
                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  ส ำนักบริหำรวิจัย ฝ่ำยพัฒนำและบูรณำกำรงำนวิจัย โทร. 80220 80453 - 4 โทรสำร 80236 
ที ่                                                             วันที่              
เรื่อง กำรเสนอขอรับทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (STAR/ RU/ CE) และทุนพัฒนำอำจำรย์ใหม่/นักวิจัยใหม่  

ผ่ำนระบบ Chula eRM 
………………….…………………………….…………………….……………………………………………………………………………………….............................. 
เรียน คณบดี/ ผู้อ ำนวยกำร/ รองคณบดีฝ่ำยวิจัย ทุกคณะ/สถำบัน 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1. คู่มือกำรขอรับทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย กองทุนรัชดำภิเษกสมโภช (STAR/ RU/ CE) 
  2. คู่มือกำรขอรับทุนพัฒนำอำจำรย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดำภิเษกสมโภช 
 

  ด้วยส ำนักบริหำรวิจัย ได้พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย (Chula eRM) ระยะที่ 2 เพ่ือ
รองรับกำรบริหำรโครงกำรวิจัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และจะเริ่มให้บริกำรตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป นั้น 
 

ส ำนักบริหำรวิจัย ใคร่ขอประชำสัมพันธ์แก่คณำจำรย์และนักวิจัยที่ประสงค์และสนใจจะเสนอ
ขอรับกำรสนับสนุนทุน ดังนี้ 

1. กลุ่มวิจัยในรูปแบบกลุ่มขับเคลื่อนกำรวิจัย (STAR: Special Task Force for Activating 
Research) หน่วยปฏิบัติกำรวิจัย (RU:  Research Unit) และศูนย์ เชี่ยวชำญเฉพำะทำง (CE:  Center of 
Excellence) เปิดรับส ำหรับผู้เสนอขอเป็นปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2563 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
เท่ำนั้น เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำให้กำรสนับสนุน ส ำหรับผู้เสนอขอรับกำรสนับสนุนต่อเนื่อง ส่ง
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1 ปี ได้ตลอดทั้งปี 

2. ทุนพัฒนำอำจำรย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดำภิเษกสมโภช เปิดรับข้อเสนอใหม่ และ
รำยงำนกำรใช้ทุนตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ผ่ำนระบบ Chula eRM ได้ที่ http://erm.research.chula.ac.th/grant.html ซึ่งสำมำรถศึกษำ
รำยละเอียดขั้นตอนกำรขอรับกำรสนับสนุนได้จำกสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 และ 2 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
 
                                                                      (ศำสตรำจำรย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์) 
                                 รองอธิกำรบดี 
 
 
 
 
ผู้ประสำนงำน :  1. นำงอำภรณ์พรรธน์ จันทวำนชิ โทร. 80453 

    (STAR/ RU/ CE สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และสำขำมนุษยศำสตร์)  
        2. นำงสำวสุมณฑำ  สรวยโภค โทร. 80454  

    (STAR/ RU/ CE สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ และสำขำสังคมศำสตร์)  
        3. นำงสำวแก้วประกำย จันทร์เจริญ โทร. 80220 (ทุนพัฒนำอำจำรย์ใหม่/นักวิจัยใหม่)  
 

http://erm.research.chula.ac.th/grant.html
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