ข้ อความเพื่อเผยแพร่
ACCESSIBILITY HACKATHON·WEDNESDAY, JUNE 13, 2018
ข้ อความเพื่อเผยแพร่ :
กิจกรรม Accessible Learning Hackathon 2018
สำนักบริ หำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน กระทรวงศึกษำธิ กำร
ร่วมกับองค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (ยูเนสโก) กรุงเทพฯ สำนักงำน
เพื่อกำรศึกษำในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สถำบันเทคโนโลยีเพื่อ
นวัตกรรมสัง คม (Social Technology Institute) และคณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬ ำลงกรณ์ ม หำวิทยำลัย
จัดกำรแข่งขัน Accessible Learning Hackathon ชิงถ้ วยพระรำชทำน สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ และ
เงินสนับสนุน ทีมละ 20,000 บำท
ขอเชิญ "นักเรี ยน นิสิต นักศึกษำร่ วมออกแบบและพัฒนำนวัตกรรม แอพพลิเคชัน่ เพื่อขจัดอุปสรรคและ
ส่งเสริมกำรเรี ยนรู้สำหรับนักเรี ยนพิกำร"
เกี่ยวกับกิจกรรม Accessible Learning Hackathon
นักพัฒนำจะได้ มีโอกำสสร้ ำงผลงำนนวัตกรรมที่ช่วยขจัดอุปสรรค และส่งเสริ มกำรเรี ยนรู้สำหรับนักเรี ยน
พิกำร พร้ อมเปิ ดมุม มองใหม่ๆ เกี่ ยวกับศักยภำพของคนพิกำร พร้ อมเทคนิค กำรออกแบบเทคโนโลยี
สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เกี่ยวข้ อง
สำหรับประเด็นเกี่ยวกับกำรเรี ยนรู้ของนักเรี ยนพิกำรด้ ำนต่ำงๆ มีกำรจัดปฐมนิเทศให้ ก่อนกำร Hackathon
เพื่อเพิ่มพูนควำมเข้ ำใจให้ ผ้ เู ข้ ำแข่งขันเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรเรี ยนรู้ของนักเรี ย นพิกำร แต่ละทีมจะเลือก
มำหนึ่งประเด็นเพื่อพัฒนำเป็ นแอปพลิเคชัน่ หรื อ Assistive Technology for Learning สำมำรถใช้ ข้อมูล
รู ป ภำพ เสี ย งและวี ดิ โ อจำกแหล่ ง ต่ ำ งๆ ที่ มี น โยบำย Creative Commons อำทิ oer.learn.in.th,
otobank.unescobkk.org, search.creativecommons.org, Getty Images Creative Commons เป็ นต้ น
หรื อแหล่งอื่นๆ ที่ทีมที่เข้ ำแข่งขันได้ ขออนุญำตใช้ สื่อรูปภำพเสียงและวีดีโอเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว พัฒนำเป็ น
Web/Mobile Application หรื อAssistive Technology
แอปพลิเคชั่นต้ องสำมำรถนำไปใช้ กับนักเรี ยนพิกำร เพื่อตอบโจทย์ “ทำอย่ำงไรถึงจะขจัดอุปสรรคและ
ส่งเสริมกำรเรี ยนรู้สำหรับคนพิกำร เพื่อลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงกำรศึกษำ” ทีมที่ผำ่ นเข้ ำรอบชิงชนะเลิศสำม
ทีมสุดท้ ำยจะได้ รับเงินสนับสนุนทีมละ 20,000 บำท เพื่อพัฒนำแอปพลิเคชัน่ เต็มรูปแบบ มำและนำเสนอ
ในรอบชิงชนะเลิศ

***คณะกรรมกำรตัดสินจะประเมินแอปพลิเคชัน่ ตำมเนื ้อหำกำรศึกษำและทักษะทำงเทคนิค
กรอบเวลาสาคัญ
1. สมัครเข้ ำแข่งขันผ่ำนระบบออนไลน์ ตังแต่
้ วันนี ้ ถึง 30 มิถนุ ำยน 2561 ได้ ท่ ี
http://bit.ly/accessiblehack2018 (ไม่มีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรเข้ ำร่วม)
2. วันเสำร์ ที่ 7 กรกฎำคม 2561 คัดเลือกทีมเข้ ำแข่งขัน 15 ทีม ที่
https://www.facebook.com/AccessibleHackathon2018/
3. วัน อัง คำรที่ 10 กรกฎำคม 2561 เปิ ดกำรแข่ ง ขัน Accessible Learning Hackathon ณ UNESCO
กรุงเทพ อำคำร ๑๐๐ ปี หม่อมหลวงปิ่ น มำลำกุล 920 ถ. สุขมุ วิท กรุงเทพฯ วันปฐมนิเทศ ผู้เข้ ำแข่งขันจะ
ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับ * ปัญหำและอุปสรรคกำรเรี ยนรู้ของนักเรี ยนพิกำร โดย NECTECH และสำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ * นวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริ มกำรเรี ยนรู้ สำหรับนักเรี ยนพิกำร โดย Mr.Adrian Rodriguez
โปรแกรมเมอร์ ที่พิกำรทำงกำรเห็น และผู้พิกำรด้ ำนต่ำงๆ * Possible Technology ช่วยในกำรเรี ยนรู้สำหรับ
คนพิกำร และเครื่ องมื อในกำรพัฒ นำ App. โดยไมโครซอฟท์ ประเทศไทย * Ideation Workshop โดย
Social Technology Institute
4. วันเสำร์ ที่ 21 และอำทิตย์ที่ 22 กรกฎำคม 2561 กำรแข่งขัน Accessible Learning Hackathon รอบ
คัดเลือก ณ บริ ษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด อำคำร All Seasons Place ปทุมวัน กรุงเทพฯ และ
ประกำศผลผู้เข้ ำรอบ 3 ทีมสุดท้ ำย พร้ อมมอบทุนสนับสนุนกำรบ่มเพำะ ทีมละ 20,000 บำท
5. วันศุกร์ ที่ 24 สิงหำคม 2561 กำรแข่งขัน Accessible Learning Hackathon รอบชิงชนะเลิศ และ โชว์
ผลงำนที่ ช นะรำงวัล ประกำศ และมอบรำงวัลผู้ช นะกำรแข่ง ขัน ณ The Palazzo Hotel ถ.รั ช ดำภิ เ ษก
ดินแดง กทม.
วิธีการสมัคร:
1. รวบรวมทีมเข้ ำร่วมแข่งขันทีมละ 3-5 คน โดยสมำชิกของทีม ประกอบด้ วย นักเรี ยน/นักศึกษำ ทุกระดับ
ที่ มี ทักษะหลำกหลำย แต่ล ะที ม ควรมี อย่ำงน้ อยหนึ่ง คนที่ สำมำรถพัฒนำแอปพลิเคชั่นได้ ลงทะเบียน
ออนไลน์ที่ http://bit.ly/accessiblehack2018
2. ในขณะที่ลงทะเบียนออนไลน์แต่ละกลุ่มจะต้ องส่งข้ อเสนอสัน้ ๆ เพื่ออธิบำยควำมคิดริ เริ่ มของผู้สมัครในกำร
ตอบสนองต่อภำรกิจในกำรพัฒนำแอปพลิเคชั่นที่ช่วยขจัดอุปสรรคและส่งเสริ มกำรเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนพิกำร
โดยทีมที่เสนอแนวคิดดีที่สดุ 15 ทีมจะได้ รับกำรคัดเลือกเพื่อร่วมกำรแข่งขัน Accessible Learning Hackathon

3. ทีมที่ได้ รับกำรคัดเลือกเข้ ำแข่งขัน 15 ทีม เข้ ำร่วมกำรปฐมนิเทศในวันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ณ องค์กำรยูเนสโก กรุงเทพ
4. มำร่วมแสดงทักษะและควำมคิดสร้ ำงสรรค์ของคุณผ่ำนทำง Accessible Learning Hackathon
สิ่งที่ทีมต้ องนาไปใช้ ในการแข่ งขัน
Laptop คูก่ ำยพร้ อมที่ชำร์ จ และอุปกรณ์เสริ มที่คณ
ุ คิดว่ำจำเป็ น และไม่จำเป็ นต้ องกังวลเรื่ องอำหำร และ
เครื่ องดื่ม เรำจัดเตรี ยมไว้ ให้ ฟรี สำหรับทุกคน
ใครเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ของผลงานที่ทาภายในงาน
สิ ทธิ์ ควำมเป็ นเจ้ ำ ของผลงำนของผู้เ ข้ ำ ร่ ว มงำนที่ ท ำขึน้ เพื่ อกำรแข่ง ขัน ให้ ถื อ ว่ำ เป็ น Public Domain
ผู้ใดก็ตำมสำมำรถนำไปพัฒนำต่อไปได้ โดยส่วนที่จะพัฒนำต่อจะถือว่ำเป็ นลิขสิทธิ์ของผู้พฒ
ั นำ
------------------------------------------------------------------------------------------

