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สวนที่ 1
สรุปสาระสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2565
สทป. ขอเสนอร า งแผนปฏิ บั ติ ง านและงบประมาณประจํ า ป 2565 ของ สทป. ฉบั บ นี้
ตอคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ ในการประชุม วันที่ 28 กันยายน 2564 เพื่อใหความเห็นชอบ
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 ฉบับนี้มีการทบทวนใหผลผลิตของโครงการ
และกิจกรรมของโครงการสะทอนถึ งผลสั มฤทธิ์ของ สทป. มีการจั ดลําดับความสําคัญโดยจําแนกโครงการตาม
ยุทธศาสตร ดังนี้
โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปองกันประเทศ 13 โครงการ ประกอบดวย โครงการ
ตอเนื่อง 13 โครงการ เรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ (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 พื้ 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 เพื่อการปฏิบัติการทางทะเล
(4) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกยานรบเสมือนจริง (5) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศแบบรวมศูนยและโปรแกรมประยุกต สําหรับเจาหนาที่หนวยงานดานความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการ
แกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 3 (6) โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน (7) โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยาง ระยะที่ 2 (8) โครงการ
พัฒนาจัดสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนโครงการ
ตอเนื่อง 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 แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาบุคลากร และแผนงานยุทธศาสตร
พัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศและความพรอมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 4 โครงการ ดังนี้ (1) โครงการพัฒนา
ฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ (2) โครงการบทความวิชาการ (3) โครงการพัฒนาความ
รวมมือดานการวิจัยและพัฒนากับภาคสวนตาง ๆ (4) โครงการประชาสัมพันธ
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ต ามร า งแผนปฏิ บั ติ ง านและงบประมาณประจํ า ป 2565 เป น ไปอย า ง
มี ประสิ ทธิ ภาพ มี ผลสั มฤทธิ์ ผลผลิ ตเป นรู ปธรรมตามที่ ได ร วมกั นวางแผนไว อย างประหยั ด มี ประสิ ทธิ ผล
ดวยการบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันเพื่อใหได ตามแผนงานสําคัญที่กําหนด จึงใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ใช
เป นหลั กในการอ างอิ งในการบริ หารจั ดการ การกํ ากั บดู แลและการติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานและ
การใชจายงบประมาณ และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามหลักการกระจายอํานาจและหลักความรับผิดชอบใน
การบริหารงบประมาณอยางเครงครัด ตอไป
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2565
สถาบันเทคโนโลยีปอ งกันประเทศ หนาที่ 1

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 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
มุงมั่นผลสัมฤทธิ์
คิดทําเปนทีมงาน
สานซื่อสัตยคณ
ุ ธรรม
นําความพอใจสูลูกคา
พัฒนาอยางตอเนื่อง
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 ดังตอไปนี้
1. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดําเนินการอื่นที่
เกี่ยวของหรือตอเนื่อง เพื่อนําไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
2. สงเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หนวยงานอื่นของ
รัฐและภาคเอกชน
3. สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัย การเผยแพรความรูทางวิชาการ และการ
พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
4. ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ กับ
หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
5. เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ใหแก
กระทรวงกลาโหมและหนวยงานของรัฐเพื่อใชในการกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีปองกันประเทศ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2565
สถาบันเทคโนโลยีปอ งกันประเทศ หนาที่ 2

2.4 แผนบริหารราชการแผนดิน (สรุปที่เกี่ยวของกับกระทรวงกลาโหม)
ตามที่ พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทําเปนแผนหาป
ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ นโยบายของคณะรัฐ มนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ โดยคําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญัติแหงชาติ วันพฤหัสบดีที่ 25
กรกฎาคม 2562 ไดกําหนดแนวทางการบริหารแผนดินที่เกี่ยวของกับกระทรวงกลาโหม ปรากฏในนโยบายที่ 2
การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ และเกี่ยวของกับสถาบัน
เทคโนโลยีปองกันประเทศ ในนโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
หัวขอที่ 5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีหรือแนวโนมการคาโลก มีประเด็นนโยบายที่สําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้
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
นําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เปนประเทศ
ที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ
“ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข เศรษฐกิ จ พั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง สั ง คมเป น ธรรมฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร คือ
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.6 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (สรุปที่เกี่ยวของกับ สทป.)
จากประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 2580) เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามที่กําหนดไว ซึ่งจะมีผลผูกพันตอหนวยงาน
ของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามนั้ น รวมทั้ ง การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2565
สถาบันเทคโนโลยีปอ งกันประเทศ หนาที่ 3

งบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติโดยมีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23
แผน โดยสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ เกี่ยวของในแผนแมบทประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการ
แห ง อนาคต แผนย อ ยอุ ต สาหกรรมความมั่ น คงของประเทศ มี แ นวทางการพั ฒ นา โดยต อ ยอดพั ฒ นา
อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศที่ไทยมีความเขมแข็งใหเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ที่
ครอบคลุมหลากหลายมิติทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมที่สงเสริมความมั่นคง
ปลอดภั ย ทางไซเบอร อุ ต สาหกรรมด า นพลั ง งานที่ มี มู ล ค า เพิ่ ม อุ ต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศ การผลิ ต
ยุทโธปกรณ และยุทธภัณฑทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เปนเทคโนโลยีสองทาง เพื่อลดการพึ่งพาดาน
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 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สูความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 : การบริ หารจั ดการในภาครั ฐ การป องกั นการทุ จริ ตประพฤติ มิ ชอบและธรรมาภิ บาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
ในส ว นของ สทป. ดํ า เนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร ที่ 5 การเสริ ม สร า งความมั่ น คงแห ง ชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศ สูความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ
เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ พัฒนาอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศโดยเสริมสรางการวิจัยและพัฒนาควบคูไปกับการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และ
มิตรประเทศในการสรางองคความรูและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธ
ยุทโธปกรณและยุทธภัณฑ พรอมทั้งสงเสริมนวัตกรรมดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศโดยหนวยงานภาครัฐ
2.8 ยุทธศาสตรการจัดการงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรการจัดการงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตรและรายการ
คาดําเนินการภาครัฐ สรุปที่เกี่ยวของกับสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของประเทศ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2565
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1.1.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง จัดทําแผนพัฒนาและผนึกกําลัง
ทรัพยากร รวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป น รู ป ธรรม ชั ด เจน สอดคล อ งกั บ การบริ ห ารราชการยุ ค ใหม และ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนเเปลงไป สามารถรับมือกับภัยคุกคามไดทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานความสามารถในการแขงขัน
2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมในทุกมิติ
ทั้งที่เกี่ยวของกับการจัดการภัยพิบัติ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร อุตสาหกรรมดานพลังงานมูลคาสูง
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ เพื่อลดการนําเขาจากตางประเทศและสามารถผลิตเพื่อสงออกได โดยการสราง
และพัฒนาบุคลากรและสรางเครือขายและคลัสเตอรของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ และเชื่อมโยง
กับหวงโซคุณคาระดับโลก สนับสนุนการยกระดับศักยภาพของผูประกอบการผานกลไกความรวมมือภาครัฐ
และภาคเอกชน ส ง เสริ ม มาตรการกระตุ น และสร า งความตระหนั ก ในการใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
2.9 ประเด็นยุทธศาสตรและแผนงานโครงการของ สทป.
ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ ในชวงปงบประมาณ 2561 - 2564 ที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงกลาโหม
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหมและประเทศไทยมี ขี ด ความสามารถในการวิ จั ย
ปองกันประเทศ
พัฒนาปองกันประเทศ เทคโนโลยีปองกันประเทศที่ทันสมัย มีตนแบบ
ยุทโธปกรณที่ระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถรองรับและ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรของประเทศและภูมิภาค
2 . ก า ร พั ฒ น า อ งค ค วา ม รู แ ล ะ กระทรวงกลาโหมและประเทศสามารถพัฒนา เก็บรักษา และเพิ่มพูน
นวัตกรรมสูประชาสังคม
องคความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศไดอยางตอเนื่อง ยั่งยืนและ
ถายทอดองคความรูสูประชาสังคม เพื่อการใชประโยชนในทุกมิติทั้ง
ภาคการศึกษา พาณิชย และการปองกันประเทศ เปนตน
3. การพัฒนาเครือขายความรวมมือ กระทรวงกลาโหมและประเทศสามารถบริหารจัดการและใชประโยชน
องคความรูและทรัพยากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศจากเครื่อขาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. การพัฒนาองคกรเพื่อความยั่งยืน สถาบันมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได มีความเปนเลิศในสาขาวิชาเฉพาะทางและการบริหาร
จั ด การองค ก ร เป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู บุ ค ลากรของสถาบั น มี
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2565
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สมรรถนะสอดคลองกับตําแหนง มีความเปนนักวิชาการ นักบูรณาการ
และนักบริหารและมีโครงสรางพื้นฐานที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ของสถาบัน
2.10 สรุปผลงานสําคัญที่ผานมาของ สทป.
ในการดํ าเนินงานของ สทป. ในป งบประมาณ 2564 นั้น ไดดําเนินงานตามวัตถุ ประสงคที่ใ หไว
ในมาตรา 22 ของ พ.ร.บ.เทคโนโลยีปองกันประเทศ ในการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีปองกันประเทศและดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของหรือตอเนื่อง เพื่อนําไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
โดยสรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ 2564 ดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ
1.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานไรคนขับ
1) การวิจัยและพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด
วัตถุประสงค เพื่อผลิตหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางสนับสนุนภารกิจ
ทางดานความมั่นคง สรางขีดความสามารถพื้นฐานดานมาตรฐานการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพรองรับ
การรับรองมาตรฐานหุนยนตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมปองกันประเทศและการผลักดันสิ่งประดิษฐสูนวัตกรรม
และพัฒนาบุคลากรในความรูพื้นฐานดานการประกอบรวม การปรนนิบัติบํารุงและซอมบํารุงหุนยนต เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการตามจํานวนหุนยนตที่มากขึ้นของหนวยผูใช พรอมทั้งการบูรณาการความรวมมือและ
องคความรูและฐานเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยและภาคเอกชนในการพัฒนาตอยอดเปน
เทคโนโลยีหุนยนตเก็บกู วัตถุระเบิดตามความตองการของผูใช
สทป. ดําเนินการออกแบบพัฒนาตนแบบหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด พรอมจัดทํามาตรฐานเพื่อเตรียม
ความพรอมในการทดสอบ Qualification Test หุนยนตตนแบบการสราง Robot Assembly and Maintenance
Facility Phase 1 เพื่อสรางขีดความสามารถภายในดานการซอมบํารุง และวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานอื่น ๆ
เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดพัฒนาระบบ Platform แบบรอบทิศทางของหุนยนต EOD ขนาดเล็ก ศึกษาความ
เปนไปไดในการตรวจหาเปาหมายอัจฉริยะโดยใชเรดารทะลุพื้นดิน และศึกษาความเปนไปไดในการควบคุม แบบลูป
ปดโดยใชการมองเห็นสําหรับนําทางหุนยนต สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ศึกษา
ประสิทธิภาพของเซนเซอรขยายสัญญาณรามานสําหรับตรวจหาวัตถุระเบิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พัฒนาระบบขับเคลื่อนหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด
ผลผลิตที่สําคัญ
โดยในป 2564 โครงการไดดําเนินงาน การพัฒนาหุนยนตขนาดเล็ก เพื่อรายงานผลการประเมินการ
ทดลองใชงานหุนยนตขนาดเล็กของหนวยใช (D-EMPIR V.4) การปรับปรุงตนแบบหุนยนตขนาดกลาง
เพื่อการทดสอบใช และรายงานผลการพัฒนาตนแบบหุนยนตขนาดกลาง (D-MIR V.2) สงมอบหุนยนต
ใหบริการทางการแพทย (D-EMPIR CARE) กรมแพทยทหารบก เพื่อใชในโรงพยาบาลสนามบุษราคัม เพื่อใช
ในภารกิจรองรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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2) การวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานของระบบยานไรคนขับ ระยะที่ 2
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ บู ร ณาการต อ ยอดองค ค วามรู โ ครงการวิ จั ย และพั ฒ นาและผลิ ต อากาศยาน
ไรคนขับ (UAV) ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ดําเนินการอยูในหลายหนวยงานใหเกิดการเชื่อมตอความรู
เพื่อนําไปสูการใชงานจริงเพื่อวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบอากาศยานไรคนขับขนาดกลาง (Medium UAS)
ใหดําเนินไปได อย างตอเนื่องเพื่อตอบสนองความต องการของหน วยผู ใชดานความมั่นคงทั้ งสามเหลาทัพ
เพื่ อพั ฒนาเพิ่ม ขี ด ความสามารถดา นการวิ จั ยและพัฒ นานวั ตกรรมระบบอากาศยานไรค นขั บ แบบมั ล ติ
เซนเซอร (Multi Sensor) และระบบอากาศยานไรคนขับติดอาวุธ รวมกับเครือขายความรวมมือของ กห. และ
สถาบันการศึกษาที่มีองคค วามรูแ ละขีดความสามารถในการสราง และประกอบรวมระบบ การทดสอบ
มาตรฐาน และการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินโครงการระบบอากาศยานไรคนขับ
ตามแผนที่นําทาง มิติที่ 3 เพื่อพัฒนาศูนยฝกอบรมระบบอากาศยานไรคนขับที่ไดมาตรฐานแหงแรกในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน (Unmanned Systems Training Center of Excellence) เพื่อใหความรูและพัฒนา
มาตรฐานดานการบินอากาศยานไรคนขับใหแกกําลังพลของเหลาทัพและหนวยงานพลเรือนในการใชงานและ
การปรนนิบัติบํารุงระบบอากาศยานไรคนขับใหมีความปลอดภัยและถูกตองตามกฎหมายการบินของประเทศ
ไทย การจัดทําศูนยเทคโนโลยีการตอตานอากาศยานไรคนขับในดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการ
ตอต านโดรนที่เปนภัยคุกคามรูปแบบใหมดานการฝกอบรมเสริมสรางองคค วามรู การฝกการใชงานตาม
สถานการณจริง และใหบริการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดวยนวัตกรรมในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายหลัก (S-Curve 11) ขยายขีดความสามารถนําองคความรูที่ไดไป
ขยายผลตอยอดเทคโนโลยีและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบยานไรคนขับ 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)
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ พั ฒ นาสร า งต น แบบวิ ศ วกรรมและจั ด ทํ า ต น แบบอุ ต สาหกรรม (Industrial
Prototype) เพื่อใหเกิดการนําเอาเทคโนโลยีหุนยนตทางยุทธวิธีเขาไปประยุกตเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ความทันสมัยของกองทัพ (Modernization) เพื่อรวมทุนหรือความรวมมือสรางเครือขายในการผลิตหุนยนต
ทางยุทธวิธีเชิงอุตสาหกรรม (S-Curve 11) เพื่อใหเกิดการประยุกตใชในทางทหาร จนถึงการสรางหลักนิยม
ในการใชงานหุนยนตทางยุทธวิธี
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ผลผลิตที่สําคัญ
โดยในป 2564 ดําเนินการจัดทําแนวทางการประกอบรวม จัดทําแนวทางการทดสอบมาตรฐานทาง
วิศวกรรมซอมบํารุง
1.2 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบจําลองยุทธและการฝกเสมือนจริง
4) การวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกยานรบเสมือนจริง
วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มพูนความรูความชํานาญในการใชรถถังหลักใน ทบ. และใหกําลังพลหนวยประจํา
รถถังหลักสามารถทําการฝกไดโดยไมมีขอจํากัด พัฒนาฉากสถานการณฝกรถถังหลักในพื้นที่ในแตละกองทัพ
ภาค และพัฒนาสถานการณฝกใหสอดคลองกับหลักนิยมของ ทบ. วิจัยและพัฒนาระบบแผนเคลื่อนไหว
(Motion Platform) ที่นําเขามาใชใหสามารถนําไปประยุกตใชกับเครื่องชวยฝกยานรบประเภทอื่น ๆ ได สทป.
ดําเนินการสรางสวนการควบคุมและเชื่อมตออุปกรณภายในหองฝกยานรบ ดวยโปรแกรมทางอุตสาหกรรม
และการสรางฉากฝกเสมือนจริงแบบกราฟก โดยใชโปรแกรม Game Engine จากอุตสาหกรรมการสรางระบบ
จําลองการฝกเสมือนจริง
ผลผลิตที่สําคัญ
โดยในป 2564 โครงการไดดําเนินการจัดทําชุดสาธิตงานวิจัยของเครื่องชวยฝกยานรบ
5) โครงการประยุกตใชแผนที่สถานการณรวมเพื่อจําลองภารกิจชวยเหลือทางทหารในสถานการณฉุกเฉิน
วัตถุประสงค เพื่อวิจัยและพัฒนาตอยอดแผนที่สถานการณรวมในรูปแบบสามมิติดวยภาพถายจาก
UAV การแสดงผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องทหารขณะปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น การจํ า ลองภาพ
สถานการณฉุกเฉินในระบบ C4ISR สทป. ดําเนินการวิจัยตนแบบระบบแผนที่สถานการณรวมในรูปแบบสาม
มิติดวยภาพถายจาก UAV การวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบสงสัญญาณการปฏิบัติหนาที่ของทหารขณะปฏิบัติ
ภารกิจในสถานการณฉุกเฉินการวิจัยและพัฒนาระบบจําลองภาพสถานการณฉุกเฉินในระบบ C4ISR
ผลผลิตที่สําคัญ
โดยในป 2564 โครงการไดดําเนินการ ตนแบบระบบควบคุมและสั่งการฝกภารกิจการบรรเทาสาธารณภัย
และภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหม บันทึกรายงานผลการทดสอบระบบแผนที่สถานการณในพื้นที่รับผิดชอบ
ลงนาม MoU กับ หนวยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อนําตนแบบไปทดสอบทดลองและสรุปองคความรู
6) โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง
วัตถุประสงค วิจัยและพัฒนาเพื่อตอยอดตนแบบระบบสนามยิงปนเสมือนจริง ที่สถาบันเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ ไดดําเนินการแลว ใหสามารถรองรับการฝกยิงปนที่หลากหลาย โดยเพิ่มปนฝกแบบปนสั้นและ
ปนประจํากายทหารแบบ TARVO การวิจัยและพัฒนาฉากสถานการณฝกการยิงปนสอดคลองกับหลักนิยม
ของ ทบ. การวิ จั ย และพั ฒ นา ต น แบบเครื่ อ งช ว ยฝ ก อาวุ ธ เสมื อ นจริ ง ที่ ส ามารถต อ ยอดขยายผล
ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อเปนอุตสาหกรรมปองกันประเทศ สทป. ดําเนินการวิจัยระบบสาธิต
เครื่องชวยฝกใชอาวุธ จํานวน 2 ระบบ โดยนําไปติดตั้งใชงานใหหนวยงานผูใช ณ ศูนยการทหารราบ
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และศูนย กลางทหารอากาศโยธิน ที่ทาง สทป. พัฒนาโปรแกรมในระบบสาธิต ซึ่งยังตองพัฒนาระบบให
สามารถครอบคลุมกับปนทุกประเภท ระบบเซนเซอรตรวจจับที่ยังไมมีความเสถียรภาพ
ผลผลิตที่สําคัญ
ในป 2564 โครงการไดดําเนินการจัดทําตนแบบชุดสาธิตระบบสนามยิงปนเสมือนจริง
1.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร
7) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยและโปรแกรมประยุกตสําหรับเจาหนาที่
หนวยงานดานความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดนใต ระยะที่ 3
วัตถุประสงค เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลดานความมั่นคงสําหรับการปฏิบัติการใน
พื้นที่ จัง หวั ดชายแดนภาคใต พั ฒ นาขี ดความสามารถของระบบตรวจคน และระบบจัด เก็บ ขอ มูล ให มีขี ด
ความสามารถตรงตามความตองการของผูใช พัฒนาระบบฐานขอมูลและบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงาน
ดานความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในการแกไขปญหาพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดชายแดนใต สทป. ได
ดําเนินการวิจัยและพัฒนาสรางตนแบบระบบอานปายทะเบียนรถยนตทั้งแบบดานถาวรและแบบเคลื่อนยายได
การพัฒนาระบบรวบรวมขอมูลปายทะเบียนรถยนตและบุคคลระบบแจงเตือนเมื่อพบรถยนตหรือบุคคลตอง
สงสัย และตนแบบระบบแสดงแผนที่จุดตรวจและยานพาหนะ โดยทําการสงมอบและติดตั้ง ณ ดานบานควน
มีดและหนวยเฉพาะกิจสงขลา ดําเนินการพัฒนาสรางตนแบบระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยชุดตรวจอานปาย
ทะเบียนรถยนตแบบเคลื่อนยายได 6 ชุด การศึกษาพัฒนาตนแบบโครงสรางฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหขอมูล
แบบรูจํา และการศึกษารวบรวมองคความรูเบื้องตนในการพัฒนาระบบเฝาระวังอัจฉริยะ
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 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดานการขาวและยุทธการ 1 ระบบ
1.4 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ
8) การวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติภารกิจของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
วัตถุประสงค เพื่อวิจัยและพัฒนาสรางตนแบบยานเกราะลอยางขนาด 8x8 ประเภทรถรบสะเทินน้ํา
สะเทินบกติดอาวุธสนับสนุนปฏิบัติภารกิจของ นย. ในขั้นการเคลื่อนที่สูที่หมาย โดยประยุกตใชองคความรูจาก
โครงการยานเกราะลอยางขนาด 8x8 จากตนแบบรถยานเกราะที่ สทป. ดําเนินการแลว เพื่อเสริม สราง
บุคลากร ใหมีความรูความสามารถสรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศในการพัฒนา
ศักยภาพทางการวิจัยอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย
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ผลผลิตที่สําคัญ
ในป 2564 ดํ า เนิ น การเข า พิ จ ารณา ต น แบบยานเกราะล อ ยางสํ า หรั บ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของหน ว ย
บัญชาการนาวิกโยธิน กับ กมย.ทร. การปรับปรุงคืนสภาพตนแบบยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติภารกิจของ
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อสงมอบ จัดทําแบบและรายละเอียดการสราง ยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินในเชิงอุตสาหกรรม
9) การวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยาง ระยะที่ 2
วัตถุประสงค เพื่อประยุกตใชองคความรูจากโครงการยานเกราะลอยางขนาด 8x8 จากตนแบบรถยาน
เกราะที่ สทป. ดํ า เนิ น การแล ว สร า งองค ค วามรู แ ละพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องระบบยานเกราะล อ ยาง
ขนาด 8x8 โดยศึกษาและออกแบบ ประกอบรวม ทดสอบระบบยอย ทดสอบสมรรถนะและการใชงานรวมทั้ง
การจัดทําแบบ รายละเอียดตนแบบอุตสาหกรรม สรางองคความรูและตนแบบยานเกราะลอยางอุตสาหกรรม
นําไปสูการผลิตเชิงพาณิชยอุตสาหกรรมยานรบ สทป. ไดดําเนินการปรับปรุงรถตนแบบยานเกราะลอยาง
พรอมทั้งประกอบรวมสรางตนแบบยานเกราะลอยาง พรอมระบบยานเกราะ ดําเนินการทดสอบสมรรถภาพ
และการทํางานเบื้องตนของยานเกราะที่สงมอบหนวยผูใชงาน เพื่อทดสอบทดลองใช
ผลผลิตที่สําคัญ
ในป 2564 ดําเนินการรายงานผลการเขาพิจารณาตนแบบยานเกราะลอยางลําเลียงพลกับ กมย.ทบ.
รายงานผลการทดสอบทดลองการใชงานตนแบบยานเกราะลอยางที่บังคับการกับหนวยผูใช
1.5 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจรวดเพื่อความมั่นคง
10) การวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองแบบนําวิถี (DTI-1G)
วัตถุประสงค เพื่อรับการถายทอดเทคโนโลยีเฉพาะสวน (Partial Technology Transfer) ในการ
สรางจรวดนําวิถี DTI-1G จากมิตรประเทศ ตอยอดองคความรู (Body of Knowledge) และขีดความสามารถ
ที่ สทป. มีอยูสวนหนึ่งแลวจากจรวดหลายลํากลองแบบ DTI-1 และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย
ระบบนํ าวิถี เพื่ อสร า งต น แบบจรวดนํ าวิ ถี ไ ดเองภายในประเทศและสง มอบให กองทัพ นําเขา ประจํา การ
ซึ่งคณะทํางานรวมระหวางกองทัพบกและ สทป. ไดมีการประเมินผลคุณลักษณะเฉพาะและประสิทธิภาพ
ของตนแบบจรวดแบบ DTI-1 เทียบตอภัยคุกคามในสถานการณปจจุบันและอนาคต และเสนอให สทป.
พัฒนาตอยอดระบบจรวดแบบ DTI-1 เปนแบบนําวิถี (DTI-1G) ซึ่งเปนการดําเนินโครงการในรูปแบบของการ
รับถายทอดเทคโนโลยีเฉพาะสวน จากมิตรประเทศ โดยไดรับอนุมัติหลักการความรวมมือโครงการวิจัยและ
พัฒนาจรวดหลายลํากลองจากกองทัพบก
ผลการดําเนินงานสําคัญที่ผานมา สทป. รวมกับคณะทํางานรวมกองทัพบก จัดทํากรอบความรวมมือในการ
พั ฒ นาระบบจรวด กํ า หนดขอบเขตของความต อ งการเทคโนโลยี เ ป า หมายและศึ ก ษาดู ง านระบบจรวด
นําวิถี DTI-1G ณ โรงงานของมิตรประเทศ โดยไดลงนามในสัญญาการรับถายทอดเทคโนโลยีจรวด DTI-1G
เมื่อกันยายน 2555 และได แ บ งโครงการออกเปน 2 ระยะ คือ โครงการระยะที่ 1 เปนการรับถายทอด
เทคโนโลยีระบบจรวด DTI-1G จากมิตรประเทศ โดยทําการคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร
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สํ า คั ญ ได แ ก หลั ก สู ต รการออกแบบและสร า งระบบนํ า วิ ถี การประกอบรวม การใช ง าน และ
การปรนนิบัติบํารุง ใหแกนักวิจัยของ สทป. และกําลังพลเหลาทัพ พรอมรับมอบเอกสารคูมือทางเทคนิค
ครบถวน ตามสัญ ญาฯ รวมถึ งได เจรจาตอรองดานขอมูล การออกแบบสําคั ญและซอฟตแ วร ที่นอกเหนือ
ขอบเขตสัญญาฯ รวม 6 รายการ โดยไมคิดมูลคาเพิ่ม 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 นั ด โดยในป 2559 สทป. ได จั ด พิ ธี ส ง มอบต น แบบระบบจรวดหลายลํ า กล อ ง DTI-1G ให แ ก
กองทัพบกเพื่อนําไปทดสอบทดลองตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ เมื่อ 12 กุมภาพันธ 2556
โครงการระยะที่ 2 เป น การทํ า วิ ศ วกรรมย อ นกลั บ ระบบจรวด DTI-1G เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ของนักวิจัยและโรงปฏิบัติการของ สทป. ใหสามารถสรางตนแบบระบบจรวดนําวิถีแบบ DTI-1G ไดในประเทศ
โดย สทป. ได ล งนามบั น ทึ ก ความเข า ใจร ว มกั บ กองทั พ บกในการวิ จั ย และพั ฒ นาจรวด DTI-1G
เมื่อมีนาคม 2556 และไดดําเนินการฝกอบรมและถายทอดความรูในการออกแบบระบบนําวิถีและพื้นฐาน
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 สรุปผลการยิ งทดสอบ
ลู ก จรวด DTI-1G
ที่ ป ระกอบรวม โดย สทป. สรุ ป ผลการทดสอบมาตรฐาน กมย.ทบ. ต น แบบ
ระบบที่ 3 และสรุปการทดสอบใชงานทางยุทธวิธีตนแบบระบบจรวด DTI-1G ทั้ง 3 ระบบ
11) การวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2
วั ต ถุ ป ระสงค โครงการ DTI-2 เป น การวิ จั ย และพั ฒ นาจรวดหลายลํ า กล อ งซึ่ ง สทป.
เปนผูออกแบบและพัฒนาโดยใชองคความรูจากระบบจรวดหลายลํากลอง DTI-1 โดยการวิจัยและพัฒนา
องคความรูในการสรางกรอบแนวคิดการออกแบบจรวดหลายลํากลอง ตอมาไดเสนอขอความเห็นชอบหลักการ
ความรวมมือโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลอง เพื่อสนับสนุนการเสริมสรางความพรอมรบ
ใหแกกองทัพบก ซึ่งนายกรัฐมนตรี ไดอนุมัติหลักการกรอบความรวมมือโดยเห็นชอบให สทป. ประสานงาน
กับกองทัพบกเพื่อศึกษาความเปนไปได และมีดําริให สทป. พัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองใหสอดคลอง
กับจรวดหลายลํากลองขนาด 122 มม. ที่กองทัพบกมีประจําการอยู จึงเปนที่มาในการลงนามบันทึกขอตกลง
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ความรวมมือในการพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองขนาด 122 มม. ระหวาง ทบ. และ สทป. เมื่อ 8 ธันวาคม 2557
สทป. ไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาสรางตนแบบจรวด 122 มม. สําหรับการฝก ระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 กม.
พรอมทอรองในเพื่อใชงานกับระบบจรวด 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 เพื่อเตรียมการรับรอง กมย. สงมอบ ทบ. ดําเนินการพัฒนา
ตนแบบลูกจรวด ระยะยิงหวังผลไกลสุด 30 กม. สําหรับรถยิงจรวดแบบสายพาน (จลก.31) เพื่อทดสอบ
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
ผลการทดสอบชิ้นสวนจรวด ระยะยิง 30 และ 40 กม. ที่วิจัยพัฒนาโดย สทป.
12) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลํากลองนําวิถี
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองนําวิถี ที่มีระยะยิงครอบคลุมชองวางระหวางระยะ
ยิง ของป นใหญ ส นาม/จรวดหลายลํ า กล องขนาด 122 มม. กับ ระยะยิง ของจรวดหลายลํา กล องระยะยิ ง
ของ DTI-1/DTI-1G (ครอบคลุมชวงระยะยิง 40 - 80 กิโลเมตร) โดยตอยอดจากองคความรูซึ่งไดรับตาม
การวิจัยและพัฒนาระบบจรวดแบบนําวิถี DTI-1G สทป. ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีดานระบบนําวิถีจรวด
หลายลํากลองนําวิถี DTI-1G ซึ่งสามารถนํามาทําวิศวกรรมยอนกลับ (Reverse Engineering) เพื่อประยุกตใช
ในการพัฒนาจรวดแบบอื่น 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 เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของจรวดที่ สทป. วิจัยและพัฒนา ใหสมบูรณในทุกระยะยิง และไดทําการ
ออกแบบและพัฒนาสรางจรวดดัดแปรสภาพอากาศเพื่อทดสอบและยืนยันผลการออกแบบ
ผลผลิตที่สําคัญ
ในป 2564 การพัฒนาชิ้นสวนเกี่ยวเนื่อง (Sub – chassis 6x6, Platform และ Truck 6x6) เอกสาร
องคความรู การวิจัยและพัฒนาชิ้นสวนรถฐานยิงจรวดหลายลํากลองอเนกประสงค
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13) โครงการวิจัยพัฒนาระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ ที่มีสมรรถนะสูงเพียงพอสําหรับการใชใน
ภารกิจยับยั้งพายุลูกเห็ บหรือทดลองทํ าฝนจากเมฆเย็นในสภาพอากาศของประเทศไทย และเสริ มสราง
บุคลากรใหมีความรู ความสามารถ สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศในการพัฒนา
ศักยภาพทางการวิจัยอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย รวมถึงนําเทคโนโลยีการปลอยสารซิลเวอรไอโอ
ไดดจากหัวจรวดที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยไปตอยอดในการพัฒนาจรวดเพื่อบรรจุสารเคมีตามกรรมวิธีการทําฝน
หลวงไดอยางครอบคลุม สทป. ดําเนินการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ จํานวน
120 นั ด พร อมฐานปล อ ยจรวด จํ า นวน 1 ชุ ด และฐานรถยิ ง จรวดเคลื่ อ นที่เ ร็ ว ติ ด ตั้ง กั บ รถยนต บ รรทุ ก
ขนาดเล็ก จํานวน 1 คัน เพื่อทดสอบ Qualification Test ตามมาตรฐาน Military Specification
ผลผลิตที่สําคัญ
ในป 2564 โครงการไดดําเนินการจัดทําตนแบบระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ แบบจรวดชิ้นสวน
น้ําหนักเบารายงานผล Qualification Test จรวดชิ้นสวนน้ําหนักเบา และสรุปรายงานผลทดลองเชิง
ปฏิบัติการทําฝนจากเมฆเย็นรวมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
14) โครงการจัดสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงคเพื่อความมั่นคงทางทะเล
วัตถุประสงค เพื่อสรางองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยีของเรือโดยการพัฒนาแบบเรือ ออกแบบ
กระบวนการสราง และควบคุมกระบวนการสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงคเพื่อความมั่นคงทาง
ทะเลใหไดคุณภาพ สนองตอภารกิจรวมกับกองทัพเรือและภาคเอกชน สรางองคความรูในดาน การทดสอบ
การใชงานตนแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงคฯ สงเสริมการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัย
ในกองทัพ และภาคเอกชน ในดานการวิจัยและพัฒนาตนแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงคฯ จัดทําแบบและ
รายละเอียดการสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงคฯ สําหรับนําไปสูการสรางเรือเชิงอุตสาหกรรม
ผลผลิตที่สําคัญ
ในป 2564 ดําเนินการจัดสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ลํา จัดทําเอกสารองคความรูทางดานการสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดัน
โคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.6 การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมประชาสังคม
15) การพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาค น คว า รวบรวมและวิ เ คราะห ข อ มู ล ยุ ท ธศาสตร ก ารป อ งกั น ประเทศ
จัดทํารายงานการวิเคราะห ตลอดจนทิศทางและแนวโนมความกาวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ เพื่อนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และผูบังคับบัญชาระดับสูงของ กห. และผูบริหาร
สทป. เพื่อกําหนดทิศทาง การวิจัยและพัฒนาของ สทป. ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชหรือผูถือผลประโยชนรวม การศึกษาความเปนไปไดการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาของ สทป.
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เพื่อเป นขอมูล ประกอบการพิจารณาของผูบริหาร และใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ
แกหนวยงานในกระทรวงกลาโหม หนวยงานภาครัฐ และสาธารณะ ตามระดับชั้นความลับ
สทป. ไดดําเนินการจัดทํารายงานวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศรายไตรมาส 4 ฉบับ จัดทําเอกสาร
เผยแพร ด า นเทคโนโลยี ป อ งกั น ประเทศ แบบ Yearbook 2 ฉบั บ บทวิ เ คราะห แ ละบทความ
ดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ/อุตสาหกรรมปองกันประเทศ/ทางทหาร 20 เรื่อง ขาวสารดานความมั่นคงและ
เทคโนโลยีปองกันประเทศ 200 เรื่อง รายงานผลการรวบรวมขอมูล ทั้งในและตางประเทศและขอมูลสนับสนุน
ฐานขอมูล 20 เรื่อง และจัดสัมมนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ 1 ครั้ง รางแผนแมบทการวิจัยและพัฒนาจรวด
เพื่อความมั่นคง ที่มีรายละเอียดแผนงานและโครงการแลว
ผลผลิตที่สําคัญ
ในป 2564 รายงานวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ จํานวน 3 ฉบับ รายงานศึกษาความเปนไปได
ของการวิจัยและพัฒนาของ สทป. บทความดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ บทความดานอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศ บทความดานเทคโนโลยีการทหาร
16) การจัดทําบทความวิชาการ
วัตถุประสงค เพื่อเปนการนําองคความรูที่ไดจากการวิจัยและพัฒนามารวบรวมและจัดเก็บไวใน
รูปแบบของเอกสารและถายทอดเพื่อเผยแพรงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับ อีกทั้งยัง
เปนการพัฒนานักวิจัยและนักพัฒนาใหมีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับในสังคมภายนอก นอกจากนี้
การเผยแพรบทความวิชาการผานเวทีสาธารณะยังเปนการสรางเครือขายการวิจัยในวงกวางอีกดวย
ผลผลิตที่สําคัญ
ในป 2564 รายงานผลการนําเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ เพื่อมุงสู
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ การสนับสนุนนักวิจัยในการนําเสนอผลงานวิชาการ การตีพิมพบทความพิเศษ
บทความวิชาการ บทวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศในวารสารชั้นนําทั้งในประเทศและตางประเทศ
17) การพัฒนาบุคลากรในภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรและ/หรือทางดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ
ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ มี ม าตรฐานร ว มกั บ สถาบั น ทางการศึ ก ษาทั้ ง ภายในประเทศและต า งประเทศ
เพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศตอบสนองหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุ ต สาหกรรมด า นเทคโนโลยี ป อ งกั น ประเทศ รวมทั้ ง แสวงหาความร ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตนแบบยุทโธปกรณ สทป.
สทป. ได ดํ า เนิ น การเป ด หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมป อ งกั น ประเทศ ร ว มกั บ สถาบั น พระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง มีการสนับสนุนใหทุนวิจัยในโครงการตาง ๆ เพื่อนํามาตอยอดการวิจัยและพัฒนา
ตนแบบยุทโธปกรณของ สทป. มีการลงนามบันทึกความรวมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อสรางความรวมมือ
ดานวิชาการและการวิจัย
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ผลผลิตที่สําคัญ
ในป 2564 อยูระหวางดําเนินการดานความรวมมือทางดานวิชาการของสถาบันการศึกษากับ สทป.
โดยนําผลงานการวิจัยในความรวมมือมาตอยอดกับงานวิจัยหลักตามเทคโนโลยีหลักของ สทป. การดําเนินการ
มอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัยในเทคโนโลยีปองกันประเทศ
18) การพัฒนานวัตกรรมการประยุกตใชองคความรูเทคโนโลยีปองกันประเทศสูประชาสังคมศูนยบริการ
ทางวิชาการและเทคนิค
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาวิธีวิทยาการการสังเคราะหองคความรูจากการวิจัยและพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองการแก ป ญ หาสํ า คั ญ จํ า เป น เร ง ด ว นของกองทั พ และประเทศชาติ เพื่ อ ส ง ผลให มี ก ารสร า งสม
เทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐาน รองรับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศในระยะยาว
เพื่อพัฒนาศูนยขอมูลความรู และนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปองกันประเทศมีคุณภาพ มีความรู ทักษะ และขีดความสามารถ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ป อ งกั น ประเทศได รั บ การพั ฒ นาและเสริ ม สร า งที่ เ พี ย งพอต อ การสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ดา นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ปอ งกั น ประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บการถ า ยทอดองค ค วามรู /
เทคโนโลยีโดยเฉพาะจากการวิจัยและพัฒนาตอหนวยผูใช และตอผูผลิต ในหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศเพื่อเปนชองทางในการนําตนแบบงานวิจัย พัฒนาเปนนวัตกรรมขยายผลไปสูภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิตที่สําคัญ
ในป 2564 โครงการไดดําเนินการพัฒนานวัตกรรการใหบริการ เพื่อนําไปสูการจัดเก็บและอัตรา
คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาผลิต คาแหงสิทธิ และคาบริการในการดําเนินกิจการ ตอบสนองความ
ตองการของหนวยใช ประชาสังคม หนวยงานตามที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน
ตอสังคม และดําเนินการบริหารจัดการกระบวนการ พัฒนาวิธีการในการใหบริการทางวิชาการและเทคนิคของ
สทป.
1.7 การพัฒนาเครือขายความรวมมือ
19) การพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากับภาคสวนตาง ๆ
วัตถุประสงค เพื่อใหไดมาซึ่งความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาจากทุกภาคสวนโดยมี สวพ. เหลาทัพ
ใหการสนับสนุนและผลักดันใหตนแบบที่ไดมาจากการวิจัยและพัฒนาไดรับการนําไปใชประจําการอยางจริงจัง
และบริหารความรวมมือทั้งในภาครัฐและเอกชนในการดําเนินการโครงการตามแผนแมบทตาง ๆ ของ สทป.
ใหมีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพและตอยอดผลผลิตของงานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ
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
จัดนิท รรศการ Mini UAV ที่ กองพลทหารมาที่ 1 และจัดนิท รรศการวั นสถาปนา ยศ.ทบ. จัดสั มมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา สทป. 5 ครั้ง โดยรวมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
การแพทยท หารเพื่ อพั ฒ นาโครงการจํ าลองยุท ธ แ ละการฝ กเสมือ นจริ ง และโครงการที่เกี่ ยวของรว มจั ด
นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SMEs (การประชุม ครม. สัญจร) สัมมนาการจัดทําแบบฟอรมการขึ้น
บัญชี นวัตกรรมของผลงานนวัตกรรมดานความมั่นคง และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ UAV ณ ศร. เปนการสัมมนา
ลักษณะเดียว UAV Community อยางที่ผานมา โดยไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของภาครัฐและภาคเอกชนเขา
รวมสัมมนา และชมการสาธิตผลงานวิจัยและพัฒนา UAV ของ สทป. โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณถือเปนการพัฒนาความรวมมือเพื่อไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศในอนาคต
ผลผลิตที่สําคัญ
ในป 2564 จํ า นวนบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ หรื อ สั ญ ญาร ว มวิ จั ย หรื อ สั ญ ญาการรั ก ษาความลั บ
ในความรวมมือวิจัยและพัฒนาการวิจัย รวม 4 ฉบับ/ป รายงานการจัด Road Show รายงานสรุปการ
สนับสนุนการจัดงานเสริมสรางความสัมพันธกับเหลาทัพและหนวยผูใชผลผลิต
20) การประชาสัมพันธ
วั ต ถุ ป ระสงค สร า งความรู ความเข า ใจ ภารกิ จ หน า ที่ เสริ ม สร า งทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ สทป.
สรางความเชื่อถือและสนับสนุนงานวิจัยของ สทป. สทป. ไดสรางการรับรูถึงภารกิจและผลงาน ตลอดจน
ขาวสารตาง ๆ โดยใชชองทางสื่อสาธารณะทั้งแบบออฟไลนและออนไลน ทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ
และสื่อสังคมออนไลนของ สทป. ในรูปแบบการประชุมสัมพันธแบบเชิงรุกที่มีการวางแผนการโฆษณาและการ
ดําเนินการตอเนื่อง เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี (Brand image) และการรับรูจดจํา สทป. (Brand Awareness)
ใหกลุมเปาหมายผูรับประโยชนรวม เนนเนื้อหาในการสรางการรับรูและเขาใจถึงบทบาทหนาที่ ความสําคัญ
และประโยชนของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ สทป. ตออนาคตของประเทศ
ผลผลิตที่สําคัญ
ในป 2564 ดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ ภ ารกิ จ และผลงานที่ สํ า คั ญ ของ สทป. ผ า นกิ จ กรรม
ประชาสัมพันธในทุกชองทางการสื่อสาร ทั้งในสื่อสิ่งพิมพสาธารณะและสื่อสิ่งพิมพของเหลาทัพ สื่อโทรทัศน
และสื่อวิทยุ รวมถึงสื่อสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยม
21) ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
วัตถุประสงค เสริมสรางทัศนคติที่ดีและสรางความเชื่อถือตอ สทป. สรางเครือขายความรวมมือและ
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เสริมสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน
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สทป. ดํ า เนิ น กิ จ กรรมในการส ง เสริ ม ความรู ข องเยาวชนในด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ที่กอใหเกิดเครือขายความสัมพันธดานการสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน และการสรางภาพลักษณและ
ทัศนคติเชิงบวก การเผยแพรองคความรูและผลงานของสถาบัน
ผลผลิตที่สําคัญ
ในป 2564 อยู ร ะหว า งจั ด ทํ า รายงานผลการเผยแพร ค วามรู เ ทคโนโลยี จ รวดจากการจั ด ค า ย
วิทยาศาสตรจรวดประดิษฐ ในการสรางความรูเกี่ยวกับจรวด เทคนิคการออกแบบจรวดประดิษฐ การประดิษฐ
จรวดประดิษฐ และการทดสอบจรวดประดิษฐ
1.8 การพัฒนาองคกรเพื่อความยั่งยืน
22) การวิจัยพื้นฐาน
วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางทักษะเพิ่มพูนความรูประสบการณของนักวิจัยในการวิจัยพื้นฐานและ
นั ก วิ จั ย จะได มี อ งค ค วามรู ด า นการวิ จั ย พื้ น ฐานสามารถนํ า ไปต อ ยอดในงานวิ จั ย ประยุ ก ต ไ ด อ ย า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สทป. เป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น ในด า นการวิ จั ย และพั ฒ นายุ ท โธปกรณ ข นาดใหญ
ของกระทรวงกลาโหมที่มีผลงานประจักษในดานงานวิจัยประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัย
ในเชิงปฏิบัติโดยนําพื้นฐานของงานวิจัย (Basic Research) มาวิจัยตอยอดโดยประยุกตใชความรู เทคโนโลยี
และวิทยาการตาง ๆ มาเปนแนวทางปฏิบัติโดยมีผลลัพธออกมาในรูปของนวัตกรรมตาง ๆ เปนผลผลิต ซึ่ง
ปจจุบัน สทป. ไดมีการจัดทําเอกสารวิชาการเปนเครื่องมือในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย
อยูแลว แตสิ่งที่ยังขาดคือ อุปกรณสนับสนุนการทําวิจัยพื้นฐาน ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนางานดาน
Basic Research เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและเพิ่มคุณภาพ ของงานวิจัยและบทความวิชาการของ สทป. ให
ทัดเทียมกับองคกรวิจัยตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ผลผลิตที่สําคัญ
ในป 2564 อยูระหวางดําเนินการจัดทํารายงานการออกแบบตนแบบทอไอพนจรวด (Nozzle) สําหรับ
ระยะยิงไกล 40 กม. และรายงานผลการออกแบบตนแบบชุดประกอบติดตั้งระบบนําวิถี (Guidance Kit)
23) การสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยมองคกร
วัตถุประสงค เพื่อสรางการตระหนักรูคานิยมองคกรแกเจาหนาที่ทุกระดับ ดวยสื่อประชาสัมพันธ
ภายในองคกร การสงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมองคกรรวมทั้งเสริมสรางการเปนตนแบบของคานิยม โดยเนน
คานิยมหลัก คิดทํางานเปนทีม (Teamwork) และการสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะทํางานตาม
การสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยมองคกร การสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยมองคกร ทําใหเจาหนาที่
และผูบริหารไดตระหนักและเรียนรู การทํางานเปนทีมมากขึ้น โดยมุงเนนการทํางานที่มุงมั่นตาม KPI ที่ไดรับ
มอบหมาย สงเสริมดานความซื่อสัตยและคุณธรรม โดยผลประโยชนของชาติตองมากอน คานิยมดานนําความ
พอใจสูลูกคา ดําเนินงานวิจัยตรงตามความตองการของผูมีประโยชนรวม
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ผลผลิตที่สําคัญ
ในป 2564 ดําเนินการสงเสริมความรู ความเขาใจ ของบุคลากรในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
เพื่อ สนั บสนุ นให สทป. กา วไปสูก ารเป น องคก รโปร ง ใส และดํ าเนิ นงานตามหลั กธรรมาภิ บาลได อย างมี
ประสิทธิภาพ
24) โครงการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค เพี่อพัฒนาคณะกรรมการบริหาร และผูบริหารระดับสูง โดยการการฝกอบรมหลักสูตร
ผูบริหารระดับสูง เพื่อเพิ่มวิสัยทัศนการปฏิบัติงานใหกวางไกลยิ่งขึ้น และสรางเครือขายการปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร(ระดับฝาย/สวน)
และเจาหนาที่ทุกระดับ ใหพรอมที่จะปฏิบัติงานตาม
เปาประสงคของสถาบันได เพื่อใหความรูความเขาใจแกเจาหนาที่ใหม (ปฐมนิเทศ) ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และระเบียบการปฏิบัติตางๆ ที่สําคัญของสถาบันฯ เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของเจาหนาที่ตามความ
จําเปนของงาน (Functional Training) เพื่อพัฒนาองคความรูเฉพาะทาง ดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ
ใหกับนักวิจัยของสถาบันฯ ใหสอดคลองกับลําดับความเรงดวนของเทคโนโลยีเปาหมาย เพื่อสรางเครือขาย
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศใหเกิดขึ้น เชน ไดรับการสนับสนุนทุนและบุคลากร
(นักเรียนทุน) จากสํานักงาน ก.พ เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนใหกับเจาหนาที่ เชน ความเชี่ยวชาญดานภาษา
เพื่อใหสามารถใชภาษาในการติดตอประสานงาน เพื่อพัฒนาองคความรู (New Knowledge) ของเจาหนาที่
สทป. ใหพรอมที่จะปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0 ได ตามแผนยุทธศาสตร สทป. ที่กําหนด เพื่อพัฒนา
สมรรถนะความสามารถของเจาหนาที่ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan :
IDP) ใหสามารถปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ที่สถาบันกําหนดได อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลผลิตที่สําคัญ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคคลากร 5 ป การฝกอบรมดําเนินการตามแผนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
และปฏิบัติการวิจัย พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาที่ สทป. โดยจําแนกตามกลุม
เทคโนโลยีเปาหมายที่องคกรกําหนด การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศและจําแนกตามกลุม
ยุทธศาสตร Training เพื่อรองรับ New Knowledge และ Thailand 4.0 พัฒนาบุคลากรตามแผน IDP
ประเมินสมรรถนะความสามารถตามหนาที่ตําแหนงงาน (Competency) และพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP
การประเมิน Competency เพื่อประเมินสมรรถนะความสามารถตามหนาที่ตําแหนงงานของ 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 ไดแ ก 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. ดังนี้
คาใชจายที่ไดรับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ใหดําเนินการ
ตามรายการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
ตามแนวทางในการพิจารณารายละเอียดในการเสนอตั้งงบประมาณของคาใชจายแตละประเภท ดังนี้
คาใชจายบุคลากร ไดแก เงินเดือน คาจาง เสนอตั้งตามที่ไดรับจัดสรร/คาสวัสดิการเสนอตั้งตามความ
จําเปน ความเหมาะสมคุมคา และเปนไปตามที่มีระเบียบรองรับ
คาใชจายดําเนินงาน เสนอตั้งตามกรอบวงเงินคําของบประมาณรายจายประจําป 2565 โดยอางอิง
ฐานขอมูล (Baseline) และผลการเบิกจายงบประมาณในป 2564 เฉพาะรายการที่มีความสําคัญเรงดวน ใน
การทรงชีพของสถาบัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
คาใชจายลงทุน ครุภัณฑ พิจารณาตามความพรอมในการจัดหา ไดแก TOR /Spec. แบบรางรายการ
BOQ TOR PR และใบเสนอราคา โดยเนนรายการที่สามารถตอยอดเพื่อสนับสนุนในการหารายไดสู สทป.
คาใชจายโครงการ คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา พิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
ของโครงการ โดยเนนโครงการที่สามารถตอยอดไปสูสายการผลิตเพื่อเพิ่มรายไดให สทป. โดยเสนอตั้งตาม
รายการที่ไดรั บจั ดสรรตามพระราชบัญ ญั ติงบประมาณรายจายประจําป 2565 รายการตามกรอบคําขอ
งบประมาณ 2565 ที่มีความจําเปนในการดําเนินการ และรายการที่ชะลอการดําเนินงานในป 2564 เพื่อมา
ดําเนินการในป 2565
2.11.2 ลําดับ ความสําคัญโครงการ/แผนงานตาง ๆ เรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
ลําดับที่ 1 โครงการ/รายการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามราง พรบ. งบประมาณรายจายประจําป 2565
ประกอบดวย คาใชจายบุคลากร และโครงการดานการวิจัยและพัฒนาที่ไดรับการจัดสรรจํานวน 1 รายการ
ไดแก โครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานระบบอากาศยานไรคนขับ ระยะที่ 2
ลําดับที่ 2 โครงการที่ชะลอการดําเนินงานจากป 2564 มาดําเนินการป 2565 พิจารณาแลววามีความจําเปน
และพรอมดําเนินการ
ลําดับที่ 3 โครงการ/สวนงาน ที่เสนอขอใชทุน พิจารณาตามความสําคัญในการทรงชีพ ความสามารถในการ
ดําเนินการเขาสูสายการผลิต และตามความจําเปนของการหารายไดของ สทป.
2.11.3 สรุ ป โครงการสํ า คั ญ ตามแผนปฏิ บั ติ ง านและงบประมาณประจํ า ป 2565 ของ สทป.
การวิจัยและพัฒนา 13 โครงการ โดยจัดลําดับความสําคัญ ดังนี้
(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 อยางตอเนื่อง) การบูรณาการสราง
เครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศและการทดสอบมาตรฐานการใชงาน คาเชาสนามบิน
สําหรับการบินทดสอบและฝกอบรมระบบอากาศยานไรคนขับ จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับการทดสอบ
และฝกบิน จัดสรางระบบอากาศยานไรคนขับขนาดกลางเพื่อขยายผลสูเชิงพาณิชย ระยะที่ 4
(3) โครงการพั ฒ นาต น แบบระบบการสื่ อ สารระยะไกลสํ า หรั บ อากาศยานไร ค นขั บ เพื่ อ
การปฏิบัติการทางทะเล
แผนงานที่สําคัญ พัฒนาตนแบบระบบการสื่อสารฯ พรอมแบบแปลนเพื่อการผลิตซ้ํา จัดหาอากาศ
ยานไรคนขับเพื่อการทดสอบตนแบบระบบการสื่อสารฯ ระยะ LOS ทดสอบตนแบบระบบการสื่อสารฯ ระยะ
BLOS เตรียมการติดตั้ง 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
เจาหนาที่หนวยงานดานความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 3
แผนงานที่สําคัญ บํารุงรักษาระบบจากโครงการ รวมทั้งติดตามแกไขปญหา และปรับปรุงโปรแกรม
และระบบตาง ๆ ในโครงการ บริหารโครงการและประสานความรวมมือกับหนวยตาง ๆ รวมทั้งศึกษา
เทคโนโลยีเพิ่มเติม
(6) โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติภารกิจของกองบัญชาการนาวิกโยธิน
แผนงานที่สําคัญ สรางชิ้นสวนระบบยอยพรอมประกอบรวมตนแบบยานรบสะเทินน้ําสะเทินบก
(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) โครงการพัฒนาจัดสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนโครงการตอเนื่อง ระยะที่ 2
แผนงานที่สําคัญ จัดสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรือคราดและตักโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จํานวน 2 ลํา(ตนแบบเรือคราดและตักโคลน 1 ลํา และ ตนแบบเรือคราดโคลน 1 ลํา) การ
บริหารโครงการเพื่อประสานงานโครงการฯ และประสานการขอรับการสนับสนุนกับหนวยงานตาง ๆ การจัด
พิธีการและจัดทําความรวมมือกับหนวยตาง ๆ
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2565
สถาบันเทคโนโลยีปอ งกันประเทศ หนาที่ 20

(9) โครงการวิจัยและพัฒนารถสะพานเครื่องหนุนมั่น
แผนงานที่สําคัญ บริหารโครงการเพื่อประสานงานโครงการฯ และประสานการขอรับการสนับสนุน
กับหนวยงานตาง ๆ จัดทําแบบทางวิศวกรรม รายงานความคืบหนาการสรางตนแบบสะพาน ตรวจสอบหรือ
ทดสอบคุณภาพชิ้นสวน และระบบยอย
(10) โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบสื่อสารดิจิทัลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับระบบ
อํานวยการยิงปนใหญแบบดิจิทัลระดับกองพัน
แผนงานที่สําคัญ ศึกษารูปแบบและวิธีสงขอมูลบนเครือขายวิทยุสื่อสารสําหรับระบบอํานวยการยิงปน
ใหญแบบดิจิทัล จัดทําตนแบบระบบฐานขอมูลหมุดหลักฐานงานแผนที่ รายงานรูปแบบและวิธีการสรางแผนที่
สถานการณจําลองพื้นที่การรบ คูมือการใชงานและการปรนนิบัติบํารุงเบื้องตน
(11) โครงการรวมวิจัยและพัฒนาจัดสรางตนแบบปนใหญเบากระสุนวิถีโคงขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2
แผนงานที่สําคัญ พัฒนาตนแบบ ชิ้นสวนยอย และประกอบรวม ปบค. ขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2
จํานวน 2 ระบบพรอมทดสอบสมรรถนะการใชงานขั้นตน
(12) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองนําวิถี แบบ DTI-1G ระยะที่ 2
แผนงานที่สําคัญ การเดินทางเพื่อการยิงทดสอบ ณ ตางประเทศ
(13) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลํากลองนําวิถี
แผนงานที่สําคัญ ตนแบบรถฐานยิงจรวดหลายลํากลองอเนกประสงค (Multi - Purpose Launcher)
พรอมระบบควบคุมการยิง คันที่ 1 พรอม POD
สํ าหรับจรวด 122 มม. ติดตั้งระบบควบคุมการยิง
(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
แผนงานที่ สํ า คั ญ กิ จ กรรมโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ท างวิ ท ยุ กิ จ กรรมโฆษณาประชาสั ม พั น ธ
ทางหนังสือพิมพ กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธทางโทรทัศน กิจกรรมการจัดทํากลยุทธสรางภาพลักษณและ
พัฒนาแบรนด (Rebranding)
การพัฒนาองคกรเพื่อความยั่งยืน 1 โครงการ ประกอบดวย
(1) โครงการพัฒนาบุคลากร
แผนงานที่สําคัญ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารและ จนท. สทป. ยุทธศาสตรที่ 1 การ
วิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมสูประชาสังคม ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาเครือขายความรวมมือ ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาองคกรเพื่อความยั่งยืน Training เพื่อรองรับ New
Knowledge และ Thailand 4.0

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2565
สถาบันเทคโนโลยีปอ งกันประเทศ หนาที่ 22

