กติกาการส่งผลงานเข้าประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4
1. ประเภทการประกวด และคุณสมบัติผู้ส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด
ประเภทการประกวด
1. ประเภทเยาวชน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /อาชีวะศึกษาหรือการศึกษา
นอกระบบที่เ ทีย บเท่า และนิสิ ต/นักศึ ก ษาที่ก าลั งศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15-25 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

 ไม่จากัดเพศ อายุ และ วุฒิการศึกษา

**ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น**
2. กติกา และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
(1) ผู้ ส มัครต้องส่ ง งานเขีย นของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ากว่า 5 หน้า และ ไม่เกิน 12
หน้ ากระดาษ A4 (ไม่ต้องมี ภ าพประกอบ) โดยทั้งหมดต้อ งใช้รู ปแบบตัว อั ก ษร Angsana New
ขนาด 16 Point ระยะห่างบรรทัด 1 เท่า
(2) ผลงานที่ส่ งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัล จากการประกวด หรือไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่
ในสื่อใดมาก่อน และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
(3) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ประเภท ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น
(4) คณะกรรมการตัดสิน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3. การส่งใบสมัครและผลงาน
(1) ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th
(2) สามารถส่งใบสมัครและผลงานได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
ช่ อ งทางที่ 1 ทางอี เ มล์ : shortsciencestory@gmail.com ในรู ป แบบไฟล์ Word และ PDF
โดยต้องได้รับอีเมล์ตอบกลับจากผู้จัดจึงถือว่าการส่งประกวดเสร็จสมบูรณ์
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ช่องทางที่ 2 ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
กองการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ ส านั ก พั ฒ นาความตระหนั ก ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดเรื่องสัน้ แนววิทยาศาสตร์”
ช่องทางที่ 3 ส่งด้วยตัวเองที่
กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์
สานักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
4. เกณฑ์การพิจารณาใบสมัคร และเกณฑ์การตัดสินรางวัล
(1) คุณสมบัติของผู้ส มัครต้องตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในแต่ล ะประเภท โดยพิจารณาจากใบสมั คร
และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
(2) แก่นของเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเป็นเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ (Science Fiction ทั้ง Hard Science
และ Soft Science) / มีแนวคิดและสอดแทรกประเด็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาใด
สาขาหนึ่ง
(3) พิจารณาจากการนาเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการเชิงวิทยาศาสตร์ / มีกลวิธีในการ
นาเสนอแง่มุมที่แปลกใหม่ / มีคุณค่าทางวรรณศิลป์
(4) ผู้ส่งผลงานสามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการ
ประกวด
(5) ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ผลงาน โดยลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรก
เป็นของคณะผู้จัดการประกวด
(6) เนื้อหาไม่ขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของชาติและศีลธรรมอันดี
(7) กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานต้องแจ้งชื่อและที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้สะดวก
(8) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทาสาเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนื่องจากผู้จัดการประกวดจะไม่คืนต้นฉบับ
ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
(9) หากมีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลต้นฉบับ ดังกล่าว
และเจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการฟ้องร้องและจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วย
ตัวเอง
5. หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด
 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
สาหรับการส่งทางไปรษณีย์จะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
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6. ประกาศผลการตัดสิน
 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทาง www.nsm.or.th
(พร้อมกันทุกประเภท)
7. รางวัล
 แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามเกณฑ์ผู้เข้าประกวด คือ
(1) ประเภทเยาวชน
รางวัลชนะเลิศ

จานวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จานวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จานวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย

จานวน 2 รางวัล

(2) ประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ

จานวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จานวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จานวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย

จานวน 2 รางวัล

ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 15,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 10,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 3,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 30,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 25,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 5,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร

 รางวัลพิเศษสาหรับผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย
จะได้รับทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน รางวัลละ 2,000 บาท

** ผลงานทีช่ นะการประกวดจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ**
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 577 9999 ต่อ 1472, (วรภร,นริศรา)
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