
สรุปกิจกรรม 
Accessible Learning Hackathon: Solving the Right Problems for Students with Disabilities. 

 
องค์กรความร่วมมือ 
 ส ำนักบ ริหำรงำนกำรศึกษำพิ เศษ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั น้ พื น้ฐำน  

กระทรวงศึกษำธิกำร  ร่วมกับองค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ 
(UNESCO) กรุงเทพ บริษัทไมโครซอฟท์  จ ำกัด สถำบนัเทคโนโลยีเพ่ือนวัตกรรมสังคม )ประเทศไทย(
(Social Technology Institute) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ  และคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  จัดกำรแข่งขัน Accessible Learning Hackathon ชิงถ้วย
รำงวลัพระรำชทำนสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี  

ในงำนกำรจดับริกำรทำงกำรศกึษำส ำหรับนกัเรียนพิกำร เรำจ ำเป็นต้องค้นหำนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือ
มำแก้ปัญหำ หรืออุปสรรคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ และส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียนกลุ่มดงักล่ำว 
หน่วยงำนควำมร่วมมือในกำรจัดกำรแข่งขันครัง้นี ้เล็งเห็นว่ำ นักเรียน นิสิต นักศึกษำท่ีสนใจกำรสร้ำง
นวัตกรรมเพ่ือกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะเป็นทรัพยำกรบุคคลส ำคญัในกำรพฒันำประเทศใน
อนำคต จึงใช้กิจกรรมกำรแข่งขนั Accessible Learning Hackathon ครัง้นี ้เป็นส่ือในกำรเปิดโอกำสให้
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษำกลุ่มดงักล่ำวได้มีโอกำสพบ รู้จกั และรับรู้เก่ียวกับปัญหำท่ีแท้จริงด้ำนกำรศึกษำ
ของเพ่ือนท่ีมีควำมพิกำร เพ่ือเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจ และใช้ควำมสำมำรถของตนเองในกำรแก้ปัญหำ
อยำ่งสร้ำงสรรค์ให้กบัเพ่ือนท่ีมีควำมพิกำรท่ีก ำลงัเผชิญกบัปัญหำโดยตรง ซึง่จะท ำให้ผู้ใหญ่อย่ำงเรำ /ท่ำน
ในวนันีม้ัน่ใจได้ว่ำ สงัคมท่ีทกุคนอยู่และสร้ำงสรรค์ร่วมกนั คิดถึงกนั ปรำศจำกควำมเหล่ือมล ำ้ (Inclusive 
Society) จะเกิดขึน้อยำ่งแนน่อนในอนำคตอนัใกล้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นกัเรียน นิสิต นกัศกึษำท่ีสนใจด้ำนเทคโนโลยี หรือผู้สร้ำงนวตักรรมมีโอกำสพบและได้

ท ำควำมเข้ำใจถึงปัญหำท่ีแท้จริงนกัเรียนพิกำร  และร่วมกนัแก้ปัญหำ /อปุสรรค และสง่เสริมกำรเรียนรู้ของ
นกัเรียนพิกำร 

2. เพ่ือร่วมกันออกแบบ และพฒันำนวตักรรม แอปพลิเคชัน่ท่ีช่วยขจดัอุปสรรค และส่งเสริมกำร
เรียนรู้ส ำหรับนกัเรียนพิกำร และลดควำมเหล่ือมล ำ้ทำงกำรศกึษำ 

3. เพ่ือยกระดบักำรจดักำรศกึษำพิเศษของประเทศไทยเทียบเทำ่สำกลในยคุไทยแลนด์ 4.0 
โจทย์หลักของงาน 

1. สร้ำงควำมตระหนกั และเข้ำใจถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้
ของนกัเรียนพิกำรให้กบันกัออกแบบนวตักรรม /คนในสงัค มได้อยำ่งไร  

2. App.และเทคโนโลยีอะไรบ้ำงท่ีช่วยขจดัอปุสรรค และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนกัเรียนพิกำร เพ่ือ
ลดควำมเหล่ือมล ำ้ทำงกำรศกึษำ 



ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
กิจกรรมกำรแข่งขนั Accessible Learning Hackathon, 2018 ในครัง้นี ้มีทีมเข้ำแข่งขนัรวมทัง้สิน้ 

10 ทีม จำก 9 สถำบนักำรศกึษำ ดงันี ้ 
1. มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

2. มหำวิทยำลยับรูพำ 

3. มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

4. โรงเรียนสมเดจ็พระปิยมหำรำชรมณียเขต จงัหวดักำญจนบรีุ )สง่ ๒ ทีม( 

5. วิทยำลยัเทคโนโลยีพระมหำไถ่ พทัยำ 

6. มหำวิทยำลยัมหิดล 

7. โรงเรียนธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม 

8. สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั  

9. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับรีุ 

กิจกรรม Accessible Learning Hackathon 2018  
กิจกรรม Accessible Learning Hackathon 2018 ได้ด ำเนินกำรตัง้แต่วันท่ี 10 กรกฎำคม – 24 สิงหำคม 
2561 โดยสรุปกิจกรรมได้ดงันี ้ 

1. วนัท่ี 10 กรกฎำคม 2561 กำรปฐมนิเทศ ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมฯ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
ปัญหำและอปุสรรคกำรเรียนรู้ของนกัเรียนพิกำร ณ องค์กำรยเูนสโก กรุงเทพฯ  

2. วันเสำร์ท่ี 21 และอำทิตย์ท่ี 22 กรกฎำคม 2561 กิจกรรมฯ รอบคดัเลือก ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ 
)ประเทศไทย( จ ำกดั อำคำร All Seasons Place ปทมุวนั กรุงเทพฯ และประกำศผลผู้ เข้ำรอบ 5 ทีมสดุท้ำย พร้อม
มอบทุนสนบัสนุนกำรบ่มเพำะ ทีมละ 20,000 บำท โดยกำรสนบัสนุนจำก บริษัท เทพผดงุพร จ ำกัด )กะทิชำว
เกำะ( จ ำนวน 3 ทนุๆ ละ 20,000 บำท และ UNESCO Bangkok จ ำนวน 2 ทนุๆ ละ 20,000 บำท 

3. วนัท่ี 24 สิงหำคม 2561 เป็นกิจกรรมฯ รอบชิงชนะเลิศ และโชว์ผลงำนท่ีได้รับกำรคดัเลือก และ

มอบรำงวลัผู้ชนะกำรแขง่ขนั  

ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
กิจกรรมกำรแข่งขนั Accessible Learning Hackathon, 2018 ในครัง้นี ้มีทีมเข้ำแข่งขนัรวมทัง้สิน้ 

10 ทีม จำก 9 สถำบนักำรศกึษำ ดงันี ้ 
1. มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

2. มหำวิทยำลยับรูพำ 

3. มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

4. โรงเรียนสมเดจ็พระปิยมหำรำชรมณียเขต จงัหวดักำญจนบรีุ )สง่ ๒ ทีม( 



5. วิทยำลยัเทคโนโลยีพระมหำไถ่ พทัยำ 

6. มหำวิทยำลยัมหิดล 

7. โรงเรียนธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม 

8. สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั  

9. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับรีุ 

สรุปผลการแข่งขัน 

กิจกรรมกำรแขง่ขนั Accessible Learning Hackathon, 2018 ในครัง้นี ้นอกจำกจะเป็นเวทีท่ีน ำผู้ ท่ีมี
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีมำพบนกัเรียนพิกำร เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหำและอุปสรรคในกำรเรียนรู้ของนกัเรียนพิกำรแล้ว ยงั
เป็นเวทีให้ผู้ เข้ำร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย ครู ผู้บริหำร นักกำรศึกษำพิเศษ นักวิจัย ผู้ ก ำหนดนโยบำย 
นกัเรียน นกัศกึษำ และผู้ มีส่วนในกำรจดักำรศึกษำพิเศษ รวมทัง้สิน้ 270 คน ได้มีโอกำสแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพฒันำ Assistive Technology เพ่ือสร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึง
กำรศกึษำท่ีมีคณุภำพ สงัคมท่ีอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกนั ไร้อปุสรรค และยดึตำมสิทธิขัน้พืน้ฐำน ส ำหรับนกัเรียน
ท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ทัง้หมดนี ้เป็นสิ่งส ำคญัส ำหรับกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 

 กำรแข่งขนั  Accessible Learning Hackathon, 2018 ชิงถ้วยรำงวลัพระรำชทำนสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี รอบชิงชนะเลิศ ในวนัท่ี 24 สิงหำคม 2561 สรุปผลกำรแขง่ขนัได้ดงันี ้ 

 1. รำงวลัชนะเสิศถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี คือ ทีม Reborn 
To Step จำกวิทยำลยัเทคโนโลยีพระมหำไถ่ พทัยำ )พฒันำแอปพลิเคชนั Reborn to Step เพ่ือเป็นฐำนข้อมูล
สิทธิของผู้พิกำรและเป็น platform ให้ผู้ มีจิตอำสำสำมำรถให้ควำมชว่ยเหลือแก่ผู้พิกำรได้( 

2. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม BBLab จำกสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบงั )พฒันำแอปพลิเคชนั Be Your Eyes เพ่ือชว่ยให้เด็กตำบอดสำมำรถท ำกำรบ้ำนได้ และครูสำมำรถ
ตรวจกำรบ้ำนท่ีใช้อกัษรเบรลล์ได้( 

 3. รำงวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 คือ ทีม Accessibility Friendly จำกมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบรีุ )พฒันำแอปพลิเคชนั Blind Friendly Be Your Eyes เพ่ือให้คนตำบอดสำมำรถเดินทำงไปยงัสถำนท่ีท่ี
ไมคุ่้นเคยโดยจะช่วยให้มองเห็นวตัถตุำ่งๆ ท่ีอยูร่อบตวัผ่ำนกล้องโทรศพัท์มือถือ( 

 4. รำงวลัชมเชย )ทีมท่ี 1( คือ ทีม EyeSelf @_@ CSTU จำกมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ )พฒันำแอป
พลิเคชนั EyeMath เพ่ือให้เดก็ตำบอดสำมำรถเรียนคณิตศำสตร์ และแก้โจทย์สมกำรได้( 

 5. รำงวลัชมเชย )ทีมท่ี 2( คือ ทีม BFG Soft-Control จำกมหำวิทยำลยับูรพำ )พฒันำแอปพลิเคชัน
อกัษรหรรษำ หรือ Funography เพ่ือช่วยให้เด็กท่ีมีควำมบกพร่องในกำรอ่ำน หรือ Dyslexia สำมำรถอ่ำน
พยญัชนะไทยได้( 

......................................................................... 


