
 
 
ไทยพีบีเอสต้องการสร้างกิจกรรม ระดมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้านการผลิตเนื้อหาในหลายแพลตฟอร์ม 
(Content Multi-Platform Program) ท้ังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างอัตลักษณ์การเป็นองค์กร
สร้างสรรค์ ดังนั้น Thai PBS จึงริเริ่มจัดมหกรรมล้วงสมอง Thai PBS’s Hackathon เพ่ือเป็นการระดมความคิด และ
สร้างต้นแบบ (prototype) อย่างรวดเร็ว ในหลายแพลตฟอร์ม (Content Multi-Platform Program) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือระดมความคิดสร้างสรรค์ด้านการผลิตเนื้อหา (Content  Multi  Platform Program) และพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ดีเด่นเป็นรายการของไทยพีบีเอส 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค ์
3. เพ่ือสร้างอัตลักษณ์การเป็นองค์กรสร้างสรรค์ 
 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม จํานวน 80 คน 20 ทีม ประกอบด้วย 
1. ทีมจากบุคคลภายนอก ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ทีมจากบุคลากรภายในไทยพบีีเอส  
 

คุณสมบัติผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
1. ทีมละ 4 คน   
2. มีความทักษะและประสบการณ์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารมวลชน ดิจิทัล เทคโนโลยีและกลยุทธ์การตลาด 
3. มีความสนใจสร้างสรรคร์ายการที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคม 
4. สามารถเข้าร่วมนําเสนอผลงานในวันท่ี 1 หรือ 2 เมษายน 2560  และเขา้ร่วมมหกรรมล้วงสมอง Thai PBS 

Hackathon#1 ในวันท่ี 7 - 9 เมษายน 2560 
 
โจทย์ท่ีให้แต่ทีมเลือกเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ทําอย่างไรท่ีจะกระตุ้นให้เด็กค้นหาและใช้ชีวิตที่เหมาะกับศักยภาพของตัวเอง 
2. ทําอย่างไรท่ีจะกระตุ้นให้คนรว่มกันสร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
3. ทําอย่างไรท่ีจะส่งเสริมให้คนรกัษาความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือคนรอบข้าง (เพ่ือน ผู้ร่วมงาน)  
4. ทําอย่างไรท่ีจะกระตุ้นให้คนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
5. ทําอย่างไรท่ีจะกระตุ้นให้คนใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
หรือ หากคุณมีไอเดียในการเปลี่ยนแปลงสงัคมในด้านอ่ืนๆ เสนอเข้ามาได้เลย 
 



วิธีรับสมัคร 
1. เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/Hackathon 
2. ให้เลือกโจทย์ 1 หัวข้อ นําเสนอ concept idea ในรูปแบบคลิป ไม่เกิน 2 นาที   
3. กรอกรายละเอียด ช่ือ – นามสกุล เบอร์ติดต่อกลับ อีเมล ให้ครบถ้วน 

 

กําหนดการกิจกรรม 
 รับสมัครต้ังแต่วันท่ี 1 - 26  มีนาคม 2560 
 ประกาศทีมท่ีผ่านการคัดเลือก วันท่ี 29 มีนาคม 2560 
 สัมภาษณ์ทีมทีผ่่านการคัดเลือก วันท่ี 1 หรือ 2 เมษายน 2560 
 เข้าร่วมมหกรรมล้วงสมอง  Thai PBS Hackathon#1 วันท่ี 7 - 9 เมษายน 2560 
 

กระบวนการสัมภาษณที์มท่ีผ่านการคัดเลือก 
1.  มีคณะกรรมการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ตัวแทนจากไทยพีบีเอสและผู้เช่ียวชาญ 
2.  แต่ละทีมนําเสนอ concept idea ย่อ ๆ กลุ่มละ 5 นาที  
3.  การสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ 5 นาที 
 

หลักในการคัดเลือกทีมในข้ันตอนการสัมภาษณ์ 
1.  มีความคิดสร้างสรรค์ 
2.  มีความแรงบันดาลใจและความตั้งใจที่จะทําโครงการนีใ้ห้สําเร็จ 
3.  มีความเช่ียวชาญในทีมท่ีสามารถจะสร้างนวัตกรรม 
4.  มีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะเรียนรู ้
5.  มีความเป็นไปได้ในการขยายผล 

 

กระบวนการ Thai PBS Hackathon#1 ในวันท่ี 7 - 9 เมษายน 2560  
7 เมษายน 2560 

เวลา 18.00 - 21.00 น. 
8 เมษายน 2560 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
9 เมษายน 2560 

เวลา 09.00 – 19.00 น. 

 เปิดงาน 
 กิจกรรมท่ีเน้น Inspiration 

และ networking 
 แนะนํากลุ่มและนําเสนอไอเดีย 

 Check in 
 Hacking กลุ่มย่อยทํางาน  

สร้างสรรค์ของตน โดยมี Mentor 
ช่วยให้คําแนะนํา 

 กลุ่มย่อยนําเสนอความคืบหน้า 
 Overnight Hacking (ข้ามคืน) 

 Check in 
 Hacking กลุ่มย่อยทํางาน

สร้างสรรค์ของตน 
 นําเสนอในรูปแบบ  Market 

place โดยเชิญบุคคลท่ีสนใจเข้า
ร่วมชม 

 ทุกทีมนําเสนอผลงานส้ัน ๆ ทีมละ 
2 นาที 

 ตัดสิน มอบรางวัล 
 ปิดงาน 

 
 



การตัดสิน 
1. ทีมนําเสนอผลงานในรูปแบบ Market place โดยมีต้นแบบเป็น Multi Platform Program พร้อมสาธิต

ผลงาน (Demo) ให้คณะกรรมการและผู้เยีย่มชมดู (เป็นรูปแบบ storyboard / clip/ website / 
application) 

2. มีคณะกรรมการตัดสินผลงาน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้าน Creative, Content และ Digital Marketing 
และผู้บริหาร Thai PBS (จํานวน 5 - 7 คน) 

3. เกณฑ์ในการตัดสินประกอบด้วย 
1) ตอบโจทย์ได้จริงและความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย  
2) ความเป็นนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
3) ความเป็นไปได้ในการพัฒนาจริงและขยายผล 

 
ผู้เชี่ยวชาญ (Mentor) เพ่ือให้คําแนะนําทีมท่ีเข้าร่วมกิจกรรม Hackathon แต่ละทีม  

1. มีความเช่ียวชาญตามโจทย์แต่ละข้อ  
2. มีความเช่ียวชาญด้านสื่อดิจิทัล 
3. คนที่ใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์  (สามารถสื่อสารสื่อออนไลน์ได้สําเร็จ) 
4. นักคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะนักสร้างสรรค์เน้ือหา 

 
รางวัลสําหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

 รางวัลชนะเลศิ จํานวน 1 รางวัล 50,000  บาท    พร้อมโล่รางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล 20,000  บาท    พร้อมโล่รางวัล 
 รางวัล popular vote   จํานวน 1 รางวัล  20,000  บาท    พร้อมโล่รางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร Thai PBS Hackathon ครั้งที่ 1 
 

1. กรุณาเลือกโจทย์มา 1 หัวข้อ   
 ทําอย่างไรท่ีจะกระตุ้นให้เด็กค้นหาและใช้ชีวิตท่ีเหมาะกับศักยภาพของตัวเอง  
 ทําอย่างไรท่ีจะกระตุ้นให้คนร่วมกันสร้างสรรค์ส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 ทําอย่างไรท่ีจะส่งเสริมให้คนรักษาความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือคนรอบข้าง  

(เพ่ือน ผู้ร่วมงาน)   

 ทําอย่างไรท่ีจะกระตุ้นให้คนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ  
 ทําอย่างไรท่ีจะกระตุ้นให้คนใส่ใจและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  
 หรือหากคุณมีไอเดียในการเปล่ียนแปลงสังคมในด้านอ่ืนๆ เสนอเข้ามาได้เลย    

         

         
2. ช่ือทีม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
รายละเอียดสมาชิก 
สมาชิกคนที่ 1 
โปรดกรอกรายละเอียด (ช่ือ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, บทบาทในทีม, ประสบการณ์และความเช่ียวชาญที่
เกี่ยวข้อง, เบอร์ติดต่อ และอีเมล) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
สมาชิกคนที่ 2 
โปรดกรอกรายละเอียด (ช่ือ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, บทบาทในทีม, ประสบการณ์และความเช่ียวชาญที่
เกี่ยวข้อง, เบอร์ติดต่อ และอีเมล) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 



สมาชิกคนที่ 3 
โปรดกรอกรายละเอียด (ช่ือ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, บทบาทในทีม, ประสบการณ์และความเช่ียวชาญที่
เกี่ยวข้อง, เบอร์ติดต่อ และอีเมล) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
สมาชิกคนที่ 4 
โปรดกรอกรายละเอียด (ช่ือ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, บทบาทในทีม, ประสบการณ์และความเช่ียวชาญที่
เกี่ยวข้อง, เบอร์ติดต่อ และอีเมล) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
กรุณาเล่าเราใหฟ้ังสัน้ๆ ว่าคุณมารวมทีมกันได้อย่างไร 
(หากการพัฒนานวัตกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาเรียน โปรดระบุวิชาเรียนและอาจารย์ท่ีปรึกษา)  
................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
3. Link คลิป concept idea รายการที่คุณเลือก ไม่เกิน 2 นาที *  
อัพโหลดคลิปทาง YouTube)  
    …………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
หากคุณได้รับคัดเลือก คณุสามารถนําเสนอผลงานในวันที่ 1 หรือ 2 เมษายน 2560 และเข้าร่วม Thai 
PBS Hackathon ติดปีกความคิด take off idea ในวันที่ 7 - 9 เมษายน 2560 ได้หรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
 
 



รายละเอียดกิจกรรม 
 สมัครได้ต้ังแต่วันท่ี 1- 26 มีนาคม 2560 
 ประกาศทีมท่ีผ่านการคัดเลือก 29 มีนาคม 2560 
 สัมภาษณ์ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 1 - 2 เมษายน 2560 
 เข้าร่วมกระบวนการ Hackathon วันท่ี 7- 9 เมษายน 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  

 
สามารถสมัครเข้ารว่มกิจกรรมได้ท่ี  

www.thaipbs.or.th/Hackathon 
สอบถามโทร 0-2790 2397 

 


