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การรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) โครงการวิจัย 
ภายใต้ “ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน” 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) ด าเนินโครงการ “ชุดโครงการวิจัยโรงไฟฟ้าขยะเพ่ือการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่าง
ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแนวทางการสร้างโรงไฟฟ้าขยะสาธิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และในปี 2564 ชุดโครงการฯ    ได้ก าหนดกรอบการวิจัยเพ่ือเปิดรับข้อเสนอโครงการ จ านวน 4 กรอบ มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

กรอบการวิจัยท่ี 1 การพัฒนาขั้นตอนการก าหนดนโยบายและการด าเนินงาน และพัฒนาบุคคลากรที่
เกี่ยวข้องตลอดช่วงอายุของโรงไฟฟ้าขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2 
กรอบวิจัยย่อยดังนี้ 

กรอบการวิจัยที่ 1.1 การพัฒนากระบวนการก าหนดนโยบายและเครื่องมือสนับสนุน
การตัดสินใจเชิงนโยบาย พร้อมทั้งพัฒนาขั้นตอนการด าเนินงานก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ 
ครอบคลุมการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน การพิจารณาขอรับใบอนุญาตและการอนุมัติ
โครงการโรงไฟฟ้าขยะ การติดตาม ก ากับดูแลและประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าขยะ
ชุมชน และการสร้างกลไกการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
เพ่ือให้เกิดโครงการโรงไฟฟ้าขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการก าหนดนโยบายที่ พึง

ปฏิบั ติ  กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  และการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ครอบคลุม
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า การพิจารณาขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้า การ
ติดตาม ก ากับดูแลและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน และสร้างกลไกการ
ท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี

1. กระบวนการก าหนดนโยบายและเครื่องมือ
สนับสนุนการตัดสินใจ ส าหรับการประเมิน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ระดั บ ยุ ท ธ ศ าส ต ร์  (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ที่
เหมาะสมในปัจจุบัน ส าหรับการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้า การพิจารณาขอรับใบอนุญาตและการ
อนุมัติโครงการโรงไฟฟ้า การติดตาม ก ากับดูแล
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะชุมชนอย่างรัดกุม และมีการท างานร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



หน้าที่ 2 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
ประสิทธิภาพ 2. ก ระบ วน ก ารป ระ เมิ น สิ่ ง แ วด ล้ อ ม ระดั บ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ( Strategic Environmental 
Assessment: SEA) เพ่ือประเมินผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของการก าหนดนโยบาย 

3. กระบวนการทบทวนและพัฒนาการก าหนด
นโยบาย โดยใช้เครื่องมือการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) 

2. เพ่ือพัฒนาขั้นตอนการด าเนินงานก ากับดูแลของ
หน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ครอบคลุมการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 
การพิจารณาขอรับใบอนุญาตและการอนุมัติ
โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน การติดตาม ก ากับ
ดูแลและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะชุมชน 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ครอบคลุม
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน การ
พิจารณาขอรับใบอนุญาตและการอนุมัติโครงการ
โรงไฟฟ้า การติดตาม ก ากับดูแลและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 

3. เพ่ือสร้างกลไกการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการก าหนดนโยบายและใน
ขั้นการด าเนินงาน ครอบคลุมการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้า การพิจารณาขอรับใบอนุญาตและการ
อนุมัติโครงการโรงไฟฟ้า การติดตาม ก ากับดูแล
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะชุมชน 

5. กลไกการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการก าหนดนโยบายและในขั้นการ
ด าเนินงาน ครอบคลุมการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้า การพิจารณาขอรับใบอนุญาตและการ
อนุมัติโครงการโรงไฟฟ้า การติดตาม ก ากับดูแล
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะชุมชน 

4. เพ่ื อพัฒนาความรู้ และความเชี่ ยวชาญของ
บุคลากรภาครัฐ ในกระบวนการก าหนดนโยบาย
และในขั้นการด าเนินงาน ครอบคลุมการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้า การพิจารณาขอรับใบอนุญาต
และการอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้า การติดตาม 
ก ากับดู แลและประเมินผลการด าเนิ น งาน
โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 

6. โครงสร้างหลักสูตร (Course structure) การ
สร้างความรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรภาครัฐ ในกระบวนการก าหนดนโยบาย 
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน การ
พิจารณาขอรับใบอนุญาตและอนุมัติโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะชุมชน การติดตาม ก ากับดูแลและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าขยะ
ชุมชน  

7. สมรรถนะของบุคลากรภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญ
ตั้งแต่กระบวนการก าหนดนโยบาย การจัดท า
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นโยบาย การพิจารณาขอรับใบอนุญาตและอนุมัติ
โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน การติดตาม ก ากับ
ดูแลและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะชุมชน 

8. วิธีการสร้างความรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญของ
บุ คลากรภาครัฐ ให้ มี ความเชี่ ยวชาญ ตั้ งแต่
กระบวนการก าหนดนโยบาย การจัดท านโยบาย 
การพิจารณาขอรับใบอนุญาตและอนุมัติโครงการ
โรงไฟ ฟ้ าขยะ การติ ดตาม  ก ากับดู แลและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าขยะ
ชุมชน 

 
กรอบการวิจัยที่ 1.2 การพัฒนาขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานเอกชน ครอบคลุมการ

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน การด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า การตรวจติดตามและเฝ้าระวัง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้า และสร้างกลไกการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาคเอกชน เพ่ือให้เกิด
โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
1. เพ่ือพัฒนาขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงาน

เอกชนที่พึงปฏิบัติ ครอบคลุมการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะชุมชน การด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า
ขยะชุมชน การตรวจติดตาม เฝ้าระวังผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นและการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
โรงไฟฟ้า และสร้างกลไกการท างานร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานเอกชน 
ครอบคลุมการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ
ชุมชน การด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า การตรวจ
ติดตาม เฝ้าระวังผลกระทบที่ เกิดขึ้นและการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการโรงไฟฟ้า และมี
การท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

2. เพ่ือสร้างกลไกการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในขั้นตอนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะชุมชน การด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 
การตรวจติดตาม เฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น
และการจัดท ารายงานผลการด าเนินการโรงไฟฟ้า 

2. กลไกการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในขั้นตอนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 
การด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน การตรวจ
ติดตาม เฝ้าระวังผลกระทบที่ เกิดขึ้นและการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการโรงไฟฟ้า 



หน้าที่ 4 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
3. เพ่ื อพัฒนาความรู้และความเชี่ ยวชาญของ

บุคลากรภาคเอกชน ครอบคลุมการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้า การด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า 
การตรวจติดตาม เฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น
และการจัดท ารายงานผลการด าเนินการโรงไฟฟ้า 

3. โครงสร้างหลักสูตร (Course structure) การ
สร้างความรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรภาคเอกชน ในขั้นตอนการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้า การด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า 
การตรวจติดตาม เฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น
และการจัดท ารายงานผลการด าเนินการโรงไฟฟ้า 

4. สมรรถนะของบุคลากรภาคเอกชนที่มีความ
เชี่ยวชาญตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้า การด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า การตรวจ
ติดตาม เฝ้าระวังผลกระทบที่ เกิดขึ้นและการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการโรงไฟฟ้า 

5. วิธีการสร้างความรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรภาคเอกชนให้มีความเชี่ยวชาญตั้งแต่
ขั้นตอนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า การด าเนิน
กิจการโรงไฟฟ้า การตรวจติดตาม เฝ้าระวัง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นและการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการโรงไฟฟ้า 

 
กรอบการวิจัยที่ 2 การพัฒนาเพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บและคัดแยกขยะชุมชนทั้งที่แหล่งก าเนิด 

และ/หรือ ณ โรงไฟฟ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ขยะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับเป็นวัตถุดิบ
ป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้า โดยการพัฒนาระบบ กระบวนการ เทคโนโลยี การจัดการ หรือ รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม  
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1. เพ่ือพัฒนารูปแบบของการจัดการเทคโนโลยี 

และ/หรือเทคโนโลยี และ/หรือกระบวนการคัด
แยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ขยะให้เหมาะสมส าหรับเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่
โรงไฟฟ้า 

1. รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม และ/หรือรูปแบบของ
การจัดการเทคโนโลยี และ/หรือเทคโนโลยี และ/
หรือกระบวนการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
ตามประเภทขยะที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
เพ่ือให้ได้ขยะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับเป็น
วัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้า 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบของการจัดการเทคโนโลยี 
และ/หรือเทคโนโลยี และ/หรือกระบวนการคัด
แยกขยะ ณ โรงไฟฟ้า เพ่ือปรับปรุงคุณภาพขยะ
ให้ เหมาะสมส าหรับ เป็ นวัตถุดิ บป้ อน เข้ าสู่

2. รูปแบบของการจัดการเทคโนโลยี  และ/หรือ
เทคโนโลยี และ/หรือกระบวนการคัดแยกขยะ ณ 
โรงไฟฟ้า เพ่ือให้ได้ขยะที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ส าหรับเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้า 
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 วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
โรงไฟฟ้า 

 
กรอบการวิจัยที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า

จากขยะ ที่เหมาะสมกับองค์ประกอบและคุณสมบัติของขยะไทย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงขยะได้ใน
อนาคต โดยครอบคลุมเทคโนโลยีที่ใช้อยู่และไม่มีเคยมีในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
เพ่ื อประเมินความ เหมาะสมและ /หรือ พัฒ นา
เทคโน โลยี ที่ ส่ ง เสริมการผลิ ต ไฟ ฟ้ าจากขยะที่
เหมาะสมกับองค์ประกอบและคุณสมบัติของขยะไทย 
เพ่ือให้ เกิดโรงไฟฟ้าขยะที่ เป็นมิตรต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครอบคลุมเทคโนโลยี ดังนี้ 

- การส ารวจศักยภาพของแหล่งขยะชุมชนที่ใช้
เป็นวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 

- การวิเคราะห์คุณสมบัติของขยะ ณ โรงไฟฟ้า 
(Onsite)  

- การพัฒนามาตรการ และ/หรือเทคโนโลยี
ป้องกันมลภาวะรบกวนชุมชนโดยรอบ 

- การบ าบัดขยะเบื้องต้น เพ่ือส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้า 

- การแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า 
- การจัดการของเสียที่เกิดจากโรงไฟฟ้า 

1. การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยี และการ
ประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยี และ/หรือ 
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์ประกอบ 
คุณสมบัติและปริมาณขยะที่แตกต่างกันในแต่ละ
พ้ืนที่ ที่ส่งเสริมให้กิจการโรงไฟฟ้าให้เป็นมิตรต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

2. ปัญ หาและอุปสรรคที่ ส่ งผลต่ อการใช้ งาน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์ประกอบ คุณสมบัติ
และปริมาณขยะไทย ส่งเสริมให้กิจการโรงไฟฟ้า
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 
กรอบการวิจัยที่ 4 การพัฒนากระบวนการป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจติดตามผลกระทบ และรับมือภัย

พิบัติ ที่เกิดขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าในเชิงรุกและเชิงรับให้มีความรัดกุมและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้
อย่างทันท่วงที ฟ้ืนฟูเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นทางด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบ
โครงการโรงไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
1. เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือ

กรณี ภั ย พิบั ติ ที่ เป็ น ไป ได้  ทั้ งจากสาเหตุท าง
ธรรมชาติ ที่มนุษย์สร้างขึ้น (Human errors) และ
ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของโรงไฟฟ้า ที่ส่งผล
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

1. ประเภทและลักษณะของเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติที่
เป็นไปได้ ทั้งจากสาเหตุทางธรรมชาติ ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น และที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของโรงไฟฟ้า ที่
ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ที่
สมควรแก่การมีมาตรการป้องกัน หลีกเลี่ยง เฝ้า
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
ระวัง และรับมือที่เหมาะสม 

2. เพ่ือก าหนดมาตรการ ขั้นตอน และ/หรือ กฎหมาย
บังคับใช้ ส าหรับการป้องกัน เฝ้าระวังและการตรวจ
ติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าเชิงรุก
และเชิงรับ ที่มีความรัดกุมและมีประสิทธิผล เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันแก่ชุมชน 

2. มาตรการ ขั้นตอน และ/หรือ กฎหมายบังคับใช้ 
ส าหรับการป้องกัน เฝ้าระวังและการตรวจติดตาม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าเชิงรุกและเชิง
รับ และ/หรือ เทคโนโลยีการป้องกันเหตุฉุกเฉิน 
หรือภัยพิบัติที่ เป็นไปได้ ที่ มีความรัดกุมและมี
ประสิทธิผล ตลอดจนกลไกการสร้างความเชื่อมั่น
แก่ชุมชน 

3. เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจติดตาม
ผลกระทบและการรับมือเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติใน
แต่ละกรณีที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าทั้งในเชิงรุกและ
เชิงรับ  

3. บทบาทหน้ าที่ ของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ใน
กระบวนการป้องกัน  เฝ้ าระวัง ตรวจติดตาม
ผลกระทบและการรับมือรับมือเหตุฉุกเฉิน หรือภัย
พิบัติในแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าทั้งในเชิง
รุกและเชิงรับ  

4. เพ่ือก าหนดขั้นตอนการรับมือเหตุฉุกเฉิน หรือภัย
พิบัติ ในแต่ละกรณี อย่ างทันท่ วงที  เพ่ื อจ ากัด
ขอบเขตผลกระทบ และรูปแบบการฟ้ืนฟูเยียวยา
ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ที่สร้างความเชื่อมั่นแก่
ชุมชน 

4. ขั้นตอนการรับมือเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติในแต่ละ
กรณีอย่างทันท่วงที เพ่ือจ ากัดขอบเขตผลกระทบ 
และรูป แบบ การ ฟ้ื น ฟู เยี ย วยาให้ กั บ ผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบ ที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน 

 

• คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับการสนับสนุน 
อาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการในสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือ

หน่วยงานของรัฐ/ภายใต้ก ากับของรัฐ 

• ระยะเวลาการสนับสนุน 
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

• เกณฑ์ในการพิจารณา 
1. ข้อเสนอโครงการเป็นไปตามเงื่อนไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กรอบการวิจัยและเงื่อนไข 

ข้างต้น 
2. ความเหมาะสมของแผนการด าเนินงานที่บ่งชี้ว่าสามารถส่งมอบผลการด าเนินงานที่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสิ่งที่ต้องส่งมอบข้างต้น  
3. ความสมบูรณ์ของแผนการด าเนินการ ประกอบด้วย โครงสร้างคณะท างานที่รับผิดชอบที่

สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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• การยื่นขอรับการสนับสนุน 
ส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า ในรูปแบบ Microsoft file 

และ PDF file มายังส านักประสานงาน “ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพ่ือการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่าง
ยั่งยืน” อีเมล erc.kmutt.ac.th ในระหว่างวันที่  25 สิงหาคม ถึงวันที่  24 กันยายน  2564 เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการชุดโครงการฯ พิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) และจะแจ้งผลการพิจารณา 
เพ่ือพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal) ในล าดับต่อไป 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณณัฐชนัน พิทักษ์จิวานนท์ โทร. 024709618 / 0826869616 


