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วาระที่ ๓.๗.๒

โครงการการคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้รว่ม
การประชุม Global Young Scientists Summit: GYSS

ณ สาธารณรฐัสงิคโปร์
ตามพระราชด ารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

(ประจ าปี ๒๕๖๒)

รายงานเมือ่
๑๓ มนีาคม ๒๕๖๓
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• GYSS@one-north เป็นการจัดประชมุซึง่ไดแ้รงบันดาล

ใจจากการประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา
สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ี

• สงิคโปรไ์ดป้ระกาศเปิดตวัเป็นเจา้ภาพ GYSS@one-

north ครัง้แรกในการประชมุ ณ เมอืงลนิเดาเมือ่ พ.ศ. 

2555
• นักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาวแ์ละนักวจิัย (ปรญิาเอกและหลัง
ปรญิญาเอก) จากทัว่โลกกบัผูน้ านานาชาตดิา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ผูบ้รรยาย) ณ ประเทศ

สงิคโปร ์ในเนือ้หาซึง่ครอบคลมุ เคม ีฟิสกิส ์
แพทยศาสตร ์คณติศาสตร ์วทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละ
วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

• ผูบ้รรยายทีไ่ดรั้บเชญินัน้เป็นผูน้ าดา้นวทิยาศาสตรท์ีท่ัว่
โลกยอมรับ ซึง่ไดรั้บรางวลัโนเบล รางวลัเหรยีญฟิลด์
(Fields Medal) รางวลัเทคโนโลยมีลิเลเนยีม
(Millennium Technology Prize) รางวลัทวัรงิ (Turing 

Award) และรางวลัเหรยีญเกยีรตยิศสถาบันวชิาชพีวศิวกร
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(IEEE Medal of Honor)

• สาระส าคญัของ GYSS@one-north จะเป็น "Advancing 

Science, Creating Technologies for a Better World”

• การประชมุใชเ้วลา 5 วนั นักวจิัยรุน่เยาวจ์ะมโีอกาสได ้

ปฏสิมัพันธก์บัรุน่เดยีวกันและนักวทิยาศาสตรร์ะดับ
แนวหนา้ เพือ่ถกเถยีงเนื้อหาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ทีส่ าคญัตอ่นวตักรรมและสงัคม อนัจะเป็นค าตอบตอ่

ความทา้ทายระดบัโลก
• สามวนัแรกจะเป็นการบรรยายรวมตอนเชา้ ตามดว้ยกลุม่
ยอ่ยเพือ่แลกเปลีย่นความคดิกับผูบ้รรยายในตอนบา่ย
สว่นอกี 2 วนัตอ่มา ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะไดไ้ปเยีย่มชม

มหาวทิยาลัย สถาบนัวจัิยและหน่วยงานอืน่ ๆ ในสงิคโปร ์
ผูเ้ขา้รวมประชมุจะมโีอกาสในการเขา้ฟังกจิการรมดา้น
สงัคมและวฒันธรรมทีผ่สมผสานของสงิคโปรอ์กีดว้ย

Excite, Engage, Enableการประชมุ GYSS@one-north ณ ประเทศสงิคโปร์
ประธานาธบิดสีงิคโปร์ โทน ีตนั ประกาศใหท้ี่
ประชมุลนิเดาครัง้ที่ 62 ค.ศ.2012 ทราบเรือ่ง

GYSS@one-north
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สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ
สยามบรมราชกมุาร ีทรงเขา้รว่มการประชมุ GYSS ในฐานะที่
ด ารงต าแหน่งวฒุสิภากติมิศกัดิข์องมลูนธิผิูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล 
ณ เมอืงลนิเดา ตามค ากราบบงัคมทลูเชญิของมลูนธิวิจัิย
แหง่ชาตสิงิคโปร ์และทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหผู้บ้รหิาร 
สวทช. พรอ้มดว้ยนักวทิยาศาสตรไ์ทยทัง้ 5 คน เฝ้าทลูละออง
พระบาท

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีเสด็จรว่มพธิเีปิดการประชมุ GYSS2019 ครัง้ที ่7 ปี 2562 ณ ม.
เทคโนโลยนัีนยาง สาธารณรัฐสงิคโปร ์ระหวา่ง 20–25 มกราคม 2562 

การประชมุครัง้ที ่ 7 ในปี 2562

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กมุาร ีพระราชทานพระราชานุญาตใหศ้าสตราจารย ์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
กรรมการและเลขาธกิารมลูนธิไิอทตีามพระราชด ารฯิน า ดร. ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ 
ผูอ้ านวยการ สวทช. และนักวทิยาศาสตรข์องไทย 5 คน เฝ้าทลูละออง
พระบาท ณ หอ้ง ประชมุภาควชิาศลิปะ การออกแบบและสือ่ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยนัีนยางวนัที ่20 มกราคม 2562

Prof. Silvio Micali ได ้
บรรยายในพธิเีปิด หวัขอ้ 
“Distributed Ledgers and 
Blockchains”

ผูแ้ทนประเทศไทย 5 คน ถา่ยภาพนักวทิยาศาสตรร์างวลั
โนเบลและนักวทิยาศาสตรท์ีม่าบรรยายในงาน GYSS2019

• การประชมุ GYSS@one-northจัดมาแลว้ 7 ครัง้ทกุปีตัง้แตปี่
ค.ศ.2013-2019 รวม 7 ครัง้

• สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุารเีสด็จฯ เขา้รว่มงานเปิดประชมุทกุครัง้
ยกเวน้ครัง้ที่ 5 ในปี 2017เทา่นัน้
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กจิกรรมกอ่นและหลงัการเดนิทางเขา้รว่มกจิกรรมผูแ้ทนประเทศไทย ปี 2562

กอ่นเดนิทาง
• ครัง้ที ่1 วันที ่16 ตลุาคม 2561 ณ 

หอ้ง 720 อาคาร สวทช.โยธี
• เนือ้หาประสบการณ์จากรุน่พี่
• ครัง้ที ่2 วันที ่16 มกราคม 2562ณ 

หอ้ง 720 อาคาร สวทช.โยธี
• เนือ้หาประวัตขิองนักวทิยาศาสตร์

รางวัลโนเบลและรางวัลอืน่ๆทีม่า
บรรยายในงานประชมุ GYSS2019

หลงัเดนิทางกลบัมาแลว้ : สวทช. จัดกจิกรรมบรรยายพเิศษ 

หวัขอ้ “Meet the Scientist” โดยมผีูแ้ทนปี 62 มาบรรยายใหแ้ก่

นักเรยีนและผูท้ีส่นใจจ านวนกวา่ 70 คน วันที ่28 มนีาคม 2562

ณ บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

ผูแ้ทนประเทศไทย จัดกจิกรรมมหาวทิยาลัยเด็ก ประเทศไทย 
ตอน “STEAM Toy from Dye Sensitized Solar Cells” 
เรยีนรูก้ารประดษิฐท์างอเิล็กทรอนกิสท์ีเ่ชือ่มโยงกับธรรมชาต ิ
โดยมนัีกเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ เขา้รว่มกจิกรรม จ านวน 53
คน เมือ่ วนัที ่28 มนีาคม 2562 ณ หอ้งประชมุ อาคารศนูย์
ประชมุอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 
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กจิกรรมการเผยแพรค่วามรูสู้ส่งัคมโดยผูแ้ทนประเทศไทยโครงการ GYSS

1.สวทช. จดักจิกรรมการ
เสวนาในหัวขอ้ “Inspiration 
from Nobel Laureate GYSS 
2019” โดยมผีูแ้ทนประเทศไทย
โครงการ GYSS มาบรรยายให ้
ความรูท้ีไ่ดรั้บจากนักวทิยาศาสตร์
รางวลัโนเบล ใหก้ับนักศกึษาและ
ผูส้นใจจ านวน 50 คน เมือ่วนัที่ 5 
เม.ย.62 ณ ส านักวชิาวทิยาการ
โมเลกลุ สถาบันวทิยสริเิมธี

  

 

 

  
 

2.ดร.นพ.ณฐัภมู ิปฐมทองทวชียั ผูแ้ทน ปี 62 บรรยาย
ในหัวขอ้ “กวา่จะมาเป็นแพทยนั์กวจัิย” เมือ่ 7 พ.ค.62 ใน
คา่ยวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์นักเรยีนทีไ่ดเ้หรยีญ
รางวลัโครงการพัฒนาอัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร ์ปี 
พ.ศ.2561 วชิาวทิยาศาสตร ์ระดับชัน้ ป.6 จ านวน 100 คน 
ทีบ่า้นวทิยาศาสตรส์รินิธร อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย
จัดโดย สสวท. และ สวทช. โดย ไดเ้ลา่เสน้ทางทีก่วา่จะมา
เป็นคณุหมอนักวจัิย จนไดรั้บโอกาสทีส่ าคัญ คอื การไดเ้ป็น
ผูแ้ทนประเทศไทยไปเขา้รว่มประชมุกับนักวทิยาศาสตร์
รางวลัโนเบล ในงานGYSS

3.กจิกรรมบรรยายพเิศษ หัวขอ้ “Inspiration from Nobel 
Laureates GYSS 2019” ใหก้ับนักเรยีนในเขตพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ
ภาคตะวนัออก (EEC) ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีน
ก าเนดิวทิย์ จังหวดัระยอง จ านวน 50 คน เมือ่วนัที ่3
กรกฎาคม 2562

4.ดร.ทวศีกัด ิ ์เชีย่วชาญศลิป์ ผูแ้ทน
ปี 58 มาบรรยายในหัวขอ้ “เสน้ทาง
อาชพีนักวจัิย” ใหก้ับนักเรยีนระดับชัน้
มัธยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนจฬุาภรณราช
วทิยาลัย ปทมุธาน ีจ านวน 144 คน เมือ่
วนัที ่2 ตลุาคม 2561 ณ บา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร จ.ปทมุธานี



การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี วนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๓

แนวทางการคดัเลอืก
1. เป็นนักศกึษาทีก่ าลงัศกึษาระดบัปรญิญาเอก

หรอืนักวจิัยทีจ่บปรญิญาเอกไมเ่กนิ 5 ปี
2. อายไุมเ่กนิ 35 ปี
3. ศกึษาหรอืท าวจัิยอยูใ่นสาขาเคม ีฟิสกิส ์

แพทยศาสตร ์คณติศาสตร ์วทิยาการ
คอมพวิเตอร ์วศิวกรรมศาสตร์

4. ตอ้งมคีวามรูภ้าษาองักฤษดมีาก (สามารถ
สือ่สารในการพดู ฟัง อา่น เขยีน ได)้

คณะกรรมการด าเนนิการคดัเลอืกนักศกึษา นักวจัิย 
เพือ่น าความกราบบงัคมทลูสมเด็จพระกนษิฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กมุาร ีเพือ่ทรงคดัเลอืกในขัน้ตอนสดุทา้ย จ านวน 5 
คน เพือ่เป็นผูแ้ทนประเทศไทยเขา้รว่มการประชมุ ณ 
สาธารณรัฐสงิคโปร์
หนว่ยงานด าเนนิการ
• ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ชาติ

สิง่ทีผู่ไ้ดร้บัการคดัเลอืกไดร้บั
• เขา้รว่มการประชมุ Global Young Scientists 

Summit: GYSS ณ สาธารณรัฐสงิคโปร ์ในชว่ง
ปลายเดอืนมกราคมของทกุปี

• ผูแ้ทนเยาวชนกลบัมาแลว้ตอ้งมาน าเสนอผลงาน
ใหค้ณะกรรมการทราบและไปบรรยายเผยแพร ่
ตามงานประชมุวชิาการทีไ่ดร้ับมอบหมาย

ตัง้แตเ่ริม่ตน้ในปี พ.ศ. 2556 – 2563 ปัจจบุนัมี
ผูแ้ทนไทยเขา้รว่มจ านวน  8 รุน่ รวม 45 คน

ผูแ้ทนประเทศไทยรุน่ที่ 7 ประจ าปี 2562 โครงการ GYSS
เขา้รว่มระหวา่งวันที ่20–25 มกราคม 2562

1. ดร.เดชชาต ิสามารถ
อาจารย ์ภาควชิาคณติศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา

2. ดร.ณฐัยาภรณ์ อภยัใจ
นักวจิัย ศนูยว์จิัยและฝึกอบรมสาขาโรค
ทางไฟฟ้าของหวัใจ คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

3. ภญ.ดร.กนกวรรณ ศนัสนะพงษ์
ปรชีานักวจิัย ศนูยน์าโนเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

4. ดร.นพ.ณฐัภมู ิปฐมทองทวชียั 
อาจารยแ์พทย ์สถาบนัการแพทยจ์ักรี
นฤบดนิทร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล

5. นายพฒันนาว ีนาเลาห์
นสิติปรญิญาโท-เอก ชัน้ปีที ่4
ภาควชิาวัสดศุาสตรแ์ละวศิวกรรมวสัดุ
ส านักวชิาวทิยาการโมเลกลุ สถาบนัวทิย
สริเิมธี
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จ านวน 45 คน

สถติผิูแ้ทนประเทศไทย โครงการ Global Young Scientists Summit 
รุน่ที ่1 – 8 (ปี 2556 – 2563 ) 

อาจารย์ 39 คน

นกัวจิยั 14 คน

นกัศกึษา ป.เอก 2 คน

63             37

ป.เอก 4%

อาจารย,์ 
71%

นกัวจิยั, 
25%

ป.เอก อาจารย์ นกัวจิยั
เคม,ี 11, 
(26%)

สรรีวทิยาหรอื
การแพทย,์ 
13, (30%)

วศิวกรรมศาสตร์

9, (21%)

คณติศาสตร,์
4, (9%)

ฟิสกิส,์ 4,
(9%)

คอมพวิเตอร,์
2 (5%)

ชาย 30 คน

หญงิ 15 คน
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สรปุ

1. GYSS@one-north เป็นการจัดประชมุทีส่งิคโปรซ์ ึง่ไดแ้รงบันดาลใจจากการประชมุผูไ้ดรั้บรางวัล
โนเบล ณ เมอืงลนิเดา สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมณี

2. สงิคโปรไ์ดป้ระกาศเปิดตัวเป็นเจา้ภาพ GYSS@one-north ครัง้แรกในการประชมุ ณ เมอืงลนิเดา
เมือ่ พ.ศ. 2555

3. นักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาวแ์ละนักวจัิย (ปรญิาเอกและหลังปรญิญาเอก) จากท่ัวโลกกบัผูน้ า
นานาชาตดิา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ผูบ้รรยาย) จะประชมุรว่มกนัราว 1 สปัดาหใ์นเดอืน
มกราคมของทกุปี ณ ประเทศสงิคโปรใ์นเนือ้หาซึง่ครอบคลมุเคม ีฟิสกิส ์แพทยศาสตร ์
คณติศาสตร ์วทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

4. สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จฯ รว่ม
พธิเีปิดการประชมุ GYSS@one-north จ านวน 6 ครัง้ ตัง้แตค่รัง้ที ่1 ในปี 2556 ถงึครัง้ที ่7 ในปี 
2562 (ยกเวน้ครัง้ที ่5 ปี พ.ศ. 2560)

5. ตัง้แตเ่ริม่ตน้ในปี 2556 จน ปี 2562 ปัจจบุันมผีูแ้ทนไทยเขา้รว่มจ านวน 8 รุน่ รวม 45 คน

6. ส าหรับรุน่ที ่8 ปี 2563สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีไดท้รงคัดเลอืกผูแ้ทนไทยแลว้ 10 คน ซึง่จะเดนิทางไปเขา้รว่มประชมุใน
วนัที ่13 – 18 มกราคม 2563

7. บรษัิท การบนิกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (บางกอกแอรเ์วย)์ และ สวทช. ใหก้ารสนับสนุนดา้น
การเงนิตลอดมา
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จบ
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3.7 โครงการการคัดเลอืกผูแ้ทนเขา้ร่วมการประชมุ

3.7.1 การประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี

3.7.2 การประชมุ Global Young Scientists Summit : GYSS ณ สาธารณรัฐสงิคโปร์

3.8 โครงการคัดเลอืกนักศกึษาทนุพระราชทาน 

3.8.1 มหาวทิยาลัยคอลเลจดับลนิ (University College Dublin) สาธารณรัฐไอรแ์ลนด ์

3.8.2 มหาวทิยาลัยซอีานเจยีวทง (Xi'an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจนี 

3.8.3 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยนัีนยาง (Nanyang Technological University) 
สาธารณรัฐสงิคโปร์

3.8.4 มหาวทิยาลัยซงุกนุกวานแหง่เกาหล ี(Sungkyunkwan University)

3.8.5  สถาบันวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science 
and Technology : Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซยี

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศ

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ระเบยีบวาระที ่3  เรือ่งสบืเนือ่งเพือ่พจิารณา : ผลการด าเนนิงานปี 2562 และ
แผนด าเนนิงานปี 2563
โครงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามพระราชด ารฯิ
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