สรุปกิจกรรม
Accessible Learning Hackathon: Solving the Right Problems for Students with Disabilities.
องค์ กรความร่ วมมือ
ส ำนั ก บริ หำรงำนกำรศึ ก ษำพิ เ ศษ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั น้ พื น้ ฐำน
กระทรวงศึก ษำธิ ก ำร ร่ ว มกับ องค์ ก ำรกำรศึก ษำ วิ ท ยำศำสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ ง สหประชำชำติ
(UNESCO) กรุ งเทพ บริ ษัทไมโครซอฟท์ จำกัด สถำบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม )ประเทศไทย(
(Social Technology Institute) ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ วเตอร์ แห่ ง ชำติ และคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ จุฬ ำลงกรณ์ ม หำวิทยำลัย จัดกำรแข่ง ขัน Accessible Learning Hackathon ชิ งถ้ วย
รำงวัลพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ในงำนกำรจัดบริ กำรทำงกำรศึกษำสำหรับนักเรี ยนพิกำร เรำจำเป็ นต้ องค้ นหำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
มำแก้ ปัญหำ หรื ออุปสรรคในกำรเข้ ำถึงกำรศึกษำ และส่งเสริ มกำรเรี ยนรู้ สำหรับนักเรี ยนกลุ่มดังกล่ำว
หน่วยงำนควำมร่ วมมือในกำรจัดกำรแข่งขันครัง้ นี ้ เล็งเห็นว่ำ นักเรี ยน นิสิต นักศึ กษำที่สนใจกำรสร้ ำง
นวัตกรรมเพื่อกำรแก้ ปัญหำอย่ำงสร้ ำงสรรค์ ซึ่งจะเป็ นทรัพยำกรบุคคลสำคัญในกำรพัฒนำประเทศใน
อนำคต จึงใช้ กิจกรรมกำรแข่งขัน Accessible Learning Hackathon ครัง้ นี ้ เป็ นสื่อในกำรเปิ ดโอกำสให้
นักเรี ยน นิสิต นักศึกษำกลุ่มดังกล่ำวได้ มีโอกำสพบ รู้ จกั และรับรู้ เกี่ยวกับปั ญหำที่แท้ จริ งด้ ำนกำรศึกษำ
ของเพื่อนที่มีควำมพิกำร เพื่อเรี ยนรู้ และทำควำมเข้ ำใจ และใช้ ควำมสำมำรถของตนเองในกำรแก้ ปัญหำ
อย่ำงสร้ ำงสรรค์ให้ กบั เพื่อนที่มีควำมพิกำรที่กำลังเผชิญกับปั ญหำโดยตรง ซึง่ จะทำให้ ผ้ ใู หญ่อย่ำงเรำ ท่ำน/
ในวันนี ้มัน่ ใจได้ ว่ำสังคมที่ทกุ คนอยู่และสร้ ำงสรรค์ร่วมกัน คิดถึงกัน ปรำศจำกควำมเหลื่อมล ้ำ (Inclusive
Society) จะเกิดขึ ้นอย่ำงแน่นอนในอนำคตอันใกล้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ นกั เรี ยน นิสิต นักศึกษำที่สนใจด้ ำนเทคโนโลยี หรื อผู้สร้ ำงนวัตกรรมมีโอกำสพบและได้
ทำควำมเข้ ำใจถึงปั ญหำที่แท้ จริงนักเรี ยนพิกำร และร่วมกันแก้ ปัญหำ อุปสรรค และส่งเสริมกำรเรี ยนรู้ของ/
นักเรี ยนพิกำร
2. เพื่อร่ วมกันออกแบบ และพัฒนำนวัตกรรม แอปพลิเคชัน่ ที่ช่วยขจัดอุปสรรค และส่งเสริ มกำร
เรี ยนรู้สำหรับนักเรี ยนพิกำร และลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงกำรศึกษำ
3. เพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำพิเศษของประเทศไทยเทียบเท่ำสำกลในยุคไทยแลนด์ 4.0
โจทย์ หลักของงาน
1. สร้ ำงควำมตระหนัก และเข้ ำใจถึงปั ญหำและอุปสรรคในกำรเข้ ำถึงกำรศึกษำ และกำรเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนพิกำรให้ กบั นักออกแบบนวัตกรรมคนในสังค/มได้ อย่ำงไร
2. App.และเทคโนโลยีอะไรบ้ ำงที่ช่วยขจัดอุปสรรค และส่งเสริ มกำรเรี ยนรู้ของนักเรี ยนพิกำร เพื่อ
ลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงกำรศึกษำ

ทีมที่เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
กิจกรรมกำรแข่งขัน Accessible Learning Hackathon, 2018 ในครัง้ นี ้ มีทีมเข้ ำแข่งขันรวมทังสิ
้ น้
10 ทีม จำก 9 สถำบันกำรศึกษำ ดังนี ้
1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
2. มหำวิทยำลัยบูรพำ
3. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
4. โรงเรี ยนสมเด็จพระปิ ยมหำรำชรมณียเขต จังหวัดกำญจนบุรี )ส่ง ๒ ทีม(
5. วิทยำลัยเทคโนโลยีพระมหำไถ่ พัทยำ
6. มหำวิทยำลัยมหิดล
7. โรงเรี ยนธรรมศำสตร์ คลองหลวงวิทยำคม
8. สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำเจ้ ำคุณทหำรลำดกระบัง
9. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
กิจกรรม Accessible Learning Hackathon 2018
กิ จกรรม Accessible Learning Hackathon 2018 ได้ ดำเนินกำรตัง้ แต่วันที่ 10 กรกฎำคม – 24 สิงหำคม
2561 โดยสรุปกิจกรรมได้ ดงั นี ้
1. วันที่ 10 กรกฎำคม 2561 กำรปฐมนิเทศ ผู้เข้ ำร่ วมกิจกรรมฯ ให้ มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ ยวกับ
ปัญหำและอุปสรรคกำรเรี ยนรู้ของนักเรี ยนพิกำร ณ องค์กำรยูเนสโก กรุงเทพฯ
2. วันเสำร์ ที่ 21 และอำทิตย์ที่ 22 กรกฎำคม 2561 กิจกรรมฯ รอบคัดเลือก ณ บริ ษัท ไมโครซอฟท์
)ประเทศไทย( จำกัด อำคำร All Seasons Place ปทุมวัน กรุงเทพฯ และประกำศผลผู้เข้ ำรอบ 5 ทีมสุดท้ ำย พร้ อม
มอบทุนสนับสนุนกำรบ่มเพำะ ทีมละ 20,000 บำท โดยกำรสนับสนุนจำก บริ ษัท เทพผดุงพร จำกัด )กะทิชำว
เกำะ( จำนวน 3 ทุนๆ ละ 20,000 บำท และ UNESCO Bangkok จำนวน 2 ทุนๆ ละ 20,000 บำท
3. วันที่ 24 สิงหำคม 2561 เป็ นกิจกรรมฯ รอบชิงชนะเลิศ และโชว์ผลงำนที่ได้ รับกำรคัดเลือก และ
มอบรำงวัลผู้ชนะกำรแข่งขัน
ทีมที่เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
กิจกรรมกำรแข่งขัน Accessible Learning Hackathon, 2018 ในครัง้ นี ้ มีทีมเข้ ำแข่งขันรวมทังสิ
้ น้
10 ทีม จำก 9 สถำบันกำรศึกษำ ดังนี ้
1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
2. มหำวิทยำลัยบูรพำ
3. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
4. โรงเรี ยนสมเด็จพระปิ ยมหำรำชรมณียเขต จังหวัดกำญจนบุรี )ส่ง ๒ ทีม(

5. วิทยำลัยเทคโนโลยีพระมหำไถ่ พัทยำ
6. มหำวิทยำลัยมหิดล
7. โรงเรี ยนธรรมศำสตร์ คลองหลวงวิทยำคม
8. สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำเจ้ ำคุณทหำรลำดกระบัง
9. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
สรุปผลการแข่ งขัน
กิจกรรมกำรแข่งขัน Accessible Learning Hackathon, 2018 ในครัง้ นี ้ นอกจำกจะเป็ นเวทีที่นำผู้ที่มี
ควำมรู้ ด้ำนเทคโนโลยีมำพบนักเรี ยนพิกำร เพื่อร่วมกันแก้ ปัญหำและอุปสรรคในกำรเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนพิกำรแล้ ว ยัง
เป็ นเวทีให้ ผ้ ูเข้ ำร่ วมประชุม ซึ่งประกอบด้ วย ครู ผู้บริ หำร นักกำรศึกษำพิเศษ นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบำย
นักเรี ยน นักศึกษำ และผู้มีส่วนในกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ รวมทังสิ
้ ้น 270 คน ได้ มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
และสร้ ำงเครื อข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ Assistive Technology เพื่อสร้ ำงควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ ำถึง
กำรศึกษำที่มีคณ
ุ ภำพ สังคมที่อยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน ไร้ อปุ สรรค และยึดตำมสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำน สำหรับนักเรี ยน
ที่มีควำมต้ องกำรจำเป็ นพิเศษ ทังหมดนี
้
้ เป็ นสิ่งสำคัญสำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
กำรแข่งขัน Accessible Learning Hackathon, 2018 ชิงถ้ วยรำงวัลพระรำชทำนสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 24 สิงหำคม 2561 สรุปผลกำรแข่งขันได้ ดงั นี ้
1. รำงวัลชนะเสิศถ้ วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี คือ ทีม Reborn
To Step จำกวิทยำลัยเทคโนโลยีพระมหำไถ่ พัทยำ )พัฒนำแอปพลิเคชัน Reborn to Step เพื่อเป็ นฐำนข้ อมูล
สิทธิของผู้พิกำรและเป็ น platform ให้ ผ้ มู ีจิตอำสำสำมำรถให้ ควำมช่วยเหลือแก่ผ้ พู ิกำรได้ (
2. รำงวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 คือ ทีม BBLab จำกสถำบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้ ำเจ้ ำคุณทหำร
ลำดกระบัง )พัฒนำแอปพลิเคชัน Be Your Eyes เพื่อช่วยให้ เด็กตำบอดสำมำรถทำกำรบ้ ำนได้ และครูสำมำรถ
ตรวจกำรบ้ ำนที่ใช้ อกั ษรเบรลล์ได้ (
3. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม Accessibility Friendly จำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี )พัฒนำแอปพลิเคชัน Blind Friendly Be Your Eyes เพื่อให้ คนตำบอดสำมำรถเดินทำงไปยังสถำนที่ที่
ไม่ค้ นุ เคยโดยจะช่วยให้ มองเห็นวัตถุตำ่ งๆ ที่อยูร่ อบตัวผ่ำนกล้ องโทรศัพท์มือถือ(
4. รำงวัลชมเชย )ทีมที่ 1( คือ ทีม EyeSelf @_@ CSTU จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ )พัฒนำแอป
พลิเคชัน EyeMath เพื่อให้ เด็กตำบอดสำมำรถเรี ยนคณิตศำสตร์ และแก้ โจทย์สมกำรได้ (
5. รำงวัลชมเชย )ทีมที่ 2( คือ ทีม BFG Soft-Control จำกมหำวิทยำลัยบูรพำ )พัฒนำแอปพลิเคชัน
อักษรหรรษำ หรื อ Funography เพื่อช่วยให้ เด็กที่มีควำมบกพร่องในกำรอ่ำน หรื อ Dyslexia สำมำรถอ่ำน
พยัญชนะไทยได้ (
.........................................................................

