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กฟผ. จะจดัสรรเงนิสนบัสนนุโครงการวจิยัซึง่เป็นไปตามกรอบงานวจิยั
และพฒันาที ่กฟผ. ก าหนด 

ผลลพัธข์องงานวจิยัและพฒันา มุง่เนน้ เพือ่ลดการน าเขา้ 
Technology จากตา่งประเทศ และเป็นประโยชนต์อ่หนว่ยงาน
ตา่งๆของ กฟผ. 

เพือ่การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บั
นกัวจิยั สถาบนัวจิยั ของประเทศ 

กฟผ. มนีโยบายทีช่ดัเจนในการจดัสรร
งบประมาณ เพือ่สนบัสนนุใหเ้กดิการวจิยัและ
พฒันาเทคโนโลยใีหม ่

นโยบายใหท้นุสนบัสนุนโครงการวจิยัและพฒันา กฟผ. 

ผูส้นใจสามารถ download แบบฟอรม์ขอเสนอโครงการวจิยัไดท้ ี ่www.egat.co.th/research 
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 กรอบงานวจิยัและพฒันาที ่กฟผ. สนบัสนนุ 

กรอบงานวจิยั 

2 

5 

3 

4 

1 

การทดแทนการน าเขา้เทคโนโลย ีวสัด ุ
และอปุกรณ์จากตา่งประเทศเพือ่ใชใ้น
กจิการไฟฟ้า  

การลดความตอ้งการใชพ้ลงัไฟฟ้าสงูสดุ (Peak Cut) 
และหรอื การพฒันาเพือ่สง่เสรมิใหใ้ชพ้ลงังานไฟฟ้า

อยา่งมปีระสทิธภิาพ  

การพฒันาพลงังาน
ใหมเ่พือ่ใชใ้นการ
ผลติไฟฟ้า 

การป้องกนัและลดผลกระทบ
ทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
จากการด าเนนิงานที่
เก ีย่วขอ้งกบักจิการไฟฟ้า  

การเพิม่ประสทิธภิาพ และ
หรอืลดตน้ทนุทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบักจิการไฟฟ้า  

6 

การสนบัสนนุการวจิยั
เชงิสงัคมเพือ่พฒันา
ชุมชนรอบพืน้ที่
โรงไฟฟ้า 
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ขอ้เสนอโครงการวจิยัฯ ควรอยูใ่นกรอบงานวจิยัและพฒันาที ่กฟผ. สนบัสนุนซึง่

ประเด็นทีจ่ะพจิารณาคดัเลอืกใหท้นุสนบัสนุนโครงการวจิยัฯ มดีงัตอ่ไปนี ้
 

            1. มุง่สรา้งองคค์วามรูใ้หม ่หรอืสรา้งนวตักรรม หรอืพฒันาตอ่ยอดทาง

   เทคโนโลยทีีเ่ก ีย่วขอ้งกบักจิการไฟฟ้า 
 

            2. แนวคดิและแนวทางด าเนนิงานวจิยั ทีม่คีวามเป็นไปได ้ท ัง้หลกัการและ

   เหตผุล ตามทฤษฎทีางวชิาการ หรอื ทางวทิยาศาสตรร์องรบัชดัเจน 

            3. ผลงานวจิยัสามารถสรา้งคณุคา่เพิม่ และน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ 
 

            4. ผลงานวจิยัตรงกบัความตอ้งการของหนว่ยงานสามารถน าไปใชไ้ด ้

 

ประเด็นทีใ่ชใ้นการพจิารณาสนบัสนนุโครงการวจิยั 

4 



งานของไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบังานวจิยั 

กอ่สรา้งโรงไฟฟ้า
พลงัน า้  

วศิวกรรมระบบสง่  

พฒันา โรงไฟฟ้า
และระบบสง่ 

ผลติไฟฟ้า  

กอ่สรา้งระบบสง่  

สิง่แวดลอ้ม 

เดนิเครือ่งและ
บ ารงุรกัษา 

เชือ้เพลงิ  

เหมอืงแมเ่มาะ 

โรงไฟฟ้าพลงั
ความรอ้น 

โรงไฟฟ้าพลงั
น า้  

โรงไฟฟ้าพลงั
ความรอ้นรว่ม 

บรหิาร
เชือ้เพลงิ  

ระบบสง่ 

ปฏบิตักิาร
ระบบสง่  

บ ารงุรกัษา
ระบบสง่  

ควบคมุระบบ
ก าลงัไฟฟ้า 

ปฏบิตักิารดา้น
การใชไ้ฟฟ้า 

บรหิารและ
แผนงานดา้นการ

ใชไ้ฟฟ้า 

กจิการสงัคม 

สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

กฟผ. 

นโยบายและแผน  บญัชแีละการเงนิ  บรหิาร 

บรหิารธุรกจิ 

บ ารงุรกัษา 

เดนิเครือ่ง 

ชมุชนสมัพนัธ ์

วศิวกรรมนวิเคลยีร ์
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พฒันา โรงไฟฟ้า
และระบบสง่ 

พฒันา โรงไฟฟ้า
และระบบสง่ 
พฒันา โรงไฟฟ้า
และระบบสง่ 

กอ่สรา้งโรงไฟฟ้า
พลงัน า้  

วศิวกรรมระบบสง่  

กอ่สรา้งโรงไฟฟ้า
พลงัน า้  

กอ่สรา้งระบบสง่  

วศิวกรรมระบบสง่  

กอ่สรา้งโรงไฟฟ้า
พลงัน า้  

วศิวกรรมนวิเคลยีร ์

กอ่สรา้งระบบสง่  

วศิวกรรมระบบสง่  

กอ่สรา้งโรงไฟฟ้า
พลงัน า้  

สิง่แวดลอ้ม 

วศิวกรรมนวิเคลยีร ์

กอ่สรา้งระบบสง่  

วศิวกรรมระบบสง่  

กอ่สรา้งโรงไฟฟ้า
พลงัน า้  

ชุมชนสมัพนัธ ์

สิง่แวดลอ้ม 

วศิวกรรมนวิเคลยีร ์

กอ่สรา้งระบบสง่  

วศิวกรรมระบบสง่  

กอ่สรา้งโรงไฟฟ้า
พลงัน า้  

กอ่สรา้งโรงไฟฟ้า
พลงัความรอ้น 

วศิวกรรมโรงไฟฟ้า  

แผนพฒันาโรงไฟฟ้า  



แนวทางการน าเสนอโครงการวจิยั ตอ่ กฟผ. 

รปูแบบที ่1 รปูแบบที ่2 รปูแบบที ่3 

ผูว้จิยั ผูใ้ชง้าน 

ขอ้เสนอ
โครงการ 

ผูว้จิยั ผูใ้ชง้าน 

ขอ้เสนอ
โครงการ 

อจพ. 

ผูว้จิยั ผูใ้ชง้าน 

ผูใ้ชง้าน 

อจพ. 

ผูว้จิยั 1 

ขอ้เสนอ
โครงการ 

ผูว้จิยั 2 ผูว้จิยั 3 

กอ่น หลงั 

ขอ้เสนอ
โครงการ 

ขอ้เสนอ
โครงการ 

โจทยว์จิยั 

TOR 
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กระบวนการพจิารณาโครงการวจิยัและพฒันา 

รบัขอ้เสนอโครงการ 

ปรบัปรงุขอ้เสนอ
โครงการ 

น าเสนอ
โครงการ 

สญัญารบัทนุ 

คณะท างาน
พจิารณา
กล ัน่กรอง 

ปรบัปรงุขอ้เสนอ
โครงการ 

น าเสนอ
โครงการ 

คบวพ. กฟผ.
พจิารณา
อนมุตั ิ

แกไ้ข 

ผา่น 

แกไ้ข 

ผา่น 

ผูว้จิยั 

ไมผ่า่น 

ไมผ่า่น 

กรอบงานวจิยัและพฒันาที ่กฟผ.  

ใหก้ารสนบัสนุน 

1.การทดแทนการน าเขา้เทคโนโลย ีวสัด ุ

และ อปุกรณจ์ากตา่งประเทศเพือ่ใชใ้น

กจิการไฟฟ้า 

2.การลดความตอ้งการใชพ้ลงัไฟฟ้า

สงูสดุ (Peak Cut) และหรอื การ

พฒันาเพือ่สง่เสรมิ ใหใ้ชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

3.การพฒันาพลงังานใหมเ่พือ่ใชใ้นการ

ผลติไฟฟ้า 

4.การเพิม่ประสทิธภิาพ และหรอืลด

ตน้ทนุทีเ่ก ีย่วขอ้งกบักจิการไฟฟ้า 

5.การป้องกนัและลดผลกระทบทาง

สงัคมและสิง่แวดลอ้มจากการ

ด าเนนิงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกบักจิการไฟฟ้า 

6.การสนบัสนุนการวจิยัเชงิสงัคมเพือ่

พฒันาชุมชนรอบพืน้ทีโ่รงไฟฟ้า 
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