รายละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขันการประกวดออกแบบสื่อ Infographic
“จริยธรรมในการใช้งานดิจิทัล Digital Ethic”
สํา นัก ดิจิทัล เพื่อ การศึก ษา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม่ ขอเชิญ ผู้ที่ส นใจ ส่ง ผลงานเข้า ร่ว ม
ประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมในการใช้งานดิจิทัล Digital Ethic” ชิงเงิน
รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป
กติกา และข้อกําหนดเกี่ยวกับผลงาน
1. ส่ง ผลงานในรูป แบบ สื่อ ประชาสัม พัน ธ์ Infographic ภายใต้หัว ข้อ “จริย ธรรมในการใช้ง าน
ดิจิทัล Digital Ethic” ผลงานขนาดไม่น้อยกว่า A3 (11.7X16.5 นิ้ว หรือ 29.7X42.0 ซม.) และ
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 200 dpi
2. ออกแบบผลงานจากเนื้อหาที่กําหนดให้ โดยดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ www.digital.cmru.ac.th
หัวข้อ ประกวดออกแบบสื่อ infographic ประจําปี 2561
3. ผลงานที ่อ อกแบบจะต้อ งไม่ป รากฏโลโก้ ที ่ม ีส ่ว นหนึ ่ง ส่ว นใดกล่า วถึง ยี ่ห ้อ ตราสิน ค้า หรือ
เครื่อ งหมายการค้า ใดๆ และไม่ใ ช้ภ าพประกอบที่เ ป็น ลิข สิท ธิ์ข องบุค คลภายนอกโดยไม่ไ ด้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
4. ชิ้นงานต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และออกแบบโดยผู้ส่งผลงานเอง อีกทั้งไม่เคยถูกเผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
5. ผู้ส่ง ผลงานต้อ งไม่ล ะเมิด กฎหมายว่า ด้ว ยลิข สิท ธิ์แ ละทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา หากมีก ารร้อ งเรีย น
เกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี
6. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ไม่เกิน 2 ผลงานต่อหนึ่งหัวข้อ
7. ปริ้น ผลงานในรูป แบบสีล งกระดาษ ขนาดไม่น้อ ยกว่า A4 1 แผ่น และบัน ทึก ไฟล์ผ ลงานใน
รูป แบบไฟล์. JPEG และ .Ai ที่มีค วามละเอีย ดไม่น้อ ยกว่า 200 dpi ลงซีดี หรือ ดีวีดี จํา นวน 1
แผ่น
8. กรอกใบสมัค รเข้า ร่ว มการประกวด โดยสามารถดาวน์โ หลดใบสมัค รจากเว็บ ไซ ต์
www.digital.cmru.ac.th หัว ข้อ ประกวดออกแบบสื่อ infographic ประจํา ปี 2561 หรือ
ขอรับที่สํานักงาน สํานักดิจิทัล เพื่อการศึกษา ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
9. ส่ง ผลงานในรูป แบบกระดาษ ไฟล์ผ ลงาน และ ใบสมัค ร ได้ตั้ง แต่วัน นี้ – 10 เมษายน 2561
ทางไปรษณีย์ มาที่ สํานักดิจิทัล เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้า งเผื อ ก
ต.ช้า งเผือ ก อ.เมือ ง จ.เชีย งใหม่ 50300 วงเล็บ มุม ซอง (ส่ง ผลงานเข้า ประกวด) หรือ ส่ง ณ
สํานักงาน สํานักดิจิทัล เพื่อการศึก ษา ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เชียงใหม่
10. ประกาศผลการประกวด 25 เมษายน 2561 และรับเงินรางวัลวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน
1. การตีความของเนื้อหาสู่การออกแบบที่ชัดเจน ตรงประเด็น
2. ความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น เกิดความประทับใจ
3. ความสวยงามสมบูรณ์ในการออกแบบ
รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท
4. รางวัลชมเชย รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 500 บาท (จํานวน 4 รางวัล)
*** สอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053-885-934 ในวันและเวลาราชการ

เนื้อหาสําหรับการออกแบบ Infographic
จริยธรรมในการใช้งานดิจิทัล (Digital Ethic)
หลักศีลธรรมจรรยาที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ PAPA ประกอบด้วย
1. ความเป็น ส่ว นตัว (Information Privacy) หมายถึง สิท ธิที่จ ะอยู่ต ามลํา พัง และเป็น สิท ธิท่ี
เจ้าของสามารถที่จะควบคุม ข้อมูลของตนเองในการเปิด เผยให้กับผู้อื่น สิท ธินี้ใ ช้ได้ครอบคลุม ทั้งปัจเจก
บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์การต่างๆ
2. ความถูกต้อง (Information Accuracy) ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และ
เรียกใช้ข้อมูล คุณลักษณะที่สําคัญ คือ ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือมาก
น้อ ยเพีย งใดย่อ มขึ้น อยู่กับ ความถูก ต้อ งในการบัน ทึก ข้อ มูล ด้ว ย ประเด็น ด้า นจริย ธรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ความถูก ต้อ งของข้อ มูล โดยทั่ว ไปจะพิจ ารณาว่า ใครจะเป็น ผู้รับ ผิด ชอบต่อ ความถูก ต้อ งของข้อ มูล ที่
จัดเก็บและเผยแพร่
3 ความเป็น เจ้า ของ (Information Property) สิท ธิค วามเป็น เจ้า ของ หมายถึง กรรมสิท ธิ์ใ น
การถือครองทรัพย์สิน ในสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ มักจะกล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่ง
ลิขสิทธิ์ในการใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้าและบริษัท จึงต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ
4. การเข้า ถึง ข้อ มูล (Data Accessibility) ปัจ จุบ ัน การเข้า ใช้ง านโปรแกรม หรือ ระบบ
คอมพิว เตอร์ม ัก จะมีก ารกํ า หนดสิท ธิต ามระดับ ของผู ้ใ ช้ง าน ทั ้ง นี ้ เพื ่อ เป็น การป้อ งกัน การเข้า ไป
ดําเนินการต่างๆ กับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการรักษาความลับของข้อมูล การเข้าถึง
ข้อ มูล ของผู้อื่น โดยไม่ไ ด้รับ ความยิน ยอมนั้น ก็ถือ เป็น การผิด จริย ธรรมเช่น เดีย วกับ การละเมิด ข้อ มูล
ส่วนตัว
บัญญัติ 10 ประการ ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ต่อไปนี้เป็นจรรยาบรรณที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยึดถือไว้เสมือนเป็นแม่บทแห่งการปฏิบัติเพื่อ
ระลึกและเตือนความจําเสมอ
1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทําร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
2. ต้องไม่รบกวนการทํางานของผู้อื่น
3. ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
8. ต้องไม่นําเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
9. ต้องคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทําของท่าน
10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท
(คัดลอกข้อความบางส่วนจาก คุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. สืบค้นจาก
http://www.softbizplus.com/computer/704-ethics-in-the-computer)
ผู้ออกแบบสามารถย่นย่อหรือเพิ่มเติมเนื้อหาให้เหมาะสมกับการออกแบบได้
แต่องค์ความรู้ที่ได้ต้องไม่น้อยไปกว่าที่กําหนดให้

