๓.๗.๒ การประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
(ผู้ถวายรายงาน : นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล)
๑. ความเป็นมา
การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Global Young Scientists Summit : GYSS) เป็นการประชุมที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากการประชุมผู้ได้รบั รางวัลโนเบล 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) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักวิทยาศาสตร์อาวุโส กับ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureates) 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 ย่านชุมชนเมืองของคนเชื้ อสายจีนและอินเดีย สิงคโปร์ฟลายเออร์ และแม่น้า
สิงคโปร์ และการจัดเลี้ยงอาหารค่าในทาเนียบประธานาธิบดี (Istana)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอด
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (GYSS) ๗ ครั้งดังนี้ ครั้งที่ ๑ เข้าร่วม GYSS2013 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม
๒๕๕๖, ครั้งที่ ๒ เข้าร่วม GYSS2014 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗, ครั้งที่ ๓ เข้าร่วม GYSS2015
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘, ครั้งที่ ๔ เข้าร่วม GYSS2016 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
ออกแบบสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙, ครั้งที่ ๕ เข้าร่วม GYSS2018 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง เมื่อวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๖๑, ครั้งที่ ๖ เข้าร่วม GYSS2019 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๗ เข้าร่วม
GYSS2020 ณ แมทริกซ์ แอท ไบโอโพลิส เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
ส านักงานพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับสนองพระราชด าริ สมเด็จ พระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อให้ได้รับแรงบันดาลใจ และเป็นการเปิด
โลกทัศน์ทางวิช าการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล
๒. แนวทางการดาเนินการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
สวทช. ได้ดาเนินการประกาศแจ้งการรับสมัครและคัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดย สวทช.
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในเบื้องต้น (เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับที่พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ไ ด้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา) แล้วนาความกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมดังกล่าว ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้กาหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้สมัคร ดังนี้
๑. เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หรือนักวิจัยที่จบปริญญาเอกไม่เกิน ๕ ปี
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๓. ศึกษาหรือทาวิจัยอยู่ในสาขาเคมี ฟิสิกส์ แพทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

๔. ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดีมาก (สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้)
สิ่งที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับคือ
๑. เข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งจัดในช่วงปลายเดือน
มกราคมของทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๒. เมื่อกลับมาแล้วทาง สวทช. จะเชิญผู้แทนเยาวชนที่ไปร่วมประชุม มานาเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ให้
คณะกรรมการทราบ และบรรยายเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับตามงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
๓. การดาเนินงานการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยฯ ปี ๒๕๖๕
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕ มีนักศึกษา/นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วจานวน ๑๐ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน
ในการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม GYSS ปี ๒๐๒๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕) สวทช. ได้ประกาศรับสมัครผู้แทน
ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม GYSS ประจาปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ มกราคม
๒๕๖๕ ซึ่งทางผู้จัดแจ้งว่า ให้ประเทศไทยสามารถคัดเลือกผู้เข้าร่วมการประชุมได้ ๔๐ คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วม
GYSS ที่จะจัดในปี ๒๐๒๒ ต่อไป
ในการดาเนินการคัดเลือก คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพ เพื่อให้มาเข้าสอบสัมภาษณ์ จานวน ๕๓
คน ได้จัดสอบสัมภาษณ์เมื่อวันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ผลในเบื้องต้น คือคณะกรรมการฯ คัดเลือกผู้ที่มี่คุณสมบัติเหมาะสมรับทุนได้
๓๘ คน จากนั้น ได้นาความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย โดยคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่กลุ่ม Participants (เข้าร่วมได้ทุกกิจกรรมในการประชุม)
จานวน ๒๐ คน และกลุ่ม Viewer (เข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมการบรรยายและการเสวนา) จานวน ๑๘ คน ดังนี้
รายชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก : กลุ่ม Participants จานวน ๒๐ คน
๑) นายจิรทีปต์ ปรัชญาธรรมกร
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา Chemistry and Chemical Engineering
University of Cambridge, UK
๒) นายบุรัสกร พงศ์ทิพย์พิทักษ์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา Chemical Engineering
University of Manchester, UK
๓) นายกฤษฎากร พระคิณี
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี
๔) นายปัญญาวุฒิ โทณานนท์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา Chemistry and Biological Chemistry
Nanyang Technological University, Singapore
๕) นางสาวภัทราพร สิงคนิภา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา Adiabatic Quantum Computing (AQC)
University of Southern California, USA
๖) นางสาวชนัฐจิตต์ เชี่ยวสมุทร
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา Biomedical Science จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗) นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์ จันทน์เครือ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเอนไซม์
Wageningen University & Research Nederland
๘) ดร.ฉัตรชัย เกษรพรรณ์
นักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาเคมีชีวภาพ สถาบันวิทยสิรเิ มธี
๙) นางสาวเกศกนก ศิธราชู
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ University of Georgia, USA
๑๐) นายนภกร ทรัพย์สอาด
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑๑) นายณัฐปคัลภ์ เกตุประสิทธิ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา Biochemistry and Pharmacology
University of Melbourne, Australia

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

๑๒) นายวรินท์ แพททริค แม็คเบลน

๑๓) นางสาวพิชาภัค ศรีกะมุต
๑๔) นางสาวภัททิยา พิบูลจินดา
๑๕) นางสาวหฤทัย คงเจริญ
๑๖) ดร.วิภาวี ลิ้มสกุล
๑๗) นางสาวสัณฑกมล กิตติบรรพชา
๑๘) นางสาวศรีกลุ ณัฐ นิลโนรี
๑๙) นายพิชญุตม์ ธนัญชยะกุล
๒๐) นางสาววิชวรรณ สกุลสุพิชญ์

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)

Postgraduate Diploma Programme
The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics,
Trieste, Italy
นิสิตปริญญาเอก สาขา Molecular Science and Engineering สถาบันวิทยสิริเมธี
นักศึกษาปริญญาตรี สาขา Materials Science and Engineering
Purdue University, USA
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา Materials Science and Engineering
Nanyang Technological University, Singapore
นักวิจัยหลังปริญญาเอก ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สวทช.
นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา Structural Engineering สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมี University of Cambridge, UK

รายชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก : กลุ่ม Viewer จานวน ๑๘ คน
ดร.กัญญาณี แสงลี
นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สวทช.
ดร.จริยา บุญเอี่ยม
อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
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นางสาวชลีณา พิมพาศรี
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๔. กิจกรรมก่อนเดินทางเข้าร่วมการประชุม
ก่อนเดินทางได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมทางวิชาการจานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยเรียนเชิญคณะกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะและจัดทาข้อมูล
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และให้ผู้เข้าร่วมประชุม
นาไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมด้วย
๕. การประชุม Global Young Scientists Summit ประจาปี ๒๕๖๕
ในปี ๒๕๖๕ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์จึงได้จัดการประชุม
GYSS2022 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Hopin ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ที่มาบรรยาย จานวน ๒๑
คน และนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วโลกกว่า ๘๐๐ คน ในการประชุม GYSS2022 นี้เป็นปีครบรอบ ๑๐ ปีของการ
ประชุม ในพิธีเปิด การประชุม Global Young Scientists Summit ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เริ่มขึ้นเวลา ๑๖.๐๐ น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดารัสทางวิดิทัศน์ในพิธีเปิดการ
ประชุม จากนั้นจึงเป็นวิดีทัศน์ค ากล่าวจาก Countess Bettina Bernadotte Sir Adrian Smith และ Dr. Tony Tan Keng Yam
โดยงานประชุมในปีนี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย/การอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนาทั่วโลกที่เคยได้รับรางวัล
โนเบล, Fields Medal, Millennium Technology Prize, Turing Awards, หรือ IEEE Medal of Honor จานวน ๒๑ คน ในสาขา
เคมี ฟิสิกส์ การแพทย์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ การบรรยายของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่เข้า
ร่ ว มงาน และการจั ด ประชุ ม /เสวนากลุ ่ ม ย่ อ ยเพื ่ อ เปิ ด โอกาสให้ น ั ก วิ ท ยาศาสตร์ ร ุ ่ น เยาว์ ไ ด้ พ ู ด คุ ย และแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ กับ
นักวิทยาศาสตร์ชั้นนาจากทั่วโลก
๖. การเผยแพร่ความรู้ของผู้แทนประเทศไทยโครงการ Global Young Scientists Summit
ดร.ณัฐภูมิ ปฐมทองทวีชัย ผู้แทนปี ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมการบรรยาย Fun Science Buffet ตอน “ล้วง ลับ ตับ ไต”
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทาง Zoom Webinar กว่า ๑๐๐ คน เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทางานของตับ
และไต และการรักษาสุขภาพให้ดีทาอย่างไร
ดร.นส.พ.สุทัศน์ แสงชูวงศ์ ผู้แทนปี ๒๕๖๑ ดร.ภคพฤฒ คุ้มวัน ผู้แทนปี ๒๕๖๓ ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจผู้แทนปี ๒๕๖๓
และดร.ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์ ผู้แทนปี ๒๕๕๘ บรรยายเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโควิด 19 และการป้องกัน ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งมีเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทาง Zoom Webinar กว่า ๑๙๐ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดร.ภคพฤฒ คุ้มวัน ดร.นพ.นิธิ อัศวภาณุมาศ ดร.สิรภัทร แต่สุวรรณ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ดร. ขจรวุฒิ อุ่นใจ ดร.ศุภชัย
อาวิพันธุ์ และ ดร.เพชระ ภัทรกิจวานิช ผู้แทนปี ๒๕๖๓ บรรยาย“Fun Science Buffet: Talk with outstanding young scientists”
สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทาง Zoom Webinar กว่า ๒๙๐ คน เข้าร่วมรับฟัง
ความรู้จากวิทยากรในโครงการ GYSS ที่มีประสบการณ์มากความสามารถในแต่ละด้าน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔๘. สรุป
- GYSS@one-north เป็นการจัดประชุมที่สิงคโปร์ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมื่องลินเดา
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี
- สิงคโปร์ได้ประกาศเปิดตัวเป็นเจ้าภาพ GYSS@one-north ครั้งแรกในการประชุม ณ เมืองลินเดา เมื่อปี ๒๕๕๕
- นักวิทยาศาสตร์รุ่นยาว์และนักวิจัย (ปริญาเอกและหลังปริญญาเอก) จากทั่วโลกกับผู้นานานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ผู้บรรยาย) จะประชุมร่วมกันราว ๑ สัปดาห์ในเดือนมกราคมของทุกปี ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเนื้อหาซึ่ง
ครอบคลุมเคมี ฟิสิกส์ แพทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ร่วมพิธีเปิดการประชุม
GYSS@one-north จานวน ๗ ครั้ง ตั้งแต่ครั้งที่ ๑ ในปี ๒๕๕๖ ถึงครั้งที่ ๙ ในปี ๒๕๖๓ (ยกเว้นครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๐)
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

-

ตั้งแต่เริ่มต้นในปี ๒๕๕๖ จนถึงปี ๒๕๖๔ มีผู้แทนไทยเข้าร่วมจานวน ๙ รุ่น รวม ๕๕ คน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดารัสต่อที่ประชุมเนื่องใน
การฉลอง ๑๐ปี ของ GYSS ในปี พ.ศ.๒๕๖๕
ส าหรับรุ่นที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรุมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบ รมราชกุมารี ได้ทรง
คัดเลือกผู้แทนไทยจานวน ๒๐ คน ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ วันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
บริษัท การบินรุงเทพ จ าก้ด (มหาชน) (บางกอกแอร์เวย์) และ สวทช. ให้การสนับสนุนด้าน การเงินตลอดมาทุกปิตั้งแต่
เริ่มต้น แต่เนื่องจากการะบาดของ COVID-19 จึงของดในปีนี้และให้เสนอไปใหม่เมือสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว

๙. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานการเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit ปี ๒๕๖๕
--------------------------------------------รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS เป็น
คณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
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