




อีกท้ังคุณครูยังน ำแอปพลิเคชันน้ีไปใช้

เป็นเคร่ืองมือส ำหรับทบทวนเน้ือหำกำรเรียนรู้ 

และยังต่อยอดกลำยเป็นกิจกรรรม

ท้ังในและนอกห้องเรียนได้อีกด้วย 

เป็นกิจกรรมท่ีน ำเน้ือหำบท เรียนของ 5 หมวดหมู่รำยวิชำ 

ท่ีถอดมำจำก 5 รำยกำรของช่อง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก 

ให้กลำยมำเป็น แอปพลิเคชันเกมตอบค ำถำมสนุก ๆ 

เพื่อทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถของนักเรียน

ภำพรวมของกิจกรรม 
ALTV Quiz Challenge



ALTV Quiz Challenge
มคีุณครูและนักเรยีนให้ความสนใจและตอบรบั

จ านวน 4,711 คน
คุณครู | 2,150 คน 
นักเรยีน | 2,560 คน
โรงเรยีน | 963 โรงเรยีน 

มโีรงเรยีนเข้ารอบท้ังหมด 100 โรงเรยีน 
แบ่งเป็น 5 ภูมิภาค 

ภาคเหนือ 20 โรงเรยีน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 โรงเรยีน 
ภาคกลาง 20 โรงเรยีน 
ภาคตะวันออกและตะวันตก 20 โรงเรยีน 
ภาคใต้ 20 โรงเรยีน

มคีุณครูและนักเรยีนให้ความสนใจและตอบรบั

จ านวน 4,842 คน
คุณครู | 330 คน 
นักเรยีน | 13,411 คน
โรงเรยีน | 1,330 โรงเรยีน 

(1โรงเรยีน ต่อ 1 คน) 

มโีรงเรยีนเข้ารอบท้ังหมด 100 โรงเรยีน 
แบ่งเป็น 5 ภูมิภาค 

ภาคเหนือ 20 โรงเรยีน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 โรงเรยีน 
ภาคกลาง 20 โรงเรยีน 
ภาคตะวันออกและตะวันตก 20 โรงเรยีน 
ภาคใต้ 20 โรงเรยีน

ปทีี่ ปทีี่



o ALTV Quiz Challenge ช่วยทบทวนบทเรียนของนกัเรียน

o ALTV Quiz Challenge เป็นสว่นหนึ่งของสื่อกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน และคุณครูสำมำรถ 

น ำไปประกอบกำรเรียนกำรสอนได้จริง และยงัสำมำรถใช้เวลำว่ำงใหเ้กิดประโยชน์

o รำยกำรนีท้ ำใหค้ณุครูและนกัเรียนได้รู้จัก สนใจและติดตำมรำยกำรของ ALTV เพิ่มขึน้

o นกัเรียนได้ควำมรู้เพิ่มมำกขึน้จำกกำรเรียนภำยในห้องเรียน เพรำะรำยกำรทำง ALTV มีควำม

หลำกหลำย และสำมำรถเขำ้ใจได้ง่ำย

o สื่อที่ใช้มคีวำมทันสมยั เขำ้ถึงได้ง่ำย สำมำรถใช้งำนได้ตลอด

o รำยกำรนีเ้ปิดโอกำสใหค้ณุครู นกัเรียน และโรงเรียนท่ัวประเทศได้เขำ้ร่วมกันอยำ่งท่ัวถึง

ข้อดแีละประโยชน์ของกิจกรรม 

ALTV Quiz Challenge ครั้งทีผ่่านมา



ปัญหาและแนวทางปรบัปรุงแก้ไขกิจกรรมทีผ่่านมา
ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข

o กำรเข้ำสู่ระบบในแอปพลิเคชัน เมื่อเข้ำพร้อมกันเป็นจ ำนวนมำก บำงครั้งเกิดกำร 

Error
>> เพ่ิมพ้ืนท่ีกำรเข้ำข้อมูลให้มีขนำดใหญ่ข้ึน เพ่ือลดกำร Error

o ระยะเวลำและกำรประชำสัมพันธ์น้อยเกินไป ท ำให้เกิดควำมฉุกละหุก และ

โรงเรียนเข้ำร่วมได้ไม่เยอะเท่ำท่ีควร
>> เพ่ิมช่องทำง และระยะเวลำกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้มำกข้ึน 

o เมื่อจ ำกัดจ ำนวนคุณครู 1 ท่ำน ต่อ 1 โรงเรียน ท ำให้จ ำนวนโรงเรียนท่ีเข้ำร่วม

น้อยลง และคุณครูในโรงเรียนแต่ละคนก็ให้ควำมสนใจมำกกว่ำ 1 คน

>> คุณครูสำมำรถลงทะเบียนได้มำกกว่ำ 1 คนต่อโรงเรียน เพ่ือให้

คุณครูชักชวนนักเรียนให้มำลงทะเบียนได้มำกย่ิงข้ึน

o จ ำนวนผู้เข้ำรับชมกำรแข่งขันในแต่ระรอบผ่ำน Live ค่อนข้ำงน้อย อำจเกิดจำก

ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์น้อยเกินไป

>> เปล่ียนวิธีกำรให้รำงวัลส ำหรับกองเชียร์ เพ่ือเพ่ิมยอดผู้ชมในรอบ 

Live และเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

o บำงโรงเรียนท่ีรอบน้ีไม่ผ่ำนเข้ำรอบ ครั้งต่อไปก็จะไม่สนใจเข้ำร่วม เน่ืองจำกกลัว

แข่งแล้ว และไม่เข้ำรอบอีก เด็ก ๆ จะเสียก ำลังใจ

>> กระตุ้นด้วยรำงวัลท่ีมำกข้ึน รวมท้ังใช้ติวเตอร์ในกำรออกค ำถำม 

เพ่ือให้เด็ก ๆ ไม่คำดหวังแค่จะได้รำงวัล แต่เป็นกำรทบทวนควำมรู้ด้วย 

o กำรมอบวุฒิบัตรท่ีผ่ำนมำ จะมอบให้เฉพำะโรงเรียนและนักเรียนท่ีผ่ำนเข้ำรอบ

เท่ำน้ัน ท ำให้คุณครูไม่ค่อยอยำกให้นักเรียน สมัครเข้ำมำ

>> คุยกับทำง สพฐ. เพ่ือเพ่ิมรำงวัลท่ีเป็นวุฒิบัตรให้กับนักเรียนท่ีเข้ำ

ร่วมกิจกรรมทุกคน

o โรงเรียนบำงพ้ืนท่ีขำดโอกำส ด้วยปัญหำสัญญำณอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ในกำร

เข้ำร่วมกิจกรรม
*****



[ตัวค าถาม]
มำจำกติวเตอร์ชื่อดังในแต่ละรำยวิชำจะเป็นผู้ออกค ำถำม 

เพื่อใหต้รงกับสำระเรียนรู้ที่มกัจะพบเจอใหห้อ้งสอบ 

ท ำใหน้กัเรียนที่เขำ้ร่วมกิจกกรมได้ทบทวน 

และติวขอ้สอบแต่ละรำยวิชำไปในตัว

ความพเิศษของกิจกรรมในปีที ่3



ภำษำอังกฤษ
ครูดิว

คณิตศำสตร์
ครูวิว

วิทยศำสตร์
ครูปอ๋งแปง๋

ภำษำไทย
ครูท็อป

สังคมศึกษำ
ครูแกงส้ม

299 K

268 K

1.6 M

349 K

5.5 K

254 M

240 K

6.6 K

10 K

0.6 K 

252 K

25 K

1.7 K



คัดเลือกโรงเรียนเข้ำรอบสุดท้ำยด้วยระบบเก็บคะแนน เป็นระยะเวลำ 1 เดือน 

โดยค ำถำมจำก 5 รำยกำร และเป็นค ำถำมท่ีออกโดยติวเตอร์ชื่อดัง 

ซ่ึงจะมีท้ัง VDO และค ำถำมขึ้นมำพร้อมกัน เด็ก ๆ ท่ีตอบค ำถำมและเก็บคะแนนได้สูงสุด 

20 โรงเรียน ต่อ 1 ภำค จะได้คัดเลือกให้เข้ำสู่รอบต่อไป

การจัดการแขง่ขนั ALTV Quiz Challenge ในปีที ่3

| รอบเก็บคะแนน |

เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงตัวรำยกำร และรำยกำรทำงหน้ำจอ

จึงมีกิจกรรมเก็บคะแนนพิเศษ ก่อนท่ีจะเกิดกำรเก็บคะแนนรอบคัดเลือก 

โดยจัดท ำค ำถำมพิเศษเป็น QR Code ขึ้นในเวลำท่ีรำยกำร On air 

เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เข้ำมำร่วมเล่นตอบค ำถำมพิเศษ เพื่อเก็บคะแนนไปสะสม 

ในทุก ๆ รำยวิชำ เป็นเวลำ 1 สัปดำห์

| รอบเก็บคะแนนพเิศษ |

โรงเรียนท่ีท ำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละภำค >> 5 ภำค ภำคละ 20 โรงเรียน
| ประกาศผล 100 โรงเรยีนทีผ่่านเขา้รอบ |



การจัดการแขง่ขนั ALTV Quiz Challenge ในปีที ่3

เพื่อกระตุ้นกำรมีส่วนร่วมในกำรแข่งขันของเด็ก ๆ และผู้ชมอ่ืน ๆ

เพิ่มให้ผู้ชม กดไลค์ และแชร์ ไปท่ีหน้ำโซเชยีลมีเดียของตัวเอง 

สะสมเพื่อชงิรำงวัลใหญ่ส ำหรับกองเชยีร์

จัดกำรแข่งขันผ่ำนระบบ Zoom โดยจะแบ่ง 5 รอบ รอบละ 1 ภำค (20 โรงเรียน) 

ได้แก่ ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออกตะวันตก และภำคใต้ 

รอบรองชนะเลิศ แข่งขันภำคละ 20 โรงเรียน 

>> คัดเลือกเหลือภำคละ 5 โรงเรียน 

รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันรวมทุกภำค 25 โรงเรียน

| รอบสุดท้าย |

| รายการเพิม่เติม |

❑ หลังจำกจบกิจกรรม ALTV Quiz Challenge ปีท่ี 3 จบลง Application จะเปล่ียนรูปแบบให้ผู้ชมทำงบ้ำน 

สำมำรถสมัครเข้ำร่วมตอบค ำถำมได้ โดยท่ีจะเป็นกำรแข่งขันกับตัวเองเพื่อเก็บคะแนน

❑ เมื่อผู้ชมตอบค ำถำม และสะสมคะแนนได้ตำมท่ีก ำหนด สำมำรถแลกของรำงวัลได้ (มีจ ำนวนจ ำกัด) 

ดังนั้นผู้ชมต้องพยำยำมตอบค ำถำม สะสมเพื่อแลกของรำงวัลให้ได้ก่อนท่ีของรำงวัลจะหมด

| พิเศษ ส าหรบัผู้รบัชมทางบา้น |



นักเรียนทุกคนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม 

จะได้รบัวุฒิบัตร (ONLINE)

จำกทำง สพฐ.

รำงวัลส ำหรับโรงเรียน 5 โรงเรยีนที่ได้คะแนนสูงสุด

โรงเรยีนละ 50,000 บาท แบ่งเป็น

• ทุนกำรศกึษำส ำหรับนกัเรียน 30,000 บำท

• ทุนสนบัสนนุกำรสอนส ำหรับคณุครู 10,000 บำท

• ทุนสนบัสนนุสถำนศกึษำ 10,000 บำท

พรอ้มโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลจากการสะสมคะแนน

ส ำหรับนอ้ง ๆ ผู้ชมทำงบ้ำน ที่ร่วมตอบค ำถำมใน Application จำก Thai PBS

รางวัลส าหรบักองเชยีร ์

กด Share กิจกรรม

ไปท่ีหนำ้ Social Media ของตนเอง

ชุดสื่อเพื่อการเรยีนรู ้

มูลค่า 10,000 บาท (5 โรงเรยีน)

รำงวัลส ำหรับโรงเรียน 20 โรงเรยีนที่ผา่นเข้ารอบ 

โรงเรยีนละ 10,000 บาท แบ่งเป็น

• ทุนกำรศกึษำส ำหรับนกัเรียน 5,000 บำท

• ทุนเพื่อกำรสอนส ำหรับครู 5,000 บำท



การสมัครเข้ารว่มกิจกรรม

รับสมคัรนักเรยีนและคุณครู

ระดับชั้นประถมศกึษาตอนปลายจำกโรงเรียนท่ัวประเทศ 

เขำ้ร่วมแขง่ขนัผ่ำนแอปพลิเคชัน ALTV Quiz Challenge 

โดย 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรยีน 3 คน และคุณครูที่ปรกึษา 1 คน 

(*จ ำกัด 1 โรงเรียน สำมำรถสมคัรเขำ้ร่วมกิจกรรมได้ 5 ทีมเท่ำนัน้)

@altvchallenge ALTV Quiz Challenge 

09-82541570, 08-65998578 



แถลงข่าวกิจกรรม ALTV QUIZ CHALLENGE ป ี3

รบัสมัครคุณครู และนักเรยีนเข้ารว่มกิจกรรม

แข่งขันรอบเก็บคะแนน
สปัดาหท์ี่ 1 สปัดาหท์ี่ 2 สปัดาหท์ี่ 3 สปัดาหท์ี่ 4 สปัดาหท์ี่ 5

แข่งขันรอบรองชนะเลิศ แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

วันพฤหสับดีที่ 29 กันยายน @ Thai PBS

วันศกุร์ที่ 16 ธันวาคม @ PM Studio วันศกุร์ที่ 23 ธันวาคม @ PM Studio

PROJECT TIMELINE

มกราคม
กุมภาพนัธ์

ผู้ชมทางบา้นรว่มสนุกสะสมคะแนน แลกรางวัล

ตลอดท้ังเดือน

ตลอดท้ัง 2 เดือน

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน



PRESS
CONFERENCE



EVENT NAME แถลงข่าวกิจกรรม ALTV QUIZ CHALLENGE ปี 3

EVENT DATE & TIME วันพฤหัสบดทีี ่29 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

EVENT VENUE ห้องคอนเวนช่ันฮอลล์ อาคาร D ช้ัน 2 สถานโีทรทัศน์ไทยพบีเีอส

EVENT LIVE Thai PBS / OBEC Channel

TARGET AUDIENCE สื่อมวลชน/รายการทีร่ว่มกิจกรรม/คุณครูและนักเรยีนทีส่นใจ



DETAILS & 
AGENDA

ควำมส ำเร็จ

ของ 2 ปีท่ีผ่ำนมำ และเป้ำหมำย

ของกิจกรรมในปีท่ี 3 

โดย

ตัวแทนจาก ALTV

และตัวแทนจาก สพฐ.

สัมภำษณพ์ิเศษจำกคุณครู 

และนักเรียนทีมท่ีผ่ำนเข้ำรอบ

ในปีท่ี 2

โดย คุณครูและนักเรยีน 

5 โรงเรยีน

ทีเ่ข้ารว่มกิจกรรมในปีที ่2

เนื้อหำควำมรู้ ควำมสนุก ควำมท้ำ

ทำยของรำยกำรท่ีรอทกุคนอยู่

จำกแต่ละรำยกำรในปีท่ี 3 นี้

โดย 

พิธกีรจาก 5 รายการ

ควำมพิเศษของปีท่ี 3

เปิดตัว TUTOR ท่ีร่วมออกค ำถำม

ท้ัง 5 รำยวิชำ

โดย 5 Tutors

5 รายวิชา

กิจกรรมจ ำลองบรรยำกำศ

กำรร่วมสนุกจำกเนื้อหำควำมรู้

ในปีท่ี 3

โดย พิธกีร และน้อง ๆ นักเรยีน

ทีม่ารว่มงาน



10.00 น. (30 นำที) ผู้มำร่วมงำน และส่ือมวลชนลงทะเบียน

10.30 น. (05 นำที) พิธีกรกล่ำวต้อนรับ

10.35 น. (05 นำที) ชมวิดีโอ ประมวลภำพควำมส ำเร็จของกิจกรรมในปีท่ีผ่ำนมำ สู่ปีท่ี 3

10.45 น. (05 นำที) กล่ำวถึง ภำพรวมและผลส ำเร็จของในปีท่ีผ่ำนมำและเป้ำหมำยในปีท่ี 3 โดย

รศ.ดร.วิลำสินี พิพิธกุล

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย

10.50 น. (05 นำที) กล่ำวถึง ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนกิจกรรม โดย

คุณอัมพร พินะสำ

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

10.55 น. (15 นำที) สัมภำษณพ์ูดคุยกับนักเรียนและคุณครู จำกโรงเรียนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมในปีท่ี 2

ก าหนดการแถลงข่าว ALTV QUIZ CHALLENGE ปีที ่3



11.10 น. (10 นำที) พูดคุยถึงควำมสนุกสนำน และควำมท้ำทำยของเนื้อหำรำยกำร 

และค ำถำมของท้ัง 5 รำยกำรในปีท่ี 3 ท่ีเตรียมไว้

• รำยกำร คณติ MISSION: พี่อำเมน

• รำยกำร สังคมสนุกคิด: พี่วิว

• รำยกำร คิดวิทย์: พี่ข้ำว น้องฮีโร่

• คลิปส้ัน ๆ ของพิธีกรอีก 2 รำยกำร

11.20 น. (10 นำที) เปิดตัวติวเตอร์ท้ัง 5 รำยวิชำ ควำมพิเศษของกิจกรรมในปีท่ี 3

• คุณชยัธวัธ มโนชยัเจริญกุล: ครูดิว (วิชำภำษำอังกฤษ)

• คุณอำนนท์ แซ่เต็ง: ครูท็อป (วิชำภำษำไทย)

• คลิปสัมภำษณส้ั์น ๆ ของอีก 3 ติวเตอร์

11.30 น. (15 นำที) กิจกรรมจ ำลองกำรเล่นเกมตอบค ำถำม กับน้อง ๆ นักเรียนท่ีมำร่วมงำน

11.45 น. (05 นำที) พิธีเปิดกิจกรรม ALTV QUIZ CHALLENGE ปีท่ี 3 อย่ำงเป็นทำงกำร

11.50 น. (10 นำที) ถ่ำยภำพท่ีระลึก

12.00 น. จบงำน

ก าหนดการแถลงข่าว ALTV QUIZ CHALLENGE ปีที ่3



| พีน๊่อต | ธรี ์อรยิฤทธิวิ์กลุ |



PR PLAN
แผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม



℗ ส ำนักข่ำว ท้ัง Online และ หนังสือพิมพ์

℗ ลงข่ำวกำรเปิดตัวโครงกำร ไม่ต่ำกว่ำ 20 clippings

℗ Influencer เขียนข่ำวเก่ียวกับโครงกำร

℗ ไม่ต่ำกว่ำ 3 เพจท่ีมีผู้ติดตำมมำกกว่ำ 50,000 คน

℗ Influencer ช่วยประชำสัมพันธ์โครงกำร ไม่ต่ำกว่ำ 5 เพจ

℗ ลงข่ำวกำรเปิดตัวโครงกำร • ลงข่ำวประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร

℗ ลงข่ำวเด็ก และโรงเรียนท่ีชนะโครงกำร

| การประชาสัมพนัธ์โครงการ |



▶ ท ำคลิปประชำสัมพันธ์วิธีกำรใช้งำนแอปฯ และกำรสมัครใช้งำน 

▶ เผยแพร่ทำง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก 

▶ Facebook fanpage: ThaiPBSKids

▶ Line Add @thaipbsteacher (ท่ีมีคุณครูอยู่เยอะ) 

▶ ผ่ำน สพฐ. ช่วยประชำสัมพันธ์ 

▶ โปรโมทผ่ำนทำง OBEC Channel 

▶ ให้ทำงศึกษำนิเทศก์ช่วยประชำสัมพันธ์ 

▶ โทรแจ้งข่ำวสำรคุณคูอีกคร้ัง 

▶ Influencer สำยกำรศึกษำ

| วิธแีละช่องทางการประชาสัมพนัธ์ |



























เชิงคุณภาพ
ใหค้ณุครู และนกัเรียนที่เขำ้ร่วมกิจกรรม 

ท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ

เก่ียวกับ Application และรำยกำรท่ีเกิดขึน้

| การประเมนิผล |

เชิงปรมิาณ
มปีระมำณผู้เขำ้ใช้งำน 

และเขำ้ร่วมรำยกำรมำกยิง่ขึน้ 

เป้ำหมำย โรงเรียน 1,000 โรงเรียน

ครู 2,000 คน 

นกัเรียน 10,000 คน

ผู้ชมทำงบ้ำน 500 คน



o พัฒนำแอปพลิเคชันใหมใ่หดี้ยิง่ขึน้กว่ำเดิม เพื่อใหค้รูใช้ไป

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 

o เพื่อใช้แอปพลิเคชันเชื่อมโยงระหว่ำงคณุครูและนกัเรียนท่ัว

ประเทศเขำ้ด้วยกัน

o ครูและนกัเรียนได้ประโยชนจ์ำกเนื้อหำควำมรู้ในรำยกำรของ

ช่อง ALTV ท้ัง 5 รำยวิชำ อัปเดตในทุกสปัดำห์

o เป็นฐำนขอ้มลูและระบบเพื่อต่อยอดเป็นรำยกำรโทรทัศนต่์อไป 

ในอนำคต

| เป้าหมายของกิจกรรม |



• ปรับปรุงและพัฒนำแอปพลิเคชันให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้โดยตรง 

• กระตุ้นกำรใช้งำนของครูและนักเรียนให้ต่อเน่ือง และตรงตำมวัตถุประสงค์ 

• ใช้ช่องทำงสื่อท่ีหลำกหลำยในกำรประชำสัมพันธ์ ให้เข้ำถึงกลุ่มครูและนักเรียน และผู้ชมอ่ืน ๆ 

• จัดกิจกรรมเพิ่มเติมในรอบกำรแข่งขัน ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ชมทำงบ้ำน 

• ใช้ฐำนครูและครอบครัวของนักเรียน เป็นเครือข่ำยในกำรใช้แอปพลิเคชันและมีส่วนร่วมเพ่ิมเติม 

• เพิ่มรำงวัลในกำรแข่งขัน

| ปัจจัยความส าเรจ็ |



THANK YOU
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