อมลู

• การมีระบบรักษาความปลอดภยัข้อมูล 
Cybersecurity ที่ทุกหน่วยงานมั่นใจ  
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ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ

• มี GEA เพื่อใช้ในการบริหารจดัการและก ากบัดแูล ได้ทัง้
ระบบของพลงังาน

• มีมาตรฐาน ในการเช่ือมโยงข้อมลูพลงังานจากทกุสว่น ทกุ
หน่วยงาน ทัง้ประเทศ เข้าด้วยกนั
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ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ

• มีขอบเขตและข้อก าหนด ในการออกแบบของระบบ IT เพื่อ
เช่ือมโยงข้อมลูด้านพลงังานระหวา่งหน่วยงานตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัด้านพลงังาน

• มีแผนด าเนินการ ท่ีมีเหมาะสมในการน ามาตรฐาน และ 
ระบบ IT เพื่อเช่ือมโยงข้อมลูด้านพลงังานระหวา่งหน่วยงาน
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัด้านพลงังาน ไปใช้ทัว่ประเทศ

70Energy Literacy for the World



ค าตอบ  คอื

สถาปัตยกรรมองคก์ร 
วเิคราะหค์วามเกีย่วเนือ่งเชือ่มโยง

ขอ้มลูทีแ่ลกเปลีย่น 

สรา้งระบบขอ้มลูทีเ่ชือ่มโยง

น าไปสูก่ารด าเนนิการรว่มกนัแบบบรูณาการ

ครบวงจร
(Comprehensive)

บรูณาการ
(Integration)

องคร์วม
(Holistics)



เลอืกท า - การจดัล าดบัความส าคญั



รูเ้ป้าหมาย
สรา้งฐานใหม้ ัน่คง  



แสวงหางบประมาณ



พฒันาบคุลากรท ัง้จ านวนและคณุภาพ

ใชแ้ละพฒันาผูม้ปีระสบการณใ์นล าดบัช ัน้ตา่งๆ



พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน



เครือ่งมอือปุกรณ์



มาตรฐาน และการประเมนิผล



มขีอ้มลู  มคีวามรู ้ 

ตระหนกัถงึกฎระเบยีบ ขอ้ตกลงรว่มกนั 



สรปุผล และประเมนิหลงัจบการด าเนนิการ
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูป้อนกลบั
ส าหรบัการพฒันาตอ่



ปรบัและเปลีย่น วธิคีดิ วถิกีารท างาน 
โดยใชห้ลกับรหิารจดัการแนวใหม ่

Change management



พฒันาระบบการบรหิารจดัการ
แบบทมี และ บรูณาการ ในทกุระดบั

All cartoons from : Risk of infection/MSD

Need The  Leader & Conductor 



พจิารณาอยา่งรอบดา้น  วางแผน และด าเนนิการ
อยา่เป็นพวก NATO หรอื AFTA

คดิแลว้ไมท่ าไมเ่กดิผล  ท าโดยไมค่ดิมกัผดิพลาด 



การ
รักษา

เวชภัณฑ์

Dx kit

วัสดุ
การแพทย์

CPG

En routes
“Integrative”
Sharing a bus

Outcomes/Impacts
Collaboration

Stem cell

฿/$

Genomic

Phamacogenomic



Source: www.nesdb.go.th
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elegantwordart2.blogspot.com/2008/03/honesty-... 

สรา้งเครอืขา่ย ความรว่มมอื แบง่ความรบัผดิชอบ
บนฐานความซือ่สตัย ์ จรงิใจ ไวใ้จ แบง่ปนัประโยชน์



เมือ่โลกเปลีย่น…. เรา ตอ้งปรบั
เมือ่ เรา ปรบั......ไทยจะเปลีย่น

21st Century Change …
and  the  development  of  US 

What..if ? and Why..not ?



New Zealand

Challenges for ICT – eGov-BigData

CIO CEO

Gap
Interoperability



มุง่ม ัน่ฝ่าฟนัอปุสรรค
อยา่งไมย่อ่ทอ้  และไมท่อ้ถอย



A palace in Oasis, Xinjiang, China

ขอเป็นแรงสนบัสนนุ และ เป็นก าลงัใจ
ใหก้บัผูบ้รหิารทกุทา่นทีจ่ะชว่ยกนั
พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพือ่ใหเ้ป้นเครือ่งมอืหนึง่                   
ในการพฒันาประเทศไทย


