
 
ผนวก ก 

แนวทางการขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร งบประมาณ กห.ประจำปีงบประมาณ ๖๖ 
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กห. ปี ๖๐ – ๗๙ ดังนี้ 

 
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การวิจัยและพัฒนาท่ีตอบสนองความต้องการของกองทัพสอดคล้องกับภัย

คุกคามในภูมิภาค และตอบโจทย์ประเทศด้านความมั่นคง 
๑.๑  กลยุทธ์ ๑.๑ เร่งรัดการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์สำคัญทางการทหาร ท่ีตอบสนองความต้องการ

ของเหล่าทัพ โดยมีแผนงานดังนี้ 
๑.๑.๑  การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือน อาทิ อากาศยานไร้นักบิน เรดาร์โซน่าร์ 

เครื่องมือตรวจจับการเคล่ือนไหว กล้องตรวจการณ์ในเวลากลางวันและกลางคืน เครื่องมือกำหนดเป้าหมาย และ
เครื่องบินทะเล ฯลฯ 

๑.๑.๒   การวิจัยและพัฒนายานรบ อาทิ รถยนต์ทหาร ยานเกราะล้อยาง ยานเกราะสายพาน  
เรือรบ เรือตรวจการณ์ เรือดำน้ำ และ ยานใต้น้ำ ฯลฯ 

๑.๑.๓  การวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธ อาทิ อาวุธประจำกาย อาวุธประจำหน่วย จรวดนำวิถี 
ระบบควบคุมการยิง อากาศยานไร้นักบินติดอาวุธ ยานยนต์ไร้คนขับติดอาวุธ เรือไร้คนขับติดอาวุธ กระสุน และขนวน 

๑.๑.๔  การวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา และอำนวยการยุทธ์ อาทิ วิทยุส่ือสารการ
ติดต่อส่ือสารผ่านดาวเทียม การติดต่อส่ือสารผ่านมัชฌิมต่างๆ ระบบสารสนเทศ การเช่ือมต่อข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการ
ในระดับต่างๆ (Data Link) และ ระบบการควบคุมและอำนวยการยุทธ์ ฯลฯ 

๑.๑.๕  การวิจัยและพัฒนาส่ิงอุปกรณ์ประจำบุคคลและ ประจำหน่วย อาทิ เครื่องแต่งกาย เครื่อง
สนามหมวกและเส้ือเกราะกันกระสุน แผ่นเกราะ เต็นท์บุคคล เต็นท์สนาม วัสดุป้อมสนาม 

๑.๑.๖  การวิจัยและพัฒนาทางทหารอื่นๆ อาทิ ระบบจำลองยุทธ์ ไซเบอร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทหารและพลังงาน 

๑.๒  กลยุทธ์ ๑.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์  
โดยมีแผนงานดังนี้ 

๑.๒.๑  การวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพ หรือเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ ทบ. 
๑.๒.๒  การวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพ หรือเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ ทร. 
๑.๒.๓  การวิจยัและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพ หรือเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ ทอ. 
๑.๒.๔  การวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพ หรือเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ นขต.กห. อื่นๆ 

๑.๓ กลยุทธ์ ๑.๓ เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีแผนงานดังนี้ 

๑.๓.๑  การบูรณาการแผนงานวิจัยและทรัพยากรเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม 

๑.๓.๒  การวิจัยและพัฒนาท่ีตอบสนองความต้องการของหน่วยผู้ใช้ระดับนโยบาย 
๑.๓.๓  การวิจัยและพัฒนาท่ีตอบสนองความต้องการของหน่วยผู้ใช้ระดับปฏิบัติงาน 
๑.๓.๔  การดำเนินการต่อผลงานวิจัยและพัฒนาให้เป็นท่ียอมรับของหน่วยผู้ใช้ 
๑.๓.๕  การผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำสู่ความสงบ

ร่มเย็นเจริญรุ่งเรือง มีสันติสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน 
๑.๔ กลยุทธ์ ๑.๔ เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาด้านหลักการทางทหาร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดยมี

แผนงานดังนี้ 
๑.๔.๑  การวิจัย… 



- ๒ - 
 

๑.๔.๑  การวิจัยและพัฒนาด้านหลักการทางทหารของ สป. 
๑.๔.๒  การวิจัยและพัฒนาด้านหลักการทางทหารของ บก.ทท. 
๑.๔.๓  การวิจัยและพัฒนาด้านหลักการทางทหาร ทบ. 
๑.๔.๔  การวิจัยและพัฒนาด้านหลักการทางทหาร ทร. 
๑.๔.๕  การวิจัยและพัฒนาด้านหลักการทางทหาร ทอ. 
๑.๔.๖  การวิจัยและพัฒนาด้านหลักการทางทหาร นขต.กห. อื่นๆ 

๑.๕ กลยุทธ์ ๑.๕ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมี
แผนงานดังนี้ 

๑.๕.๑  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัย
พิบัติสาธารณะต่างๆ 

๑.๕.๒  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือ
การก่อการร้ายและภัยคุกคามต่างๆ 

๑.๕.๓  การวิจัยและพัฒนาการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
๑.๕.๔  การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้างชาติ การลักลอบเข้าเมือง

โดยผิดกฎหมาย 
๑.๕.๕  การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน 
๑.๕.๖  การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางทะเล และการกระทำอันเป็น

โจรสลัด 
๑.๕.๗  การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
๑.๕.๘  การวิจัยและนวัตกรรมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็น เมื่อประเทศเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือ

วิกฤต 
๑.๖ กลยุทธ์ ๑.๖ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการป้องกันชายแดน โดยมีแผนงานดังนี้ 

๑.๖.๑  การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการป้องกันชายแดนทางบก 
๑.๖.๒  การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการป้องกันชายแดนทางทะเลและชายฝ่ัง 
๑.๖.๓  การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการป้องกันชายแดนทางอากาศ 

๑.๗ กลยุทธ์ ๑.๗ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เข้มแข็ง โดยมี
แผนงานดังนี้ 

๑.๗.๑  การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ สป.ให้มีความ
เข้มแข็ง 

๑.๗.๒  การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ เหล่าทัพ ให้มีความ
เข้มแข็ง 
 

 
 

 



ผนวก ข 
แนวทางการขอโครงการขยายผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารสู่การใช้งาน งบประมาณ วท.กห. 

ประจำปีงบประมาณ ๖๖ 
 

๑. ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม 
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ หรือสอดคล้องกับนโยบายด้านวิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ 

๒. ต้องไม่เป็นการวิจัย หรือประดิษฐ์ หรือการสร้างยุทโธปกรณ์ขึ้นใหม่ และไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นท่ี
กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

๓. เป็นการนำเอาต้นแบบงานวิจัยเดิมมาทำซ้ำ เพื่อนำไปใช้งานหรือทดสอบการใช้งานจริง โดยมีหน่วย
ผู้ใช้งานท่ีชัดเจน 

๔. มีความต้องการท่ีจะปรับปรุง หรือพัฒนา หรือทดสอบต้นแบบงานวิจัยให้เป็นตามคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของหน่วยงานผู้ใช้ เพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐานทางทหารต่อไป 

๕. เป็นการนำเอาต้นแบบงานวิจัยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วมาทำการทดสอบและประเมินค่าใน
ภาคสนาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และตอบสนองความต้องการของเหล่าทัพ 

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ไม่ควรเกิน ๑ ปี 
๗. ควรมีแผนในการนำผลงานวิจัยท่ีจะดำเนินการขยายผลไปใช้งานอย่างชัดเจน อาทิ จำนวนท่ีหน่วยใช้

ต้องการ หรือมีอัตราการบรรจุรองรับ เป็นต้น 
๘. มีความเป็นไปได้ในด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ บุคลากร เพียงพอท่ีจะดำเนินโครงการจนสำเร็จ 
๙. ควรเป็นผลงานวิ จัยหรือ ส่ิงประดิษฐ์ซึ่ งมีความเป็นไปได้ ท่ี กห. จะสามารถผลักดันให้นำเข้า 

สู่การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อไป 
 

ขอบเขตการขยายผลงานวิจัยและการพัฒนาการทหารสู่การใช้งาน 
 

๑.  ปรับปรุงพัฒนา ทดสอบในต้นแบบงานวิจัย เพื่อนำเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 
๒.  นำต้นแบบไปใช้ประโยชน์ ในเงื่อนไข คือ 

   ๒.๑  ทีมงานวิจัยเดิมเป็นหลัก แต่สามารถทดแทนบุคลากรหรือเพิ่มเติมได้ 
   ๒.๒  ใช้เทคโนโลยีเดิมท่ีทีมงานเดิมทำไว้ และทีมงานเดิมสามารถเพิ่มเติมได้ด้วยทีมงานของตนเอง 
   ๒.๓  ใช้วัสดุ อุปกรณ์จากโครงการเดิมเป็นหลัก และสามารถจัดหาเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานและการขยายผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารสู่การใช้งาน 
 

 
* หมายเหตุ โครงการที่จะนำเข้าสู่ชุดโครงการขยายผลได้ จะต้องอยู่ในขอบเขตการขยายผลงานวิจัยและ   

      จะต้องอยู่ภายใต้แผนงานที่กำหนดอย่างนอ้ย ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มผลงาน เป้าหมาย 

๑. กลุ่มยานพาหนะรบและ
ยานพาหนะช่วยรบ 

เพ่ือขยายวิจัยทางด้านยานพาหนะรบและยานพาหนะช่วยรบ ยานยนต์ เรือ อากาศยาน 

๒. กลุ่มยานไร้คนขับ เพ่ือขยายผลงานทางด้านยานไร้คนขับ 

๓. กลุ่มอาวุธและเครื่องช่วย
ฝึก 

เพ่ือขยายผลงานวิจัยทางด้านอาวุธและเครื่องช่วยฝึก อาวุธประจำกาย อาวุธประจำฐานที่ต้ัง 
รวมทั้งยุทโธปกรณ์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

๔. กลุ่มอุปกรณ์ช่วยรบ เพ่ือขยายผลงานวิจัยทางด้านอุปกรณ์ช่วยรบ เครื่องมือ/อุปกรณ์สนับสนุนการรบต่าง ๆ 
อุปกรณ์ต่อต้านและ/หรือป้องกันทุกชนิด 

๕. กลุ่มยุทโธปกรณ์ทางบก เพ่ือขยายผลงานทางด้านยุทโธปกรณ์ทางบกทุกประเภท และ/หรือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ของทางบก 

๖. กลุ่มยุทโธปกรณ์ทางน้ำ เพ่ือขยายผลงานทางด้านยุทโธปกรณ์ทางน้ำทุกประเภท ทั้งเหนือน้ำและใต้น้ำ  
และ/หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของทางน้ำ 

๗. กลุ่มยุทโธปกรณ์ทาง
อากาศ 

เพ่ือขยายผลงานวิจัยทางด้านอากาศยานทุกประเภท ท้ังปีกแข็ง ปีกหมุน  
และ/หรือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ของการบิน 

๘. กลุ่มเครื่องมือเฝ้าตรวจ 
เครื่องมือค้นหาต่าง ๆ 

เพ่ือขยายผลงานวิจัยทางด้านเครื่องมือเฝ้าตรวจ เครื่องมอืค้นหาต่าง ๆ ท้ังระยะใกล้ ระยะไกล 
และ/หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเฝ้าตรวจ 

๙. กลุ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือขยายผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสมันใหม่ทุกประเภท เช่น AI, Robot, Network 



ผนวก ค 
แนวทางการขอโครงการวิจยัและพัฒนาการทหาร งบประมาณ ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๖ 

 
๑. สอดคล้องกับนโยบาย ผบ.ทอ.ปี ๖๓ ข้อ ๘ ด้านการวิจัย พัฒนา และอุตสาหกรรมป้องประเทศ ดังนี้ 

๑.๑  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาต่อยอดจากโครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพซึ่งเจ้าหน้าท่ีกองทัพอากาศ
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้กองทัพอากาศสามารถพัฒนาขีดความสามารถได้เองในอนาคต 

๑.๒  ดำเนินการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพอากาศโดย
เน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบัญชาการและควบคุม ระบบปฏิบัติการบิน (OFP) ระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี 
(TDL) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก
ติดอาวุธ 

๑.๓  กำหนดมาตรฐานการรับรองผลงานวิจัยยุทโธปกรณ์กองทัพอากาศโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
และพิจารณาจัดต้ังหน่วยงานมาตรฐานความสมควรเดินอากาศทางทหาร (Military Airworthiness Authority) 

๑.๔  พิจารณาการนำผลงานวิจัยและการพัฒนาการทหารกองทัพอากาศท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน
ยุทโธปกรณ์และตรงตามความต้องการของกองทัพอากาศเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยพิจารณารูปแบบการผลิตท่ี
คำนึงถึงความร่วมมือกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการบริหารจัดการลิขสิทธิ์อย่างเหมาะสม 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กลยุทธ์ท่ี ๒.๑๕ วิจัยและพัฒนา
กำลังทางอากาศ ดังนี้ 

๒.๑  กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๑๕.๑ ปรับระบบงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศ เพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพ
ของกองทัพในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างโอกาสให้บุคลากรท่ีมีขีดความสามารถได้
ทำงานวิจัยอย่างเต็มความสามารถ การใช้โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และการใช้องค์ความรู้ของกองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒  กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๑๕.๒ วิจัยและพัฒนา เพื่อการสร้างนวัตกรรมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลัก
ของกองทัพอากาศ (Core Functions) เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ หรือ
การลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจ ท้ังนี้ผลงานวิจัยต้องสามารถขยายผลไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยส่งเสริมการ
วิจัยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

๒.๓  กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๑๕.๓ ศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีศักยภาพรองรับภารกิจของ 
กองทัพอากาศ เช่น Big Data Artificial Intelligence (AI) และ Robot 

๒.๔  กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๑๕.๔ รวบรวม พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของกำลัง
ทางอากาศ 

๒.๕  กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๑๕.๕ สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับเหล่าทัพอื่นๆ สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รวมถึงสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 
ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของกำลังทางอากาศและอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศในภาพรวม 

 
 


