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ประกาศ  
รางวัลสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ ประจําป พ.ศ. 2558 

 
ดวยสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ มีความประสงคท่ีจะสงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของประเทศไทยใหมี

ความกาวหนามากข้ึนและเปนท่ียอมรับในระดับสากล ประกอบกับการท่ีสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ ไดเขาเปนสมาชิกของ 
Federation of Asian Chemical Societies (FACS) และภาคีสมาชิกของ International Union of Pure and Applied 

Chemistry (IUPAC) โดยเฉพาะ FACS ซึ่งเปนองคกรท่ีมีการมอบรางวัลใหนักเคมีท่ีมีผลงานดีเดนดานตางๆ อยางตอเน่ือง สมาคม
เคมีแหงประเทศไทยฯตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดพิจารณาใหมีการมอบรางวัลระดับประเทศในประเภทท่ีสอดคลองกันกับ
องคกรขางตน และประเภทอ่ืนๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสม ตั้งแตป พ.ศ. 2551 โดยในป พ.ศ. 2558 น้ีจะมีการพิจารณามอบรางวัลเปน
จํานวน 4 ประเภท ดังตอไปน้ี 

    ประเภทท่ี 1   CST High Impact Chemist Award 2015 
เกณฑการพิจารณาและคณุสมบัตขิองผูสมัคร 

• ผูสมคัรตองเปนสมาชิกสมาคมเคมแีหงประเทศไทยฯ  
      (หากยังมิไดเปนสมาชิก สามารถแนบใบสมัครมาพรอมแบบเสนอขอรับรางวัลได) 

• เปนผูมผีลงานวิจยัโดดเดนโดยเปนผูวิจัยหลัก (corresponding author) อยางตอเน่ือง ในชวง 5 ป รวมปท่ีมีการ
พิจารณาใหรางวัล  

• พิจารณาดัชนี h-index ของผูสมัครดวย โดยจะถือคา h-index  ท่ีประมวลไดในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 

• เปนอาจารย หรือ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษา หรือ หนวยงานหรือองคกรวิจัย ท้ังท่ีเปนหนวยงานของรัฐ  
      และเอกชน 

• มีอายุ 40 ปข้ึนไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ีประกาศรับสมัคร 

• สามารถสมัครดวยตนเอง หรือ สถาบันทางวิชาการเปนผูเสนอช่ือ 

   ประเภทท่ี 2   CST Citation Award 2015 
   เกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของผูสมัคร 

• ผูสมคัรตองเปนสมาชิกสมาคมเคมแีหงประเทศไทยฯ  
(หากยังมิไดเปนสมาชิก สามารถแนบใบสมัครมาพรอมแบบเสนอขอรับรางวัลได) 

• เปนผูมผีลงานวิจยัโดดเดน 

• พิจารณาจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีเปน original paper 1 เรื่อง ท่ีผูสมัครเสนอเพ่ือรับการพิจารณา 

• ตองเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ปจากปปฏิทิน พ.ศ. 2558 โดยจะพิจารณาจากจํานวน citations ท่ีเกิดข้ึน นับถึง
วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 

• ผูสมคัรตองเปนผูเขียนหลัก (corresponding author)  โดยผลงานท่ีเสนอเพ่ือรับการพิจารณาตองมคีวามโดดเดนเปน
พิเศษ และจะตองไมเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธของผูสมัคร (กรุณาแนบหนังสือรับรองจากผูสมัคร) 

• ท่ีอยูของผูสมัคร (affiliation) ท่ีปรากฏในบทความท่ีเสนอเพ่ือรับการพิจารณาจะตองเปนหนวยงานในประเทศไทย 

• เปนอาจารย หรือ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษา หรือ หนวยงานหรือองคกรวิจัย ท้ังท่ีเปนหนวยงานของรัฐ และ เอกชน 

• มีอายุไมเกิน 40 ป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ีประกาศรับสมัคร 

• สามารถสมัครดวยตนเอง หรือ สถาบันทางวิชาการเปนผูเสนอช่ือ 
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    ประเภทท่ี  3  Wiley-CST for Contributions to Green Chemistry 2015 
เกณฑการพิจารณาและคณุสมบัตขิองผูสมัคร 

• ผูสมคัรตองเปนสมาชิกสมาคมเคมแีหงประเทศไทยฯ  
(หากยังมิไดเปนสมาชิก สามารถแนบใบสมัครมาพรอมแบบเสนอขอรับรางวัลได) 

• พิจารณาจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีผูสมัครเสนอเพ่ือรับการพิจารณา หรือ ผลงานวิชาการดาน 
Green Chemistry 

• สวนหน่ึงของงานวิจัยตองทําในประเทศไทย และไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

• ท่ีอยูของผูสมัคร (affiliation) ท่ีปรากฏในบทความท่ีเสนอเพ่ือรับการพิจารณาจะตองเปนหนวยงานในประเทศไทย 

• มีอายุไมเกิน 40 ป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ีประกาศรับสมัคร 

• เปนอาจารยหรือนักวิจัย ในสถาบันการศึกษา หนวยงานหรือองคกรวิจัย ท้ังท่ีเปนหนวยงานของรัฐ และเอกชน ท่ี
พํานักในประเทศไทย 

• สามารถสมัครดวยตนเอง หรือ สถาบันทางวิชาการเปนผูเสนอช่ือ 
 

    ประเภทท่ี 4  Merck-CST  Distinguished Dissertation  Award 2015 
เกณฑการพิจารณาและคณุสมบัตขิองผูสมัคร 

• ผูสมคัรตองเปนสมาชิกสมาคมเคมแีหงประเทศไทยฯ  
(หากยังมิไดเปนสมาชิก สามารถแนบใบสมัครมาพรอมแบบเสนอขอรับรางวัลได) 

• ผลงานวิจัยท่ีเผยแพรเปนผลงานวิทยานิพนธในระดับปรญิญาเอก  (กรุณาแนบเลมสําเนาวิทยานิพนธ  1 ชุด เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา  และจะคืนใหเมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสรจ็และประกาศผลเรียบรอย) 

• ตองเปนวิทยานิพนธของสถาบันการศึกษา หรือ หนวยงานอ่ืนท่ีสามารถใหปริญญาได ในประเทศไทย 

• สวนหน่ึงของงานวิจัยตองทําในประเทศไทย และไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

• ตองผานการสอบปองกันวิทยานิพนธปริญญาเอกเรยีบรอยแลว ณ วันท่ีสงใบสมัคร 

• จบการศึกษาในปการศึกษา 2557 หรือ 2558 

• สามารถสมัครดวยตนเอง หรือ สถาบันทางวิชาการเปนผูเสนอช่ือ 
 

การสมัคร  

• กรอกรายละเอียดในใบสมัครของประเภทรางวัลท่ีตองการสมัคร 

• สงเอกสารตางๆท่ีระบุไวในใบสมัครใหครบถวน 

• กรุณาระบุคา Journal Impact factor และ/หรือ Number of citation, และ/หรือ h-Index  ในแบบฟอรมใบสมัคร       
ณ วันท่ีตีพิมพเผยแพร  (สําหรับ Paper ท่ีนําสงใหคณะกรรมการพิจารณา) 

• สงใบสมัคร และเอกสารท้ังหมดทางไปรษณยี มาท่ี 
รองศาสตราจารยนฤมล   เครือองอาจนุกลู   
เลขาธิการสมาเคมีแหงประเทศไทย    
ภาควิชาเคมอุีตสาหกรรม   คณะวิทยาศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
1518  ถนนประชาราษฏร 1 แขวงวงศสวาง  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพฯ 10800    

 และ  โปรดสงสําเนาเฉพาะใบสมัคร scan สงมายังอีเมล  cstawards.chemsocthai@gmail.com ดวย 
   กรุณาจัดสงเอกสารท้ังหมด ภายในวันท่ี 30  พฤศจิกายน 2558  ท้ังนี้สมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ จะถือ
วันท่ีประทับตราไปรษณียหรือวันท่ีปรากฏในอีเมลเปนสําคัญ 

ผูท่ีผานการพิจารณาไดรับรางวัล จะไดรับพระราชทานโลเกียรติยศจาก ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ             
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2016      
(PACCON 2016) ซ่ึงจะจัดขึ้น ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 9-11 กุมภาพันธ 2559 
นอกจากนี้ผูไดรับรางวัลทุกประเภทจะตองจัดเตรียมโปสเตอรเพ่ือนําเสนอในการประชุม ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด (ซ่ึงจะแจงให
ทราบภายหลัง) และผูท่ีไดรับรางวัล  ในประเภทท่ี 1  และ 2 จะไดนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ PACCON 
2016  ในฐานะผูบรรยายรับเชิญ อีกดวย ท้ังนี้ทางสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ จะติดตอประสานงานใหทานสงบทคัดยอ             
ในรูปแบบของการประชุมฯ หลังจากมีการประกาศผลรางวัลทางเว็บไซต www.chemsocthai.org ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
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