
  

Global Young Academy ก ำลังเปิดรับสมัครสมำชิกใหม่ประจ ำปี 2021 โดยผู้สมัคร

จะต้องเป็นอำจำรย์ นักวิจัย หรือนักวิชำกำรรุ่นใหม่ ที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำต่ำง ๆ 

และมีควำมมุ่งม่ันในกำรสร้ำงประโยชน์ให้กับสังคมโลก 

The Global Young Academy:   
Global Young Academy หรือ GYA ก่อต้ังขึ้นในปี 2010 เป็นองค์กรที่มีสมำชิกเป็นนักวิจัยที่มีควำมเชี่ยวชำญในหลำกหลำย

สำขำวิชำท่ัวโลก คัดเลือกสมำชิกจำกควำมโดดเด่นเชิงวิชำกำร งำนวิจัย และควำมมุ่งม่ันท่ีจะท ำประโยชน์เพ่ือสังคมและ

เปลี่ยนโลกให้น่ำอยู่ย่ิงขึ้น โดยสมำชิกภำพจะมีวำระ 5 ปี ขณะนี้ GYA มีสมำชิก 200 คน จำก 86 ประเทศท่ัวโลก ที่ร่วมกัน

ท ำงำนเพ่ือผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่จะสร้ำงประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Global Young Academy และ

กิจกรรมของเรำ สำมำรถดูได้ที่  www.globalyoungacademy.net 

GYA เป็นองค์กรระดับโลก ที่ให้ควำมส ำคัญกับควำมหลำกหลำย

และควำมเท่ำเทียม ผู้สมัครทุกคนจะได้รับกำรคัดเลือก และ

ตัดสินอย่ำงเป็นธรรม โดยไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนเชื้อชำติ สีผิว 

ศำสนำ หลักควำมเชื่อ เพศ สถำนภำพกำรสมรส อัตลักษณ์ทำง

เพศ ควำมเจ็บป่วยทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ หรือ ปัจจัยอ่ืน ๆ GYA 

จะให้โอกำสผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงและกลุ่มชำติพันธุ์ รวมถึง

ผู้สมัครที่มีควำมเชี่ยวชำญในทุกสำขำวิชำ ไม่ว่ำจะเป็น

มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ หรือศิลปศำสตร์ และนักวิชำกำรที่

ท ำงำนในองค์กรภำครัฐ และภำคเอกชน  

สำขำวิชำ: GYA เปิดรับสมำชิกที่เป็นอำจำรย์ นักวิจัย และนักวิชำกำรรุ่นใหม่ ที่มีควำมเชี่ยวชำญในทุกสำขำวิชำที่มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้

ผ่ำนกำรวิจัยและพัฒนำ เช่น วิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ แพทยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศิลปศำสตร ์

ควำมเป็นเลิศ: ผู้สมัครจะต้องสำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นเลิศ
และ ควำมส ำเร็จในสำขำวิชำน้ัน ๆ ผ่ำนหลักฐำนผลงำนในอดีต และ

โอกำสในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จในอนำคต ผู้สมัครควรแสดงให้เห็นถึง

ควำมมุ่งม่ันในกำรผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม ท้ังน้ี 

ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 

กำรสร้ำงผลกระทบ: GYA ด ำเนินกิจกรรมท่ีหลำกหลำย ท่ัวโลก 

เพ่ือสนับสนุนอำจำรย์ นักวิจัย และนักวิชำกำรรุ่นใหม่ และท ำให้

วิทยำศำสตร์เป็นส่ิงท่ีจับต้องได้ส ำหรับบุคคลท่ัวไป รวมถึงสร้ำงกำรมี

ส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงของนโยบำย และสนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศแบบสหวิชำชีพ ดังน้ันผู้สมัครควรพิสูจน์ให้

เห็นถึงควำมสนใจ หรือประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงผลกระทบในรูปแบบต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น 

อำย/ุอำยงุำน: ผู้สมัครควรอยู่ในระยะเร่ิมต้นหรือช่วงกลำงในวิชำชีพของตน เช่น อยู่ระหว่ำงกำรท ำงำนหลังได้รับปริญญำเอกมำ

ประมำณ 7 ปี และมีอำยุระหว่ำง 30-40 ปี อย่ำงไรก็ตำมผู้สมัครที่อำยุ/อำยุงำนไมไ่ดอ้ยู่ในช่วงดังกล่ำว ก็ยังสำมำรถส่งใบสมัครได้ พร้อม

ท้ังช้ีแจงเหตุผลว่ำเหตุใดท่ำนควรได้รับคัดเลือก 

ควำมคำดหวงั: สมำชิก GYA ทุกคน ควรจะเข้ำร่วมกำรประชุม

สำมัญประจ ำปีท่ีจัดข้ึนปีละคร้ัง และเข้ำร่วมกิจกรรมขององค์กรอย่ำง

น้อย 1 กิจกรรม กิจกรรมของ GYA ประกอบด้วย กำรร่วมพัฒนำ

นโยบำย, กำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรขององค์กรนักวิจัยรุ่นใหม่ใน

ประเทศ, กำรส่งเสริมกิจกรรมเผยแพร่วิทยำศำสตร์และกำรศึกษำ

วิทยำศำสตร์ในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ และโครงกำรทูต

วิทยำศำสตร์รุ่นใหม่ GYA เป็นองค์กรท่ีมีกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง และ

สมำชิกจะต้องสละเวลำและแสดงควำมทุ่มเทในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

ท้ังน้ี หำกผู้สมัครได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นสมำชิกใหม่ของ GYA ท่ำนจะต้องเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญประจ ำปีคร้ังถัดไป ซึ่งจะจัดข้ึนใน

วันที่ 16-21 พ.ค. 2564 ที่ประเทศญี่ปุ่น 

ผู้สมัครจะต้องเขียนใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมแนบหนังสือรับรอง โดยสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรและอ่ำนค ำชี้แจงกำรสมัครได้ที่ 

https://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/  ท้ังน้ีงำนประชุมสำมัญประจ ำปีจะใช้ภำษำอังกฤษในกำรส่ือสำร ดังน้ัน

ใบสมัครจะต้องส่งเป็นภำษำอังกฤษ โดยจะต้องส่งเอกสำรท้ังหมดก่อนวันเสำรท์ี่ 15 กนัยำยน 2563 เวลำ 22:00 น. (UTC)  โดยใบสมคัร

ที่ส่งหลังจำกนีจ้ะไมไ่ดร้ับกำรพิจำรณำ  

 

 

"Joining GYA was the most liberating 
thing that happened in my career, as 
now I can freely exchange ideas with 
most talented and enthusiastic 
scholars from all over the world active 
in all kinds of scientific areas.” 

Alexander Kagansky, Russia,  
Molecular Biology 

 

 

"The GYA is an ever-growing family of 
bright young minds where disciplines, 
nationalities, cultures and ideas mingle 
and long-lasting bonds of fellowship are 
established. It is a tapestry with a niche 
for each one, but emerging as a 
beautiful whole." 

Anindita Bhadra, India,                     
Animal Behaviour 

 

 

“The GYA is a hub for ideas to 
incubate and actions to take shape 
thanks to the friendly and inspiring 
environment created by a group of 
young scientists willing to contribute 
to the creations of a better world.” 

Clarissa Rios Rojas, Netherlands, 
Molecular Biology / Policy Making 

 

2021 Call for New Members 
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