๓.๕.๒ โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
(ผู้ถวายรายงาน : นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล)
๑. ความเป็นมา
การประชุมสุ ดยอดนั กวิ ท ยาศาสตร์ รุ่ น เยาว์ (Global Young Scientists Summit : GYSS) เป็นการประชุม ที่ไ ด้ รั บ แรง
บันดาลใจจากการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ประกาศเปิดตัวเป็นเจ้าภาพการประชุม GYSS ครั้ง
แรกในงานประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
การประชุม GYSS จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National
University of Singapore : NUS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัล โนเบล นักวิทยาศาสตร์อาวุโ ส กับ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับ
สากล นักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลก เข้าร่วมประชุมในเดือนมกราคม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยการประชุมประกอบด้วยกิจกรรม
หลักสามส่วน ได้แก่ ๑) การบรรยายพิเศษและเสวนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสามวันแรก ซึ่งบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัลทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ๒) การเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัยชั้นนาของประเทศสิงคโปร์ในสองวันสุดท้าย
เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานราชการ และ ๓) กิจกรรมช่วงกลางคืน ซึ่งได้จัดให้ผู้ร่วมงานเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว
สาคัญของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดกลางคืน ย่านชุมชนเมืองของคนเชื้อสายจีนและอินเดีย สิงคโปร์ฟลายเออร์ และแม่น้า
สิงคโปร์ และการจัดเลี้ยงอาหารค่าในทาเนียบประธานาธิบดี (Istana)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (GYSS)
๖ ครั้ ง ดั ง นี้ ครั้ ง ที่ ๑ เข้ า ร่ ว ม GYSS2013 ณ มหาวิ ท ยาลั ย แห่ง ชาติ สิง คโปร์ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖, ครั้ ง ที่ ๒ เข้ า ร่ วม
GYSS2014 ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี นั น ยาง เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗, ครั้ ง ที่ ๓ เข้ า ร่ ว ม GYSS2015 ณ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีนันยาง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘, ครั้งที่ ๔ เข้าร่วม GYSS2016 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙, ครั้งที่ ๕ เข้าร่วม GYSS2018 ณ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ และ
ครั้งที่ ๖ เข้าร่วม GYSS2019 ณ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับสนองพระราชดาริส มเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young
Scientists Summit (GYSS) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อให้ได้รับแรงบันดาลใจ และเป็นการเปิดโลกทัศ น์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มี
โอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์
ในระดับสากล
๒. แนวทางการดาเนินการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
สวทช. ได้ดาเนินการประกาศแจ้งการรับสมัครและคัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดย สวทช.
ทาการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในเบื้องต้น แล้ว นาความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรง
คัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมดังกล่าว ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีแนวทาง
ในการคัดเลือก ดังนี้
๑. เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หรือนักวิจัยที่จบปริญญาเอกไม่เกิน ๕ ปี
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๓. ศึกษาหรือทาวิจัยอยู่ในสาขาเคมี ฟิสิกส์ แพทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
๔. ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้)
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

สิ่งที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับคือ
๑. เข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ปลายเดือนมกราคมของ
ทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๒. เมื่อกลับมาแล้วทาง สวทช. จะเชิญผู้แทนเยาวชนที่ไปร่วมประชุม มานาเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ ให้
คณะกรรมการทราบ และบรรยายเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับตามงานประชุมวิชาการต่างๆ
๓. การดาเนินงานการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยฯ ปี ๒๕๖๒
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ มีนักศึกษา/นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จานวน ๖ รุ่นๆ ละ ๕ คน รวมทั้งสิ้น
๓๐ คน
ในการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม GYSS ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒) สวทช. ได้ประกาศรับสมัครผู้แทน
ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม GYSS ประจาปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่
๒๐ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
ในการดาเนินการคัดเลือก คณะกรรมการฯ (ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้า
ร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา) ได้พิจารณาผู้สมัครในเบื้องต้นจากใบสมัคร ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น ๕๓ คน มีผู้แสดง
ความสนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม GYSS จานวน ๒๖ คน ได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพ เพื่อให้มาเข้าสอบสัมภาษณ์
จานวน ๒๓ คน ได้จัดสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้วนาความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย จานวน ๕ คน ดังนี้
๑. ดร.เดชชาติ สามารถ อาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ดร.ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ นักวิจัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. ภญ.ดร.กนกวรรณ ศันสนะพงษ์ปรีชา นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
๔. ดร.นพ.ณัฐภูมิ ปฐมทองทวีชัย อาจารย์แพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๕. นายพัฒนนาวี นาเลาห์ นิสิตปริญญาโท-เอก ชั้นปีที่ ๔ ภาควิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สานักวิชาวิทยาการ
โมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี
๔. การเผยแพร่ความรู้ของผูแ้ ทนประเทศไทยโครงการ Global Young Scientists Summit : GYSS รุ่นที่ ๖ ปี ๒๕๖๑
- ผู้ แ ทนประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ จั ด กิ จ กรรมมหาวิ ท ยาลั ย เด็ ก ประเทศไทย ตอน สนุ ก คิ ด นั ก วิ ท ย์ น้ อ ยในอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ ในฐานวิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๕๐ คน
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง CC307 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
- ผู้แทนประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ บรรยายสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมกับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในงานประชุม
GYSS2018 ให้แก่คณะกรรมการและนักเรียน และผู้ที่สนใจ จานวน ๗๖ คน เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง
บรรยาย ๒ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

๕. รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผูแ้ ทนเยาวชนเข้าร่วมประชุม GYSS ปี ๒๕๖๑
ค่าใช้จ่าย (รวมจานวน ๕ คน)
จานวนเงิน (บาท)
๑. ค่าเดินทาง/ที่พัก ในช่วงมาทาเอกสารการเดินทาง (คนละ ๒,๐๐๐ บาท)
๑๐,๐๐๐

แหล่งเงินสนับสนุน
สวทช.
บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด
๒. ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ (ประมาณคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท)
๕๐,๐๐๐
(มหาชน)
๓. เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Pocket money) (คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท)
๕๐,๐๐๐
สวทช.
๔. ค่าทาประกันการเดินทาง (คนละ ๒,๐๐๐ บาท)
๑๐,๐๐๐
สวทช.
รวมเป็น
๑๒๐,๐๐๐
บาท
บริษัทการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (บางกอกแอร์เวย์ส) มอบเงิน ๕๐,๐๐๐ บาทให้กับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เพื่อสนับสนุนผู้แทนประเทศไทยปี ๒๕๖๑ เพื่อเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก
(GYSS2018) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๖. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม
ขอเสนอเพื่อทราบ
--------------------------------------------รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS เป็น
คณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

