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ประกาศ 

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจาํปี 2563 
 

ด้วยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯมีความประสงค์ท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของ

ประเทศไทยใหม้ีความกา้วหนา้มากขึน้และเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากลประกอบกับการท่ีสมาคมเคมีแห่งประเทศ

ไทยฯไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของ Federation of Asian Chemical Societies (FACS) และภาคีสมาชิกของ International 

Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) โดยเฉพาะ FACS ซึ่งเป็นองคก์รท่ีมีการมอบรางวลัใหน้กัเคมีท่ีมี

ผลงานดีเด่นดา้นต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัดงักล่าวจึงไดพิ้จารณา

ใหม้ีการมอบรางวลัระดบัประเทศ ในประเภทท่ีสอดคลอ้งกนักบัองคก์รขา้งตน้ และประเภทอื่นๆ ท่ีเห็นว่าเหมาะสม

ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2551 โดยในปี พ.ศ. 2563 นีจ้ะมีการพิจารณามอบรางวลัเป็นจาํนวน 9 ประเภทดงัต่อไปนี ้
 

ประเภทที่ 1   CST  Distinguished Chemist Award 2020 (Organic Chemistry) 

เกณฑก์ารพิจารณาและคณุสมบติัของผูส้มคัร 

• ผูส้มคัรตอ้งเป็นสมาชกิสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  

(หากยงัมิไดเ้ป็นสมาชิก กรุณาสมคัรสมาชิกพรอ้มแนบสาํเนาหลกัฐานการเป็นสมาชิกมาพรอ้มใบสมคัร) 

• เป็นผูม้ีผลงานวิจยัโดดเด่น ในสาขาเคมีท่ีกาํหนดในแต่ละปี  (เคมีเชิงฟิสิกส ์  เคมีอินทรีย ์ เคมีอนินทรีย ์ หรือ 

เคมีวิเคราะห)์ โดยในปีนีก้าํหนดใหเ้ป็นสาขา เคมีอินทรีย ์  

• เป็นผูม้ีงานวิจยัอย่างต่อเน่ืองในช่วง 5 ปี รวมปีท่ีมีการพิจารณาใหร้างวลั 

• พิจารณา h-index ของผู้สมัครประกอบด้วย โดยจะถือค่า h-index ท่ีประมวลได้ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 

2563 

• เป็นอาจารยห์รือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรวิจัยทัง้ท่ีเป็นหน่วยงานของรฐัและ

เอกชน 

• ผู้ได้รับรางวัลจะถูก เสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณา Federation of Asian Chemical Societies (FACS) 

Awards ต่อไป 
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• มีอาย ุ40 ปีขึน้ไป ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปีท่ีประกาศรบัสมคัร 

• สามารถสมคัรดว้ยตนเอง หรือ สถาบนัตน้สงักดัเป็นผูเ้สนอชื่อ 

• สมคัรไดเ้พียง 1 ประเภทรางวลัเท่านัน้ 

• ปิดรบัสมคัรวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ประเภทที่ 2  CST  Distinguished Young Chemist Award 2020 (Physical Chemistry) 

    เกณฑก์ารพิจารณาและคณุสมบติัของผูส้มคัร 

• ผูส้มคัรตอ้งเป็นสมาชกิสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  

(หากยงัมิไดเ้ป็นสมาชิก กรุณาสมคัรสมาชิกพรอ้มแนบสาํเนาหลกัฐานการเป็นสมาชิกมาพรอ้มใบสมคัร)  

• เป็นผูม้ีผลงานวิจัยโดดเด่น ในสาขาเคมีท่ีกาํหนดในแต่ละปี  (เคมีเชิงฟิสิกส ์ เคมีอินทรีย ์ เคมีอนินทรีย์  

หรือเคมีวิเคราะห)์ โดยในปีนีก้าํหนดใหเ้ป็นสาขา เคมีเชิงฟิสิกส ์  

• เป็นผูม้ีงานวิจยัอย่างต่อเน่ืองในช่วง 5 ปี รวมปีท่ีมีการพิจารณาใหร้างวลั 

• พิจารณา h-index ของผูส้มคัรประกอบดว้ย  โดยจะถือค่า h-index ท่ีประมวลไดใ้นวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

2563 

• เป็นอาจารยห์รือนกัวจิยัในสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองคก์รวิจยัทัง้ท่ีเป็นหน่วยงานของรฐัและ

เอกชน 

• ผู้ได้รับรางวัลจะถูกเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา Federation of Asian Chemical Societies (FACS) 

Awards ต่อไป 

• มีอายไุม่เกิน 40 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปีท่ีประกาศรบัสมคัร 

• สามารถสมคัรดว้ยตนเอง หรือ สถาบนัตน้สงักดัเป็นผูเ้สนอชื่อ 

• สมคัรไดเ้พียง 1 ประเภทรางวลัเท่านัน้ 

• ปิดรบัสมคัรวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ประเภทที่  3 CST  Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2020 

เกณฑก์ารพิจารณาและคณุสมบติัของผูส้มคัร 

• ผูส้มคัรตอ้งเป็นสมาชกิสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  

(หากยงัมิไดเ้ป็นสมาชิก กรุณาสมคัรสมาชิกพรอ้มแนบสาํเนาหลกัฐานการเป็นสมาชิกมาพรอ้มใบสมคัร)  

• ผูส้มคัรเป็นผูม้ีบทบาทในการส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจ และ/หรือ อตุสาหกรรม โดยประยกุตก์ารใชผ้ลงานวิจยั

ดา้นเคมีในภมูิภาคเอเชียหรือภายในประเทศไทย 

• มีผลงานตีพิมพ ์หรือ สิทธิบตัร หรือ งานประดิษฐ์ ในช่วง 10 ปี รวมปีท่ีมีการพิจารณาใหร้างวลั 

• ผลงานขา้งตน้ตอ้งมีการนาํไปใชจ้ริงในประเทศไทย และ/หรือ ในประเทศท่ีเป็นสมาชิก FACS 

• สมคัรไดเ้พียง 1 ประเภทรางวลัเท่านัน้ 
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• ปิดรบัสมคัรวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ประเภทที่  4  CST  Award for Distinguished Contribution to Chemical Education  2020 

เกณฑก์ารพิจารณาและคณุสมบติัของผูส้มคัร 

• ผูส้มคัรตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  

 (หากยงัมิไดเ้ป็นสมาชิก กรุณาสมคัรสมาชิกพรอ้มแนบสาํเนาหลกัฐานการเป็นสมาชิกมาพรอ้มใบสมคัร) 

• ผูส้มคัรมีบทบาทในการพฒันาดา้นเคมีศึกษาในประเทศไทย 

• มีผลงานตีพิมพ ์โครงการ นวตักรรม สิทธิบตัร และ/หรือ งานประดิษฐ์ ในช่วง 10 ปี รวมปีท่ีมีการพิจารณา

ใหร้างวลั 

• ผลงานขา้งตน้ตอ้งมีการนาํไปใชจ้ริงในประเทศไทย และ/หรือ ในประเทศท่ีเป็นสมาชิก FACS 

• สามารถสมคัรดว้ยตนเอง หรือ สถาบนัตน้สงักดัเป็นผูเ้สนอชื่อ 

• สมคัรไดเ้พียง 1 ประเภทรางวลัเท่านัน้ 

• ปิดรบัสมคัรวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ประเภทท่ี 5 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2020 

เกณฑก์ารพิจารณาและคณุสมบติัของผูส้มคัร 

• ผูส้มคัรตอ้งเป็นสมาชกิสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  

(หากยงัมิไดเ้ป็นสมาชิก กรุณาสมคัรสมาชิกพรอ้มแนบสาํเนาหลกัฐานการเป็นสมาชิกมาพรอ้มใบสมคัร) 

• พิจารณาจากผลงานวิจยัท่ีตีพิมพอ์ยู่ในวารสารวชิาการ ท่ีผูส้มคัรเสนอเพ่ือรบัการพิจารณา หรือ ผลงาน

วิชาการดา้น Green Chemistry 

• ส่วนหน่ึงของผลงานตอ้งทาํในประเทศไทย และไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสารวิชาการนานาชาติ 

• ท่ีอยู่ผูส้มคัร (affiliation) ท่ีปรากฏในบทความท่ีเสนอเพ่ือรบัการพิจารณาตอ้งเป็นหน่วยงานในประเทศไทย 

• อายไุม่เกิน 40 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปีท่ีประกาศรบัสมคัร 

• เป็นอาจารยห์รือนกัวจิยัในสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองคก์รวิจยัทัง้ท่ีเป็นหน่วยงานของรฐัและ

เอกชน 

• สามารถสมคัรดว้ยตนเอง หรือ สถาบนัตน้สงักดัเป็นผูเ้สนอชื่อ 

• สมคัรไดเ้พียง 1 ประเภทรางวลัเท่านัน้ 

• ปิดรบัสมคัรวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ประเภทท่ี 6 Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2020 

เกณฑก์ารพิจารณาและคณุสมบติัของผูส้มคัร 

• ผูส้มคัรตอ้งเป็นสมาชกิสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  



 

 

 

- 4 - 

(หากยงัมิไดเ้ป็นสมาชิก กรุณาสมคัรสมาชิกพรอ้มแนบสาํเนาหลกัฐานการเป็นสมาชิกมาพรอ้มใบสมคัร) 

• ผลงานวิจยัท่ีเผยแพรเ่ป็นผลงานวิทยานิพนธใ์นระดบัปริญญาเอก (กรุณาแนบเล่มวิทยานิพนธ ์หรือ สาํเนา 

1 ชดุท่ีลงนามรบัรองโดยอาจารยท่ี์ปรกึษา เพ่ือประกอบการพิจารณา และสมาคมเคมีจะคืนกลบัใหเ้มื่อให้

คณะกรรมการพิจารณาเสร็จสิน้ และประกาศผลเรียบรอ้ย) 

• ตอ้งเป็นวิทยานิพนธข์องสถาบนัการศึกษา หรือ หน่วยงานอื่นท่ีสามารถใหป้ริญญาได ้ในประเทศไทย 

• ส่วนหน่ึงของงานวิจยัตอ้งทาํในประเทศไทย และไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ 

• จะตอ้งสอบป้องกนัวิทยานิพนธป์ริญญาเอก และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบเรียบรอ้ยแลว้ 

ณ วนัท่ีส่งใบสมคัร 

• จบการศึกษาในปี 2562 หรือ 2563 

• สามารถสมคัรดว้ยตนเอง หรือ สถาบนัตน้สงักดัเป็นผูเ้สนอชื่อ 

• สมคัรไดเ้พียง 1 ประเภทรางวลัเท่านัน้ 

• ปิดรบัสมคัรวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ประเภทท่ี 7  Shimadzu-CST Young Chemist Award 2020 
เกณฑก์ารพิจารณาและคณุสมบติัของผูส้มคัร 

• ผูส้มคัรตอ้งเป็นสมาชกิสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ 

(หากยงัมิไดเ้ป็นสมาชิก กรุณาสมคัรสมาชิกพรอ้มแนบสาํเนาหลกัฐานการเป็นสมาชิกมาพรอ้มใบสมคัร) 

• เป็นผูม้ีผลงานวิจยัโดดเด่น 

• เป็นอาจารยห์รือนกัวจิยัในสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองคก์รวิจยัทัง้ท่ีเป็นหน่วยงานของรฐัและ 

เอกชน 

• ผูส้มคัรตอ้งแนบบทความวิจยัเป็นภาษาองักฤษ มีจาํนวนไม่เกิน 1000 คาํ (1000 word essay) ในดา้น

เคมี หรือ เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเคมี และมีการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะหใ์นขัน้สงู 

• มีอายไุม่เกิน 40 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปีท่ีประกาศรบัสมคัร 

• สามารถสมคัรดว้ยตนเอง หรือ สถาบนัตน้สงักดัเป็นผูเ้สนอชื่อ 

• สมคัรไดเ้พียง 1 ประเภทรางวลัเท่านัน้ 

• ปิดรบัสมคัรวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ประเภทท่ี 8 Metrohm-CST Young Chemist Award 2020 

เกณฑก์ารพิจารณาและคณุสมบติัของผูส้มคัร 

• ผูส้มคัรตอ้งเป็นสมาชกิสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ 

(หากยงัมิไดเ้ป็นสมาชิก กรุณาสมคัรสมาชิกพรอ้มแนบสาํเนาหลกัฐานการเป็นสมาชิกมาพรอ้มใบสมคัร) 
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• เป็นนิสิต นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือระดบัปริญญาโท มีผลงานวิจยัส่วนหน่ึงจากโครงงานพิเศษ หรือ

วิทยานิพนธโ์ดดเด่นในสาขาเคมี 

• หรือจบการศึกษาในปี 2562 หรือ 2563 

• ผูส้มคัรตอ้งแนบผลงานวิจยั ในรูปแบบบทคดัย่อเป็นภาษาองักฤษ   1 หนา้ A4  มจีาํนวนไม่เกิน  500 คาํ 

(ไม่เกิน 500 word essay) ในดา้นเคมีวิเคราะห ์ดา้นการไทเทรต หรือไอออนโครมาโทกราฟี หรือเคมีไฟฟ้า 

หรือสเปกโทรสโกปี  หรือ เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเคมี และมีการใชเ้คร่ืองมอืวิเคราะห ์

• สามารถสมคัรดว้ยตนเอง หรือ สถาบนัตน้สงักดัเป็นผูเ้สนอชื่อ 

• สมคัรไดเ้พียง 1 ประเภทรางวลัเท่านัน้ 

• ปิดรบัสมคัรวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ประเภทท่ี 9 DOW-CST Award for Distinguished School Science Teacher 2020 

เกณฑก์ารพิจารณาและคณุสมบติัของผูส้มคัร 

• ผูส้มคัรตอ้งเป็นสมาชกิสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  

(หากยงัมิไดเ้ป็นสมาชิก กรุณาสมคัรสมาชิกพรอ้มแนบสาํเนาหลกัฐานการเป็นสมาชิกมาพรอ้มใบสมคัร) 

• ผูส้มคัรตอ้งเป็นครูหรืออาจารยใ์นโรงเรียนของรฐัหรือเอกชนในประเทศไทย 

• พิจารณาจากผลการทดลองท่ีใชเ้ทคนิคปฏิบติัการเคมีแบบย่อส่วน ท่ีผูส้มคัรเสนอเพ่ือพิจารณา 

• การทดลองดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรูใ้นหลกัสูตรของโรงเรียนและไดม้ีการนาํไปสอนจริง

แลว้ 

• สามารถสมคัรดว้ยตนเอง หรือ สถาบนัตน้สงักดัเป็นผูเ้สนอชื่อ 

• สมคัรไดท้ัง้ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เพียง 1 ประเภทรางวลัเท่านัน้ 

• ปิดรบัสมคัรวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

การสมัคร 

 - กรอกรายละเอียดในใบสมคัรของประเภทรางวลัท่ีตอ้งการสมคัร ซึ่งสามารถ Download ไดจ้าก website 

  ของสมาคมเคมี 

- ส่งเอกสารต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัรใหค้รบถว้น  

 - กรุณาระบุค่า Journal Impact factor และ/หรือ Number of Citation, และ/หรือ h-Index ในปีปัจจบุนั 

เฉพาะประเภทรางวลัท่ี 1-8 ในแบบฟอรม์ใบสมคัร (สาํหรบั Paper ท่ีนาํส่งให ้คณะกรรมการพิจารณา) 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 6 - 

ใบสมัครประเภทที่ 1-8 และเอกสารทั้งหมด กรุณาส่งไปรษณีย ์มายัง 
 

  รองศาสตราจารยน์ฤมล เครือองอาจนุกูล 

  เลขาธิการสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ 

  ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  1518 ถนนประชาราษฏร ์1 แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
    

 

ใบสมัครประเภทที่ 9  และเอกสารทั้งหมด กรุณาส่งไปรษณีย ์มายัง 
 

  คุณรุ่งนภา  เกาะแก้ว 

  สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย 

  75/7 กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

ถ.พระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
 

และโปรดส่งสาํเนาเฉพาะใบสมัครทุกประเภทส่งมายังอีเมล cstawards.chemsocthai@gmail.com 

ด้วย 
 

กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนีส้มาคมเคมีแห่ง

ประเทศไทยฯจะถือวันที่ประทับตราไปรษณยี ์หรือวันที่ปรากฏในอีเมลเป็นสาํคัญ 
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