2021 Call for New Members

Global Young Academy ก ำลั ง เปิ ด รั บ สมั ค รสมำชิ ก ใหม่ ป ระจ ำปี 2021 โดยผู้ ส มั ค ร
จะต้องเป็นอำจำรย์ นักวิจัย หรือนักวิชำกำรรุ่นใหม่ ที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำต่ำง ๆ
และมีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงประโยชน์ให้กับสั งคมโลก

The Global Young Academy:

Global Young Academy หรือ GYA ก่อตัง้ ขึ้นในปี 2010 เป็นองค์กรที่มีสมำชิกเป็นนักวิจัยที่มีควำมเชี่ยวชำญในหลำกหลำย
สำขำวิชำทั่วโลก คัดเลือกสมำชิก จำกควำมโดดเด่น เชิง วิชำกำร งำนวิจัย และควำมมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ เพื่ อสั งคมและ
เปลี่ยนโลกให้น่ำอยู่ยิ่งขึ้น โดยสมำชิกภำพจะมีวำระ 5 ปี ขณะนี้ GYA มีสมำชิก 200 คน จำก 86 ประเทศทั่วโลก ที่ร่วมกัน
ทำงำนเพื่อผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่จะสร้ำงประโยชน์สูงสุ ดต่อสั งคม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Global Young Academy และ
กิจกรรมของเรำ สำมำรถดูได้ที่ www.globalyoungacademy.net
GYA เป็นองค์กรระดับโลก ที่ให้ควำมสำคัญกับควำมหลำกหลำย
และควำมเท่ำ เทียม ผู้ สมัครทุก คนจะได้ รั บกำรคัดเลื อก และ
ตั ด สิ นอย่ ำ งเป็ น ธรรม โดยไม่ มี ข้ อ จ ำกั ด ด้ ำ นเชื้ อ ชำติ สี ผิ ว
ศำสนำ หลักควำมเชื่อ เพศ สถำนภำพกำรสมรส อัตลักษณ์ทำง
เพศ ควำมเจ็บป่ วยทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ หรือ ปั จจัยอื่น ๆ GYA
จะให้ โ อกำสผู้ ส มั ค รที่ เ ป็ น ผู้ ห ญิ ง และกลุ่ ม ชำติ พั น ธุ์ รวมถึ ง
ผู้ ส มั ค ร ที่ มี ค วำมเชี่ ย วชำญ ในทุ ก สำขำวิ ช ำ ไม่ ว่ ำ จะเป็ น
มนุษยศำสตร์ สั งคมศำสตร์ หรือศิ ลปศำสตร์ และนักวิชำกำรที่
ทำงำนในองค์กรภำครัฐ และภำคเอกชน

"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

สำขำวิชำ: GYA เปิดรับสมำชิกที่เป็นอำจำรย์ นักวิจัย และนักวิชำกำรรุ่นใหม่ ที่มีควำมเชี่ยวชำญในทุกสำขำวิชำที่มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ผ่ำนกำรวิจัยและพัฒนำ เช่น วิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ แพทยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ มนุษยศำสตร์ สั งคมศำสตร์ และศิลปศำสตร์

ควำมเป็นเลิศ: ผู้สมัครจะต้องสำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นเลิศ

และ ควำมสำเร็จ ในสำขำวิชำนั้น ๆ ผ่ำนหลักฐำนผลงำนในอดีต และ
โอกำสในกำรสร้ำงควำมสำเร็จในอนำคต ผู้สมัครควรแสดงให้เห็นถึ ง
ควำมมุ่งมั่ น ในกำรผลัก ดั น ให้เกิ ด กำรเปลี่ย นแปลงที่ ดี ในสั ง คม ทั้ ง นี้
ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ

กำรสร้ำ งผลกระทบ: GYA ดำเนินกิจกรรมที่หลำกหลำย ทั่วโลก

"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

เพื่ อ สนั บ สนุ น อำจำรย์ นั ก วิ จั ย และนั ก วิ ช ำกำรรุ่ น ใหม่ และท ำให้
วิทยำศำสตร์เป็นสิ่ งที่จับต้องได้สำหรับบุคคลทั่วไป รวมถึงสร้ำงกำรมี
ส่ วนร่วมในกำรกำหนดทิศทำงของนโยบำย และสนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศแบบสหวิชำชีพ ดังนั้นผู้สมัครควรพิสูจน์ให้
เห็นถึงควำมสนใจ หรือประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงผลกระทบในรูปแบบต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น

อำยุ/อำยุงำน: ผู้สมัครควรอยู่ในระยะเริ่มต้นหรือช่วงกลำงในวิชำชีพของตน เช่น อยู่ระหว่ำงกำรทำงำนหลังได้รับปริญญำเอกมำ

ประมำณ 7 ปี และมีอำยุระหว่ำง 30-40 ปี อย่ำงไรก็ตำมผู้สมัครที่อำยุ/อำยุงำนไม่ได้อยู่ในช่วงดังกล่ำว ก็ยังสำมำรถส่ งใบสมัครได้ พร้อม
ทั้งชี้แจงเหตุผลว่ำเหตุใดท่ำนควรได้รับคัดเลือก

ควำมคำดหวัง: สมำชิก GYA ทุกคน ควรจะเข้ำร่วมกำรประชุม

“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

สำมัญประจำปีที่จัดขึ้นปีละครั้ง และเข้ำร่วมกิจกรรมขององค์กรอย่ำง
น้อย 1 กิจกรรม กิจกรรมของ GYA ประกอบด้วย กำรร่วมพัฒนำ
นโยบำย, กำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรขององค์กรนักวิจัยรุ่นใหม่ใน
ประเทศ, กำรส่ งเสริมกิจกรรมเผยแพร่วิทยำศำสตร์และกำรศึกษำ
วิทยำศำสตร์ในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ และโครงกำรทูต
วิทยำศำสตร์รุ่นใหม่ GYA เป็นองค์กรที่มีกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง และ
สมำชิกจะต้องสละเวลำและแสดงควำมทุ่มเทในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ หำกผู้สมัครได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นสมำชิกใหม่ของ GYA ท่ำนจะต้องเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญประจำปีครั้งถัดไป ซึ่งจะจัดขึ้นใน
วันที่ 16-21 พ.ค. 2564 ที่ประเทศญี่ป่ ุน

ผู้สมัครจะต้องเขียนใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมแนบหนังสื อรับรอง โดยสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรและอ่ำนคำชี้แจงกำรสมัครได้ที่
https://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/ ทั้งนี้งำนประชุมสำมัญประจำปีจะใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่ อสำร ดังนั้น
ใบสมัครจะต้องส่ งเป็นภำษำอังกฤษ โดยจะต้องส่ งเอกสำรทั้งหมดก่อนวันเสำร์ที่ 15 กันยำยน 2563 เวลำ 22:00 น. (UTC) โดยใบสมัคร
ที่ส่งหลังจำกนีจ
้ ะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ

