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Research areas
maternal and neonatal health
early childhood development
adolescent health
healthy ageing
sexual and reproductive health
infectious diseases, including neglected tropical diseases and
COVID-19
non-communicable diseases, including mental health disorders
multimorbidity
nutrition and food security
snakebite
intentional and unintentional injury
urban health, including indoor and outdoor air pollution, road
traffic accidents and healthy housing
planetary health
informal settlements, conflict zones and displaced populations
primary, secondary, and tertiary prevention
detection and diagnostics
treatment, including surgery
pain management and palliative care.

Examples of areas in which applied research may be conducted 
include, but are not limited to, the following:



Applicants’ eligibility
  PI based in low and middle- income countries  

(LMICs)

- Global South (Latin America, Asia,

 Africa, Oceania)

 - UK, working in partnership with Global

 South investigators  

***  For overseas  researchers ,  please  
contact  the internat ional  team to discuss  
your proposal  prior  to  submitt ing

Max. £2 million 

Budget

E x c e p t  I n d i a  a n d  C h i n a



How to apply
Create account at Joint Electronic Submission (Je-S) system 
ที�เวบ็ไซต์ https://www.ukri.org/opportunity/applied-global- 
health-research/

When applying, select ‘New document’ then:
council: MRC
document type: outline proposal
scheme: standard outline
call/type/mode: Applied Global Health Research Board Outline 
Round 3 2022.



S t a g e  1

Assesment stages

S t a g e  2

Outline proposal will be reviewed by independent 
board members and MRC’s global health faculty of 
experts.

If your outline proposal is successful, you will be 
invited to submit a full application. Invited full 
applications are subject to international peer review 
before consideration by the board.



Timeline
MU deadline

22 July 2022

MCR deadline
28 July 2022, 10:00 PM BKK time

Applicants informed of outline decision
November 2022

Applicants informed of funding decision
June 2023



หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา

กําลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบัน

อุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

(บพค.) 

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ประจําปีงบประมาณ 2566



P18(S3) พัฒนาการวิจัยขั�นแนวหน้าที�สร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ รวมถึง
การนาํผลงานการวิจัยขั�นแนวหน้าไปประยุกต์ใช้
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมขั�น
แนวหน้า
P19(S3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต
รวมทั�งอุตสาหกรรมอวกาศ 

ยุทธศาสตร์ที� 3
 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 

P21(S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนา 

บคุลากรด้านการวิจัยและพัฒนากําลังคนด้าน 

วิทยาศาสตร์และนวัตกรตอบโจทย์ความ 

ต้องการของประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย 

และนวัตกรรม



 ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS 1.

https://nriis.go.th/

    2. ส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อขอหนังสอื

รับรองข้อเสนอโครงการ

 - ปร้ินข้อเสนอโครงการจากระบบ NRIIS (ยังไม่ต้องกด

ส่งข้อเสนอโครงการ)  จํานวน 1 ฉบับ

 - แบบฟอร์มรายชื่อคณะผู้วิจัยฯ (MU_B01) จํานวน 1

ฉบับ

 - แบบฟอร์มประโยชน์ท่ีคาดว่านักวิจัยหรอืสถาบันจะได้รับ

จากโครงการ (MU_B02) จํานวน 1 ฉบับ

งบประมาณ/การยื่นข้อเสนอโครงการ

ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ป�
งบประมาณ ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัยไม่เกิน
30% ของบประมาณโครงการ
ค่า overhead ไม่เกิน 10% ของ
งบประมาณโครงการ

บพค. ไม่สนับสนนุ งบประมาณลงทนุ

โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การต้ังห้อง

ปฏิบัติการ การต้ังศูนย์ และการลงทนุ

ครภัุณฑ์ขนาดใหญ่
สง่เอกสารยงั ORS ภายในวนัที� 20 มถินุายน 2565

เวลา 16.30 น. 

ข้อเสนอโครงการ file word และ

PDF ตามฟอร์มท่ีกําหนด ระบปุระเภท

เอกสาร "เอกสารข้อเสนอโครงการ"

หนังสอืรับรองจากมหาวิทยาลัย

"LOS_MU" ระบปุระเภทเอกสาร

"หนังสอืรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย"

 3.  แนบเอกสารในระบบ NRIIS ดังน้ี

 

ส่งข้อเสนอโครงการพร้อมแนบ

เอกสารท่ีเก่ียวข้องภายใน

วันท่ี 29 มิถนุายน 2565 

เวลา 23.59 น.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


