
	

	 	

 

Call for Research Grant Proposal 
Purpose 

 The Thailand One Health University Network (THOHUN) is now offering 

research grants for lecturers and researchers of THOHUN’s member universities. These 

grants aim to support graduate students in formulating and carrying out pilot field based 

observational research to learn firsthand the fundamentals of scientific research with 

emphasis on the prevention, detection, and response to emerging/re-emerging infectious 

diseases, zoonotic diseases, or a disease raise from human-animal-environment 

interconnection.  

 

Grant Information 

1. Eight (8) grants are available  

2. Each grant can be supported up to 300,000 THB (proposed budget must reflect the             

actual needs of the project). 

3. The grant covers the direct costs of carrying out the research, such as: 

 - Research expenses (tuition fee for one academic year, supplies, laboratory   

    reagents, and related services) 

 - Travel and accommodation (requires detailed justification) 

 

Eligibility  

- Lecturers and researchers of THOHUN member universities  

- Applicants must be major advisors or co-advisors (authorized by major advisor) of 

master or doctorate students with major contribution in the applied project  

- The research must be conducted within one year after approval  

- The approved thesis research proposal and plans for solving a public health problem 

or improving health care/health education and fundamental knowledge of field being 

studied (as the major grant deliverable) must be submitted within one year after approval. 

- The research must be a field-based observational study. This can include laboratory-

based molecular analysis of field or clinical samples, but projects focused solely on  



	

	 	

 

 

studies in vitro will not be considered. Priority will be given to research that emphasize 

linking between the research result and further application of multidisciplinary or One 

Health approach in developing action plans for further research and/or intervention.  

- Ethical review and approval are mandatory prior to project implementation. Selected 

proposals will also be reviewed by the US ethics committee. 

- Selected applicants must attend "Writing Effective Proposals Workshop" on April 28 to 

May 1, 2016. 

 

Application and submission information 

- Applicants must submit research proposals via the specified application form (see 

attached form) 

- Applications must be sent by email to contact.thohun@gmail.com no later than April 

20, 2016 (4:00pm). This deadline will be strictly enforced. 

- Only completed application forms will be considered for review. 

 

Application Review Information 

Applications will be evaluated based on the following criteria: 

• Quality and importance of the research question(s) 

• Validity of approach to solve the specified research questions 

• Feasibility of the proposal 

 

For more information, please contact:  

THOHUN- National Coordinating Office,  
9th FL, Tranakchit Harinasuta building,  
420/6 Ratchawithi Road, Bangkok, 10400  
Phone: 023544189  
E-mail: contact.thohun@gmail.com  
 
 
 
 
 



	

	 	

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นอาจารย์ หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่ง 

ประเทศไทย (THOHUN) 

2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) 

ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกซึ่งเป็นผู้วิจัยหลักในงานวิจัยที่สมัครขอทุน 

3. งานวิจัยในขอบเขตที่ขอทุน จะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ป ีหลังจากได้รับการอนุมัติทุน 

4. งานวิจัยที่ขอทุนจะต้องเป็น งานวิจัยเชิงสังเกตภาคสนาม (field- based observational study) 

ซึ่งรวมถึง การสํารวจ การวิเคราะห์ด้านอณูวิทยาของตัวอย่างที่ได้จากภาคสนาม หรือตัวอย่างทาง 

คลีนิค เพื่อการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการ แก้ปัญหาในพื้นที่นั้น แต่ทุนจะไม่สนับสนุน 

งานวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษา in vitro study เพียงอย่างเดียว 

5. งานวิจัยที่มีแผนที่ชัดเจน ในการเชื่อมโยงผลที่ได้จากงานศึกษาวิจัยครั้งนี้ กับ 

การใช้ความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพหรือสุขภาพหนึ่งเดียว 

สําหรับการทํางานวิจัยหรือการออกแบบการแก้ปัญหาในพื้นที่ศึกษานั้น ๆ ในอนาคต 

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   

6. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจะต้องไดผ้่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมคนหรือสัตว ์

ของสถาบันการศึกษา และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจรรยาที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกา 

ก่อนการวิจัย  

7. ผู้ได้รับทุนจําเป็นต้องเข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Writing Effective Proposals 

Workshop" ในวันที่ ๒๘ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

สิ่งที่ต้องส่งหลังได้รับทุน ภายใน 1 ป ีหลังทุนอนุมัต ิ

1. หลักฐานทีแ่สดงว่า นักศึกษาที่ทําวิจัยหลักในโครงการ  ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธเ์รียบร้อยแล้ว 

2. แผนหรือแนวทางการ เพื่อแก้ปัญหาทางสาธารณสุข การพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย 

และความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ ของคนในพื้นที่ที่ศึกษาในอนาคต  


