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โครงการประกวดสื่อรณรงคเ์พ่ือการใชง้านคอมพิวเตอร ์

และอินเทอรเ์น็ตอยา่งปลอดภยั 
 

จัดโดย สมาคมความมั่นคงปลอดภยัระบบสารสนเทศแหง่ประเทศไทย (TISA) 

 

 

 

ประเภทผลงาน 1. โปสเตอร ์ขนาด A4 (สหีรอืขาวด า) 

2. VDO Clip ความยาวไม่เกนิ 120 วนิาท ี 

(ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 640x480pixels) 

ผูม้สีทิธสิง่ผลงานเขา้

ประกวด 

1. นสิตินักศกึษา 

2. บุคคลทั่วไป 

ภาษาทีใ่ช ้ ไทย 

เป้าหมายของผลงาน เพือ่สรา้งความตระหนักถงึความส าคญั ปัญหา และขอ้ควรระวงัในการใชง้าน 

ใหแ้กผู่ใ้ชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตทั่วไป 

รางวลั  

ประเภท โปสเตอร ์ นักศกึษา บุคคลทั่วไป 

รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่1 10,000 บาท 15,000 บาท 

รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่2 5,000 บาท 10,000 บาท 

 

ประเภท VDO Clip นักศกึษา บุคคลทั่วไป 

รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่1 15,000 บาท 20,000 บาท 

รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่2 10,000 บาท 15,000 บาท  
วธิกีารสง่ผลงานเขา้ประกวด e-mail ผลงานพรอ้มขอ้มูลประวตัแิละขอ้มูลตดิตอ่ของผูส้ง่ผลงานมาที ่

info@tisa.or.th (ส าหรับ VDO Clip ให ้upload ขึน้ YouTube แลว้สง่ link 

มาตาม e-mail)  

วนัสิน้สดุการรับผลงาน 30 กนัยายน 2553 

ประกาศผลการตดัสนิ 13 ตลุาคม 2553 (ในงานสมัมนา CDIC2010) 

สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ Email: info@tisa.or.th 

โทร. 02-650-5771 ตอ่ 107  (คณุวราพงศ)์ 
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โครงการประกวดสือ่รณรงคเ์พือ่การใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตอยา่งปลอดภยัโครงการประกวดสือ่รณรงคเ์พือ่การใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตอยา่งปลอดภยั   
  

  

จัดโดย สมาคมความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศแหง่ประเทศไทย (TISA) 
 

รายละเอยีดและเง ือ่นไขการสง่ผลงานเขา้ประกวด 

 

National Cybersecurity Awareness Contest (NCAC2010) 

 

 1. หลกัการและเหตผุล 

 โลกไซเบอร์ในปัจจุบันมีภัยคุกคามดา้นความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศหลากหลายรูปแบบและมเีพิม่มากขึน้

อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ทีม่ผีลกระทบต่อองคก์รและทีเ่ป็นส่วน

บคุคล การป้องกันในมุมมองดา้นกระบวนการ (Process) 

และเทคโนโลยี (Technology) ไม่เพียงพอ เพราะ

จุดอ่อนที่ส าคัญที่สุด คือ “คน” (People) ซึ่งมีความ

จ าเป็นจะตอ้งรู เ้ท่าทันภัยต่าง ๆ ไดทั้ ้งในเชงิป้องกัน 

(preventive) และเชงิปรับปรุงแกไ้ข (corrective) 

 ดังนั้น จุดเริ่มและเป็นจุดส าคัญที่สุดในการเสริมสรา้ง

ทักษะหรือความรู ้หรือตดิอาวุธทางปัญญาใหก้ับ “คน” 

เพื่อใหรู้เ้ท่าทันภัยและสามารถต่อกรกับภัยคุกคามได ้

อยา่งเป็นผล คอื การสรา้งความตระหนักดา้นความม่ันคง

ปลอดภัย (Security Awareness) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

การใชส้ือ่ประชาสัมพันธ ์การอบรม เป็นตน้  

 การสรา้งความตระหนัก (Security Awareness) เป็นมูล

ฐานของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยใหก้ับระบบ

คอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลู โดยเฉพาะอยา่งยิง่กับการใชง้าน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในโลกไซเบอร์ ยิง่มคีวามตระหนัก

ไดเ้ร็ว ไดก้อ่น ไดท้ัน ก็จะยิง่เป็นการป้องกันภัยไดด้กีว่า

จะตอ้งไปท าการแกไ้ขเมือ่เกดิผลรา้ยของเหตุการณ์ การ

รเิริม่ใหม้คีวามตระหนักส าหรับกลุ่มเป้าหมายวัยศกึษาจะ

เป็นการบม่เพาะทีด่ ีขณะทีก่ารสรา้งความตระหนักใหก้ับ

กลุ่มคนวัยท างานก็จะเป็นการช่วยใหก้ารใชง้านระบบ

อนิเทอรเ์น็ต ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

ไดอ้ยา่งปลอดภัยทัง้ตอ่ตนเองและตอ่องคก์ร 

 

2. วตัถุประสงค ์

2.1. เพือ่สรา้งความตระหนักถงึความส าคัญ ปัญหา และขอ้ควร

ระ วัง ในการ ใชง้ าน  ให แ้ก่ผู ้ใช ค้อมพิว เตอร์แล ะ

อนิเทอรเ์น็ตทั่วไป 

2.2. เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารเรยีนรูแ้ละฝึกฝนทักษะดา้นการจัดท า

สื่อส าหรับการสรา้งความตระหนักดา้นความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศ 

 

3. ขอบเขต 

3.1. การสรา้งสรรค์ผลงานในการจัดท า “สื่อ” เพื่อส่งเขา้

ประกวด แบ่งเป็น “ประเภทสิง่พิมพ์” (Printed Media) 

และ “ประเภทหนังสัน้” (Short VDO Clip) 

3.2. เนื้อหาครอบคลมุถงึการสรา้งความตระหนักต่อภัยคุกคาม

ประเภทต่าง ๆ รูปแบบต่าง ๆ ที่มีต่อการใชง้านระบบ

อนิเทอรเ์น็ต ระบบเครอืขา่ย ระบบสารสนเทศ และรวมถงึ

เครอืขา่ยสังคมออนไลน์ 

 

 

4. ประเภทผลงาน 

4.1. “ประเภทสิ่งพิมพ์” (Printed Media) หมายถึง สื่อ

ภาพนิง่ โปสเตอรส์หีรอืขาวด า ทีเ่ป็นผลงานส าเร็จเพือ่ใช ้

ในการจัดพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ไดแ้ก่ โปสเตอร ์

แผ่นพับ เป็นตน้  

4.2. “ประเภทหนงัส ัน้” (Short VDO Clip) หมายถึง สื่อที่

เป็นภาพเคลือ่นไหว คลปิวดิโีอ แฟลช (Flash) หรือ เอนิ

เ มชั่ น  (Animation) โด ย บันทึก เ ป็น  soft file ด ว้ ย

นามสกุลไฟล์ใด ๆ ที่สามารถอ่านและเรียกดูไดด้ว้ย

โปรแกรมมาตรฐาน มคีวามละเอยีดไมน่อ้ยกว่า 640x480 

pixels ความยาวไมเ่กนิ 120 วนิาท ี

 

5. การจดัแบง่กลุม่ผูส้ง่ผลงานเขา้ประกวด 

5.1. “ประเภทนกัศกึษา”  

 ส าหรับผูท้ีเ่ป็นนักเรยีน นสิติ นักศกึษา ในระดับการศกึษา

สงูสดุคอืระดับปรญิญาตร ีโดยผูส้ง่ผลงานจะตอ้งมอีายไุม่

เกนิ 24 ปี 

5.2. “ประเภทบุคคลท ัว่ไป”  

 ส าหรับกลุ่มบุคคลอืน่ทีน่อกเหนือจากความหมายในขอ้ 

5.1 ประเภทนักศกึษา 

 

6. เง ือ่นไขการสง่ผลงานเขา้ประกวด 

6.1. การจัดท าและส่งผลงานเขา้ประกวดสามารถท าไดทั้ง้

บคุคลและกลุม่บคุคล 

6.2. บคุคลหรอืกลุม่บคุคลสามารถสง่ผลงานเขา้ประกวดไดไ้ม่

จ ากัดจ านวนและไมจ่ ากัดประเภท (ตามเงื่อนไขของ ขอ้ 

4. ประเภทผลงาน และ ขอ้ 5. การจัดแบ่งกลุ่มผูส้่งผล

งานเขา้ประกวด)  

6.3. ผูส้่งผลงานเขา้ประกวดประเภทสิง่พมิพ์ ตอ้งส่งผลงาน

ส าเร็จทีจั่ดพมิพบ์นกระดาษขนาด A4 พรอ้มกับ soft file 

ตน้ฉบับ 

6.4. ผูส้่งผลงานเขา้ประกวดประเภทหนังสัน้ ตอ้งส่งผลงาน

ส าเ ร็จที่เป็น soft file ที่สามารถเรียกดูไดโ้ปรแกรม

มาตรฐาน 

6.5. ผูส้่งผลงานเขา้ประกวด จะตอ้งส่งผลงานพรอ้มทัง้แจง้

รายละเอยีด อยา่งนอ้ย ดังนี้ 

 (1) หลักการและเหตผุล 

 (2) กลุม่เป้าหมายส าหรับสือ่ทีจั่ดท า 

 (3) เนื้อหาทีต่อ้งการน าเสนอ 

 (5) เทคโนโลย ีเทคนคิ วธิกีารและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ

จัดท าสือ่และเรยีกดไูฟล ์และนามสกลุ soft file  

 (6) รายละเอยีดผูจั้ดท า (ชือ่บคุคลหรือกลุ่มบุคคล และ 

สถานทีท่ างาน/สถาบันการศกึษา) และชือ่ตัวแทน

ในการตดิตอ่ 



โครงการประกวดสือ่รณรงคเ์พือ่การใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตอยา่งปลอดภยัโครงการประกวดสือ่รณรงคเ์พือ่การใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตอยา่งปลอดภยั   
  

  

จัดโดย สมาคมความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศแหง่ประเทศไทย (TISA) 
 

รายละเอยีดและเง ือ่นไขการสง่ผลงานเขา้ประกวด 

 

National Cybersecurity Awareness Contest (NCAC2010) 

 

 6.6. สาระในผลงานควรแสดงใหเ้ห็นถงึปัญหาปัจจุบัน พรอ้ม

ทัง้ขอ้มลูประกอบตา่ง ๆ และวธิกีารป้องกัน ทีต่อ้งการสือ่

และรณรงค์สรา้งความตระหนักในการใชง้านระบบ

คอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตอยา่งปลอดภัย  

6.7. ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดตอ้งใชภ้าษาไทยเป็นภาษาหลัก

ในการน าเสนอสาระส าคัญ โดยอาจมีภาษาอื่น เช่น 

ภาษาอังกฤษเป็นองคป์ระกอบตามความเหมาะสม 

6.8. ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด ตอ้งเป็นผลงานทีส่รา้งสรรคข์ ึน้

ใหม่ ไม่ลอกเลยีนแบบหรือละเมดิลขิสทิธิผ์ูอ้ ื่น รวมทัง้

ตอ้งไมเ่คยเผยแพร่ตอ่สาธารณะหรือใชป้ระโยชน์ในทาง

ธุรกจิ/เชงิพาณชิยม์ากอ่น 

6.9. ผลงานทีช่นะการประกวดจะไดรั้บการสง่เสรมิและเผยแพร่

สูส่าธารณะหรอืกลุม่เป้าหมายตามความเหมาะสม 

6.10. ผลงานที่ส่งเขา้ประกวดถือเป็นกรรมสทิธิ์ของสมาคม

ความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) เพื่อ

น าไปใชส้ง่เสรมิหรอืพัฒนาส าหรับใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

สรา้งความตระหนักดา้นความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

ตอ่ไป 

6.11. คณะกรรมการสมาคมความ ม่ันคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ (TISA) คณะผู จั้ดงาน NCAC2010 และ 

CDIC2010 ไมม่สีทิธิส์ง่ผลงานเขา้ประกวด 

6.12. ค าตัดสนิของคณะกรรมการสมาคมความม่ันคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ (TISA) ถอืเป็นส ิน้สดุ 

 

7. การตดัสนิ 

7.1. ผูร้่วมงาน CDIC2010 ร่วมโหวต ในงาน 

7.2. การใหค้ะแนน โดยคณะกรรมการสมาคมความม่ันคง

ปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) 

 

8. การสง่ผลงาน 

 แจง้การสง่ผลงานอยา่งเป็นทางการพรอ้มรายละเอยีดมาที ่

 E-mail:  info@tisa.or.th 

 Subject: “สง่ผลงานประกวด National Cybersecurity 

Awareness Contest 2010” 

8.1. ประ เภทสิ่งพิมพ์  จัดท าต น้ฉบับสื่อส ิ่งพิมพ์พร อ้ ม

รายละเอยีด บันทกึเป็นซอฟตไ์ฟลล์งในแผ่นซดี ีและส่ง

ดว้ยตนเองหรอืทางไปรษณีย ์ระบหุนา้ซองเอกสาร 

 “โครงการประกวดสือ่รณรงคเ์พือ่การใชง้าน

คอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตอยา่งปลอดภยั” 

(NCAC2010) 

 บรษัิท เอซสิ โปรเฟสชัน่นัล เซน็เตอร ์จ ากัด  

 เลขที ่62 หอ้ง 2101 อาคารมลิเลนเนีย ถนนหลังสวน 

แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กทม. 10330 

8.2. ประเภทหนังสัน้ (Short VDO Clip) จัดท าตน้ฉบับพรอ้ม

รายละเอียด บันทกึเป็นซอฟต์ไฟล์ลงในแผ่นซีดี หรือ  

upload ขึน้ YouTube แลว้ส่ง Link แจง้รายละเอยีดมา

ทาง E-mail 

 

9. ก าหนดเวลาการสง่ผลงานและการประกาศผล 

9.1. ก าหนดส่งผลงาน ภายในวันที ่30 กันยายน 2553 เวลา 

17:30 น. 

9.2. ประกาศผลการตัดสนิและมอบรางวัลใหแ้ก่ผูช้นะการ

ประกวด  ในงานสัมมนา Cyber Defense Initiative 

Conference 2010 (CDIC2010) วันพุธที่ 13 ตุลาคม 

2553 เวลา 17:30 น. หอ้งรอยัลจูบลิีบ่อลรูม อมิแพค 

เมอืงทองธานี 

 

10. ตดิตอ่ฝ่ายประสานงานโครงการ หรอืขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 บรษัิท เอซสิ โปรเฟสชัน่นัล เซน็เตอร ์จ ากัด  

 (ฝ่ายประสานงานโครงการ คณุวราพงศ)์ 

 เลขที ่62 หอ้ง 2101 อาคารมลิเลนเนีย ถนนหลังสวน 

แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กทม. 10330 

 โทร. 02-650-5771 ตอ่ 107  แฟกซ:์ 02-650-5776 

 E-mail:  info@tisa.or.th 

 

 

  

 

11. ประเภทรางวลั 

ประเภทสิง่พมิพ ์(Poster) นักศกึษา บคุคลท่ัวไป 

 รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่1 เงนิรางวัล 10,000 บาท เงนิรางวัล 15,000 บาท 

 รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่2 เงนิรางวัล 5,000 บาท เงนิรางวัล 10,000 บาท 

ประเภทหนังสัน้ (VDO Clip) นักศกึษา บคุคลท่ัวไป 

 รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่1 เงนิรางวัล 15,000 บาท เงนิรางวัล 20,000 บาท 

 รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่2 เงนิรางวัล 10,000 บาท เงนิรางวัล 15,000 บาท 
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