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สกอ. ส่งมอบงานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
แก่ กองทัพบก
นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมพิธี     
ส่งมอบผลงานโครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการ
ป้องกันประเทศ โดยมี พลเอก วลิต โรจนภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นผู้รับ
มอบผลงานโครงการวิจัยฯ ณ ห้องประชุม ๒๒๑ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ ๑๙
เมษายนที่ผ่านมา
รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนหนึ่งว่า เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัยมีความพร้อม
ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการ ถูกคุกคามทุกรูปแบบ    
ส่งเสริมพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถ
บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ สำนักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและกองทั พ บก ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ประเด็ น ความมั่ น คงและ        
ต่อหน้า ๒

จากหน้า ๑
การป้องกันประเทศว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและซับซ้อน กองทัพ
ต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศ
จากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดหาและซ่อมบำรุงค่อน
ข้างสูง 
รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามได้มีความ
พยายามโดยสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะพัฒนางานวิจยั ทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ เพื่อทดแทน
และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกองทัพบก จึงได้จัดทำบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากับกองทัพบก เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ โดยมีขอบเขตความร่วมมือได้แก่ ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากสำนักงบประมาณ ๒) กองทัพบกกำหนดความต้องการในการวิจัย
และพัฒนายุทโธปกรณ์ให้กับสถาบันอุดมศึกษา และ ๓) สำนักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึกษาและกองทัพบกร่วมกันพิจารณาและ
ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ที่สถาบันอุดม
ศึกษาเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
อนึ่ง ผลงานโครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ จำนวน ๑๔ โครงการ
ได้แก่
๑. การพัฒนาเกราะแข็งกันกระสุนพอลิเมอร์สิทสมรรถนะ
สูงจากเมตริกประเภทพอลิเบนซอกซาซีนเสริมแรงด้วยใยชนิดต่างๆ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๒. 	 รถตรวจจับวัตถุระเบิดและระบบตัดสัญญาณจุดชนวน
ระเบิด : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณาธิการสวัสดี

๓. 	 การพัฒนาการออกแบบและผลิตชุดแหวนยางกันซึมที่
ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๓๔ FH N-๔๕ A๑ ขนาด ๑๕
มม. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. การเพิ่มสมรรถนะของระบบสื่อสารแบบควบรวมด้วย
เทคโนโลยีระบุพิกัดจากดาวเทียมหลายระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจทางทหาร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕. 	 การพัฒนากระสุนส่องวิถีจากปลอกกระสุนเหลือใช้ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๖. 	 ชุ ด จำลองเครื่ อ งมื อ ตรวจสอบสารพิ ษ สนาม :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๗. พลุกับดักหมึกสี : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
๘. ฐานข้อมูลภูมิประเทศเพื่อสถานการณ์ฝึก กรมรบพิเศษ   
ที่ ๕ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
๙. การป้องกันการสูญเสียธาตุผสมของใบจักรแมงกานีส
อะลูมิเนียมบรอนซ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑๐. การปรับปรุงสมบัติความต้านทานการสึกหรอของสเต
เตอร์ที่ใช้ในระบบขับเคลื่อนเครื่องพ่นน้ำ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
๑๑.
แหล่งจ่ายกำลังชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับใช้ในงาน
ทางการทหาร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๒. การพัฒนาระบบสั่งการป้อมปืนระยะไกลด้วยท่าทาง
การเคลื่ อ นไหวของสั ญ ญาณมื อ : มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี           
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๓. คอนกรีตประสิทธิภาพสูงสำหรับกำแพงป้องกันกระสุน
และกัมมันตรังสี : มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๔. เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจจับการบุกรุกพื้นที่
ระวังป้องกัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
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ขอให้ผู้อ่านมีความสุขจากการอ่าน....สวัสดี

การประชุม ASEM Intermediate Senior Officials Meeting (ISOM)
on Education 2016
นางอรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำคณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาเข้าร่วมประชุม ASEM Intermediate Senior Officials Meeting (ISOM) on Education 2016 ณ กรุงมอสโก
สหพันธรัฐรัสเซีย ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นผลจากการประชุม 5th ASEM Education Ministers’
Meeting (ASEMME5) เมื่อปี ๒๕๕๘ ณ กรุงรีกา สาธารณรัฐลัตเวีย เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม
และโครงการภายใต้ ASEM Education Process ของประเทศสมาชิกและหารือแนวทางในการปรับปรุงกลไกการทำงานของ
ASEM Education Process ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเตรียมการนำเสนอข้อริเริ่มและโครงการใหม่ต่อที่ประชุมระดับ
รัฐมนตรี (ASEMME) ครั้งที่ ๖ ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งประเทศเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพ
สำหรับโครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษาในกรอบอาเซมที่ประเทศไทยเข้าร่วมในปัจจุบัน ได้แก่
๑) Expert Working Group on Interregional Credit Transfer Mechanisms and Learning Outcome
Systems
๒) โครงการ ASEM Work Placement Programme (ASEM WPP) (3-year pilot project)
๓) โครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme

๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ – พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให้ ก ารต้ อ นรั บ       
นาย Chan King Wai ประธานหอการค้าฮ่องกง-จีน
และประธานบริษัทในเครือ King Wai Group พร้อมคณะ
โดยมีนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารสำนั ก งานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษาเข้าร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ กระทรวง
ศึกษาธิการ

คณะ
ผู้จัดทำ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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