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บริ ษทั หนังสื ออีเล็กทรอนิกส์ จำกัด ผูใ้ ห้บริ กำร ebooks.in.th ซึ่ งเป็ นแพลตฟอร์ มที่รวบรวมหนังสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อที่เรี ยกกันว่ำ "ebooks" ของไทย เป็ นลักษณะของคลังหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้ผอู ้ ่ำน
สำมำรถเข้ำถึงและเปิ ดอ่ำนหนังสื อได้ง่ำยผ่ำนอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น iPhone iPod iPad อุปกรณ์ที่เป็ นระบบ
Android คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และโน๊ตบุ๊ค โดยหนังสื อบนระบบจะมีท้ งั ที่หนังสื อที่แจกฟรี และหนังสื อ
ที่มำจำกนักเขียนอิสระ หรื อสำนักพิมพ์ต่ำงๆ กำรจัดประกวดหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ในครั้งนี้ จดั ให้มีข้ ึนเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษำและประชำชนทัว่ ไปที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรจัดทำหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้มีเวที
แสดงและเผยแพร่ ผลงำนของตนเองต่อสำธำรณชน อีกทั้งเป็ นกำรร่ วมรณรงค์ให้เกิดกำรพัฒนำและเพิ่มปริ มำณ
กำรใช้งำนหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ ให้มำกขึ้ น อันเป็ นกำรช่ วยประหยัดทรั พยำกรธรรมชำติ ให้กบั ประเทศได้
อย่ำงมำก ดังมีขอ้ กำหนดและรำยละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติผเู้ ข้ำประกวด
1.1 กำรประกวดแบ่งเป็ น 2 ระดับคือ
- ระดับ ไม่ เ กิ น อุ ด มศึ ก ษำหรื อ เที ย บเท่ ำ ต้อ งเป็ นบุ ค คลที่ มี สั ญ ชำติ ไ ทย ซึ่ งก ำลัง ศึ ก ษำอยู่ใ น
สถำนศึกษำใดก็ได้ มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ในวันที่ประกำศผล (วันที่ 1 ตุลำคม 2556)
- ระดับประชำชนทัว่ ไป ต้องเป็ นบุคคลที่มีสัญชำติไทย ไม่จำกัดอำยุ
2. หลักเกณฑ์กำรประกวด
2.1 จัดทำวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภำษำไทยเป็ นไฟล์ .PDF ภำยใต้แนวคิด “ เปลี่ยน ” จำนวนไม่เกิน
50 หน้ำกระดำษ โดยให้ผูเ้ ข้ำประกวดตั้งชื่ อเรื่ อง ออกแบบปกและนำเสนอผลงำนโดยไม่จำกัด
แนวเรื่ องและรู ปแบบกำรนำเสนอ ไม่ว่ำจะเป็ นบทควำม นิ ยำย กำร์ ตูน ภำพประกอบคำบรรยำย
ฯลฯ
2.2 วรรณกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ส่งประกวด ต้องเรี ยบเรี ยงขึ้นด้วยตนเอง ถ้ำมีคำประพันธ์ คำคม คำ
พังเพย คำสุ ภำษิต สำนวน โวหำร ฟอนต์ ข้อควำม รู ปภำพ ภำพพิมพ์ และสิ่ งอื่นใดที่บุคคลอื่น
ได้จดั ทำขึ้ น หรื อมี ลิ ขสิ ท ธิ์ จะต้องไม่ล ะเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ และกำรอ้ำงอิ ง นั้นต้องอ้ำ งแหล่ งที่ มำให้
ถูกต้องและเรี ยบร้อย
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2.3 ผูท้ ี่สนใจมีสิทธิ ส่งหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ เข้ำประกวดได้คนละไม่เกิน 1 เล่ม และส่ งประกวดได้
แค่ 1 ระดับกำรแข่ง ขันเท่ำ นั้น และผลงำนที่ ส่ง เข้ำ ประกวดต้องไม่เคยนำออกจำหน่ ำ ย ส่ งเข้ำ
ประกวด หรื อได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดใดๆ มำก่อน
2.4 หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่ได้รับรำงวัลทุกสำนวนให้บริ ษทั หนังสื ออีเล็กทรอนิ กส์ จำกัด เป็ นผูม้ ี
ลิขสิ ทธิ์ ในกำรเผยแพร่ ได้
2.5 กรณี ที่คณะกรรมกำรมีขอ้ สงสัยในผลงำนใด คณะกรรมกำรมีสิทธิ์ ที่จะเชิ ญเจ้ำของผลงำนนั้นมำ
สอบถำมได้ ณ. บริ ษทั หนังสื ออีเล็กทรอนิกส์ จำกัด ก่อนประกำศผลรำงวัล
2.6 หำกหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเข้ำประกวดไม่เข้ำหลักเกณฑ์ คุณภำพผลงำนไม่ได้มำตรฐำนตำมที่
กำหนด หรื อกระทำผิดกติกำกำรประกวด คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำงดเว้นกำรให้รำงวัลหนึ่ ง
รำงวัลใดก็ได้ กำรตัดสิ นของคณะกรรมกำรกำรประกวดถือเป็ นที่สุด
2.7 จำกัดมิให้พนักงำน กรรมกำร หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกำรตัดสิ น มิให้ส่งผลงำนเข้ำประกวดในครั้ง
นี้
3. วิธีกำรเข้ำประกวดและกำรโหวต
3.1 สมัค รเป็ นนัก เขี ย นในเว็บ ไซต์ www.ebooks.in.th โดยระบุ ร ำยละเอี ย ด ชื่ อ ที่ อ ยู่ อำยุ อี เมล์
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ และสถำบันกำรศึกษำ ให้ถูกต้องตรงกับควำมเป็ นจริ ง (ในกรณี เข้ำ
ประกวดในระดับไม่เกินอุดมศึกษำ)
3.2 อัพโหลดผลงำนเป็ นไฟล์ .PDF ผ่ำนทำง ID ที่สมัครตำมข้อ 3.1 โดยสำมำรถส่ งวรรณกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เข้ำประกวดได้เพียงคนละ 1 ระดับชั้นและระดับชั้นที่ส่งเข้ำประกวดได้ไม่เกิ นคน
ละ 1 เล่ม(ไฟล์) เท่ำนั้น
3.3 วรรณกรรมที่เข้ำประกวดต้องเผยแพร่ ให้บุคคลทัว่ ไปอ่ำนและดำวน์โหลดได้ฟรี
3.4 บุคคลที่จะเข้ำร่ วมในกำรโหวตให้ผลงำนวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิ ได้รับรำงวัลในกำร
เข้ำร่ วมโหวตได้น้ นั จะต้องสมัครเป็ นผูอ้ ่ำนหรื อนักเขียนในเว็บไซต์ www.ebooks.in.th โดยระบุ
รำยละเอียด ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หมำยเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ ให้ครบถ้วนและถูกต้องตรงกับควำมเป็ น
จริ ง
3.5 กำรโหวตสำมำรถโหวตได้ท ำงเว็บ ไซต์ www.ebooks.in.th

และ Facebook

ในหน้ ำ

http://www.facebook.com/ebooksinth กำรนับคะแนนโหวตจะไม่รวมคะแนนที่ มีลกั ษณะเป็ นส
แปมโหวต หรื อเป็ นคะแนนของบุคคลที่โหวตไม่มีตวั ตนจริ งที่สำมำรถติดต่อได้
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4. กำหนดระยะเวลำในกำรประกวด
4.1 เริ่ มเปิ ดให้ส่งผลงำนเข้ำประกวดได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2556 เป็ นต้นไป
4.2 หมดเขตส่ งผลงำนเข้ำประกวดในวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 โดยยึดเวลำใน Server ของกองประกวด
เป็ นสำคัญ
4.3 หมดเขตกำรโหวตให้ผลงำนประกวดในวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 โดยยึดเวลำใน Server ของกอง
ประกวดเป็ นสำคัญ
4.4 ประกำศผลในวันที่ 1 ตุลำคม 2556 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.ebooks.in.th
5. เกณฑ์กำรตัดสิ น
5.1 หัวข้อและเนื้อหำ

35 เปอร์เซ็นต์

5.2 ควำมคิดสร้ำงสรรค์

30 เปอร์เซ็นต์

5.3 เทคนิคกำรนำเสนอผลงำน

20 เปอร์เซ็นต์

5.4 ควำมถูกต้องของกำรใช้ภำษำและกำรสื่ อสำร

10 เปอร์เซ็นต์

5.5 จำนวนยอดดำวน์โหลด และกำรโหวต

5 เปอร์เซ็นต์

6. รำงวัล
6.1 ระดับไม่เกินอุดมศึกษำหรื อเทียบเท่ำ
รำงวัลที่ 1
เงินรำงวัล
50,000.- บำท และโล่เกียรติคุณ
รำงวัลที่ 2
เงินรำงวัล
20,000.- บำท และโล่เกียรติคุณ
รำงวัลที่ 3
เงินรำงวัล
10,000.- บำท และโล่เกียรติคุณ
รำงวัลชมเชย 2 รำงวัล ๆ ละ
2,000.- บำท และเกียรติบตั ร
รำงวัลสำหรับผูท้ ี่ร่วมโหวต จะสุ่ มคัดเลือกจำกผูร้ ่ วมโหวต ได้รับ ipad mini จำนวน 1 รำงวัล
รำงวัล Top Vote + Top Download ได้รับ เงินรำงวัล 5,000.- บำท จำนวน 1 รำงวัล
6.2 ระดับประชำชนทัว่ ไป
รำงวัลที่ 1
เงินรำงวัล
50,000.- บำท และโล่เกียรติคุณ
รำงวัลที่ 2
เงินรำงวัล
20,000.- บำท และโล่เกียรติคุณ
รำงวัลที่ 3
เงินรำงวัล
10,000.- บำท และโล่เกียรติคุณ
รำงวัลชมเชย 2 รำงวัล ๆ ละ
2,000.- บำท และเกียรติบตั ร
รำงวัลสำหรับผูท้ ี่ร่วมโหวต จะสุ่ มคัดเลือกจำกผูร้ ่ วมโหวต ได้รับ ipad mini จำนวน 1 รำงวัล
รำงวัล Top Vote + Top Download ได้รับ เงินรำงวัล 5,000.- บำท จำนวน 1 รำงวัล
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รำยละเอียดสำมำรถติดตำมได้ใน www.ebooks.in.th และ http://www.facebook.com/ebooksinth หรื อ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริ ษทั หนังสื ออีเล็กทรอนิ กส์ จำกัด หมำยเลขโทรศัพท์ 02-6940299 ต่อ 306
หมำยเลขโทรสำร 02-6940293 หรื อคุณสัญญำ บัณฑิตลักษณะ หมำยเลข 082-3852-999 ในวันและเวลำรำชกำร
-----------------------------------------------------------------------------------------

