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สวนท่ี 1 

สรุปสาระสําคัญในการจดัทําแผนปฏบิัติงานประจําป 2565 

 สทป. ขอเสนอรางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป  2565 ของ สทป. ฉบับน้ี  

ตอคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ ในการประชุม วันที่ 28 กันยายน 2564 เพ่ือใหความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติงานและอนุมัติงบประมาณประจําป 2565 จํานวน 1,001,651,410 บาท ซึ่งเปนงบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรรตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 415,718,000 บาท และจากทุนสถาบัน  

585,933,410  บาท โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติงานประจําป 2565 ฉบับน้ีมีการทบทวนใหผลผลิตของโครงการ

และกิจกรรมของโครงการสะทอนถึงผลสัมฤทธ์ิของ สทป. มีการจัดลําดับความสําคัญโดยจําแนกโครงการตาม

ยุทธศาสตร ดังน้ี  

โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการปองกันประเทศ 13 โครงการ ประกอบดวย โครงการ

ตอเน่ือง 13 โครงการ เรียงลําดับความสําคัญ ดังน้ี (1) โครงการวิจัยและพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด  (2) 

โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า อ ง ค ป ร ะ ก อ บ พ้ื น ฐ า น ร ะ บ บ อ า ก า ศ ย า น ไ ร ค น ขั บ  ร ะ ย ะ ที่  2   

(3) โครงการพัฒนาตนแบบระบบการสื่อสารระยะไกลสําหรับอากาศยานไรคนขับ เพ่ือการปฏิบัติการทางทะเล   

(4) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกยานรบเสมือนจริง (5) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ

สารสนเทศแบบรวมศูนยและโปรแกรมประยุกต สําหรับเจาหนาที่หนวยงานดานความมั่นคง เพ่ือสนับสนุนการ

แกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 3  (6) โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติ

ภารกิจของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน (7) โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยาง ระยะที่ 2  (8) โครงการ

พัฒนาจัดสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพ่ือความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนโครงการ

ตอเน่ือง ระยะที่ 2 (9) โครงการวิจัยและพัฒนารถสะพานเครื่องหนุนมั่น  (10) โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบ

ระบบสื่อสารดิจิทัลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับระบบอํานวยการยิงปนใหญแบบดิจิทัลระดับกองพัน 

(11) โครงการรวมวิจัยและพัฒนาจัดสรางตนแบบปนใหญเบากระสุนวิถีโคงขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2  

(12) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดแบบนําวิถี DTI-1G ระยะที่ 2  (13) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลํา

กลองนําวิถี  และโครงการที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศตามความจําเปน 5 โครงการ 

ประกอบดวย แผนงานพ้ืนฐานดานความมั่นคง 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาบุคลากร และแผนงานยุทธศาสตร

พัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศและความพรอมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 4 โครงการ ดังน้ี (1) โครงการพัฒนา

ฐานขอมูลเพ่ือการวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ  (2) โครงการบทความวิชาการ  (3) โครงการพัฒนาความ

รวมมือดานการวิจัยและพัฒนากับภาคสวนตาง ๆ (4) โครงการประชาสัมพันธ      

เพ่ือใหการปฏิบัติตามรางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป  2565 เปนไปอยาง 

มีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธ์ิ ผลผลิตเปนรูปธรรมตามที่ไดรวมกันวางแผนไวอยางประหยัด มีประสิทธิผล  

ดวยการบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันเพ่ือใหได ตามแผนงานสําคัญที่กําหนด จึงใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ใช

เปนหลักในการอางอิงในการบริหารจัดการ การกํากับดูแลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและ 

การใชจายงบประมาณ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตามหลักการกระจายอํานาจและหลักความรับผิดชอบใน

การบริหารงบประมาณอยางเครงครัด ตอไป  

 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2565 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ หนาที่ 1 



 

สวนท่ี 2 

แผนปฏบิัติงานและงบประมาณประจําป 2565 

2.1 วิสัยทัศน  

“เปนผูนําดานเทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาค 

ตอบสนองความตองการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน” 

“To be the Regional Leader in Defence Technology 

offering Solutions to the Royal Thai Armed Forces and ASEAN Alliances” 
 

2.2 คานิยมองคกร 

มุงมั่นผลสัมฤทธ์ิ  

คิดทําเปนทีมงาน 

สานซื่อสัตยคณุธรรม 

นําความพอใจสูลูกคา  

พัฒนาอยางตอเน่ือง  

เรื่องผลประโยชนของชาติตองมากอน 

 (Achievement Oriented) 

(Team Work) 

(Integrity) 

(Customer Satisfaction) 

(Continuous Improvement) 

(National Interest First) 

 

2.3 วัตถุประสงค 

 ตาม พ.ร.บ. เทคโนโลยีปองกันประเทศ  พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 22  ใหสถาบันมีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

 1. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดําเนินการอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือตอเน่ือง เพ่ือนําไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ  

 2. สงเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หนวยงานอ่ืนของ

รัฐและภาคเอกชน  

 3. สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัย การเผยแพรความรูทางวิชาการ และการ

พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ  

 4. ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ กับ

หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

 5. เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ใหแก

กระทรวงกลาโหมและหนวยงานของรัฐเพ่ือใชในการกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 

 

 

 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2565 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ หนาที่ 2 



 

2.4 แผนบริหารราชการแผนดิน (สรุปที่เก่ียวของกับกระทรวงกลาโหม) 

 ตามที่ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการน้ันโดยจัดทําเปนแผนหาป 

ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เก่ียวของ โดยคําแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญัติแหงชาติ วันพฤหัสบดีที่ 25 

กรกฎาคม 2562 ไดกําหนดแนวทางการบริหารแผนดินที่เกี่ยวของกับกระทรวงกลาโหม ปรากฏในนโยบายที่ 2 

การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ และเก่ียวของกับสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ ในนโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 

หัวขอที่ 5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีหรือแนวโนมการคาโลก มีประเด็นนโยบายที่สําคัญที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

 รักษาและปองกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ รวมทั้ง

ปองกันและปราบปรามภัยคุกคามตาง ๆ และภัยคุกคามรูปแบบใหม โดยมุงเนนการสรางอํานาจกําลังรบที่มี

ตัวตนและไมมีตัวตนใหเขมแข็งสรางนวัตกรรมใหมที่มีมูลคาสูงในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรม

อนาคต อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมความมั่นคงของประเทศ 

           หมายเหตุ : ขอมูลจากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 

2.5 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตอง 

นําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งย่ังยืน เปนประเทศ 

ที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอ เ น่ือง สั งคมเปนธรรมฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร คือ 

 1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.6 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (สรุปที่เก่ียวของกับ สทป.) 

 จากประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 

2580) เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามที่กําหนดไว ซึ่งจะมีผลผูกพันตอหนวยงาน

ของรัฐ   ที่ เก่ียวของที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2565 
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งบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติโดยมีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 

แผน โดยสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ เก่ียวของในแผนแมบทประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการ 

แหงอนาคต แผนยอยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีแนวทางการพัฒนา โดยตอยอดพัฒนา

อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศที่ไทยมีความเขมแข็งใหเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ที่

ครอบคลุมหลากหลายมิติทั้งอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมที่สงเสริมความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร อุตสาหกรรมดานพลังงานที่มีมูลคาเพ่ิมอุตสาหกรรมปองกันประเทศ การผลิต

ยุทโธปกรณ และยุทธภัณฑทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เปนเทคโนโลยีสองทาง เพ่ือลดการพ่ึงพาดาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากตางประเทศ และพัฒนาตอยอดเปนอุตสาหกรรมสงออกตอไป 

2.7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบไปดวย 6 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สูความมั่งคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่  6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

 ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  

ยุทธศาสตรที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

ยุทธศาสตรที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตรที่ 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ในส วนของ  สทป .  ดํ า เ นินการตามแผนยุทธศาสตรที่  5  การ เสริ มสร า งความมั่ นคงแห งชา ติ 

เพ่ือการพัฒนาประเทศ สูความมั่งคั่งและย่ังยืน โดยมีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ  

เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ พัฒนาอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศโดยเสริมสรางการวิจัยและพัฒนาควบคูไปกับการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และ 

มิตรประเทศในการสรางองคความรูและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธ

ยุทโธปกรณและยุทธภัณฑ พรอมทั้งสงเสริมนวัตกรรมดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศโดยหนวยงานภาครัฐ  

2.8 ยุทธศาสตรการจัดการงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 

 ยุทธศาสตรการจัดการงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565  มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตรและรายการ

คาดําเนินการภาครัฐ สรุปที่เกี่ยวของกับสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ ดังน้ี 

  ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

 1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของประเทศ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
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 1.1.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง จัดทําแผนพัฒนาและผนึกกําลัง 

ทรัพยากร รวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม ชัดเจน สอดคลองกับการบริหารราชการยุคใหม และ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนเเปลงไป สามารถรับมือกับภัยคุกคามไดทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานความสามารถในการแขงขัน 

 2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 2.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมในทุกมิติ    

ทั้งที่เก่ียวของกับการจัดการภัยพิบัติ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร อุตสาหกรรมดานพลังงานมูลคาสูง 

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ เพ่ือลดการนําเขาจากตางประเทศและสามารถผลิตเพ่ือสงออกได โดยการสราง   

และพัฒนาบุคลากรและสรางเครือขายและคลัสเตอรของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ และเช่ือมโยง     

กับหวงโซคุณคาระดับโลก สนับสนุนการยกระดับศักยภาพของผูประกอบการผานกลไกความรวมมือภาครัฐ 

และภาคเอกชน สงเสริมมาตรการกระตุนและสรางความตระหนักในการใชผลิตภัณฑและบริการของ

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ 

2.9 ประเด็นยุทธศาสตรและแผนงานโครงการของ สทป.  

 ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ ในชวงปงบประมาณ 2561 - 2564 ที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงกลาโหม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ 

กระทรวงกลาโหมและประเทศไทยมีขีดความสามารถในการวิจัย

พัฒนาปองกันประเทศ เทคโนโลยีปองกันประเทศที่ทันสมัย มีตนแบบ

ยุทโธปกรณที่ระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถรองรับและ

สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรของประเทศและภูมิภาค 

2 .  ก า ร พัฒนาอ งค ค ว าม รู แ ล ะ

นวัตกรรมสูประชาสังคม 

กระทรวงกลาโหมและประเทศสามารถพัฒนา เก็บรักษา และเพ่ิมพูน

องคความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศไดอยางตอเน่ือง ย่ังยืนและ

ถายทอดองคความรูสูประชาสังคม เพ่ือการใชประโยชนในทุกมิติทั้ง

ภาคการศึกษา พาณิชย และการปองกันประเทศ เปนตน 

3. การพัฒนาเครือขายความรวมมือ กระทรวงกลาโหมและประเทศสามารถบริหารจัดการและใชประโยชน

องคความรูและทรัพยากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศจากเครื่อขาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. การพัฒนาองคกรเพ่ือความยั่งยืน สถาบันมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได มีความเปนเลิศในสาขาวิชาเฉพาะทางและการบริหาร

จัดการองคกร เปนองคกรแหงการเรียนรู บุคลากรของสถาบันมี
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สมรรถนะสอดคลองกับตําแหนง มีความเปนนักวิชาการ นักบูรณาการ 

และนักบริหารและมีโครงสรางพ้ืนฐานที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน

ของสถาบัน 

 

2.10 สรุปผลงานสําคัญที่ผานมาของ สทป. 

 ในการดําเนินงานของ สทป. ในปงบประมาณ 2564 น้ัน ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่ใหไว 

ในมาตรา 22 ของ พ.ร.บ.เทคโนโลยีปองกันประเทศ ในการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศและดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวของหรือตอเน่ือง เพ่ือนําไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

โดยสรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ 2564 ดังน้ี  

1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 1.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานไรคนขับ 

1) การวิจัยและพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด 

              วัตถุประสงค เพ่ือผลิตหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางสนับสนุนภารกิจ 

ทางดานความมั่นคง สรางขีดความสามารถพ้ืนฐานดานมาตรฐานการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพรองรับ

การรับรองมาตรฐานหุนยนตเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมปองกันประเทศและการผลักดันสิ่งประดิษฐสูนวัตกรรม 

และพัฒนาบุคลากรในความรูพ้ืนฐานดานการประกอบรวม การปรนนิบัติบํารุงและซอมบํารุงหุนยนต เพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินการตามจํานวนหุนยนตที่มากขึ้นของหนวยผูใช พรอมทั้งการบูรณาการความรวมมือและ

องคความรูและฐานเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยและภาคเอกชนในการพัฒนาตอยอดเปน

เทคโนโลยีหุนยนตเก็บกู วัตถุระเบิดตามความตองการของผูใช 

              สทป. ดําเนินการออกแบบพัฒนาตนแบบหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด พรอมจัดทํามาตรฐานเพ่ือเตรียม

ความพรอมในการทดสอบ Qualification Test หุนยนตตนแบบการสราง Robot Assembly and Maintenance 

Facility Phase 1 เพ่ือสรางขีดความสามารถภายในดานการซอมบํารุง และวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดพัฒนาระบบ Platform แบบรอบทิศทางของหุนยนต EOD ขนาดเล็ก ศึกษาความ

เปนไปไดในการตรวจหาเปาหมายอัจฉริยะโดยใชเรดารทะลุพ้ืนดิน และศึกษาความเปนไปไดในการควบคุม แบบลูป

ปดโดยใชการมองเห็นสําหรับนําทางหุนยนต สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ศึกษา

ประสิทธิภาพของเซนเซอรขยายสัญญาณรามานสําหรับตรวจหาวัตถุระเบิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ พัฒนาระบบขับเคลื่อนหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 โดยในป 2564 โครงการไดดําเนินงาน การพัฒนาหุนยนตขนาดเล็ก เพ่ือรายงานผลการประเมินการ

ทดลองใชงานหุนยนตขนาดเล็กของหนวยใช (D-EMPIR V.4) การปรับปรุงตนแบบหุนยนตขนาดกลาง 

เพ่ือการทดสอบใช และรายงานผลการพัฒนาตนแบบหุนยนตขนาดกลาง (D-MIR V.2) สงมอบหุนยนต

ใหบริการทางการแพทย (D-EMPIR CARE) กรมแพทยทหารบก เพ่ือใชในโรงพยาบาลสนามบุษราคัม เพ่ือใช 

ในภารกิจรองรับผูปวยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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2) การวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานของระบบยานไรคนขับ ระยะที่ 2 

 วัตถุประสงค เพ่ือบูรณาการตอยอดองคความรูโครงการวิจัยและพัฒนาและผลิตอากาศยาน 

ไรคนขับ (UAV) ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ดําเนินการอยูในหลายหนวยงานใหเกิดการเช่ือมตอความรู 

เพ่ือนําไปสูการใชงานจริงเพ่ือวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบอากาศยานไรคนขับขนาดกลาง (Medium UAS) 

ใหดําเนินไปไดอยางตอเน่ืองเพ่ือตอบสนองความตองการของหนวยผูใชดานความมั่นคงทั้งสามเหลาทัพ  

เพ่ือพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบอากาศยานไรคนขับ แบบมัลติ

เซนเซอร (Multi Sensor) และระบบอากาศยานไรคนขับติดอาวุธ รวมกับเครือขายความรวมมือของ กห. และ

สถาบันการศึกษาที่มีองคความรูและขีดความสามารถในการสราง และประกอบรวมระบบ การทดสอบ

มาตรฐาน และการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินโครงการระบบอากาศยานไรคนขับ

ตามแผนที่นําทาง มิติที่ 3 เพ่ือพัฒนาศูนยฝกอบรมระบบอากาศยานไรคนขับที่ไดมาตรฐานแหงแรกในประเทศ

และภูมิภาคอาเซียน (Unmanned Systems Training Center of Excellence) เพ่ือใหความรูและพัฒนา

มาตรฐานดานการบินอากาศยานไรคนขับใหแกกําลังพลของเหลาทัพและหนวยงานพลเรือนในการใชงานและ

การปรนนิบัติบํารุงระบบอากาศยานไรคนขับใหมีความปลอดภัยและถูกตองตามกฎหมายการบินของประเทศ

ไทย การจัดทําศูนยเทคโนโลยีการตอตานอากาศยานไรคนขับในดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการ

ตอตานโดรนที่เปนภัยคุกคามรูปแบบใหมดานการฝกอบรมเสริมสรางองคความรู การฝกการใชงานตาม

สถานการณจริง และใหบริการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ดวยนวัตกรรมในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายหลัก (S-Curve 11) ขยายขีดความสามารถนําองคความรูที่ไดไป

ขยายผลตอยอดเทคโนโลยีและพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบยานไรคนขับ และสงเสริมการมีสวนรวมของ

ภาคอุตสาหกรรมปองกันประเทศในลักษณะของบูรณาการความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ของทั้งภาครัฐ 

และเอกชน (Public Private Partnership : PPP) 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 โดยในป 2564 โครงการไดดําเนินงาน รายงานผลการทดสอบใชงานระบบอากาศยานไรคนขับขนาด

เล็กที่ไดสงมอบใหแกหนวยผูใชงาน การฝกอบรมบุคลากรผูประจําหนาที่ศูนยฝกอบรมระบบอากาศยานไร

คนขับของ สทป. โดยผานการฝกอบรมหลักสูตรที่ไดรับรองมาตรฐานเปนที่ยอมรับ (การพัฒนาศูนยฝกอบรม

ใหมีมาตรฐานแหงแรกในประเทศและภูมิภาคอาเซียน) 

 

3) โครงการวิจัยและพัฒนาจัดสรางตนแบบหุนยนตทางยุทธวิธี Robotic Combat Vehicles (RCV)  

 วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาสรางตนแบบวิศวกรรมและจัดทําตนแบบอุตสาหกรรม (Industrial 

Prototype) เพ่ือใหเกิดการนําเอาเทคโนโลยีหุนยนตทางยุทธวิธีเขาไปประยุกตเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ

ความทันสมัยของกองทัพ (Modernization) เพ่ือรวมทุนหรือความรวมมือสรางเครือขายในการผลิตหุนยนต

ทางยุทธวิธีเชิงอุตสาหกรรม (S-Curve 11) เพ่ือใหเกิดการประยุกตใชในทางทหาร จนถึงการสรางหลักนิยม 

ในการใชงานหุนยนตทางยุทธวิธี 
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ผลผลิตที่สําคัญ 

 โดยในป 2564 ดําเนินการจัดทําแนวทางการประกอบรวม จัดทําแนวทางการทดสอบมาตรฐานทาง

วิศวกรรมซอมบํารุง 

 

1.2 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบจําลองยุทธและการฝกเสมือนจริง 

4) การวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกยานรบเสมือนจริง 

 วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความชํานาญในการใชรถถังหลักใน ทบ. และใหกําลังพลหนวยประจํา

รถถังหลักสามารถทําการฝกไดโดยไมมีขอจํากัด พัฒนาฉากสถานการณฝกรถถังหลักในพ้ืนที่ในแตละกองทัพ

ภาค และพัฒนาสถานการณฝกใหสอดคลองกับหลักนิยมของ ทบ. วิจัยและพัฒนาระบบแผนเคลื่อนไหว 

(Motion Platform) ที่นําเขามาใชใหสามารถนําไปประยุกตใชกับเครื่องชวยฝกยานรบประเภทอ่ืน ๆ ได สทป. 

ดําเนินการสรางสวนการควบคุมและเช่ือมตออุปกรณภายในหองฝกยานรบ ดวยโปรแกรมทางอุตสาหกรรม 

และการสรางฉากฝกเสมือนจริงแบบกราฟก โดยใชโปรแกรม Game Engine จากอุตสาหกรรมการสรางระบบ

จําลองการฝกเสมือนจริง 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 โดยในป 2564 โครงการไดดําเนินการจัดทําชุดสาธิตงานวิจัยของเครื่องชวยฝกยานรบ  

5) โครงการประยุกตใชแผนที่สถานการณรวมเพื่อจําลองภารกิจชวยเหลือทางทหารในสถานการณฉุกเฉิน 

 วัตถุประสงค เพ่ือวิจัยและพัฒนาตอยอดแผนที่สถานการณรวมในรูปแบบสามมิติดวยภาพถายจาก 

UAV การแสดงผลการปฏิบัติหนาที่ของทหารขณะปฏิบัติภารกิจในสถานการณฉุกเฉิน การจําลองภาพ

สถานการณฉุกเฉินในระบบ C4ISR สทป. ดําเนินการวิจัยตนแบบระบบแผนที่สถานการณรวมในรูปแบบสาม

มิติดวยภาพถายจาก UAV การวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบสงสัญญาณการปฏิบัติหนาที่ของทหารขณะปฏิบัติ

ภารกิจในสถานการณฉุกเฉินการวิจัยและพัฒนาระบบจําลองภาพสถานการณฉุกเฉินในระบบ C4ISR 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 โดยในป 2564 โครงการไดดําเนินการ ตนแบบระบบควบคุมและสั่งการฝกภารกิจการบรรเทาสาธารณภัย

และภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหม บันทึกรายงานผลการทดสอบระบบแผนที่สถานการณในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 ลงนาม MoU กับ หนวยบัญชาการทหารพัฒนาเพ่ือนําตนแบบไปทดสอบทดลองและสรุปองคความรู 

6) โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง 

 วัตถุประสงค วิจัยและพัฒนาเพ่ือตอยอดตนแบบระบบสนามยิงปนเสมือนจริง ที่สถาบันเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ ไดดําเนินการแลว ใหสามารถรองรับการฝกยิงปนที่หลากหลาย โดยเพ่ิมปนฝกแบบปนสั้นและ

ปนประจํากายทหารแบบ TARVO การวิจัยและพัฒนาฉากสถานการณฝกการยิงปนสอดคลองกับหลักนิยม 

ของ ทบ. การวิจัยและพัฒนา ตนแบบเครื่องชวยฝกอาวุธเสมือนจริง ที่สามารถตอยอดขยายผล 

ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ือเปนอุตสาหกรรมปองกันประเทศ สทป. ดําเนินการวิจัยระบบสาธิต

เครื่องชวยฝกใชอาวุธ จํานวน 2 ระบบ โดยนําไปติดต้ังใชงานใหหนวยงานผูใช ณ ศูนยการทหารราบ  
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และศูนยกลางทหารอากาศโยธิน ที่ทาง สทป. พัฒนาโปรแกรมในระบบสาธิต ซึ่งยังตองพัฒนาระบบให

สามารถครอบคลุมกับปนทุกประเภท ระบบเซนเซอรตรวจจับที่ยังไมมีความเสถียรภาพ 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 โครงการไดดําเนินการจัดทําตนแบบชุดสาธิตระบบสนามยิงปนเสมือนจริง 

 

1.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร 

7) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยและโปรแกรมประยุกตสําหรับเจาหนาที่ 

หนวยงานดานความม่ันคง เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดนใต ระยะที่ 3 

 วัตถุประสงค เพ่ือวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลดานความมั่นคงสําหรับการปฏิบัติการใน

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต พัฒนาขีดความสามารถของระบบตรวจคนและระบบจัดเก็บขอมูลใหมีขีด

ความสามารถตรงตามความตองการของผูใช พัฒนาระบบฐานขอมูลและบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงาน

ดานความมั่นคง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการในการแกไขปญหาพ้ืนที่เสี่ยงในจังหวัดชายแดนใต สทป. ได

ดําเนินการวิจัยและพัฒนาสรางตนแบบระบบอานปายทะเบียนรถยนตทั้งแบบดานถาวรและแบบเคลื่อนยายได 

การพัฒนาระบบรวบรวมขอมูลปายทะเบียนรถยนตและบุคคลระบบแจงเตือนเมื่อพบรถยนตหรือบุคคลตอง

สงสัย และตนแบบระบบแสดงแผนที่จุดตรวจและยานพาหนะ โดยทําการสงมอบและติดต้ัง ณ ดานบานควน

มีดและหนวยเฉพาะกิจสงขลา ดําเนินการพัฒนาสรางตนแบบระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยชุดตรวจอานปาย

ทะเบียนรถยนตแบบเคลื่อนยายได 6 ชุด การศึกษาพัฒนาตนแบบโครงสรางฐานขอมูลเพ่ือการวิเคราะหขอมูล

แบบรูจํา และการศึกษารวบรวมองคความรูเบ้ืองตนในการพัฒนาระบบเฝาระวังอัจฉริยะ 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 โดยในป 2564 โครงการไดดําเนินการจัดทําระบบตรวจสอบปายทะเบียนยานพาหนะสําหรับใชงาน

กับโทรศัพทมือถือสมารทโฟน (Smart Phone) และ Smart Phone ตนแบบพรอมใชงาน จํานวน 6 เครื่อง 

ระบบอานปายทะเบียนยานพาหนะแบบเคลื่อนยายไดที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Enhanced Mobile License 

Plate Recognition system : eMLPR) สําหรับใชงานกับดานลอย จํานวน 6 ระบบ ตนแบบระบบวิเคราะห

และแสดงผล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดานการขาวและยุทธการ 1 ระบบ 

 

1.4 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ 

8) การวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติภารกิจของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 

 วัตถุประสงค เพ่ือวิจัยและพัฒนาสรางตนแบบยานเกราะลอยางขนาด 8x8 ประเภทรถรบสะเทินนํ้า

สะเทินบกติดอาวุธสนับสนุนปฏิบัติภารกิจของ นย. ในขั้นการเคลื่อนที่สูที่หมาย โดยประยุกตใชองคความรูจาก

โครงการยานเกราะลอยางขนาด 8x8 จากตนแบบรถยานเกราะที่ สทป. ดําเนินการแลว เพ่ือเสริมสราง

บุคลากร ใหมีความรูความสามารถสรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศในการพัฒนา

ศักยภาพทางการวิจัยอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย 
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ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 ดําเนินการเขาพิจารณา ตนแบบยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติภารกิจของหนวย

บัญชาการนาวิกโยธิน กับ กมย.ทร. การปรับปรุงคืนสภาพตนแบบยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติภารกิจของ

หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เพ่ือสงมอบ จัดทําแบบและรายละเอียดการสราง ยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติ

ภารกิจของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินในเชิงอุตสาหกรรม 

9) การวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยาง ระยะที่ 2 

 วัตถุประสงค เพ่ือประยุกตใชองคความรูจากโครงการยานเกราะลอยางขนาด 8x8 จากตนแบบรถยาน

เกราะที่  สทป. ดําเนินการแลว สรางองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยีของระบบยานเกราะลอยาง 

ขนาด 8x8 โดยศึกษาและออกแบบ ประกอบรวม ทดสอบระบบยอย ทดสอบสมรรถนะและการใชงานรวมทั้ง

การจัดทําแบบ รายละเอียดตนแบบอุตสาหกรรม สรางองคความรูและตนแบบยานเกราะลอยางอุตสาหกรรม

นําไปสูการผลิตเชิงพาณิชยอุตสาหกรรมยานรบ สทป. ไดดําเนินการปรับปรุงรถตนแบบยานเกราะลอยาง 

พรอมทั้งประกอบรวมสรางตนแบบยานเกราะลอยาง พรอมระบบยานเกราะ ดําเนินการทดสอบสมรรถภาพ

และการทํางานเบ้ืองตนของยานเกราะที่สงมอบหนวยผูใชงาน เพ่ือทดสอบทดลองใช 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 ดําเนินการรายงานผลการเขาพิจารณาตนแบบยานเกราะลอยางลําเลียงพลกับ กมย.ทบ. 

รายงานผลการทดสอบทดลองการใชงานตนแบบยานเกราะลอยางที่บังคับการกับหนวยผูใช 

 

1.5 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจรวดเพ่ือความมั่นคง 

10) การวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองแบบนําวิถี (DTI-1G) 

 วัตถุประสงค เพ่ือรับการถายทอดเทคโนโลยีเฉพาะสวน (Partial Technology Transfer) ในการ

สรางจรวดนําวิถี DTI-1G จากมิตรประเทศ ตอยอดองคความรู (Body of Knowledge) และขีดความสามารถ 

ที่ สทป. มีอยูสวนหน่ึงแลวจากจรวดหลายลํากลองแบบ DTI-1 และเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย

ระบบนําวิถี เพ่ือสรางตนแบบจรวดนําวิถีไดเองภายในประเทศและสงมอบใหกองทัพนําเขาประจําการ 

ซึ่งคณะทํางานรวมระหวางกองทัพบกและ สทป. ไดมีการประเมินผลคุณลักษณะเฉพาะและประสิทธิภาพ 

ของตนแบบจรวดแบบ DTI-1 เทียบตอภัยคุกคามในสถานการณปจจุบันและอนาคต และเสนอให สทป. 

พัฒนาตอยอดระบบจรวดแบบ DTI-1 เปนแบบนําวิถี (DTI-1G) ซึ่งเปนการดําเนินโครงการในรูปแบบของการ

รับถายทอดเทคโนโลยีเฉพาะสวน จากมิตรประเทศ โดยไดรับอนุมัติหลักการความรวมมือโครงการวิจัยและ

พัฒนาจรวดหลายลํากลองจากกองทัพบก 

ผลการดําเนินงานสําคัญที่ผานมา สทป. รวมกับคณะทํางานรวมกองทัพบก จัดทํากรอบความรวมมือในการ

พัฒนาระบบจรวด กําหนดขอบเขตของความตองการเทคโนโลยีเปาหมายและศึกษาดูงานระบบจรวด 

นําวิถี DTI-1G ณ โรงงานของมิตรประเทศ โดยไดลงนามในสัญญาการรับถายทอดเทคโนโลยีจรวด DTI-1G 

เมื่อกันยายน 2555 และไดแบงโครงการออกเปน 2 ระยะ คือ โครงการระยะที่ 1 เปนการรับถายทอด

เทคโนโลยีระบบจรวด DTI-1G จากมิตรประเทศ โดยทําการคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร
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สําคัญ ไดแก  หลักสูตรการออกแบบและสร างระบบนํา วิถี  การประกอบรวม การใช งาน และ 

การปรนนิบัติบํารุง ใหแกนักวิจัยของ สทป. และกําลังพลเหลาทัพ พรอมรับมอบเอกสารคูมือทางเทคนิค

ครบถวน ตามสัญญาฯ รวมถึงไดเจรจาตอรองดานขอมูลการออกแบบสําคัญและซอฟตแวรที่นอกเหนือ

ขอบเขตสัญญาฯ รวม 6 รายการ โดยไมคิดมูลคาเพ่ิม และเขารวมการยิงทดสอบระบบจรวดหลายลํากลองนํา

วิถี DTI-1G ตามขอตกลงในสัญญารับถายทอดเทคโนโลยีฯ ณ สนามทดสอบอาวุธ 051 เมือง ALASHAN, 

Inner Mongolia, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน โดยมีคณะผูแทนกองทัพบกเขารวมทดสอบ ผลการ

ยิงทดสอบประสบความสําเร็จโดยสมบูรณ และทําการตรวจรับ Factory Acceptance Test พรอมขนสง

ตนแบบระบบจรวด DTI-1G มายังประเทศไทยและทําการประกอบรวมลูกจรวด DTI-1G แบบ Semi Knock 

Down 5 นัด โดยในป 2559 สทป. ไดจัดพิธีสงมอบตนแบบระบบจรวดหลายลํากลอง DTI-1G ใหแก

กองทัพบกเพ่ือนําไปทดสอบทดลองตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ เมื่อ 12 กุมภาพันธ 2556 

โครงการระยะที่  2 เปนการทําวิศวกรรมยอนกลับระบบจรวด DTI-1G เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ 

ของนักวิจัยและโรงปฏิบัติการของ สทป. ใหสามารถสรางตนแบบระบบจรวดนําวิถีแบบ DTI-1G ไดในประเทศ 

โดย สทป. ไดลงนามบันทึกความเข าใจรวมกับกองทัพบกในการวิจัยและพัฒนาจรวด DTI-1G  

เมื่อมีนาคม 2556 และไดดําเนินการฝกอบรมและถายทอดความรูในการออกแบบระบบนําวิถีและพ้ืนฐาน 

องคความรูดานระบบควบคุมและนําวิถีระดับผูใช พรอมสงมอบคูมือการออกแบบระบบนําวิถีใหแกเหลาทัพ  

การกอสรางคลังเก็บลูกจรวด และโรงเก็บตนแบบรถจรวด DTI-1G การวิจัยและพัฒนาสรางตนแบบรถควบคุม

บังคับบัญชา (Command & Control) 1 คัน สงมอบใหแกกองทัพ ตอมามีการพัฒนาตนแบบรถยิงจรวด 1 

คันและตนแบบรถบรรทุกจรวด 2 คัน และนําเขารับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ และสงมอบใหกองทัพบก 

นําไปทดสอบทดลองใช 

 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 รายงานสรุปผลการยิงทดสอบตนแบบรถฐานยิงจรวดคันที่ 3 สรุปผลการยิงทดสอบ 

ลูกจรวด DTI-1G ที่ประกอบรวม โดย สทป. สรุปผลการทดสอบมาตรฐาน กมย.ทบ. ตนแบบ 

ระบบที่ 3 และสรุปการทดสอบใชงานทางยุทธวิธีตนแบบระบบจรวด DTI-1G ทั้ง 3 ระบบ 

 

11) การวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2 

 วั ตถุ ประสงค  โครงการ  DTI-2 เป นการ วิจั ยและ พัฒนาจรวดหลายลํ ากล อ งซึ่ ง  สทป .  

เปนผูออกแบบและพัฒนาโดยใชองคความรูจากระบบจรวดหลายลํากลอง DTI-1 โดยการวิจัยและพัฒนา 

องคความรูในการสรางกรอบแนวคิดการออกแบบจรวดหลายลํากลอง ตอมาไดเสนอขอความเห็นชอบหลักการ

ความรวมมือโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลอง เพ่ือสนับสนุนการเสริมสรางความพรอมรบ 

ใหแกกองทัพบก ซึ่งนายกรัฐมนตรี ไดอนุมัติหลักการกรอบความรวมมือโดยเห็นชอบให สทป. ประสานงาน 

กับกองทัพบกเพ่ือศึกษาความเปนไปได และมีดําริให สทป. พัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองใหสอดคลอง 

กับจรวดหลายลํากลองขนาด 122 มม. ที่กองทัพบกมีประจําการอยู จึงเปนที่มาในการลงนามบันทึกขอตกลง
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ความรวมมือในการพัฒนาระบบจรวดหลายลาํกลองขนาด 122 มม. ระหวาง ทบ. และ สทป. เมื่อ 8 ธันวาคม 2557 

สทป. ไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาสรางตนแบบจรวด 122 มม. สําหรับการฝก ระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 กม. 

พรอมทอรองในเพ่ือใชงานกับระบบจรวด DTI-1 และโปรแกรมอํานวยการยิง และรวมกับกองทัพบกทําการ

ทดสอบและประเมินผลการใชงานทางเทคนิคตนแบบเมื่อกันยายน 2558 โดยในป 2559 ไดพัฒนาตนแบบลูก

จรวดฝกระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 กม. จํานวนอยางนอยกวา 16 นัด (ควัน 4 นัด ระเบิด 12 นัด) และตนแบบ

อํานวยการยิง ตนแบบลูกจรวด ระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 กม. และ ระยะยิงหวังผลไกลสุด 40 กม. สําหรับ 

จรวด SR4 ระยะยิงละ 40 นัด รวมทั้งสิ้น 80 นัด เพ่ือเตรียมการรับรอง กมย. สงมอบ ทบ. ดําเนินการพัฒนา

ตนแบบลูกจรวด ระยะยิงหวังผลไกลสุด 30 กม. สําหรับรถยิงจรวดแบบสายพาน (จลก.31) เพ่ือทดสอบ

คุณภาพมาตรฐานพัฒนาตนแบบรถบรรทุก/บรรจุลูกจรวดขนาด 122 มม. สําหรับรถยิงจรวดแบบ จลก.31 

และพัฒนารถฐานยิงอเนกประสงค มีการพัฒนาระบบอํานวยการยิงจรวดขนาด 122 มม. สําหรับรถยิงจรวด

แบบสายพาน (จลก.31) ออกแบบและสรางคลังเก็บลูกจรวดขนาด 122 มม. 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 ตนแบบลูกจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิง 30 กม. โดยใชดินขับจรวดของ สทป. รายงาน

ผลการทดสอบช้ินสวนจรวด ระยะยิง 30 และ 40 กม. ที่วิจัยพัฒนาโดย สทป. 

 

12) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลํากลองนําวิถี 

 วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองนําวิถี ที่มีระยะยิงครอบคลุมชองวางระหวางระยะ

ยิงของปนใหญสนาม/จรวดหลายลํากลองขนาด 122 มม. กับระยะยิงของจรวดหลายลํากลองระยะยิง 

ของ DTI-1/DTI-1G (ครอบคลุมชวงระยะยิง 40 - 80 กิโลเมตร) โดยตอยอดจากองคความรูซึ่งไดรับตาม 

การวิจัยและพัฒนาระบบจรวดแบบนําวิถี DTI-1G สทป. ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีดานระบบนําวิถีจรวด

หลายลํากลองนําวิถี DTI-1G ซึ่งสามารถนํามาทําวิศวกรรมยอนกลับ (Reverse Engineering) เพ่ือประยุกตใช

ในการพัฒนาจรวดแบบอ่ืน ๆ ตอไปได ประกอบกับที่ สทป. ไดวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลํากลองที่หลาย

ระยะยิงที่ตางกัน ไดแก จรวด 122 มม. ระยะยิงหวังผลไกลสุด 40 กม. และจรวดหลายลํากลองขนาด 302 มม. 

(DTI-1 และ DTI-1G) ที่ระยะยิงหวังผลใกลสุด 60 กม. ซึ่งมีชวงระยะ 40 - 60 กม. ที่ยังขาดอาวุธที่จะครอบคลุมได 

สทป. จึงไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองนําวิถี ที่มีระยะยิงครอบคลุมชวงวางระหวางระยะ

ยิงดังกลาว โดยตอยอดจากองคความรูซึ่งไดรับจากการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลํากลองทั้งแบบนําวิถีและ 

ไมนําวิถี เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถของจรวดที่ สทป. วิจัยและพัฒนา ใหสมบูรณในทุกระยะยิง และไดทําการ

ออกแบบและพัฒนาสรางจรวดดัดแปรสภาพอากาศเพ่ือทดสอบและยืนยันผลการออกแบบ 

 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 การพัฒนาช้ินสวนเก่ียวเน่ือง (Sub – chassis 6x6, Platform และ Truck 6x6) เอกสาร

องคความรู การวิจัยและพัฒนาช้ินสวนรถฐานยิงจรวดหลายลํากลองอเนกประสงค 
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13) โครงการวิจัยพฒันาระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ 

 วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ ที่มีสมรรถนะสูงเพียงพอสําหรับการใชใน

ภารกิจยับย้ังพายุลูกเห็บหรือทดลองทําฝนจากเมฆเย็นในสภาพอากาศของประเทศไทย และเสริมสราง

บุคลากรใหมีความรู ความสามารถ สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศในการพัฒนา

ศักยภาพทางการวิจัยอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย รวมถึงนําเทคโนโลยีการปลอยสารซิลเวอรไอโอ

ไดดจากหัวจรวดที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยไปตอยอดในการพัฒนาจรวดเพ่ือบรรจุสารเคมีตามกรรมวิธีการทําฝน

หลวงไดอยางครอบคลุม สทป. ดําเนินการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ จํานวน 

120 นัด พรอมฐานปลอยจรวด จํานวน 1 ชุด และฐานรถยิงจรวดเคลื่อนที่เร็วติดต้ังกับรถยนตบรรทุก 

ขนาดเล็ก จํานวน 1 คัน เพ่ือทดสอบ Qualification Test ตามมาตรฐาน Military Specification 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 โครงการไดดําเนินการจัดทําตนแบบระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ แบบจรวดช้ินสวน

นํ้าหนักเบารายงานผล Qualification Test จรวดช้ินสวนนํ้าหนักเบา และสรุปรายงานผลทดลองเชิง

ปฏิบัติการทําฝนจากเมฆเย็นรวมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

 

14) โครงการจัดสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงคเพื่อความม่ันคงทางทะเล 

 วัตถุประสงค เพ่ือสรางองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยีของเรือโดยการพัฒนาแบบเรือ ออกแบบ

กระบวนการสราง และควบคุมกระบวนการสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงคเพ่ือความมั่นคงทาง

ทะเลใหไดคุณภาพ สนองตอภารกิจรวมกับกองทัพเรือและภาคเอกชน สรางองคความรูในดาน การทดสอบ

การใชงานตนแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงคฯ สงเสริมการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัย

ในกองทัพ และภาคเอกชน ในดานการวิจัยและพัฒนาตนแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงคฯ จัดทําแบบและ

รายละเอียดการสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงคฯ สําหรับนําไปสูการสรางเรือเชิงอุตสาหกรรม 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 ดําเนินการจัดสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพ่ือความมั่นคงทางธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ลํา จัดทําเอกสารองคความรูทางดานการสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดัน

โคลนเพ่ือความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

1.6 การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมประชาสังคม 

15) การพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาคนควารวบรวมและวิเคราะหขอมูลยุทธศาสตรการปองกันประเทศ  

จัดทํารายงานการวิเคราะห ตลอดจนทิศทางและแนวโนมความกาวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ เพ่ือนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และผูบังคับบัญชาระดับสูงของ กห. และผูบริหาร 

สทป. เพ่ือกําหนดทิศทาง การวิจัยและพัฒนาของ สทป. ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ 

ของผูใชหรือผูถือผลประโยชนรวม การศึกษาความเปนไปไดการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาของ สทป.  
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เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบริหาร และใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

แกหนวยงานในกระทรวงกลาโหม หนวยงานภาครัฐ และสาธารณะ ตามระดับช้ันความลับ 

สทป. ไดดําเนินการจัดทํารายงานวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศรายไตรมาส 4 ฉบับ จัดทําเอกสาร

เผยแพร ด าน เทคโนโล ยีป อง กันประ เทศ  แบบ Yearbook 2 ฉบับ บท วิ เคราะห และบทความ 

ดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ/อุตสาหกรรมปองกันประเทศ/ทางทหาร 20 เรื่อง ขาวสารดานความมั่นคงและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ 200 เรื่อง รายงานผลการรวบรวมขอมูล ทั้งในและตางประเทศและขอมูลสนับสนุน

ฐานขอมูล 20 เรื่อง และจัดสัมมนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ 1 ครั้ง รางแผนแมบทการวิจัยและพัฒนาจรวด

เพ่ือความมั่นคง ที่มีรายละเอียดแผนงานและโครงการแลว 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 รายงานวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ จํานวน 3 ฉบับ รายงานศึกษาความเปนไปได

ของการวิจัยและพัฒนาของ สทป. บทความดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ บทความดานอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศ บทความดานเทคโนโลยีการทหาร 

 

16) การจัดทําบทความวิชาการ 

 วัตถุประสงค เพ่ือเปนการนําองคความรูที่ไดจากการวิจัยและพัฒนามารวบรวมและจัดเก็บไวใน

รูปแบบของเอกสารและถายทอดเพ่ือเผยแพรงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับ อีกทั้งยัง

เปนการพัฒนานักวิจัยและนักพัฒนาใหมีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับในสังคมภายนอก นอกจากน้ี 

การเผยแพรบทความวิชาการผานเวทีสาธารณะยังเปนการสรางเครือขายการวิจัยในวงกวางอีกดวย 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 รายงานผลการนําเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ เพ่ือมุงสู

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ การสนับสนุนนักวิจัยในการนําเสนอผลงานวิชาการ การตีพิมพบทความพิเศษ 

บทความวิชาการ บทวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศในวารสารช้ันนําทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

17) การพัฒนาบคุลากรในภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน 

 วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรและ/หรือทางดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีมาตรฐานรวมกับสถาบันทางการศึกษาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  

เพ่ือพัฒนาและผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศตอบสนองหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ รวมทั้งแสวงหาความรวมมือกับสถาบันการศึกษา  

เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตนแบบยุทโธปกรณ สทป. 

 สทป. ได ดําเนินการเปดหลักสูตรวิศวกรรมปองกันประเทศ รวมกับสถาบันพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง มีการสนับสนุนใหทุนวิจัยในโครงการตาง ๆ เพ่ือนํามาตอยอดการวิจัยและพัฒนา

ตนแบบยุทโธปกรณของ สทป. มีการลงนามบันทึกความรวมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือสรางความรวมมือ

ดานวิชาการและการวิจัย 
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ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 อยูระหวางดําเนินการดานความรวมมือทางดานวิชาการของสถาบันการศึกษากับ สทป. 

โดยนําผลงานการวิจัยในความรวมมือมาตอยอดกับงานวิจัยหลักตามเทคโนโลยีหลักของ สทป. การดําเนินการ

มอบทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิจัยในเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 

18) การพัฒนานวัตกรรมการประยุกตใชองคความรูเทคโนโลยีปองกันประเทศสูประชาสังคมศูนยบริการ  

ทางวิชาการและเทคนิค 

 วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาวิธีวิทยาการการสังเคราะหองคความรูจากการวิจัยและพัฒนาที่สามารถ

ตอบสนองการแกปญหาสําคัญจําเปนเรงดวนของกองทัพและประเทศชาติ เพ่ือสงผลใหมีการสรางสม

เทคโนโลยีและโครงสรางพ้ืนฐาน รองรับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศในระยะยาว

เพ่ือพัฒนาศูนยขอมูลความรู และนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปองกันประเทศมีคุณภาพ มีความรู ทักษะ และขีดความสามารถ เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีปองกันประเทศไดรับการพัฒนาและเสริมสรางที่ เพียงพอตอการสนับสนุนกิจกรรม 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรับการถายทอดองคความรู/

เทคโนโลยีโดยเฉพาะจากการวิจัยและพัฒนาตอหนวยผูใช และตอผูผลิต ในหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศเพ่ือเปนชองทางในการนําตนแบบงานวิจัย พัฒนาเปนนวัตกรรมขยายผลไปสูภาคอุตสาหกรรม 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 โครงการไดดําเนินการพัฒนานวัตกรรการใหบริการ เพ่ือนําไปสูการจัดเก็บและอัตรา

คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาผลิต คาแหงสิทธิ และคาบริการในการดําเนินกิจการ ตอบสนองความ

ตองการของหนวยใช ประชาสังคม หนวยงานตามที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน

ตอสังคม และดําเนินการบริหารจัดการกระบวนการ พัฒนาวิธีการในการใหบริการทางวิชาการและเทคนิคของ 

สทป.  

 

1.7 การพัฒนาเครือขายความรวมมือ 

19) การพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากับภาคสวนตาง ๆ 

 วัตถุประสงค เพ่ือใหไดมาซึ่งความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาจากทุกภาคสวนโดยมี สวพ. เหลาทัพ

ใหการสนับสนุนและผลักดันใหตนแบบที่ไดมาจากการวิจัยและพัฒนาไดรับการนําไปใชประจําการอยางจริงจัง

และบริหารความรวมมือทั้งในภาครัฐและเอกชนในการดําเนินการโครงการตามแผนแมบทตาง ๆ ของ สทป. 

ใหมีโอกาสในการเพ่ิมศักยภาพและตอยอดผลผลิตของงานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ 

สทป. ไดประสานความรวมมือกับเหลาทัพและหนวยผูใชภายนอกในการวิจัยและพัฒนาตนแบบยุทโธปกรณ

ตาง ๆ ผานการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 7 ฉบับ ไดแก MoU รวมกับ ทบ. ในการวิจัย D2 และ 

DTI-1G (ฉบับปรับปรุง) MoU ระหวาง สทป. กับ บ.เสรีสรรพกิจ ในการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไรนักบิน 
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ขึ้น - ลง แบบ Multi Roter, MoA ระหวาง สทป. กับ ศอว.ศอพท. ในการวิจัยหัวรบและชนวนหัวกระทบแตก

ไ ว  แ ล ะ  MoU ส ท ป .  กั บ ก ร ม ส อ บ ส ว น ค ดี พิ เ ศ ษ  ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  DSI Mapping  

จัดกิจกรรม Road show 7 ครั้ง ที่ ชอ., สพ.ทร., รร.จปร., ศป. และในพิธีสงมอบ Mini UAV ณ สภากลาโหม

จัดนิทรรศการ Mini UAV ที่กองพลทหารมาที่ 1 และจัดนิทรรศการวันสถาปนา ยศ.ทบ. จัดสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือประโยชนในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา สทป. 5 ครั้ง โดยรวมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

การแพทยทหารเพ่ือพัฒนาโครงการจําลองยุทธและการฝกเสมือนจริง และโครงการที่เก่ียวของรวมจัด

นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ SMEs (การประชุม ครม. สัญจร) สัมมนาการจัดทําแบบฟอรมการขึ้น

บัญชี นวัตกรรมของผลงานนวัตกรรมดานความมั่นคง และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ UAV ณ ศร. เปนการสัมมนา

ลักษณะเดียว UAV Community อยางที่ผานมา โดยไดเชิญหนวยงานที่เก่ียวของภาครัฐและภาคเอกชนเขา

รวมสัมมนา และชมการสาธิตผลงานวิจัยและพัฒนา UAV ของ สทป. โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณถือเปนการพัฒนาความรวมมือเพ่ือไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศในอนาคต 

ผลผลิตที่สําคัญ 

ในป 2564 จํานวนบันทึกขอตกลงความรวมมือหรือสัญญารวมวิจัยหรือสัญญาการรักษาความลับ 

ในความรวมมือวิจัยและพัฒนาการวิจัย รวม 4 ฉบับ/ป รายงานการจัด Road Show รายงานสรุปการ

สนับสนุนการจัดงานเสริมสรางความสัมพันธกับเหลาทัพและหนวยผูใชผลผลิต 

 

20) การประชาสัมพันธ 

 วัตถุประสงค  สร างความรู  ความเขาใจ ภารกิจหนาที่  เสริมสรางทัศนคติที่ ดี  ตอ สทป.  

สรางความเช่ือถือและสนับสนุนงานวิจัยของ สทป. สทป. ไดสรางการรับรูถึงภารกิจและผลงาน ตลอดจน

ขาวสารตาง ๆ โดยใชชองทางสื่อสาธารณะทั้งแบบออฟไลนและออนไลน ทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ 

และสื่อสังคมออนไลนของ สทป. ในรูปแบบการประชุมสัมพันธแบบเชิงรุกที่มีการวางแผนการโฆษณาและการ

ดําเนินการตอเน่ือง เพ่ือสรางภาพลักษณที่ดี (Brand image) และการรับรูจดจํา สทป. (Brand Awareness) 

ใหกลุมเปาหมายผูรับประโยชนรวม เนนเน้ือหาในการสรางการรับรูและเขาใจถึงบทบาทหนาที่ ความสําคัญ 

และประโยชนของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ สทป. ตออนาคตของประเทศ 

 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 ดําเนินการประชาสัมพันธภารกิจและผลงานที่สําคัญของ สทป. ผานกิจกรรม

ประชาสัมพันธในทุกชองทางการสื่อสาร ทั้งในสื่อสิ่งพิมพสาธารณะและสื่อสิ่งพิมพของเหลาทัพ สื่อโทรทัศน 

และสื่อวิทยุ รวมถึงสื่อสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยม 

 

21) ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

 วัตถุประสงค เสริมสรางทัศนคติที่ดีและสรางความเช่ือถือตอ สทป. สรางเครือขายความรวมมือและ 

การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เสริมสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน 
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สทป.  ดํา เ นิน กิจกรรมในการส ง เสริมความรู ของ เยาวชนในด าน วิทยาศาสตรและเทคโนโล ยี  

ที่กอใหเกิดเครือขายความสัมพันธดานการสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน และการสรางภาพลักษณและ

ทัศนคติเชิงบวก การเผยแพรองคความรูและผลงานของสถาบัน 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 อยูระหวางจัดทํารายงานผลการเผยแพรความรู เทคโนโลยีจรวดจากการจัดคาย

วิทยาศาสตรจรวดประดิษฐ ในการสรางความรูเกี่ยวกับจรวด เทคนิคการออกแบบจรวดประดิษฐ การประดิษฐ

จรวดประดิษฐ และการทดสอบจรวดประดิษฐ 

 

1.8 การพัฒนาองคกรเพ่ือความยั่งยืน 

22) การวิจัยพื้นฐาน 

 วัตถุประสงค เพ่ือเสริมสรางทักษะเพ่ิมพูนความรูประสบการณของนักวิจัยในการวิจัยพ้ืนฐานและ

นักวิจัยจะไดมีองคความรูดานการวิจัยพ้ืนฐานสามารถนําไปตอยอดในงานวิจัยประยุกตไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ สทป. เปนหนวยงานสนับสนุนในดานการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณขนาดใหญ 

ของกระทรวงกลาโหมที่มีผลงานประจักษในดานงานวิจัยประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัย 

ในเชิงปฏิบัติโดยนําพ้ืนฐานของงานวิจัย (Basic Research) มาวิจัยตอยอดโดยประยุกตใชความรู เทคโนโลยี

และวิทยาการตาง ๆ มาเปนแนวทางปฏิบัติโดยมีผลลัพธออกมาในรูปของนวัตกรรมตาง ๆ เปนผลผลิต ซึ่ง

ปจจุบัน สทป. ไดมีการจัดทําเอกสารวิชาการเปนเครื่องมือในการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัย

อยูแลว แตสิ่งที่ยังขาดคือ อุปกรณสนับสนุนการทําวิจัยพ้ืนฐาน ซึ่งมีความจําเปนอยางย่ิงในการพัฒนางานดาน 

Basic Research เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนและเพ่ิมคุณภาพ ของงานวิจัยและบทความวิชาการของ สทป. ให

ทัดเทียมกับองคกรวิจัยตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 อยูระหวางดําเนินการจัดทํารายงานการออกแบบตนแบบทอไอพนจรวด (Nozzle) สําหรับ

ระยะยิงไกล 40 กม. และรายงานผลการออกแบบตนแบบชุดประกอบติดต้ังระบบนําวิถี (Guidance Kit) 

 

23) การสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยมองคกร 

 วัตถุประสงค เพ่ือสรางการตระหนักรูคานิยมองคกรแกเจาหนาที่ทุกระดับ ดวยสื่อประชาสัมพันธ

ภายในองคกร การสงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมองคกรรวมทั้งเสริมสรางการเปนตนแบบของคานิยม โดยเนน

คานิยมหลัก คิดทํางานเปนทีม (Teamwork) และการสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะทํางานตาม 

การสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยมองคกร การสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยมองคกร ทําใหเจาหนาที่

และผูบริหารไดตระหนักและเรียนรู การทํางานเปนทีมมากขึ้น โดยมุงเนนการทํางานที่มุงมั่นตาม KPI ที่ไดรับ

มอบหมาย สงเสริมดานความซื่อสัตยและคุณธรรม โดยผลประโยชนของชาติตองมากอน คานิยมดานนําความ

พอใจสูลูกคา ดําเนินงานวิจัยตรงตามความตองการของผูมีประโยชนรวม 

 

 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2565 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ หนาที่ 17 



 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ในป 2564 ดําเนินการสงเสริมความรู ความเขาใจ ของบุคลากรในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

เพ่ือสนับสนุนให สทป. กาวไปสูการเปนองคกรโปรงใส และดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

24) โครงการพัฒนาบุคลากร 

 วัตถุประสงค เพ่ีอพัฒนาคณะกรรมการบริหาร และผูบริหารระดับสูง โดยการการฝกอบรมหลักสูตร

ผูบริหารระดับสูง เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศนการปฏิบัติงานใหกวางไกลย่ิงขึ้น และสรางเครือขายการปฏิบัติงาน เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร(ระดับฝาย/สวน) และเจาหนาที่ทุกระดับ ใหพรอมที่จะปฏิบัติงานตาม

เปาประสงคของสถาบันได เพ่ือใหความรูความเขาใจแกเจาหนาที่ใหม (ปฐมนิเทศ) ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

และระเบียบการปฏิบัติตางๆ ที่สําคัญของสถาบันฯ  เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของเจาหนาที่ตามความ

จําเปนของงาน (Functional Training) เพ่ือพัฒนาองคความรูเฉพาะทาง ดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ

ใหกับนักวิจัยของสถาบันฯ ใหสอดคลองกับลําดับความเรงดวนของเทคโนโลยีเปาหมาย เพ่ือสรางเครือขาย

บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศใหเกิดขึ้น เชน ไดรับการสนับสนุนทุนและบุคลากร 

(นักเรียนทุน) จากสํานักงาน ก.พ เพ่ือพัฒนาทักษะที่จําเปนใหกับเจาหนาที่ เชน ความเช่ียวชาญดานภาษา 

เพ่ือใหสามารถใชภาษาในการติดตอประสานงาน เพ่ือพัฒนาองคความรู (New Knowledge) ของเจาหนาที่ 

สทป. ใหพรอมที่จะปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0 ได ตามแผนยุทธศาสตร สทป. ที่กําหนด เพ่ือพัฒนา

สมรรถนะความสามารถของเจาหนาที่ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : 

IDP) ใหสามารถปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ที่สถาบันกําหนดได อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคคลากร 5 ป การฝกอบรมดําเนินการตามแผนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน

และปฏิบัติการวิจัย พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาที่ สทป. โดยจําแนกตามกลุม

เทคโนโลยีเปาหมายที่องคกรกําหนด การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศและจําแนกตามกลุม

ยุทธศาสตร Training เพ่ือรองรับ New Knowledge และ Thailand 4.0 พัฒนาบุคลากรตามแผน IDP 

ประเมินสมรรถนะความสามารถตามหนาที่ตําแหนงงาน (Competency) และพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP 

การประเมิน Competency  เพ่ือประเมินสมรรถนะความสามารถตามหนาที่ตําแหนงงานของ ผูบริหาร 

(ระดับ 6 5 และ 4) การพัฒนาสมรรถนะความสามารถตามตําแหนงงาน (Competency) รายบุคคล การ

พัฒนาสมรรถนะความสามารถตามตําแหนงงาน (Competency) รายหนวย ในดานการศึกษา ดําเนินการ

จัดหาทุนรัฐบาล จาก สํานักงาน ก.พ. ประเภททุนบุคคลทั่วไป ที่ สทป. ขาดแคลนและสอดคลองกับ New S–

curve ของรัฐบาล ประจําป 2564 ไดรับจํานวน 1 ทุน ไดแก ระดับปริญญาโท สาขา Electronics  

Embedded Systems in Electrical Engineering  จํานวน 1 ทุน 
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2.11 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2565 ของ สทป. 

2.11.1 หลักการในการจัดทําแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2565 ของ สทป. ดังน้ี 

 คาใชจายที่ไดรับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ใหดําเนินการ

ตามรายการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล

ตามแนวทางในการพิจารณารายละเอียดในการเสนอต้ังงบประมาณของคาใชจายแตละประเภท ดังน้ี 

 คาใชจายบุคลากร ไดแก เงินเดือน คาจาง เสนอต้ังตามที่ไดรับจัดสรร/คาสวัสดิการเสนอต้ังตามความ

จําเปน ความเหมาะสมคุมคา และเปนไปตามที่มีระเบียบรองรับ 

 คาใชจายดําเนินงาน เสนอต้ังตามกรอบวงเงินคําของบประมาณรายจายประจําป 2565 โดยอางอิง

ฐานขอมูล (Baseline) และผลการเบิกจายงบประมาณในป 2564 เฉพาะรายการที่มีความสําคัญเรงดวน ใน

การทรงชีพของสถาบัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

 คาใชจายลงทุน ครุภัณฑ พิจารณาตามความพรอมในการจัดหา ไดแก TOR /Spec. แบบรางรายการ 

BOQ TOR PR และใบเสนอราคา โดยเนนรายการที่สามารถตอยอดเพ่ือสนับสนุนในการหารายไดสู สทป. 

 คาใชจายโครงการ คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา พิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

ของโครงการ โดยเนนโครงการที่สามารถตอยอดไปสูสายการผลิตเพ่ือเพ่ิมรายไดให สทป. โดยเสนอต้ังตาม

รายการที่ไดรับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2565 รายการตามกรอบคําขอ

งบประมาณ 2565 ที่มีความจําเปนในการดําเนินการ และรายการที่ชะลอการดําเนินงานในป 2564 เพ่ือมา

ดําเนินการในป 2565 

2.11.2 ลําดับ ความสําคัญโครงการ/แผนงานตาง ๆ เรียงตามลําดับความสําคัญ ดังน้ี 

ลําดับที่ 1 โครงการ/รายการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามราง พรบ. งบประมาณรายจายประจําป 2565 

ประกอบดวย คาใชจายบุคลากร และโครงการดานการวิจัยและพัฒนาที่ไดรับการจัดสรรจํานวน 1 รายการ 

ไดแก โครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพ้ืนฐานระบบอากาศยานไรคนขับ ระยะที่ 2     

ลําดับที่ 2 โครงการที่ชะลอการดําเนินงานจากป 2564 มาดําเนินการป 2565 พิจารณาแลววามีความจําเปน

และพรอมดําเนินการ  

ลําดับที่ 3 โครงการ/สวนงาน ที่เสนอขอใชทุน พิจารณาตามความสําคัญในการทรงชีพ ความสามารถในการ

ดําเนินการเขาสูสายการผลิต และตามความจําเปนของการหารายไดของ สทป. 

 

2 .11 .3  สรุปโครงการสํ าคัญตามแผนปฏิ บั ติ งานและงบประมาณประจํ าป  2565 ของ สทป.  

        การวิจัยและพัฒนา 13 โครงการ โดยจัดลําดับความสําคัญ ดังน้ี 

(1) โครงการวิจัยและพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด  

 แผนงานที่สําคัญ ทดสอบทดลองตนแบบหุนยนตขนาดกลาง (D-MER V.2) ติดตามผลการใชงานของ

หนวยใช และสนับสนุนการซอมบํารุง (D-EMPIR V.4) ดําเนินกิจกรรมภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือ/

ภายใตกิจการคารวม (Consortium) พัฒนางานมาตรฐานและการทดสอบ 
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(2) โครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานระบบอากาศยานไรคนขับ ระยะที่ 2    

 แผนงานที่สําคัญ การฝกอบรมผูใชงาน การฝกบินรักษาวัฏภาค และบริการหลังการสงมอบ แบบรูณา

การเชิงระบบ (ขับเคลื่อนแบบแผนที่นําทาง มิติที่ 1 ใหเขาสู S-Curve 11 อยางตอเน่ือง) การบูรณาการสราง

เครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศและการทดสอบมาตรฐานการใชงาน คาเชาสนามบิน 

สําหรับการบินทดสอบและฝกอบรมระบบอากาศยานไรคนขับ จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง สําหรับการทดสอบ 

และฝกบิน จัดสรางระบบอากาศยานไรคนขับขนาดกลางเพ่ือขยายผลสูเชิงพาณิชย ระยะที่ 4 

 (3)  โครงการพัฒนาตนแบบระบบการสื่ อสารระยะไกลสํ าหรับอากาศยานไรคนขับ  เพื่ อ 

การปฏิบัติการทางทะเล  

 แผนงานที่สําคัญ พัฒนาตนแบบระบบการสื่อสารฯ พรอมแบบแปลนเพ่ือการผลิตซ้ํา จัดหาอากาศ

ยานไรคนขับเพ่ือการทดสอบตนแบบระบบการสื่อสารฯ ระยะ LOS  ทดสอบตนแบบระบบการสื่อสารฯ ระยะ 

BLOS เตรียมการติดต้ัง Companion Computer ประเมินผลการทํางานของตนแบบระบบการสื่อสารฯ กับ 

ระบบควบคุมการสื่อสารฯ TBACCS ในระยะ LOS ประเมินผลการทํางานของตนแบบระบบการสื่อสารฯ กับ

ระบบควบคุมการสื่อสารฯ TBACCS ในระยะ BLOS 

(4) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกยานรบเสมือนจริง ระยะ 2 

 แผนงานที่สําคัญ การจัดซื้อฮารดแวรระบบ การวิจัยและพัฒนาระบบ Software พัฒนาฉากการฝก  

การสงมอบระบบชุดสาธิตการฝกวิชาอาวุธศึกษา 1 ระบบ 

(5) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยและโปรแกรมประยุกตสําหรับ

เจาหนาที่หนวยงานดานความม่ันคง เพื่อสนับสนุนการแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 3  

 แผนงานที่สําคัญ บํารุงรักษาระบบจากโครงการ รวมทั้งติดตามแกไขปญหา และปรับปรุงโปรแกรม

และระบบตาง ๆ ในโครงการ บริหารโครงการและประสานความรวมมือกับหนวยตาง ๆ รวมทั้งศึกษา

เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 

 (6) โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติภารกิจของกองบัญชาการนาวิกโยธนิ  

 แผนงานที่สําคัญ สรางช้ินสวนระบบยอยพรอมประกอบรวมตนแบบยานรบสะเทินนํ้าสะเทินบก 

(7) โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยาง ระยะที่ 2  

 แผนงานที่สําคัญ    บริหารโครงการ  แผนการประกอบรวมและแผนการทดสอบของตนแบบตาง ๆ 

ไดแก (1)ตนแบบยานเกราะลอยาง 4x4 อเนกประสงค (2)ตนแบบยานเกราะลอยาง 4x4 ปองกันทุนระเบิด

และซุมโจมตี  (3)ตนแบบยานรบ 4x4 ลาดตระเวน (4)ตนแบบยานรบ 4x2 ลาดตระเวน 

 (8) โครงการพัฒนาจัดสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความม่ันคงทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเปนโครงการตอเนื่อง ระยะที่ 2 

 แผนงานที่สําคัญ จัดสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรือคราดและตักโคลนเพ่ือความมั่นคงทางธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม จํานวน 2 ลํา(ตนแบบเรือคราดและตักโคลน 1 ลํา และ ตนแบบเรือคราดโคลน 1 ลํา) การ

บริหารโครงการเพ่ือประสานงานโครงการฯ และประสานการขอรับการสนับสนุนกับหนวยงานตาง ๆ การจัด

พิธีการและจัดทําความรวมมือกับหนวยตาง ๆ 
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(9) โครงการวิจัยและพัฒนารถสะพานเครื่องหนุนม่ัน  

 แผนงานที่สําคัญ  บริหารโครงการเพ่ือประสานงานโครงการฯ และประสานการขอรับการสนับสนุน

กับหนวยงานตาง ๆ จัดทําแบบทางวิศวกรรม รายงานความคืบหนาการสรางตนแบบสะพาน ตรวจสอบหรือ

ทดสอบคุณภาพช้ินสวน และระบบยอย 

(10) โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบสื่อสารดิจิทัลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับระบบ

อํานวยการยิงปนใหญแบบดิจิทัลระดับกองพัน 

 แผนงานที่สําคัญ ศึกษารูปแบบและวิธีสงขอมูลบนเครือขายวิทยุสื่อสารสําหรับระบบอํานวยการยิงปน

ใหญแบบดิจิทัล จัดทําตนแบบระบบฐานขอมูลหมุดหลักฐานงานแผนที่ รายงานรูปแบบและวิธีการสรางแผนที่

สถานการณจําลองพ้ืนที่การรบ คูมือการใชงานและการปรนนิบัติบํารุงเบ้ืองตน 

(11) โครงการรวมวิจัยและพัฒนาจัดสรางตนแบบปนใหญเบากระสุนวิถีโคงขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2 

 แผนงานที่สําคัญ พัฒนาตนแบบ ช้ินสวนยอย และประกอบรวม ปบค. ขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2  

จํานวน 2 ระบบพรอมทดสอบสมรรถนะการใชงานขั้นตน  

(12) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองนําวิถี แบบ DTI-1G ระยะที่ 2  

 แผนงานที่สําคัญ การเดินทางเพ่ือการยิงทดสอบ ณ ตางประเทศ 

(13) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลํากลองนําวิถี  

 แผนงานที่สําคัญ ตนแบบรถฐานยิงจรวดหลายลํากลองอเนกประสงค (Multi - Purpose Launcher) 

พรอมระบบควบคุมการยิง คันที่ 1 พรอม POD สําหรับจรวด 122 มม. ติดต้ังระบบควบคุมการยิง  

(Fire Control System : FCS) และทดสอบระบบ 

การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมสูประชาสังคม 2 โครงการ ประกอบดวย 

(1) โครงการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ  

 แผนงานที่สําคัญ เดินทางไปปฏิบัติงาน หรือรวบรวมขอมูลภายในประเทศ จัดทําเอกสารเผยแพรดาน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ สนับสนุนขอมูลดานวิชาการแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สทป. 

ศึกษาคนควา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลยุทธศาสตรการปองกันประเทศ/สถานภาพกําลังรบ/เทคโนโลยี

ปองกันประเทศ และอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

(2) โครงการบทความวิชาการ  

 แผนงานที่สําคัญ เผยแพรผลงานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีปองกันประเทศหรืออุตสาหกรรม

ปองกันประเทศในการประชุมระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่มีรายงานผลการประชุม (Proceeding)  

อยูในฐานขอมูลบทคัดยอและการอางอิง (Abstract and Citation Database) ตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 

การพัฒนาเครือขายความรวมมือ 2 โครงการ ประกอบดวย 

(1) โครงการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากับภาคสวนตาง ๆ 

 แผนงานที่สําคัญ ติดตอประสานงานในการบริหารความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ 
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(2) โครงการประชาสัมพันธ 

 แผนงานที่สําคัญ กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธทางวิทยุ กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ 

ทางหนังสือพิมพ กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธทางโทรทัศน กิจกรรมการจัดทํากลยุทธสรางภาพลักษณและ

พัฒนาแบรนด (Rebranding) 

การพัฒนาองคกรเพ่ือความย่ังยืน 1 โครงการ ประกอบดวย 

 (1) โครงการพัฒนาบคุลากร  

  แผนงานที่สําคัญ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารและ จนท. สทป. ยุทธศาสตรที่ 1 การ

วิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมสูประชาสังคม ยุทธศาสตรที่ 3 การ

พัฒนาเครือขายความรวมมือ ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาองคกรเพ่ือความย่ังยืน Training เพ่ือรองรับ New 

Knowledge และ Thailand 4.0 
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สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ หนาที่ 22 
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