กติกาการส่งผลงานเข้าประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5
1. ประเภทรางวัล และ คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
 รุ่นเยาวชน
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน : อายุไม่เกิน 25 ปี
(นับถึงวันทีปิดรับสมัคร)
 รุ่นประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน : ไม่จ่ากัดเพศ อายุ
และ วุฒิการศึกษา

2. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สาหรับ
เด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน : ไม่จ่ากัดเพศ อายุ
และ วุฒิการศึกษา

2. กติกา และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
(1) ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ากว่า 5 หน้า และไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ
A4 (ไม่ ต้ อ งมี ภ าพประกอบ) โดยทั้ ง หมดต้ อ งใช้ รู ป แบบตั ว อั ก ษร Angsana New ขนาด 16 Point
ระยะห่างบรรทัด 1 เท่า
(2) ผลงานทีส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื อใด
มาก่อน และต้องไม่เป็นผลงานทีลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
(3) ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ประเภท ในแต่ละประเภทส่งได้ 1 ผลงาน และ
ผลงานทีส่งประเภทใดประเภทหนึงแล้วจะไม่สามารถน่ามาส่งประเภทอืนได้อีก
(4) คณะกรรมการตัดสิน ขอสงวนสิทธิ์ทีจะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานทีส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่าหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสิ้นสุด
(5) ผู้ ช นะการประกวดจะได้ รั บ โอกาสพิ จ ารณาเพื อตี พิ ม พ์ ผ ลงาน โดยลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นการจั ด พิ ม พ์ ค รั้ ง แรก
เป็นของคณะผู้จัดการประกวด
(6) กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานต้องแจ้งชือและทีอยู่จริงทีสามารถติดต่อได้สะดวก
(7) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องท่าส่าเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนืองจากผู้จัดการประกวดจะไม่คืนต้นฉบับให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
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3. การส่งใบสมัครและผลงาน
ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th และ ส่งใบสมัครพร้อมต้นฉบับผลงาน ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
ช่องทางที่ 1 ทางอีเมล์: shortsciencestory@gmail.com ในรูปแบบไฟล์ .doc และ .pdf โดยต้องได้รับ
อีเมล์ตอบกลับจากผู้จัดจึงถือว่าการส่งประกวดเสร็จสมบูรณ์
ช่องทางที่ 2 ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สานักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดเรื่องสัน้ แนววิทยาศาสตร์”
ช่องทางที่ 3 ส่งด้วยตัวเองที (ในเวลาท่าการ 09.00 – 17.00 น.)
กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สานักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
4. เกณฑ์การตัดสิน
(1) คุณสมบั ติของผู้ ส มัครต้องตรงตามเกณฑ์ทีก่าหนดไว้ในแต่ล ะประเภท โดยพิจารณาจากใบสมัครและ
เอกสารหลักฐานทีใช้ในการสมัคร
(2) แก่นของเรืองแสดงให้เห็นถึงความเป็นเรืองสั้นวิทยาศาสตร์ (Science Fiction ทั้ง Hard Science และ
Soft Science) / มีแนวคิดและสอดแทรกประเด็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาใดสาขาหนึง)
(3) พิจารณาจากการน่าเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเชิงวิทยาศาสตร์ / มีกลวิธีในการน่าเสนอ
แง่มุมทีแปลกใหม่ / มีคุณค่าทางวรรณศิลป์
(4) เนื้อหาไม่ขัดต่อความมันคง ความสงบเรียบร้อยของชาติและศีลธรรมอันดี
(5) หากมี ก รณี ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ คณะผู้ จั ด การประกวดขอสงวนสิ ท ธิ์ ย กเลิ ก การให้ ร างวั ล ต้ น ฉบั บ ดั ง กล่ าว
และเจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการฟ้องร้องและจะถูกด่าเนินคดีตามกฎหมายทีเกิดขึ้นด้วยตัวเอง
(6) ในกรณีทีส่งผลงานประเภทเรืองสั้นแนววิทยาศาสตร์ส่าหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี เนื้อหาสาระของ
เรืองสั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ ชีวิตของเด็กวัยรุ่น
อายุ 12-18 ปี
5. หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด
 วันที่ 20 เมษายน 2563 (เวลา 23.59 น.)
ส่าหรับการส่งทางไปรษณีย์จะนับจากวันทีประทับตราไปรษณีย์เป็นส่าคัญ
6. ประกาศผลการตัดสิน
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ทาง www.nsm.or.th
(พร้อมกันทุกประเภท)
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7. รางวัล
 แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภทเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
1.1) รุ่นประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ
จ่านวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จ่านวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จ่านวน 1 รางวัล
1.2) รุ่นเยาวชน
รางวัลชนะเลิศ

จ่านวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จ่านวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จ่านวน 1 รางวัล

ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 30,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 25,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 15,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 10,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

(2) ประเภทเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สาหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี
รางวัลชนะเลิศ
จ่านวน 1 รางวัล
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 30,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จ่านวน 1 รางวัล
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 25,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จ่านวน 1 รางวัล
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

** ผลงานทีช่ นะการประกวดจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ**
สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที โทร. 02 577 9999 ต่อ 1471-1472, 1476 (ฐิติยา, สุมัยญา)
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