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ประกาศ 
รางวัลสมาคมเคมแีหงประเทศไทยฯ ประจําป 2562 

 

ดวยสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯมีความประสงคท่ีจะสงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของประเทศ
ไทยใหมีความกาวหนามากข้ึนและเปนท่ียอมรับในระดับสากลประกอบกับการท่ีสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯไดเขาเปน
สมาชิกของ Federation of Asian Chemical Societies (FACS) และภาคีสมาชิกของ International Union of 
Pure and Applied Chemistry (IUPAC) โดยเฉพาะ FACS ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีการมอบรางวัลใหนักเคมีท่ีมีผลงานดีเดน
ดานตางๆอยางตอเนื่องสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดพิจารณาใหมีการมอบรางวัล
ระดับประเทศในประเภทท่ีสอดคลองกันกับองคกรขางตนและประเภทอ่ืนๆท่ีเห็นวาเหมาะสมตั้งแตปพ.ศ. 2551 โดยใน
ป พ.ศ. 2562 นี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลเปนจํานวน  6  ประเภท ดังตอไปนี้ 
 
ประเภทท่ี 1 CST High Impact Chemist Award 2019 
เกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของผูสมัคร 

• ผูสมัครตองเปนสมาชิกสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ 
(หากยังมิไดเปนสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพรอมแนบสําเนาหลักฐานการเปนสมาชิกมาพรอมใบสมัคร)  

• เปนผูมีผลงานวิจัยโดดเดนโดยเปนผูวิจัยหลัก (corresponding author) อยางตอเนื่อง ในชวง 5 ป รวมปท่ีมี
การพิจารณาใหรางวัล เปนผูมีงานวิจัยตอเนื่องในชวง 5 ป รวมปท่ีมีการพิจารณาใหรางวัล 

• พิจารณาดัชนี h-index ของผูสมัครดวยโดยจะถือคา h-index ท่ีประมวลไดในวันท่ี  11 พฤศจิกายน 2562 

• เปนอาจารยหรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานหรือองคกรวิจัยท้ังท่ีเปนหนวยงานของรัฐและ
เอกชน 

• มีอายุ 40 ปข้ึนไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคมของปท่ีประกาศรับสมัคร 

• สามารถสมัครดวยตนเองหรือสถาบันทางวิชาการเปนผูเสนอชื่อ 

• สมัครไดเพียง 1 ประเภทรางวัลเทานั้น 

• ปดรับสมัครวันท่ี  11  พฤศจิกายน 2562 
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ประเภทท่ี 2 CST Citation Award 2019 
เกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของผูสมัคร 

• ผูสมัครตองเปนสมาชิกสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ 
(หากยังมิไดเปนสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพรอมแนบสําเนาหลักฐานการเปนสมาชิกมาพรอมใบสมัคร)  

• เปนผูมีผลงานวิจัยโดดเดน  

• ผูสมัครตองเปนผูเขียนหลัก (corresponding author) โดยผลงานท่ีเสนอเพ่ือรับการพิจารณาตองมีความโดด
เดนเปนพิเศษ และจะตองไมเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธของผูสมัคร (กรุณาแนบหนังสือรับรองจากผูสมัคร)  

• พิจารณาจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีเปน original paper 1 เรื่อง ท่ีผูสมัครเสนอเพ่ือรับการ
พิจารณา 

• ตองเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ปจากปปฏิทิน พ.ศ. 2562 โดยจะพิจารณาจากจํานวน citations ท่ีเกิดข้ึน 
นับถึงวันท่ี 11พฤศจิกายน 2562 

• ท่ีอยูของผูสมัคร (affiliation) ท่ีปรากฏในบทความท่ีเสนอเพ่ือรับการพิจารณาจะตองเปนหนวยงาน            
ในประเทศไทย  

• เปนอาจารยหรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานหรือองคกรวิจัยท้ังท่ีเปนหนวยงานของรัฐและ
เอกชน 

• มีอายุไมเกิน 40 ป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ีประกาศรับสมัคร 

• สามารถสมัครดวยตนเองหรือสถาบันทางวิชาการเปนผูเสนอชื่อ 

• สมัครไดเพียง 1 ประเภทรางวัลเทานั้น 

• ปดรับสมัครวันท่ี  11  พฤศจิกายน 2562 
 

ประเภทท่ี 3 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2019 
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 

• สมัครไดเพียง 1 ประเภทรางวัลเทานั้น 

• ปดรับสมัครวันท่ี  11  พฤศจิกายน 2562 
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ประเภทท่ี 4 Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2019 
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 2561 หรือ 2562 

• สามารถสมัครดวยตนเอง หรือ สถาบันตนสังกัดเปนผูเสนอชื่อ 

• สมัครไดเพียง 1 ประเภทรางวัลเทานั้น 

• ปดรับสมัครวันท่ี  11  พฤศจิกายน 2562 
 

ประเภทท่ี 5 Shimadzu-CST Young Chemist Award 2019 
เกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของผูสมัคร  

• 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 

• สมัครไดเพียง 1 ประเภทรางวัลเทานั้น 

• ปดรับสมัครวันท่ี  11  พฤศจิกายน 2562 
 
ประเภทท่ี 6 DOW-CST Award for Distinguished School Science Teacher 2019 
เกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของผูสมัคร 

• ผูสมัครตองเปนสมาชิกสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ 
(หากยังมิไดเปนสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพรอมแนบสําเนาหลักฐานการเปนสมาชิกมาพรอมใบสมัคร)  

• ผูสมัครตองเปนครูหรืออาจารยในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในประเทศไทย  

• พิจารณาจากผลการทดลองท่ีใชเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบยอสวน ท่ีผูสมัครเสนอเพ่ือพิจารณา 

• การทดลองดังกลาวตองสอดคลองกับสาระการเรียนรูในหลักสูตรของโรงเรียนและไดมีการนําไปสอนจริงแลว 

• สามารถสมัครดวยตนเอง หรือ สถาบันตนสังกัดเปนผูเสนอชื่อ 
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• สมัครไดท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพียง 1 ประเภทรางวัลเทานั้น 

• ปดรับสมัครวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2562  
 
การสมัคร ประเภทท่ี 1-5  
 - กรอกรายละเอียดในใบสมัครของประเภทรางวัลท่ีตองการสมัคร 
 - สงเอกสารตางๆ ท่ีระบุไวในใบสมัครใหครบถวน   
 - กรุณาระบุคา Journal Impact factor และ/หรือ Number of Citation, และ/หรือ h-Index ในแบบฟอรม                   
ใบสมัคร ณ วันท่ีตีพิมพเผยแพร (สําหรับ Paper ท่ีนําสงใหคณะกรรมการพิจารณา) 
 - สงใบสมัคร และเอกสารท้ังหมด ทางไปรษณีย มายัง 
 
  รองศาสตราจารยนฤมล เครือองอาจนุกูล 
  เลขาธิการสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ 
  ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตรประยุกต 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
  1518  ถนนประชาราษฏร 1  แขวงวงศสวาง  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพฯ  10800 
 

และโปรดสงสําเนาเฉพาะใบสมัคร  สงมายังอีเมล cstawards.chemsocthai@gmail.com ดวย 
เฉพาะประเภทรางวัลท่ี 1-5  กรุณาจัดสงเอกสารท้ังหมดมาทางไปรษณีย  ภายในวันท่ี  11 พฤศจิกายน 

2562 ท้ังนี้สมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ จะถือวันท่ีประทับตราไปรษณีย หรือ วันท่ีปรากฏในอีเมลเปนสําคัญ 
 
สําหรับประเภทท่ี 6   
- กรอกรายละเอียดในใบสมัครของประเภทรางวัลท่ีตองการสมัคร 

 - สงเอกสารตางๆ ท่ีระบุไวในใบสมัครใหครบถวน   
- สงใบสมัคร และเอกสารท้ังหมด ทางไปรษณีย มายัง 
 
         คุณรุงนภา  เกาะแกว 

สมาคมเคมีแหงประเทศไทย 
75/7 กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 
 
 ผูท่ีผานการพิจารณาไดรับรางวัลจะไดรับพระราชทานโลเกียรติยศจากศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา    
นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการประชุม
วิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2020 (PACCON 2020) ซ่ึงจะจัดข้ึน ณ อิมแพ็ค อารีนา 
เมืองทองธานี ระหวางวันท่ี 13-14 กุมภาพันธ 2563  นอกจากนี้ผูไดรับรางวัลทุกประเภทจะตองจัดเตรียมโปสเตอร
ผลงาน เพ่ือนําเสนอในการประชุมตามแบบฟอรมท่ีกําหนด (ซ่ึงจะแจงใหทราบภายหลัง) และผูท่ีไดรับรางวัลทุก
ประเภทจะไดนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ PACCON 2020  ในฐานะผูบรรยายรับเชิญอีกดวย  ท้ังนี้
ทางสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ จะติดตอประสานงานใหทานสงบทคัดยอในรูปแบบของการประชุมฯ หลังจากมีการ
ประกาศผลรางวัลทางเว็บไซต www.chemsocthai.org ราวเดือนธันวาคม พ.ศ.  2562 
                                                                                 


