
    บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  ส ำนักงำนบริหำรงำนวิจัย  ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย  โทร 43612    โทรสำร 43600 

ที ่  อว8392(10)E.1/ว 355 วันที ่ 16 สิงหำคม 2565

เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงกำรวิจัยทุน Fundamental Fund ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567

เรียน คณะ/สถาบัน 

ตำมที่ ส ำนักงำนบริหำรงำนวิจัยได้จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรเสนอขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย
งบประมำณด้ำน ววน.กรอบวงเงินส ำหรับทุน Fundamental Fund ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567 ของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2565 ที่ผ่ำนมำนั้น 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์(แผนงำน)กำรวิจัย ดังนี้ 
1. Frontier Research and Innovation in Biomedical Science and Medicine
2. Frontier Research and Innovation in Science, Engineering and Technology
3. Economic Plants and Animals, Bioprocessing and High-Value Extracts
4. Frontier Research and Innovation in Social Sciences, Humanities and Arts

(FRISHA)
5. Creative Lanna, Tourisms, and Sustainable Communities
ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯจึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนประชำสัมพันธ์และเชิญชวนให้คณำจำรย์

และนักวิจัยในสังกัดของท่ำนพิจำรณำยื่นข้อเสนอโครงกำรวิจัยตำมยุทธศำสตร์(แผนงำน)กำรวิจัยข้ำงต้น ทำง
อีเมลตำมแผนงำนที่ท่ำนเลือก ภำยในวันศุกร์ที่ 2 กันยำยน 2565 เวลำ 16.30 น. ทั้งนี้ สำมำรถดูรำยละเอียดยื่น
ข้อเสนอโครงกำรและดำวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงกำรได้ที่ Microsoft Teams ดัง QR Code ที่แนบมำ
พร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์) 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรงำนวิจัย 

เอกสำรฉบับนี้ใช้ลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตำมพระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรใช้ลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 ส่งผ่ำนระบบ CMU e-Document ส่งผ่ำนระบบ CMU e-
Document ตำมด้วยเลขอ้ำงอิง e-Doc 73BED6-D12-036 

ด่วนที่สุด 

QR Code เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารผานระบบ e-Document
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