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ประกาศ 
รางวัลสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ ประจําป 2561 

 

ดวยสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ มีความประสงคท่ีจะสงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของประเทศ
ไทยใหมีความกาวหนามากข้ึนและเปนท่ียอมรับในระดับสากลประกอบกับการท่ีสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯไดเขาเปน
สมาชิกของ Federation of Asian Chemical Societies (FACS) และภาคีสมาชิกของ International Union of 
Pure and Applied Chemistry (IUPAC) โดยเฉพาะ FACS ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีการมอบรางวัลใหนักเคมีท่ีมีผลงานดีเดน
ดานตางๆ อยางตอเนื่อง  สมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดพิจารณาใหมีการมอบ
รางวัลระดับประเทศ ในประเภทท่ีสอดคลองกันกับองคกรขางตน และประเภทอ่ืนๆท่ีเห็นวาเหมาะสม ตั้งแตปพ.ศ. 
2551 โดยในป พ.ศ. 2561 นี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลเปนจํานวน 8 ประเภทดังตอไปนี้ 
 

ประเภทท่ี 1   CST  Distinguished Chemist Award 2018 (สาขา เคมีอนินทรีย) 
เกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของผูสมัคร 

• ผูสมัครตองเปนสมาชิกสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ  
(หากยังมิไดเปนสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพรอมแนบสําเนาหลักฐานการเปนสมาชิกมาพรอมใบสมัคร)  

• เปนผูมีผลงานวิจัยโดดเดน ในสาขาเคมีท่ีกําหนดในแตละป  (เคมีเชิงฟสิกส  เคมีอินทรีย  เคมีอนินทรีย  
หรือ เคมีวิเคราะห) โดยในปนี้กําหนดใหเปนสาขา เคมีอนินทรีย   

• เปนผูมีงานวิจัยอยางตอเนื่องในชวง 5 ป รวมปท่ีมีการพิจารณาใหรางวัล 

• พิจารณาดัชนี h-index ของผูสมัครดวย โดยจะถือคา h-index  ท่ีประมวลไดในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 

• เปนอาจารยหรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานหรือองคกรวิจัยท้ังท่ีเปนหนวยงานของรัฐและ
เอกชน 

• มีอายุ 40 ปข้ึนไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ีประกาศรับสมัคร 

• สามารถสมัครดวยตนเอง หรือ สถาบันตนสังกัดเปนผูเสนอชื่อ 
 
ประเภทท่ี 2  CST  Distinguished Young Chemist Award 2018 (สาขา เคมีอินทรีย) 
    เกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของผูสมัคร 

• ผูสมัครตองเปนสมาชิกสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ  
(หากยังมิไดเปนสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพรอมแนบสําเนาหลักฐานการเปนสมาชิกมาพรอมใบสมัคร)  

• เปนผูมีผลงานวิจัยโดดเดน ในสาขาเคมีท่ีกําหนดในแตละป  (เคมีเชิงฟสิกส  เคมีอินทรีย  เคมีอนินทรีย  หรือ 
เคมีวิเคราะห) โดยในปนี้กําหนดใหเปนสาขา เคมีอินทรีย   

• เปนผูมีงานวิจัยอยางตอเนื่องในชวง 5 ป รวมปท่ีมีการพิจารณาใหรางวัล 
• พิจารณาดัชนี h-index ของผูสมัครดวย โดยจะถือคา h-index  ท่ีประมวลไดในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 



 

 
 

- 2 - 

• เปนอาจารยหรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานหรือองคกรวิจัยท้ังท่ีเปนหนวยงานของรัฐและ
เอกชน 

• มีอายุไมเกิน 40 ป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ีประกาศรับสมัคร 
• สามารถสมัครดวยตนเอง หรือ สถาบันตนสังกัดเปนผูเสนอชื่อ 

 
ประเภทท่ี  3 CST  Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2018 

เกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของผูสมัคร 

• ผูสมัครตองเปนสมาชิกสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ  
(หากยังมิไดเปนสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพรอมแนบสําเนาหลักฐานการเปนสมาชิกมาพรอมใบสมัคร)  

• ผูสมัครเปนผูมีบทบาทในการสงเสริมดานเศรษฐกิจ และ/หรือ อุตสาหกรรม โดยประยุกตการใช
ผลงานวิจัยดานเคมีในภูมิภาคเอเชียหรือภายในประเทศไทย 

• มีผลงานตีพิมพ หรือ สิทธิบัตร หรือ งานประดิษฐ ในชวง 10 ป รวมปท่ีมีการพิจารณาใหรางวัล 

• ผลงานขางตนตองมีการนําไปใชจริงในประเทศไทย และ/หรือ ในประเทศท่ีเปนสมาชิก FACS 
 

ประเภทท่ี  4  CST  Award for Distinguished Contribution to Chemical Education  2018 
เกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของผูสมัคร 

• ผูสมัครตองเปนสมาชิกสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ  
(หากยังมิไดเปนสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพรอมแนบสําเนาหลักฐานการเปนสมาชิกมาพรอมใบสมัคร)  

• ผูสมัครมีบทบาทในการพัฒนาดานเคมีศึกษาในประเทศไทย 

• มีผลงานตีพิมพ โครงการ นวัตกรรม สิทธิบัตร และ งานประดิษฐ ในชวง 10 ป รวมปท่ีมีการพิจารณาให
รางวัล 

• ผลงานขางตนตองมีการนําไปใชจริงในประเทศไทย และ/หรือ ในประเทศท่ีเปนสมาชิก FACS 
 

ประเภทที่ 5 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2018 
เกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของผูสมัคร 

• ผูสมัครตองเปนสมาชิกสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ 
(หากยังมิไดเปนสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพรอมแนบสําเนาหลักฐานการเปนสมาชิกมาพรอมใบสมัคร)  

• พิจารณาจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพอยูในวารสารวิชาการ ท่ีผูสมัครเสนอเพ่ือรับการพิจารณา หรือ ผลงานวิชาการ
ดาน Green Chemistry 

• สวนหนึ่งของผลงานตองทําในประเทศไทย และไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการนานาชาติ 

• ท่ีอยูผูสมัคร (affiliation) ท่ีปรากฏในบทความท่ีเสนอเพ่ือรับการพิจารณาตองเปนหนวยงานในประเทศไทย 

• อายุไมเกิน 40 ป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ีประกาศรับสมัคร 

• เปนอาจารยหรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานหรือองคกรวิจัยท้ังท่ีเปนหนวยงานของรัฐและ
เอกชน 

• สามารถสมัครดวยตนเอง หรือ สถาบันตนสังกัดเปนผูเสนอชื่อ 
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ประเภทที่ 6 Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2018 
เกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของผูสมัคร 

• ผูสมัครตองเปนสมาชิกสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ 
(หากยังมิไดเปนสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพรอมแนบสําเนาหลักฐานการเปนสมาชิกมาพรอมใบสมัคร)  

• ผลงานวิจัยท่ีเผยแพรเปนผลงานวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก (กรุณาแนบเลมวิทยานิพนธ หรือ สําเนา 1 ชุด
ท่ีลงนามรับรองโดยอาจารยท่ีปรึกษา  เพ่ือประกอบการพิจารณา และสมาคมเคมีจะคืนกลับใหเม่ือให
คณะกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้น และประกาศผลเรียบรอย) 

• ตองเปนวิทยานิพนธของสถาบันการศึกษา หรือ หนวยงานอ่ืนท่ีสามารถใหปริญญาได ในประเทศไทย 

• สวนหนึ่งของงานวิจัยตองทําในประเทศไทย และไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

• จะตองสอบปองกันวิทยานิพนธปริญญาเอก และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบเรียบรอยแลว        
ณ วันท่ีสงใบสมัคร 

• จบการศึกษาในป 2560 หรือ 2561 

• สามารถสมัครดวยตนเอง หรือ สถาบันตนสังกัดเปนผูเสนอชื่อ 
 

ประเภทที่ 7  Shimadzu-CST Young Chemist Award 2018 
เกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของผูสมัครเพ่ือสงเสริมใหนักวิจัย นักวิทยาศาสตร หรือนักเคมีไทยมีโอกาส

ไปรวมงาน IUPAC  Congress 2019  โดยจะไดรับรางวัลจากบริษัทพาราไซแอนติฟก จํากัด ดังนี้ 
1) รางวัล  1,000 USD 
2) กรณีเขารวมงาน IUPAC Congress 2019 จะไดรับการสนับสนุน  2,000 USD 

• ผูสมัครตองเปนสมาชิกสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ 
(หากยังมิไดเปนสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพรอมแนบสําเนาหลักฐานการเปนสมาชิกมาพรอมใบสมัคร)  

• เปนผูมีผลงานวิจัยโดดเดน  
• เปนอาจารยหรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานหรือองคกรวิจัยท้ังท่ีเปนหนวยงานของรัฐและ 

เอกชน  
• ผูสมัครตองแนบบทความวิจัยเปนภาษาอังกฤษ มีจํานวนไมเกิน 1000 คํา (1000 word essay) ในดานเคมี 
 หรือ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับเคมี และมีการใชเครื่องมือวิเคราะหในข้ันสูง 
• มีอายุไมเกิน 40 ป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ีประกาศรับสมัคร 
• สามารถสมัครดวยตนเอง หรือ สถาบันตนสังกัดเปนผูเสนอชื่อ 

 
ประเภทที่ 8 DOW-CST Award for Distinguished School Science Teacher 2018 

เกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของผูสมัคร 
• ผูสมัครตองเปนสมาชิกสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ 

(หากยังมิไดเปนสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพรอมแนบสําเนาหลักฐานการเปนสมาชิกมาพรอมใบสมัคร)  

• ผูสมัครตองเปนครูหรืออาจารยในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในประเทศไทย 

• พิจารณาจากผลการทดลองท่ีใชเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบยอสวน ท่ีผูสมัครเสนอเพ่ือพิจารณา 

• การทดลองดังกลาวตองสอดคลองกับสาระการเรียนรูในหลักสูตรของโรงเรียนและไดมีการนําไปสอนจริงแลว 

• สามารถสมัครดวยตนเอง หรือ สถาบันตนสังกัดเปนผูเสนอชื่อ 
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การสมัคร 
 - กรอกรายละเอียดในใบสมัครของประเภทรางวัลท่ีตองการสมัคร ซ่ึงสามารถ Download ไดจาก website 

  ของสมาคมเคมี 
- สงเอกสารตาง ๆ ท่ีระบุไวในใบสมัครใหครบถวน  

 - กรุณาระบุคา Journal Impact factor และ/หรือ Number of Citation, และ/หรือ h-Index ในปปจจุบัน 
เฉพาะประเภทรางวัลท่ี 1-7 ในแบบฟอรมใบสมัคร (สําหรับ Paper ท่ีนําสงให คณะกรรมการพิจารณา) 
 

ใบสมัครประเภทท่ี 1-7 และเอกสารท้ังหมด กรุณาสงไปรษณีย มายัง 
 

  รองศาสตราจารยนฤมล เครือองอาจนุกูล 
  เลขาธิการสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ 
  ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรประยุกต 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
  1518 ถนนประชาราษฏร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800     

 

และโปรดสงสําเนาเฉพาะใบสมัครทุกประเภทสงมายังอีเมล cstawards.chemsocthai@gmail.com ดวย 
 
ใบสมัครประเภทท่ี 8  และเอกสารท้ังหมด กรุณาสงไปรษณีย มายัง 
 

  คุณรุงนภา  เกาะแกว 
  สมาคมเคมีแหงประเทศไทย 
  75/7 กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 

และโปรดสงสําเนาเฉพาะใบสมัครสงมายังอีเมล cstawards.chemsocthai@gmail.com ดวย 
 

กรุณาจัดสงเอกสารท้ังหมดมาทางไปรษณีย ภายในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561  ท้ังนี้สมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ
จะถือวันท่ีประทับตราไปรษณีย หรือวันท่ีปรากฏในอีเมลเปนสําคัญ 
 

 ผูท่ีผานการพิจารณาไดรับรางวัลจะไดรับพระราชทานโลเกียรติยศจากศาสตราจารยดร.สมเด็จพระเจา     
ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry 
Conference 2019 (PACCON 2019) ซ่ึงจะจัดข้ึน ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (BITEC) 
กรุงเทพมหานคร  ระหวางวันท่ี 7-8 กุมภาพันธ 2562 นอกจากนี้ผูไดรับรางวัลทุกประเภทจะตองจัดเตรียมโปสเตอร
ผลงาน เพ่ือนําเสนอในการประชุมตามแบบฟอรมท่ีกําหนด (ซ่ึงจะแจงใหทราบภายหลัง) และผูท่ีไดรับรางวัลทุก
ประเภทจะไดนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ PACCON 2019 ในฐานะผูบรรยายรับเชิญอีกดวย  ท้ังนี้
ทางสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ จะไดติดตอประสานงานใหทานสงบทคัดยอ     ในรูปแบบของการประชุมฯ  
หลังจากมีการประกาศผลรางวัลทางเว็บไซต www.chemsocthai.org  ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
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