สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

		

คู่มือรายการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
รวบรวมโดย
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา

จัดท�ำ และเผยแพร่โดย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการศึกษาส�ำหรับคนพิการ
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
500 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำ�บลคูคต อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2523-7922, 0-2532-4712, 0-2531-2142, 0-2531-7475
โทรสาร : 0-2532-0179, 0-2532-4712, 0-2532-4713
เว็บไซต์ : http://gtech.obec.go.th
อีเมล์
: ast.gtech@gmail.com
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ค�ำน�ำ

คู่มือรายการสิ่งอำ�นวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษานี้ได้ปรับปรุง
จากคู่มือรายการสิ่งอำ�นวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา
๒๕๕๓ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณา
ให้ ค นพิ ก ารได้รับสิท ธิช่วยเหลือ ทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณาทบทวนปรับ ปรุง เพิ่ม ลด รายการ รหั ส เพื่ อใช้
อ้างอิงในการขอรับ ขอยืม สิ่งอำ�นวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาในปีถัดไป
ซึ่ ง ข้ อ มู ล จะประกอบไป ด้ ว ยรายการบั ญ ชี ก. ข. และ ค. ชื่ อ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ โปรแกรมการบริ ก าร และ
ความช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใด พร้ อ มทั้ ง รู ป ภาพประกอบ คุ ณ สมบั ติ ร ายละเอี ย ดผู้ มี สิ ท ธิ์ ข อยื ม รายละเอี ย ดผู้ มี สิ ท ธิ์
ขอรับพร้อมทั้งรหัส
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิ
ช่วยเหลือทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดทำ�คู่มือรายการสิ่งอำ�นวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ฉบับนี้ให้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดีหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำ�หรับ
บุคคลพิการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องในการดำ�เนินงานตามกฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการ
มีสิทธิได้รับสิ่งอำ�นวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำ�หรับคนพิการให้มีคุณภาพ และได้รับโอกาสที่เอื้ออำ�นวยในการศึกษาต่อไป และหาก
มีข้อบกพร่องประการใด สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยินดีรับข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำ�ไปปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
อนึ่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มือนี้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำ�คู่มือในรูปแบบไฟล์ PDF ท่านสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ http://special.obec.go.th
และ http://gtech.obec.go.th

			
(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ก

ค�ำชี้แจง
คู่มือรายการสิ่งอำ�นวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำ�หรับบุคคล
ที่มีความบกพร่องทั้ง 9 ประเภท ได้มีการปรับปรุงวิธีการจัดรูปเล่มใหม่ ทั้งนี้เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการค้นหา
โดยไม่ได้แบ่งรายการตามประเภทความพิการ แต่ได้แบ่งตามอุปกรณ์การใช้งาน และคงแบ่งรายการเป็น 3 บัญชี
คือบัญชี ก. ข. และ ค. เช่นเดิม กล่าวคือ
• ถ้าต้องการขอยืม ให้เลือกรายการจากบัญชี ก.
• ถ้าต้องการขอรับการอุดหนุนภายในวงเงินที่กำ�หนด ให้เลือกรายการจากบัญชี ข. หรือบัญชี ค.
ส่ ว นที่ เ ปลี่ ย นแปลงอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ การจั ด เรี ย งรายการสิ่ ง อำ � นวยความสะดวกและสื่ อ ทางการศึ ก ษา
ซึ่งได้จัดเรียงตามปัญหาของนักเรียนว่าต้องการความช่วยเหลือในด้านการศึกษาทางด้านใด เช่น มีปัญหาด้านการเขียน
ก็ให้เปิดไปทีอ่ ปุ กรณ์ชว่ ยการเขียน มีปญ
ั หาด้านการอ่านก็ให้เปิดไปทีอ่ ปุ กรณ์ชว่ ยการอ่าน เป็นต้น ทัง้ นีค้ ณะอนุกรรมการ
พิจารณาให้คนพิการได้รบั สิทธิชว่ ยเหลือทางการศึกษา ได้ก�ำ หนดหัวข้อ และรหัสของอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือตามการใช้งาน
ดังนี้

บัญชี ก. หมายถึง รหัส A แบ่งออกเป็น 9 รหัสตามการใช้งาน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
		
6.
		
7.
8.
9.

อุปกรณ์ช่วยการเห็น (Visual Aids)
อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน (Hearing Devices)
อุปกรณ์ช่วยการเขียน (Writing Aids)
อุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)
เครื่องช่วยการจัดท่าทางและที่นั่ง
(Positioning and Seating)
คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
(Computer and Computer Access)
อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร (Communication Aids)
อุปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ (Physical and Recreation Aids)
สื่อการเรียนรู้ (Educational Tools)

บัญชี ข. หมายถึง รหัส B แบ่งออกเป็น 9 รหัสตามการใช้งาน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
		
6.
7.
8.
9.

ข

อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน (Hearing Devices)
อุปกรณ์ช่วยการเขียน (Writing Aids)
อุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)
อุปกรณ์ช่วยการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน (Daily Living Aids)
คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
(Computer and Computer Access)
อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร (Communication Aids)
อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ (Mobility Aids)
สื่อการเรียนรู้ (Educational Tools)
อุปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ (Physical and Recreation Aids)

ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย AV…….
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย AH…….
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย AW……
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย AR…….
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย AS…….
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย AC…….
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย AN….…
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย AP…….
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย AE…….
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย BH…..…
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย BW…....
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย BR…....
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย BD…....
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย BC…....
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย BN…..…
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย BB….....
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย BE….....
ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย BP…….
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บัญชี ค. หมายถึง ใช้ รหัส C เป็นการบริการ (Services) แบ่งเป็น 19 บริการ ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย
CS...…
1. การสอนเสริม
2. การอ่านหนังสือ เอกสาร หรือข้อสอบ
3. การนำ�ทาง
4. การผลิตสื่อ
5. การจดคำ�บรรยาย
6. การซ่อมสื่อ
7. กายภาพบำ�บัด
8. การแก้ไขการพูดและทักษะการสื่อสาร
9. กิจกรรมบำ�บัด
10. ล่ามภาษามือ
11. การอบรมทักษะพื้นฐาน
12. การแนะแนวการศึกษา
13. พี่เลี้ยงและผู้ช่วยเหลือ
14 ดนตรีบำ�บัด และดนตรีเพื่อพัฒนา
15. การพยาบาล
16. การซ่อมและปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
17. พฤติกรรมบำ�บัด และการแก้ไขพฤติกรรม
18. ศิลปะบำ�บัด และศิลปะเพื่อการพัฒนา
19. การประเมินพัฒนาการ การประเมินทางจิตวิทยา และทักษะด้านต่างๆ

วิธีใช้คู่มือ

การจัดทำ�คู่มือรายการเล่มนี้ จะอำ�นวยประโยชน์ในการค้นหารายการตามที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยให้ดู
จากหัวข้อใหญ่ทเี่ ป็นเครือ่ งมือเพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หาของบุคคลพิการ ทัง้ นีเ้ มือ่ มีการจัดทำ�แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
แล้ ว พบว่ า นั ก เรี ย นพิ ก ารคนนั้ น มี ปั ญ หาหรื อ มี ค วามต้ อ งการจำ � เป็ น พิ เ ศษในด้ า นไหน และต้ อ งการสิ่ ง อำ � นวย
ความสะดวก สื่อ บริการ หรือความช่วยเหลืออื่นใด มาเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ ก็ให้พิจารณาจาก
บัญชี ก. ข. หรือ ค. ว่ามีรายการใดบ้างที่จะตรงกับความต้องการจำ�เป็นพิเศษของนักเรียนนั้นๆ
• ถ้าเป็นอุปกรณ์ตามบัญชี ก. ให้ทำ�เรื่องขอยืม ซึ่งจะมีการพิจารณาให้ยืม โดยคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายประจำ�เขตการศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีรายการที่ขอยืมนั้นอยู่ใน
บัญชีคงคลังหรือไม่ หรือจำ�เป็นต้องรวบรวมรายการทั้งหมดเพื่อจัดซื้อใหม่
• ถ้ า เป็ น สิ่ ง อำ � นวยความสะดวก สื่ อ ความช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใดตามบั ญ ชี ข. หรื อ บริ ก ารตามบั ญ ชี ค.
ให้ทำ�เรื่องขอรับการอุดหนุนโดยรวมรายการทั้งหมดแล้วไม่เกินรายการวงเงินที่กำ�หนด
• อนึ่ง รูปภาพทั้งหมดที่ปรากฏในรายการเล่มนี้เป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
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สารบัญ
หน้า
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ค�ำน�ำ
ค�ำชี้แจง
สารบัญ

รายการบัญชี ก.

1

แว่นขยายแบบมือถือ ไม่มีไฟ
เลนส์ขยาย แบบที่ใช้วางทับบนวัตถุ
เลนส์ขยายแบบวางตั้ง ชนิดไม่มีไฟ
เลนส์ขยายแบบด้ามจับ ชนิดวางทาบและมีไฟ
แว่นขยายแบบพกพา ชนิดมือถือที่ปรับเป็นแบบตั้งโต๊ะได้
แว่นขยายแบบปรับทิศทาง ชนิดไม่มีไฟ
แว่นขยายแบบปรับทิศทาง ชนิดมีไฟ
กล้องส่องดูไกลแบบตาเดียว
กล้องส่องดูไกลแบบสองตา
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความและภาพพร้อมระบบอ่านหนังสือแสดงผลด้วยเสียงสังเคราะห์
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความและภาพพร้อมจอ 14 นิ้ว พับได้ 4 ช่วง
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความและภาพที่ต่อคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟแวร์

3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

อุปกรณ์ช่วยการเห็น (Visual Aids)

อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน (Hearing Devices)
เครื่องช่วยฟังระบบ FM แบบไร้สาย
เครื่องส่งระบบ FM (Transmitter) แบบไร้สาย
เครื่องรับระบบ FM (Receiver) แบบไร้สาย
เครื่องส่งระบบ FM (Transmitter) แบบคล้องคอ
เครื่องรับระบบ FM (Receiver) แบบคล้องคอ
เครื่องแปลงสัญญาณเสียงภายนอกประสาทหูเทียม
คอยล์ (COIL) ประสาทหูเทียม
แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ส�ำหรับเครื่องแปลงสัญญาณประสาทหูเทียม
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เบอร์ 675 ส�ำหรับประสาทหูเทียม
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อุปกรณ์ช่วยการเขียน (Writing Aids)
เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ (Brailler) ขนาดตัวอักษรมาตรฐาน
14
เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
14
เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องพิมพ์สีและเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ในเครื่องเดียวกัน 15

ง
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อุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)
ชุดโปรแกรมรู้จ�ำตัวอักษร (OCR)
โปรแกรม KNFB READER
ปากกาอ่านหนังสือ
เครื่องเล่นดีวีดีพร้อมจอ แบบพกพา
เครื่องอ่านหนังสือระบบเดซี่แบบพกพา และบันทึกเสียงได้
เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ (Braille Display) ไม่น้อยกว่า 40 เซลล์
เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ (Braille Display) ไม่น้อยกว่า 16 เซลล์
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เครื่องช่วยการจัดท่าทางและที่นั่ง (Positioning and Seating)
โต๊ะเขียนหนังสือแบบปรับระดับ สูง – ต�่ำ ปรับระนาบเอียงได้พร้อมเก้าอี้
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ระดับ ปรับระดับ สูง – ต�่ำ แยกระดับพร้อมเก้าอี้
เก้าอี้ดัดแปลง
ที่ยืนมีล้อ (Prone Stander)
เบาะนั่งแบบสูบลม
Mobile Stander ที่ยืนมีล้อสามารถบังคับเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง
เก้าอี้สามารถปรับยืนได้

20
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer and Computer Access)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายภาพและอักษร
เครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ที่มีจอแสดงผลอักษรเบรลล์
คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) ระบบปฏิบัติการไอโอเอส
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
กระดานสัมผัสต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
ลูกบอลควบคุมขนาดใหญ่
ลูกบอลควบคุมแบบมีคีย์การ์ด
คันโยกควบคุมแทนการใช้เมาส์
อุปกรณ์เชื่อมต่อสวิตช์ควบคุมแทนการใช้เมาส์
อุปกรณ์ปรับคีย์บอร์ดให้ใช้งานร่วมกับสวิตช์
สวิตช์ ไวต่อการสัมผัส แบบ Micro light
สวิตช์ดูดและเป่า
เมาส์ควบคุมโดยใช้ศีรษะ
อุปกรณ์ส�ำหรับติดตั้งสวิตช์
ชุดแป้นคีย์บอร์ดแบบพิเศษ พร้อมโปรแกรม
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer and Computer Access)
อุปกรณ์ส�ำหรับต่อเชื่อมสวิตช์เข้าคอมพิวเตอร์
เครื่องขยายคลื่นความถี่ในกระบวนการท�ำ Biofeedback
แถบคาดศีรษะ Hemoencephalography (HEG)
หมวก EEG (Electrode Cap)

39
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อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร (Communication Aids)
สวิตช์พูดได้ (Talking Switch)
อุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบบันทึกและเล่นเสียง

42
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อุปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ (Physical and Recreation Aids)
อุปกรณ์พลศึกษา : บ็อกเชีย (Boccia)
อุปกรณ์พลศึกษา : บ็อกชี (Bocce)
อุปกรณ์พลศึกษา : จักรยานสามล้อแบบใช้เท้าบังคับ
อุปกรณ์พลศึกษา : กระดานสปริง
ลูกโกลบอล ส�ำหรับคนตาบอด
โต๊ะปิงปอง และอุปกรณ์ส�ำหรับคนตาบอด
เครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรีสากล

44
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45
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สื่อการเรียนรู้ (Education Tools)
ลูกโลกนูนมีเสียง
อุปกรณ์วัดความเข้มของแสง
อุปกรณ์วัดค่าสี
ตลับเมตรแสดงผลเป็นเสียง
ชุดการเรียนรู้ชีววิทยา

50
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51
51
52

รายการบัญชี ข.

55

อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน (Hearing Devices)
อุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่ชนิดกลม
แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังชนิดกลม
สายคล้องคอป้องกันเครื่องช่วยฟังตก
สารดูดความชื้นพร้อมกล่อง
เครื่องดูดความชื้นเครื่องช่วยฟัง
พิมพ์หู
อุปกรณ์ท�ำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง พิมพ์หูและอุปกรณ์ภายนอกประสาทหูเทียม
ฉ
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อุปกรณ์ช่วยการเขียน (Writing Aids)
เครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือชนิดพกพา (Slate and Stylus)
กรอบส�ำหรับเขียนข้อความ
แบบตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลข
ปากกาปากสักหลาด แบบถาวรลบไม่ได้
ที่จับดินสอแบบสามนิ้ว Pencil grip
ที่วางหนังสือที่ปรับระดับความเอียงได้ (Slant Board)
สีเทียนแท่งใหญ่
ปากกาเมจิก
สีเมจิกแท่งใหญ่
สีไม้แท่งใหญ่
ยางลบแบบแท่ง
ดินสอด้ามใหญ่
ดินสอสีปลอกพลาสติก
ตัวปั๊มด้ามใหญ่
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อุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)
เครื่องเล่น MP3 และ MP4 ชนิดบันทึกเสียงได้

67

อุปกรณ์ช่วยในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน (Daily Living Aids)
อุปกรณ์ช่วยในการรับประทานอาหาร : จานขอบสูง
อุปกรณ์ช่วยในการรับประทานอาหาร : จานติดช้อน
ตัวช่วยยึดจับหรือเสียบอุปกรณ์ที่สามารถปรับตามขนาดมือของเด็กได้
แก้วน�้ำแบบมีหูจับสองหู
แผ่นกันลื่น
ช้อนและส้อมดัดแปลงส�ำหรับคนถนัดมือซ้ายและมือขวา
อุปกรณ์ที่ช่วยในการเอื้อมจับสิ่งของ (Pick Up Reacher)
ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป
ท่อส�ำหรับเสียบอุปกรณ์ต่างๆ
อุปกรณ์ที่ช่วยในการพยุงล�ำตัว : สายรัดพยุงล�ำตัวติดกับเก้าอี้
นาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นเสียง
นาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นตัวเลขขนาดใหญ่
นาฬิกาตั้งเวลาแบบมีแถบสี

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
73

ช

คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer and Computer Access)
แป้นคีย์บอร์ดขนาดเล็ก
คีย์การ์ดและคีย์บอร์ด
ลูกบอลควบคุมขนาดเล็ก
แป้นคีย์บอร์ดตัวเลข (Numeric Keypad)
Ear Clip
สวิตช์เดี่ยวแบบกดติดปล่อยดับ
สวิตช์เดี่ยวแบบกดติดกดดับ
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อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร (Communication Aids)
กระดานสื่อสาร
กระดานสื่อสาร (แม่เหล็ก)
บัตรภาพ / บัตรค�ำ	

80
80
81

อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ (Mobility Aids)
ไม้เท้าขาว แบบพับได้
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สื่อการเรียนรู้ (Educational Tools)
ซีดีรอม ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม (กลุ่ม 1)
ซีดีรอม บทเรียนเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่ม 2)
ซีดีรอม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ส่งเสริมการเรียนรู้ (กลุ่ม 3)
เครื่องคิดเลขมีเสียงและแสดงตัวเลขขนาดใหญ่
เครื่องคิดเลขที่แสดงตัวเลขขนาดใหญ่
ชุดเครื่องมือเรขาคณิตพร้อมแผ่นยางรองเขียน
วงเวียนส�ำหรับท�ำเส้นนูน
ลูกคิดส�ำหรับคนตาบอด
เครื่องมือเรขาคณิต
กระดานกราฟพร้อมหมุด
แผ่นยางรองเขียน
กระดานห่วงอเนกประสงค์
หนังสือภาษามือไทย
ก.ไก่ ส�ำหรับภาษามือไทย
ปากกาเน้นข้อความแบบสะท้อนแสง
ชุดค้อนตอกบล็อกไม้
ชุดฝึกการร้อยลูกปัด
รถลาก
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สื่อการเรียนรู้ (Educational Tools)
กล่องหยอดรูปทรง
ชุดบล็อกสร้างสรรค์
โยนห่วงตามสี
ชุดฝึกการไขน๊อต
ดินน�้ำมันไม่มีสารพิษ (NON-TOXIC)
ชุดหนังสือผ้าส�ำหรับเตรียมความพร้อมการเรียนอักษรเบรลล์
กระดานพยัญชนะไทย ก-ฮ
กระดานผสมค�ำ
กระดานอักษร A-Z
จับคู่พยัญชนะ
จับคู่อักษร A-Z
จับคู่ค�ำตรงข้ามภาษาอังกฤษ
หนังสือแก้ ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน
หนังสือแก้ ไขความบกพร่องด้านการสะกดค�ำ	
หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน
หนังสือพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปภาพ
หนังสือทดสอบทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้
หนังสือแบบฝึกทักษะทางการเรียนรู้
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน
หนังสือเสริมทักษะภาษา (ไทย-อังกฤษ)
หนังสือนิทานคุณธรรม
หนังสืออาเซียน
หนังสือนิทานสร้างสรรค์
สื่อสอนอ่านเขียนในรูปแบบบัตรภาพ บัตรค�ำ	
ชุดส่งเสริมพัฒนาการ
หนังสือแก้ ไขความบกพร่องทางคณิตศาสตร์
หนังสือแบบฝึก บวก ลบ คูณ หาร
ชุดส่งเสริมพัฒนาการ
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อุ ปกรณ์ช่วยการเห็น

2

อุปกรณ์ช่วยการเห็น (Visual Aids)
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อุ ปกรณ์ช่วยการเห็น
แว่นขยายแบบมือถือ ไม่มี ไฟ
คุณสมบัติ

• เป็นแว่นขยายลักษณะกลมหรือสี่เหลี่ยมแบบมีด้ามจับใช้สําหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง เพื่อช่วยขยายภาพในการมอง
ระยะใกล้ได้ชัดเจนขึ้น
• เป็ น แว่ น ขยายที่ มี กํ า ลั ง ขยายสู ง ทํ า ด้ ว ยเลนส์ พ ลาสติ ก มี ข นาดกะทั ด รั ด
น้ําหนักเบา นําติดตัวไปในที่ต่างๆ ได้โดยสะดวก
• ไม่มีแสงไฟในตัว
• มีกําลังขยาย 3.25 เท่า
กําลังขยาย 3.25 เท่า
รหัส AV0109

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง ซึ่ ง ได้ รั บ การตรวจประเมิ น จากจั ก ษุ แ พทย์ ห รื อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาเลือนรางหรือผู้ที่ผ่านการอบรมด้านการประเมินทางการเห็นเลือนราง ว่าจ�ำเป็นต้อง
ได้รับแว่นขยายแบบมือถือ ไม่มีไฟ เพื่อให้สามารถมองเห็นสิ่งพิมพ์ หรือภาพในระยะใกล้ได้ชัดเจนใกล้เคียงกับ
คนทั่วไป

เลนส์ขยาย แบบที่ใช้วางทับบนวัตถุ
คุณสมบัติ

• เป็นเลนส์ขยายรวมแสงที่มีกําลังขยายสูง
• เลนส์ทําด้วยพลาสติก ขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบา นําติดตัวไปในที่ต่างๆ
ได้โดยสะดวก
• มีลกั ษณะเป็นเลนส์ขยาย ลักษณะกลมหรือสีเ่ หลีย่ มชนิดวางทับบนวัตถุ
• ช่วยขยายภาพในการมองระยะใกล้
• มีกําลังขยาย 6 เท่า มี 3 แบบ
แบบที่ 1 แบบไม่มีขอบ
แบบที่ 2 แบบมีขอบ
แบบที่ 3 แบบทรงเหลี่ยม

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม
กําลังขยาย
6 เท่า (แบบไม่มีขอบ)
6 เท่า (แบบมีขอบ)
6 เท่า (แบบทรงเหลี่ยม)

รหัส
AVO117
AVO118
AVO119

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

AVO117

AVO118

AVO119

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง ซึ่ ง ได้ รั บ การตรวจประเมิ น
จากจักษุแพทย์ หรื อ ผู ้ เ ชี่ ยวชาญด้ า นสายตาเลื อ นราง หรื อ ผู ้ ที่ผ ่ า นการอบรมด้า น
การประเมินทางการเห็นเลือนราง ว่าจําเป็นต้องได้รับเลนส์ขยาย แบบที่ใช้วางทับบนวัตถุ
เพือ่ ให้สามารถมองเห็นสิง่ พิมพ์ หรือภาพในระยะใกล้ได้ชดั เจนใกล้เคียงกับคนทัว่ ไป

อุปกรณ์ช่วยการเห็น (Visual Aids)
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อุ ปกรณ์ช่วยการเห็น
เลนส์ขยายแบบวางตั้ง ชนิดไม่มี ไฟ
คุณสมบัติ

• เป็นเลนส์ที่มีกําลังขยายสูง เลนส์ทําด้วยพลาสติกขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบา
นําติดตัวไปในที่ต่างๆ ได้โดยสะดวก
• เลนส์ขยายมีลักษณะกลมหรือสี่เหลี่ยมแบบวางตั้ง
• สามารถเลื่อนดูภาพได้
• ไม่มีแสงไฟในตัว
• ช่วยขยายภาพในการมองระยะใกล้
• มีกําลังขยาย 7 เท่า 8 เท่า 10 เท่า และ 12.5 เท่า

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม
กําลังขยาย
7 เท่า
8 เท่า
10 เท่า
12.5 เท่า

รหัส
AVO121
AVO122
AVO123
AVO124

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง ซึ่ ง ได้ รั บ การตรวจประเมิ น
จากจักษุแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาเลือนรางหรือผู้ที่ผ่านการอบรมด้านการประเมิน
ทางการเห็นเลือนราง ว่าจําเป็นต้องได้รับเลนส์ขยายแบบวางตั้ง ชนิดไม่มีไฟ เพื่อให้สามารถ
มองเห็นสิ่งพิมพ์ หรือภาพในระยะใกล้ได้ชัดเจนใกล้เคียงกับคนทั่วไป

เลนส์ขยายแบบด้ามจับ ชนิดวางทาบและมี ไฟ
คุณสมบัติ

• เป็ น เลนส์ ข ยายที่ มี แ สงไฟในตั ว ใช้ ว างทาบบนหนั ง สื อ ที่ อ ยู่ บ นโต๊ ะ
หรือแท่นรองอ่านหนังสือ น้ําหนักเบา ช่วยให้บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นทีเ่ ห็นเลือนรางสามารถมองใกล้ได้อย่างชัดเจนโดยระยะโฟกัส
จะอยู่ที่แนวทาบพอดี
• มีลักษณะเป็นเลนส์ขยายแบบมีด้า มจับ มีแ สงไฟในตัวช่วยขยายภาพ
ในการมองระยะใกล้มีกําลังขยาย 4 เท่า 5 เท่า 6 เท่า 7 เท่า 8 เท่า
10 เท่า และ 12.5 เท่า

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม
บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง ซึ่ ง ได้ รั บ การตรวจประเมิ น
จากจั ก ษุ แ พทย์ หรื อ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสายตาเลื อ นรางหรื อ ผู ้ ที่ ผ ่ า นการอบรมด้ า น
การประเมิ น ทางการเห็ น เลื อ นราง ว่ า จํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ เลนส์ ข ยายแบบด้ า มจั บ
ชนิดวางทาบและมีไฟ เพื่อให้สามารถมองเห็นสิ่งพิมพ์ หรือภาพในระยะใกล้ได้ชัดเจน
ใกล้เคียงกับคนทั่วไป

4

อุปกรณ์ช่วยการเห็น (Visual Aids)

กําลังขยาย
4 เท่า
5 เท่า
6 เท่า
7 เท่า
8 เท่า
10 เท่า
12.5 เท่า

รหัส
AVO125
AVO126
AVO127
AVO128
AVO129
AVO130
AVO131

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์ช่วยการเห็น
แว่นขยายแบบพกพา
ชนิดมือถือที่ปรับเป็นแบบตั้งโต๊ะได้
คุณสมบัติ

• เป็นแว่นขยายที่มีนำ�้ หนักเบา ขนาดกะทัดรัด สามารถนำ�มาช่วยอ่านหนังสือ
หรือดูภาพโดยใช้มือถือ หรือวางตั้งโต๊ะ
• เลนส์ขยายมีลักษณะกลม หรือสี่เหลี่ยม
• มีมือจับที่ปรับเป็นแบบวางตั้ง สามารถเลื่อนดูภาพได้
• ไม่มีแสงไฟ
• ช่วยขยายภาพในการมองระยะใกล้
• กำ�ลังขยาย 3.5 เท่า

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

กําลังขยาย 3.5 เท่า
รหัส AV0132

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง ซึ่ ง ได้ รั บ การตรวจประเมิ น จากจั ก ษุ แ พทย์
หรื อ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสายตาเลื อ นราง หรื อ ผู ้ ที่ ผ ่ า นการอบรมด้ า นการประเมิ น ทางการเห็ น เลื อ นราง
ว่าจ�ำเป็นต้องได้รับแว่นขยายแบบพกพา ชนิดมือถือที่ปรับเป็นแบบตั้งโต๊ะได้ เพื่อให้สามารถมองเห็นสิ่งพิมพ์
หรือภาพในระยะใกล้ได้ชัดเจนใกล้เคียงกับคนทั่วไป

แว่นขยายแบบปรับทิศทางชนิดไม่มี ไฟ
คุณสมบัติ

• เป็ น เลนส์ ข นาดหน้ า กว้ า ง มี ลั ก ษณะกลมหรื อ สี่ เ หลี่ ย ม ให้ มุ ม มองกว้ า ง
ช่วยขยายภาพที่ต้องการดู หรือใช้อ่านหนังสือ ติดตั้งกับโคมไฟให้แสงสว่าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น ขณะมองผ่านเลนส์
• แขนโคมมีตัวยึดติดกับโต๊ะเพื่อความมั่นคงแข็งแรง เคลื่อนไหวได้สะดวก
ปรับทิศทางได้หลายทิศทาง
• ตัวเลนส์หมุนบิดได้

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง ซึ่ ง ได้ รั บ การตรวจประเมิ น
จากจักษุแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาเลือนราง หรือผู้ที่ผ่านการอบรมด้าน
การประเมินทางการเห็นเลือนราง ว่าจ�ำเป็นต้องได้รับแว่นขยายแบบปรับทิศทาง
ชนิดไม่มีไฟ เพื่อให้สามารถมองเห็นสิ่งพิมพ์ หรือภาพในระยะใกล้ได้ชัดเจนใกล้เคียงกับ
คนทั่วไป

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ก�ำลังขยาย รหัส
3 เท่า
AV0133
5 เท่า
AV0134

อุปกรณ์ช่วยการเห็น (Visual Aids)
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อุ ปกรณ์ช่วยการเห็น
แว่นขยายแบบปรับทิศทางชนิดมี ไฟ
คุณสมบัติ

• เป็นเลนส์ขนาดหน้ากว้าง มีลักษณะกลมหรือสี่เหลี่ยมให้มุมมองกว้าง
ช่วยขยายภาพที่ต้องการดู หรือใช้อ่านหนังสือ โดยมีหลอดไฟตะเกียบ
2 ด้าน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นขณะมองผ่านเลนส์
• แขนโคมมี ตั ว ยึ ด ติ ด กั บ โต๊ ะ เพื่ อ ความมั่ น คงแข็ ง แรง เคลื่ อ นไหวได้
สะดวก ปรับทิศทางได้หลายทิศทาง
• ตัวเลนส์หมุนบิดได้
• มีแสงไฟในตัว
• ช่วยขยายภาพในการมองระยะใกล้
• มีกำ�ลังขยาย 2 เท่า และ 3 เท่า
ก�ำลังขยาย
2 เท่า
3 เท่า

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

รหัส
AV0135
AV0136

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง ซึ่ ง ได้ รั บ การตรวจประเมิ น จากจั ก ษุ แ พทย์ หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาเลือนราง หรือผู้ที่ผ่านการอบรมด้านการประเมินทางการเห็นเลือนราง ว่าจ�ำเป็นต้อง
ได้รับแว่นขยายแบบปรับทิศทางชนิดมีไฟ เพื่อให้สามารถมองเห็นสิ่งพิมพ์ หรือภาพในระยะใกล้ได้ชัดเจนใกล้เคียงกับ
คนทั่วไป

กล้องส่องดูไกลแบบตาเดียว
คุณสมบัติ

• เป็ น กล้ อ งส่ อ งดู ไ กลชนิ ด มองวั ต ถุ ใ นระยะไกลด้ ว ยตาข้ า งเดี ย วเพื่ อ ให้ เ ห็ น
ชัดเจนขึ้น
• เป็นเลนส์แก้วใส หน้าเลนส์กว้าง 12 - 21 มม.
• มีน้ำ�หนักเบา มีสายคล้องคอ นำ�ติดตัวไปที่ต่างๆ ได้โดยสะดวก
• ระบบเลนส์มีกำ�ลังขยาย 8 เท่า ใช้มองระยะไกล
• ใช้ระบบ Roof Prism
• สามารถหมุนปรับให้เห็นภาพชัดเจน  
• มีกำ�ลังขยาย 4.2x12, 5x25, 6x16(1), 6x16(2), 7x18, 8x21(1) และ 8x21(2)
ก�ำลังขยาย
4.2 x 12
5 x 25
6 x 16 (1)
6 x 16 (2)
7 x 18
8 x 21 (1)
8 x 21 (2)
6

รหัส
AV0137
AV0138
AV0139
AV0140
AV0141
AV0142
AV0143

อุปกรณ์ช่วยการเห็น (Visual Aids)

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง ซึ่ ง ได้ รั บ การตรวจประเมิ น
จากจั ก ษุ แ พทย์ หรื อ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสายตาเลื อ นราง หรื อ ผู ้ ที่ ผ ่ า นการอบรมด้ า น
การประเมินทางการเห็ นเลื อ นรางว่ า จ� ำ เป็ นต้ อ งได้ รับกล้ อ งส่ อ งดู ไกลแบบตาเดีย ว
เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพในระยะไกลได้ชัดเจนใกล้เคียงกับคนทั่วไป
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์ช่วยการเห็น
กล้องส่องดูไกลแบบสองตา
คุณสมบัติ

• เป็นกล้องส่องดูไกล ชนิดมองวัตถุในระยะไกลด้วยตาทั้งสองข้าง เพื่อให้เห็น
ชัดเจนขึ้น
• เป็นเลนส์แก้วใส  
• มีน้ำ�หนักเบา มีสายคล้องคอ นำ�ติดตัวไปที่ต่างๆ ได้โดยสะดวก
• ระบบเลนส์มีกำ�ลังขยาย 10 เท่า ใช้มองระยะไกล
• ปุ่มตรงกลางของกล้องส่องทางไกล บริเวณส่วนที่ใกล้เลนส์ตาสามารถเลื่อน
ปรับระยะ และปรับความชัดได้
• สามารถหมุนปรับให้เห็นภาพชัดเจน
• มีกำ�ลังขยาย 3 เท่าx25 8 เท่าx25 10 เท่าx25 และ 12 เท่าx32
ก�ำลังขยาย
3 เท่า x 25
8 เท่า x 25
10 เท่า x 25
12 เท่า x 32

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง ซึ่งได้รับการตรวจประเมิน
จากจักษุแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาเลือนราง หรือผู้ที่ผ่านการอบรมด้าน
การประเมินทางการเห็นเลือนรางว่าจ�ำเป็นต้องได้รับกล้องส่องดูไกลแบบสองตา
เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพในระยะไกลได้ชัดเจนใกล้เคียงกับคนทั่วไป

รหัส
AV0144
AV0145
AV0146
AV0147

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความและภาพ
พร้อมระบบอ่านหนังสือแสดงผลด้วยเสียงสังเคราะห์
คุณสมบัติ

• ภายในระบบติดตั้งกล้องที่มีคุณสมบัติปรับโฟกัสอัตโนมัติ
• จอภาพที่แสดงผลด้วยความละเอียดสูง (HD LCD)
• ระบบอ่านข้อความอัตโนมัตดิ ว้ ยระบบเสียง (Text-to-Speech) ประกอบด้วย (โปรแกรม
OCR) ภายในให้ผใู้ ช้งานสามารถฟังข้อความจากเครือ่ งแทนการอ่านด้วยสายตา
• มีเส้นกำ�หนดขอบเขตพืน้ ทีเ่ พือ่ การอ่านทัง้ แนวตัง้ และแนวนอนทำ�ให้งา่ ยต่อการอ่าน
• สามารถปรับ mode การอ่านได้ถึง 28 แบบ ใช้เพื่อการปรับค่าความคมชัดทั้งสีสัน และ
แสงสว่าง
• ปรับขยายขนาดได้ระหว่าง 2.4 - 70 เท่า
• แท่นวางหนังสือใช้งานสะดวก ง่ายต่อการควบคุมระหว่างการอ่าน
• จอภาพของเครื่องสามารถใช้งานเพื่อการแสดงผลข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์
• ติดตั้งง่าย เพียงเสียบปลั๊กก็สามารถเริ่มใช้งานระบบได้

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

รหัส AV0209

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง ซึ่งได้รับการตรวจประเมินจากจักษุแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นสายตาเลื อ นรางหรื อ ผู ้ ที่ ผ ่ า นการอบรมด้ า นการประเมิ น ทางการเห็ น เลื อ นราง ว่ า จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความ และภาพพร้อมระบบอ่านหนังสือแสดงผลด้วยเสียงสังเคราะห์ เพื่อให้สามารถ
มองเห็นภาพในระยะใกล้ได้ชัดเจนใกล้เคียงกับคนทั่วไป

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุปกรณ์ช่วยการเห็น (Visual Aids)
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อุ ปกรณ์ช่วยการเห็น
เครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข ยายข้ อ ความและภาพ
พร้อมจอ 14 นิ้ว พับได้ 4 ช่วง
คุณสมบัติ

• จอสี ขนาด 12.5” (32 cm) 16:9 format TFT wide screen with
LED-backlight technology 1280 × 720 pixel (720p) HD camera for both
close range and distance views กำ�ลังขยาย 1.8 ถึง 30 เท่า
• แบตเตอรี่ประเภท Lithium-ion battery ระยะเวลาใช้งาน 5 ชั่วโมง
• เครื่องชาร์จกระแสไฟฟ้าภายนอก 100-240 V AC 50-60 Hz
• เชื่อมต่อ USB HDMI (In and out)
• จัดเก็บด้วยกลไกการพับที่ทนทาน และง่ายต่อการใช้งาน
• มีกล้องวีดีโอที่มีความละเอียดสูง สามารถส่องดูวัตถุ หรืออ่านข้อความได้ทั้งระยะใกล้และไกล
• แบตเตอรี่ภายในเครื่องสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 5 ชั่วโมง
• มีปุ่มควบคุม 6 ปุ่ม และปุ่มปรับขนาดของภาพ
• สามารถเลือกการแสดงผลสีพื้น และสีตัวอักษรได้ 7 ลักษณะ รวมทั้งภาพตามธรรมชาติ
• สามารถปรับการโฟกัสอัตโนมัติ หรือปิดระบบอัตโนมัติได้
• น้ำ�หนักเบา พกพาสะดวก

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

รหัส AV0210

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง ซึ่งได้รับการตรวจประเมินจากจักษุแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นสายตาเลื อ นรางหรื อ ผู ้ ที่ ผ ่ า นการอบรมด้ า นการประเมิ น ทางการเห็ น เลื อ นราง ว่ า จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความ และภาพพร้อมจอ 14 นิ้ว พับได้ 4 ช่วง เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้
ได้ชัดเจนใกล้เคียงกับคนทั่วไป

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความ
และภาพที่ต่อคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟแวร์
คุณสมบัติ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เป็นอุปกรณ์ขยายข้อความและภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
การแสดงผลคมชัด ขนาดหน้าจอภาพ 7 นิ้ว
ปรับกำ�ลังขยายได้สูงถึง 120 เท่า ง่ายต่อการใช้งานเพื่อการเขียน
สามารถขยาย และเลื่อนภาพดูส่วนต่างๆ พร้อมทั้งบันทึกภาพเก็บไว้ในหน่วยความจำ� 
สามารถใช้ส่องดูภาพระยะไกลได้
มีช่อง SD Card เพื่อเก็บภาพไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่น หรือนำ�ภาพจากอุปกรณ์อื่นมาเปิดดูในระบบได้
ปรับระดับความเข้มของแสงเพื่อลดแสงสะท้อน ให้เหมาะสมกับการอ่าน
น้ำ�หนัก 535 กรัม (18.87 ounces)
แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ 4.1 ชั่วโมง

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

รหัส AV0208

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง ซึ่งได้รับการตรวจประเมินจากจักษุแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
สายตาเลือนรางหรือผู้ที่ผ่านการอบรมด้านการประเมินทางการเห็นเลือนราง ว่าจ�ำเป็นต้องได้รับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ขยายข้อความและภาพที่ต่อคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟแวร์เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้ได้ชัดเจนใกล้เคียงกับ
คนทัว่ ไป
8

อุปกรณ์ช่วยการเห็น (Visual Aids)

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์ช่วยการได้ยิน
เครื่องช่วยฟังระบบ FM แบบไร้สาย
คุณสมบัติ

• เป็นชุดเครื่องช่วยฟังระบบ FM แบบไร้สาย ประกอบด้วยภาคส่ง (Transmitter)
ภาครับ (Receiver) และเครื่องช่วยฟังชนิดเชื่อมต่อกับภาครับแบบไร้สายเพื่อลด
เสียงรบกวน และสามารถได้ยินเสียงในระยะทางที่ไกลมากขึ้น

รหัส AH0103

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งได้รับการตรวจวัด และวินิจฉัยการได้ยินจากนักแก้ไขการได้ยิน
(Audiologist) และค�ำแนะน�ำจากครูผู้สอน ว่าจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังระบบ FM แบบไร้สาย เพื่อให้
ได้ยินเสียงชัดเจนสม�่ำเสมอมากขึ้น

เครื่องส่งระบบ FM (Transmitter) แบบไร้สาย
คุณสมบัติ

• เป็นอุปกรณ์ภาคส่งสัญญาณ (Transmitter) ไปยังภาครับสัญญาณ
(Receiver) ที่เชื่อมต่อเครื่องช่วยฟัง

รหัส AH0106

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งได้รับการตรวจวัดการได้ยินจากนักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist) และ
ค�ำแนะน�ำจากครูผู้สอนว่าจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องส่งระบบ FM (Transmitter) แบบไร้สาย เพื่อให้ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้น

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน (Hearing Devices)
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อุ ปกรณ์ช่วยการได้ยิน
เครื่องรับระบบ FM (Receiver) แบบไร้สาย
คุณสมบัติ

• เป็นอุปกรณ์ภาครับสัญญาณ (Receiver) ที่เชื่อมต่อกับเครื่องช่วยฟัง
สำ�หรับรับสัญญาณจากตัวส่ง (Transmitter) ส่งต่อไปยังเครื่องช่วยฟัง

รหัส AH0108

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น ซึ่ ง ได้ รั บ การตรวจวั ด และวิ นิ จ ฉั ย การได้ ยิ น จากนั ก แก้ ไ ขการได้ ยิ น
(Audiologist) และค�ำแนะน�ำจากครูผู้สอน ว่าจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องรับระบบ FM (Receiver) แบบไร้สาย เพื่อช่วยให้
ได้ยินเสียงชัดเจน และในระยะทางที่ไกลมากขึ้น

เครื่องส่งระบบ FM (Transmitter) แบบคล้องคอ
คุณสมบัติ

• เป็นอุปกรณ์ภาคส่งสัญญาณ (Transmitter) ไปยังภาครับสัญญาณ
(Receiver) แบบคล้องคอ

รหัส AH0110

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งได้รับการตรวจวัดการได้ยินจากนักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist) และ
ค�ำแนะน�ำจากครูผู้สอน ว่าจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องส่งระบบ FM (Transmitter) แบบคล้องคอ เพื่อช่วยให้ได้ยินเสียง
ชัดเจน และในระยะทางที่ไกลมากขึ้น

10

อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน (Hearing Devices)

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์ช่วยการได้ยิน
เครื่องรับระบบ FM (Receiver) แบบคล้องคอ
คุณสมบัติ

• เป็นอุปกรณ์ภาครับสัญญาณ (Receiver) แบบคล้องสำ�หรับรับสัญญาณ     
จากตัวส่ง (Transmitter) ส่งต่อไปยังเครื่องช่วยฟังที่มีระบบตัว T (Telecoil)

รหัส AH0111

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งได้รับการตรวจวัดการได้ยินจากนักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist) และ
ค�ำแนะน�ำจากครูผู้สอน ว่าจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องรับระบบ FM (Receiver) แบบคล้องคอ เพื่อช่วยให้ได้ยินเสียงชัดเจน
และในระยะทางที่ไกลมากขึ้น

เครื่องแปลงสัญญาณเสียงภายนอกประสาทหูเทียม
คุณสมบัติ

• เป็นอุปกรณ์ภายนอกสำ�หรับแปลงสัญญาณเสียง เชื่อมโยงกับประสาทหูเทียม
ชนิดทัดหลังหู หรือชนิดพกพา

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น ซึ่ ง ได้ รั บ การผ่ า ตั ด ประสาทหู เ ที ย ม และมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี
เครื่องวิเคราะห์เสียงต่างๆ ที่เข้ามาทางไมโครโฟน แล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปยังส่วนที่อยู่ภายในเพื่อให้
ได้ยินเสียงพูดชัดเจนขึ้น
เครื่องแปลงสัญญาณเสียง รหัส
แบบทัดหลังหู
AH0104
แบบพกพา
AH0105
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน (Hearing Devices)
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อุ ปกรณ์ช่วยการได้ยิน
คอยล์ (COIL) ประสาทหูเทียม
คุณสมบัติ

• อุปกรณ์ประสาทหูเทียมภายนอกศีรษะติดกับผิวหนังศีรษะทำ�หน้าที่
ส่งข้อมูลผ่านผิวหนังไปยังตัวรับสัญญาณภายในหูสว่ นประสาทหูเทียม

รหัส AH0112

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น ซึ่ ง ได้ รั บ การผ่ า ตั ด ประสาทหู เ ที ย ม และมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้
คอยล์ประสาทหูเทียม ส่งข้อมูลผ่านผิวหนังไปยังตัวรับสัญญาณภายในหูส่วนประสาทหูเทียม เพื่อพัฒนา
ทักษะการฟัง การเรียนรู้ และภาษา พัฒนาทักษะการออกเสียง การอ่านค�ำศัพท์

แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ส�ำหรับ
เครื่องแปลงสัญญาณประสาทหูเทียม
คุณสมบัติ

• แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้สำ�หรับเครื่องแปลงสัญญาณประสาทหูเทียม
แบตเตอรี่จะให้พลังงานได้นานสุดราว 10-12 ชั่วโมง

รหัส AH0113

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียม และมีความจ�ำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่
แบบชาร์จไฟได้ส�ำหรับเครื่องแปลงสัญญาณประสาทหูเทียม เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องแปลงสัญญาณได้
ในระยะเวลาที่ยาวนาน 10 – 12 ชั่วโมงต่อการชาร์จไฟแต่ละครั้ง
12
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สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์ช่วยการได้ยิน
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เบอร์ 675
ส�ำหรับประสาทหูเทียม
คุณสมบัติ

• เครื่ อ งชาร์ จ แบตเตอรี่ สำ � หรั บ เครื่ อ งแปลงสั ญ ญาณประสาทหู เ ที ย ม
สามารถต่อกับปลั๊กไฟทั่วโลกง่ายต่อการใช้งาน แบตเตอรี่จะให้พลังงานได้
นานสุดราว 10-12 ชั่วโมง รับประกันอายุการใช้งาน 3 ปี

รหัส AH0114

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น ซึ่ ง ได้ รั บ การผ่ า ตั ด ประสาทหู เ ที ย ม และมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เบอร์ 675 ส�ำหรับประสาทหูเทียม เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องแปลงสัญญาณภายนอก
ได้อย่างสม�่ำเสมอ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน (Hearing Devices)
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อุ ปกรณ์ช่วยการเขียน
เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ (Brailler)
ขนาดตัวอักษรมาตรฐาน
คุณสมบัติ

• เป็นเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยมือ
• มีตวั อักษรขนาดมาตรฐาน
• สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษหรือแผ่นพลาสติก

รหัส AW0101

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ซึ่งจ�ำเป็นต้องจดบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษหรือแผ่นพลาสติก

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ

รหัส AW0202

• เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ข้อมูลอักษรเบรลล์จากคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ
• ใช้กระดาษต่อเนื่อง ขนาดมาตรฐาน ความกว้างตั้งแต่ 3.8 เซนติเมตร ถึง
33.7 เซนติเมตร และความยาวตั้งแต่ 7.6 เซนติเมตร ถึง 35.6 เซนติเมตร
ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แกรม  
• มีระบบการพิมพ์อักษรเบรลล์แบบ 6 จุด
• มีความกว้างมาตรฐานในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 40 ตัวอักษรต่อบรรทัด
• ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทาง Parallel Port หรือ Serial Port หรือ
USB
• รับระบบไฟฟ้า AC 220 – 250 V 50/60
• สามารถพิมพ์ได้ 2 หน้า โดยความเร็วไม่ต่ำ�กว่า
- 60 ตัวอักษรต่อวินาที (Character per second)
- 100 ตัวอักษรต่อวินาที (Character per second)

รหัส AW0203

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่มีความจ�ำเป็นต้องพิมพ์งานเป็น
อักษรเบรลล์
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เครื่องที่มีความเร็วการพิมพ์
รหัส
ไม่ต�่ำกว่า 60 ตัวอักษรต่อวินาที AW0202
ไม่ต�่ำกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที AW0203

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์ช่วยการเขียน
เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องพิมพ์สี
และเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ ในเครื่องเดียวกัน

คุณสมบัติ

• เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ระบบคอมพิวเตอร์ (Braille Printer) ที่มีเครื่องพิมพ์สี
และเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์อยู่ในเครื่องเดียวกัน
• สามารถพิมพ์ภาพกราฟิกนูนพร้อมอักษรเบรลล์กำ�กับ
• รองรับกระดาษขนาด A4 ความหนาตั้งแต่ 75-150 แกรม
• ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอักษร/วินาที
• รับระบบไฟฟ้า AC 220 – 250 v 50/60
• ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทาง Serial Port หรือ USB หรือ Internet หรือ
Bluetooth หรือ Wi-Fi

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นและที่เห็นเลือนราง ที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้ส่ืออักษรเบรลล์ ภาพนูน
ตัวขยายอักษรปกติ และสัญลักษณ์
รหัส AW0204

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุปกรณ์ช่วยการเขียน (Writing Aids)
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อุ ปกรณ์ช่วยการอ่าน
ชุดโปรแกรมรู้จ�ำตัวอักษร (OCR)

คุณสมบัติ

• โปรแกรมสามารถใช้ได้กับเครื่องสแกนเนอร์ทุกรุ่น
• โปรแกรมได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย
• รองรับไฟล์ภาพประเภท JPEG, PDF และอื่นๆ รวมไปถึงภาพจากหนังสือต่างๆ แปลงอักษรให้อัตโนมัติ
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
• สามารถเปิดไฟล์ที่แปลงเรียบร้อยแล้วโดยใช้โปรแกรม Ms Word ได้ มีเครื่องมือสำ�หรับซูมเข้า-ออก,
ย่อ - ขยาย, ย้อนกลับ หรือคืนค่ากลับมาได้
• สามารถใช้งานกับวินโดวส์ 8.1 หรือสูงกว่า ผู้ใช้จำ�เป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ และสแกนเนอร์
• สามารถวิเคราะห์ และอ่านตัวอักษรในทิศทางต่างๆ ได้
• สามารถบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ได้
โปรแกรมรูจ้ �ำ ตัวอักษร เป็นโปรแกรมทีช่ ว่ ยในการแปลงไฟล์รปู ภาพจากหนังสือหรือจากไฟล์ JPEG เป็นตัวอักษร
โดยมีความสามารถในการแปลงเป็นตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ ยการอ่าน
เอกสารสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษผ่านเครื่องสแกนเนอร์ ช่วยให้บุคคลที่มีปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร
สิ่งพิมพ์สามารถเรียนรู้ และใช้ประโยชน์โดยที่ไม่จำ�เป็นต้องพิมพ์ข้อมูลเองทั้งหมดซึ่งเป็นการลดระยะเวลา
ในการทำ�งานได้รวดเร็วขึ้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

รหัส AR0105

บุ ค คลที่ มี ป ั ญ หาในการอ่ า น เช่ น บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ บุ ค คลออทิ ส ติ ก บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ตั้งแต่
ระดับชั้น ม.1 ขึ้นไปที่ต้องการอ่านภาษาอังกฤษจ�ำนวนหลายๆ หน้าขึ้นไป หรือทั้งเล่มโดยสามารถใช้งานร่วมกับ
โปรแกรมเสียงสังเคราะห์เพื่อการฝึกทักษะการฟัง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่มีความจ�ำเป็นที่ต้องเรียนรู้เนื้อหาหนังสือภาษาอังกฤษโดยการสแกน
หนังสือเข้าเก็บเป็นไฟล์ เพื่อท�ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส�ำเร็จรูป และสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ด้วยการใช้งาน
ร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพและโปรแกรมเสียงสังเคราะห์
16
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สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์ช่วยการอ่าน
KNFB Reader
คุณสมบัติ

• สามารถเข้าถึงเอกสารได้ทุกประเภท เช่น อีเมล เอกสารประกอบการเรียน
มีความถูกต้องแม่นยำ�
• คำ�นวณพื้นที่เอกสารอย่างแม่นยำ� จับหน้าเอกสารให้อัตโนมัติ
• สแกนเอกสารหรือรูปภาพพร้อมอ่านให้ฟังด้วยเสียงที่มีคุณภาพ
• KNFB Reader รองรับ OCR และอ่านได้หลายภาษา (ยกเว้นภาษาไทย)
• สามารถรองรับการอ่านทั้งแบบ Column เดี่ยวและแบบหลาย Columns
• สามารถเลือกอ่านแบบตัวอักษร คำ� บรรทัดและประโยค
• สามารถบอกจุดของเอกสารด้วยการสัน่ เพือ่ บอกว่ากล้องตรงกับเอกสารหรือไม่
• รองรับการนำ�เข้า/ส่งออก เอกสาร สามารถนำ�เข้า/ส่งออกเอกสารผ่านทาง
Dropbox หรือ Google Drive
• รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS, Android และ Windows
รหัส AR0106

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่มีความจ�ำเป็นที่ต้องเรียนรู้เนื้อหาหนังสือภาษาต่างๆ

ปากกาอ่านหนังสือ
คุณสมบัติ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อ่านคำ�ออกมาเป็นเสียงอ่านทั้งคำ�และวลี การสะกดคำ� จับข้อความได้อย่างรวดเร็ว
มีพจนานุกรมภาษาอังกฤษ Oxford มากกว่า 240,000 คำ�และวลี
ปากกาอ่านเป็นอุปกรณ์ที่มี ScanSoft , ภาษาอังกฤษ แบบ text-to-speech
แสดงข้อความและอ่านตามพจนานุกรม
จะแสดงเป็นคำ�เดียว / สแกนเต็มบรรทัด แสดงสแกนคำ�ในตัวอักษรขนาดใหญ่
ข้อความขนาดแสดงเป็นจุดตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ สแกนซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายได้
ใช้ตั้งแต่เด็กช่วงอายุ 9 ปี หรือชั้น ป.3 ขึ้นไป
เก็บคำ�ที่สแกน ปรับสำ�หรับผู้ใช้มือซ้ายและขวา
น้ำ�หนักเบา ขนาด (6” x 1 1/2” x 1”) เหมาะกับการทำ�งาน
Opticard และบาร์ Character ช่วยให้สามารถป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
หูฟังปรับ Volume ควบคุมและอะแดปเตอร์สำ�หรับลำ�โพงภายนอก
แบตเตอรี่ 2 ก้อน “AAA”
มีความจำ� RAM 192KB และ ROM 8MB
จอแสดงผลเป็นภาพสีเดียวกับ 122 x พิกเซล ความละเอียด 32
อุปกรณ์มีเอาท์พุทเสียงแบบดิจิทัลและสามารถอ่านคำ�วลี และประโยค

®

รหัส AR0303

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีปัญหาในการอ่าน เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)
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อุ ปกรณ์ช่วยการอ่าน
เครื่องเล่นดีวีดีพร้อมจอ แบบพกพา
คุณสมบัติ

• จอ TFT ขนาดไม่ต่ำ�กว่า 7 นิ้ว แบบจอกว้าง  
• ใช้เล่นกับแผ่น DVD / DVD+R / DVD+RW / VIDEO CD / CD, CD-R CDRW / MP3 / WMA / JPEG CD MPEG4
• เป็นเครื่องเล่นที่สามารถอ่าน VCD ได้ทุกฟอร์แมต
• สามารถเล่นผ่านโทรทัศน์
• มีช่อง SD / MMC / USB
• แบตเตอรี่ในตัว สะดวกพกพาใช้ได้ทุกที่
• หม้อแปลงไฟฟ้า เวลาใช้งานที่บ้าน และเวลาใช้งานในรถยนต์
• สายสัญญาณ AV รีโมทคอนโทรลควบคุมการทำ�งาน
			
			

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

รหัส AR0405

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ และบุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ ที่ต้องเปลี่ยนวิธีรับรู้
สื่อสิ่งพิมพ์ผ่านหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์โดยเปิดจากเครื่องเล่น DVD
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลออทิสติก ที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ ที่ต้องเปลี่ยนวิธีรับรู้
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ผ ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ ป็ น ภาพเคลื่ อ นไหว เพื่ อ ช่ ว ยในการเรี ย นรู ้ จ ากการฟั ง เสี ย งอ่ า น หรื อ ดู
ภาพเคลื่อนไหว เช่น วีซีดีสาระต่างๆ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ต้องเปลี่ยนวิธีรับรู้สื่อสิ่งพิมพ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว
เพื่อช่วยในการเรียนรู้จากการดูภาพเคลื่อนไหว เช่น วีซีดีสาระต่างๆ

เครื่องอ่านหนังสือระบบเดซี่แบบพกพา และบันทึกเสียงได้
คุณสมบัติ

• เป็นได้ทั้งเครื่องเล่น DAISY, MP3, และ NISO  
• ใช้งานได้กับ memory card ประเภท SD card เพื่อการจัดเก็บหนังสือเสียง หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพลง และเสียง รวมทั้งบันทึกอธิบายส่วนที่กำ�หนด bookmark เป็นพิเศษ
• ติดตั้งระบบเสียงที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับเสียงมนุษย์ภายในระบบเพื่อการอ่านข้อความ
(Nuance Vocalizer)
• สามารถใช้งานเพื่อการบันทึกเสียงโดยใช้ได้ท้ังไมโครโฟนภายในตัวเครื่องและไมโครโฟน
ภายนอก
• รับฟังได้ทั้งผ่านชุดหูฟัง (earphones) และลำ�โพงที่ติดตั้งภายในตัวเครื่อง

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

รหัส AR0408

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ
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อุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์ช่วยการอ่าน
เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์
(Braille Display) ไม่น้อยกว่า 40 เซลล์
คุณสมบัติ

• เป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำ�งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมด้วยสายข้อมูล (Cable) แบบ Serial หรือ Parallel หรือแบบ USB
หรือ Bluetooth
• แสดงผลข้อมูลจากจอภาพคอมพิวเตอร์เป็นอักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์
6 หรือ 8 จุด ต่อ 1 ช่อง จำ�นวนเบรลล์เซลล์ไม่น้อยกว่า 40 เซลล์ และ
ใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพได้
• สามารถแสดงผลจากการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายใต้
ระบบปฏิบัติการ Windows
• ทำ�งานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอภาษาอังกฤษ ในระบบปฏิบัติการ
Windows
รหัส AR0501

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่จ�ำเป็นจะต้องอ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอักษรเบรลล์

เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ (Braille Display) ไม่น้อยกว่า 16 เซลล์
คุณสมบัติ
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

จอแสดงผลอักษรเบรลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 เซลล์
สามารถใช้งานเป็นเครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์
ขนาดกะทัดรัด น้ำ�หนักเบา และสะดวกต่อการพกพา
ใช้แบตเตอรี่ประเภท lithium battery สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง 10 ชม.
เมื่อประจุไฟเต็มที่
ใช้งานได้กับ SD card หรือหน่วยความจำ�อื่นผ่านช่องสัญญาณ USB
การใช้งานอื่นๆ เช่น นาฬิกา และเครื่องคิดเลข
มีระบบเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Bluetooth ทำ�ให้สามารถเชื่อมต่อ เพื่อการ
ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
มี อุ ป กรณ์ Bluetooth USB adaptor ให้ ไว้ ร องรั บ การเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Bluetooth
รองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพ (screen reading software)
รหัส AR0502

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่จ�ำเป็นจะต้องอ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอักษรเบรลล์

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)
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เครื่องช่ วยการจัดท่าทางและที่นงั่
โต๊ะเขียนหนังสือแบบปรับระดับสูง-ต�่ำ
ที่ปรับระนาบเอียงได้พร้อมเก้าอี้
คุณสมบัติ
•
•
•
•
•

โต๊ะมีขนาดความกว้างไม่เกิน 50 ซม. และยาวอย่างน้อย 90 ซม.
สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ�ของโต๊ะได้ตั้งแต่ 65-80 ซม.
มีแผ่นกลางโต๊ะ ที่สามารถปรับเอียงได้ตั้งแต่ 0-50 องศา
มีขอบกันหนังสือลื่นตก
เก้าอี้มีล้อ และมีที่ล็อกล้อ บุนวม ไม่มีที่เท้าแขน
รหัส AS0102

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษที่ต้องใช้
โต๊ะเขียนหนังสือแบบปรับระดับสูง-ต�่ำที่ปรับระนาบเอียงได้พร้อมเก้าอี้ เพื่อช่วยในการเขียนหรืออ่านหนังสือ
ในท่าทางที่เหมาะสม และสะดวกสบายขึ้น

หมายเหตุ

ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบ�ำบัด หรือนักกายภาพบ�ำบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกว่าจ�ำเป็นต้องใช้โต๊ะเขียนหนังสือแบบปรับระดับสูง-ต�่ำที่ปรับระนาบเอียงได้พร้อมเก้าอี้
เพื่อช่วยในการเขียนหรืออ่านหนังสือได้ดีขึ้น

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ระดับ ปรับระดับสูง-ต่ำ� แยกระดับพร้อมเก้าอี้
คุณสมบัติ

• โต๊ะมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. และความยาวไม่น้อยกว่า 90 ซม.
ที่สามารถแยกระนาบโต๊ะออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนวางจอภาพ และส่วน
วางแป้นคีย์บอร์ด
• สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ�ของโต๊ะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนวางจอภาพ และ
ส่วนวางแป้นคีย์บอร์ด และปรับระดับสูง-ต่ำ�ของโต๊ะได้ตั้งแต่ 65-80 ซม.
• มีที่วางซีพียูด้านข้างของโต๊ะขนาดมาตรฐาน มีปุ่มยางรองด้านล่างเพื่อรับ
น้ำ�หนักและกันไม่ให้ซีพียูวางกับพื้นโดยตรง
• ส่วนที่วางจอภาพและวางแป้นคีย์บอร์ดมีความยาวอย่างน้อย 90 ซม. และมี
ความกว้าง 40-50 ซม.
• เก้าอี้ที่มีล้อ และมีที่ล็อกล้อ บุนวม ไม่มีที่เท้าแขน

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

รหัส AS0103

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย หรื อ การเคลื่ อ นไหว หรื อ สุ ข ภาพ ที่ มี ค วามต้ อ งจ� ำ เป็ น พิ เ ศษที่ ต ้ อ งใช้
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ระดับ ปรับระดับสูง-ต�่ำ แยกระดับพร้อมเก้าอี้ เพื่อช่วยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในท่าทาง
ที่เหมาะสม และสะดวกสบายขึ้น

หมายเหตุ

ต้ อ งได้ รั บ การตรวจประเมิ น จากนั ก กิ จ กรรมบ� ำ บั ด หรื อ นั ก กายภาพบ� ำ บั ด หรื อ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกว่าจ�ำเป็นต้องใช้โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ระดับ ปรับระดับสูง-ต�่ำ แยกระดับพร้อมเก้าอี้ เพื่อช่วย
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึ้น
20

เครื่องช่วยการจัดท่าทางและที่นั่ง (Positioning and Seating)

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เครื่องช่ วยการจัดท่าทางและที่นงั่
เก้าอี้ดัดแปลง
คุณสมบัติ

เก้าอี้
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก

รหัส
AS0104
AS0105
AS0106

• มี อุ ป กรณ์ เ สริ ม ในการจั ด ท่ า นั่ ง ได้ แ ก่ อุ ป กรณ์ ป ระคองศี ร ษะ
อุปกรณ์ประคองด้านข้างลำ�ตัว และสะโพก เบาะกันขาหนีบ มีสาย
รัดบริเวณลำ�ตัว หน้าอก และเท้า
• สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำ�ของที่วางเท้า ที่นั่ง พนักพิงหลัง และ
ที่ประคองศีรษะได้
• สามารถปรับความกว้างทีน่ ง่ั พนักพิงหลัง และทีป่ ระคองศีรษะได้
• สามารถปรับเอียงเก้าอี้ไปข้างหลังได้อย่างน้อย 0-45 องศา
• มีที่ล็อกล้อ
• มีด้วยกัน 3 ขนาด ดังนี้
ขนาดใหญ่
- มีความกว้างของที่นั่งขนาด 13-15 นิ้ว
- มีความลึกของที่นั่ง 14-16 นิ้ว
- มีความสูงของพนักพิงหลัง 19-20 นิ้ว
- มีความสูงระหว่างทีน่ ง่ั ถึงทีว่ างเท้าสามารถปรับได้ตง้ั แต่ 12-17 นิว้
- มีความสูงระหว่างทีน่ ง่ั ถึงทีพ่ กั แขนสามารถปรับได้ตง้ั แต่ 7-10 นิว้
ขนาดกลาง
- มีความกว้างของที่นั่งขนาด 11-13 นิ้ว
- มีความลึกของที่นั่ง 12-14 นิ้ว
- มีความสูงของพนักพิงหลัง 15-17 นิ้ว
- มีความสูงระหว่างทีน่ ง่ั ถึงทีว่ างเท้าสามารถปรับได้ตง้ั แต่ 10-14 นิว้
- มีความสูงระหว่างที่นั่งถึงที่พักแขนสามารถปรับได้ตั้งแต่ 6-8 นิ้ว
ขนาดเล็ก
- มีความกว้างของที่นั่งขนาด 8-10 นิ้ว
- มีความลึกของที่นั่ง 10-12 นิ้ว
- มีความสูงของพนักพิงหลัง 12-14 นิ้ว
- มีความสูงระหว่างทีน่ ง่ั ถึงทีว่ างเท้าสามารถปรับได้ตง้ั แต่ 9-12 นิว้
- มีความสูงระหว่างที่นั่งถึงที่พักแขนสามารถปรับได้ตั้งแต่ 5-7 นิ้ว

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีอาการเกร็งหรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
ท�ำให้มีความยากล�ำบากในการนั่งทรงตัวในเก้าอี้ปกติ จ�ำเป็นต้องใช้เก้าอี้ดัดแปลงเพื่อให้นั่งทรงตัวในการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ได้ดีขึ้น

หมายเหตุ

ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบ�ำบัด หรือนักกายภาพบ�ำบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก ว่าจ�ำเป็นต้องใช้เก้าอี้ดัดแปลง

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เครื่องช่วยการจัดท่าทางและที่นั่ง (Positioning and Seating)
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เครื่องช่ วยการจัดท่าทางและที่นงั่
ที่ยืนมีล้อ (Prone stander)
คุณสมบัติ

• เป็ น อุ ป กรณ์ ช่ ว ยจั ด ท่ า ยื น โดยจั ด จากท่ า นอนคว่ำ �
ทำ�จากเหล็กชุบโครเมี่ยม พ่นสี ที่ฐานมี 4 ล้อ
• มีอุปกรณ์ประคองหน้าอก ลำ�ตัว สะโพก เข่า ที่ดันก้น
และมีที่วางเท้า อุปกรณ์แต่ละชิ้นสามารถแยกปรับให้
เหมาะกับส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ใช้ได้ โดยมีน็อตยึด
เพื่อปรับให้แน่น
• แกนยึ ด สามารถปรั บ ระดั บ ความสู ง –ต่ำ �  ได้ ต าม
ความสูงของผูใ้ ช้งาน และสามารถปรับระดับความเอียง
ไปด้ า นหน้ า ได้ อ ย่ า งอิ ส ระตั้ง แต่ ท่า ยื น ตรงไปจนถึ ง
นอนคว่ำ�ได้
• มีถาดติดด้านหน้าสำ�หรับทำ�กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถ
ปรับระดับสูง-ต่� 
ำ และเอียงขึน้ -ลงได้ตามความเหมาะสม

รหัส AS0107

คุณสมบัติ

• เป็นเครื่องฝึกยืนในท่านอนคว่ำ� โครงสร้างทำ�ด้วยเหล็กชุบพ่นสี
• ปรับมุมได้ ระหว่าง 0-90 องศา ปรับความสูง-ต่�ำ ได้ตามความสูงของผูใ้ ช้งาน
• มีที่รองรับช่วงเข่า สะโพก และหน้าอก บุฟองน้ำ�หุ้มหนังเทียมสามารถปรับ
ระดับได้
• มีถาดติดด้านหน้าช่วยให้เด็กวางแขน วางมือฝึกการใช้งานของมือ
• มีสายรัดด้านหลัง สะโพก หัวเข่า ช่วยยึดให้ยืนเหยียดตรงได้ไม่ต้องกลัวล้ม
• ฐานมีล้อ 4 ล้อ ติดเบรก 2 ล้อ

รหัส AS0116

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ ที่มีความจ�ำเป็นต้องกระตุ้นการลงน�้ำหนัก
ที่ขา และเท้า เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของข้อต่อหรือเพื่อยืด
กล้ามเนื้อของขา

หมายเหตุ

ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกายภาพบ�ำบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ว่าจ�ำเป็นต้องใช้ที่ยืนมีล้อ
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เครื่องช่ วยการจัดท่าทางและที่นงั่
เบาะนั่งแบบสูบลม
คุณสมบัติ

แบบ
LOW PROFILE 15X15 นิ้ว
LOW PROFILE 15X17 นิ้ว
LOW PROFILE 17X17 นิ้ว

• สามารถปรั บ ลมในแต่ ล ะลู ก เซลล์ เ พื่ อ ให้ มี ก ารกระจาย
น้ำ�หนักที่กดลงบนเบาะได้อย่างเหมาะสม
• แต่ ล ะส่ ว นสามารถปรั บ แยกเป็ น อิ ส ระต่ อ กั น เพื่ อ เพิ่ ม
ความมั่นคงในการจัดท่าทาง เช่น
- ด้านข้างทัง้ สองข้างเพือ่ ปรับการเอียงของกระดูกเชิงกราน
- ด้านหน้ากับด้านหลังเพื่อปรับการเอียงของมุม
• เป็นวัสดุที่สามารถทำ�ความสะอาดด้วยการอบฆ่าเชื้อได้
(Autoclaved)
• มีอุปกรณ์สูบลม 1 ชุด และอุปกรณ์ซ่อมแซม 1 ชุด
• มี ป ลอกคลุ ม เบาะรองนั่ ง ทำ � จากวั ส ดุ ป้ อ งกั น การแพ้ ข อง
ผิวหนัง สามารถยืดหยุ่นได้ กันน้ำ�ได้ ไม่ลื่นไถลเวลานั่ง
• มีด้วยกัน 2 แบบ
- แบบ LOW PROFILE เป็นเบาะรองนั่งแบบสูบลม รุ่น
Low profile ลูกเซลส์สูง 2 นิ้ว ไม่เกิน 3 นิ้ว ที่ลูกเซลส์
แต่ละลูกภายในมีช่องลมต่อถึงกัน ทำ�จากยางเชิงการแพทย์
นิวโลพลีน หรือวัสดุที่ดีกว่า
- แบบ HIGHT PROFILE เป็ น เบาะรองนั่ ง แบบสู บ ลม
รุ่น HIGH PROFILE ลูกเซลส์สูงอย่างน้อย 4 นิ้ว ที่ลูกเซลส์
แต่ละลูกภายในมีช่องลมต่อถึงกัน ทำ�จากยางเชิงการแพทย์
นิวโลพลีน หรือวัสดุที่ดีกว่า

รหัส
AS0108
AS0109
AS0110

แบบ
HIGHT PROFILE 15X15 นิ้ว
HIGHT PROFILE 15X17 นิ้ว
HIGHT PROFILE 17X17 นิ้ว

รหัส
AS0111
AS0112
AS0113

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีอาการสูญเสียการท�ำงานของระบบ
รับความรู้สึกของล�ำตัวและขาทั้งสองข้าง และที่สามารถใช้ก�ำลังของร่างกายท่อนบนล่างได้บ้าง นั่งอยู่บนรถเข็น
เป็นเวลานาน ขยับตัวได้น้อย น�้ำหนักตัวค่อนข้างมากจึงจ�ำเป็นต้องใช้เบาะรองนั่งแบบสูบลม เพื่อช่วยลด และกระจาย
แรงกดที่เกิดจากน�้ำหนักตัว หรือปุ่มกระดูกได้ดี ลดความเสี่ยงในการเป็นแผลกดทับ และมีการทรงตัวในท่านั่งที่ดีขึ้น

หมายเหตุ

ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบ�ำบัด หรือนักกายภาพบ�ำบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก ว่าจ�ำเป็นต้องใช้เบาะรองนั่งแบบสูบลมเพื่อช่วยกระจายแรงในขณะนั่งให้ดีขึ้น

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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เครื่องช่ วยการจัดท่าทางและที่นงั่
Mobile Stander ที่ยืนมีล้อสามารถบังคับเคลื่อนที่ ได้ด้วยตนเอง

คุณสมบัติ

• เป็นอุปกรณ์ช่วยจัดท่ายืน ทำ�จากเหล็กชุบโครเมี่ยม หรืออุปกรณ์ที่ดีกว่า กันสนิม มีล้อใหญ่ด้านข้าง
2 ล้อ สำ�หรับเคลื่อนย้าย ที่ฐานสำ�หรับวางเท้าด้านหลังมีล้อเล็ก 2 ล้อ ด้านหน้า 1-2 ล้อ
• มีอุปกรณ์ประคองหน้าอก ลำ�ตัว สะโพก ที่ดันก้น มีที่วางเท้า อุปกรณ์แต่ละชิ้น สามารถแยกปรับให้
เหมาะสมกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย สามารถปรับได้ง่ายและมั่นคง
• ล้อใหญ่สำ�หรับหมุนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำ�กว่า 20 นิ้ว เอียงเข้าด้านใน เพื่อให้เอื้อมจับ
ได้ง่าย ที่จับสามารถปรับความลึกได้ และมีตัวหยุด
• สามารถถอดล้อเพื่อปรับที่ยืนได้
รหัส AS0114

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

หมายเหตุ

ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบ�ำบัด หรือนักกายภาพบ�ำบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก ว่าจ�ำเป็นต้องใช้ Mobile Stander ที่ยืนมีล้อสามารถบังคับเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง
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เครื่องช่ วยการจัดท่าทางและที่นงั่
เก้าอี้สามารถปรับยืนได้
คุณสมบัติ

• เป็นเก้าอี้ประยุกต์มีกลไกช่วยเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่ายืนได้ง่ายและเร็วขึ้น เช่น
ระบบลม ระบบโช๊คอัพ เป็นต้น
• มีที่วางเท้าสามารถปรับได้ พร้อมสายรัด
• มีพนักพิง เบาะรองนั่ง และที่พยุงลำ�ตัวด้านข้าง
• มีที่พยุงเข่าทำ�ด้วยวัสดุอย่างดี สามารถปรับระดับให้พอดีกับตำ�แหน่งเข่า
• ถาดสำ�หรับทำ�กิจกรรม สามารถปรับระดับได้
• ฐานขนาดไม่น้อยกว่า 22 x 33 นิ้ว มีล้อ ล็อกได้

รหัส AS0115

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนจากท่านั่งเป็น
ท่ายืนได้ขณะท�ำกิจกรรมในเวลาเรียน ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบ�ำบัด หรือนักกายภาพบ�ำบัด
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกว่าจ�ำเป็นต้องใช้เก้าอี้สามารถปรับยืนได้

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายภาพและอักษร
คุณสมบัติ

• เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายภาพและอักษรบนจอภาพ
• มีโปรแกรมอ่านจอภาพที่มีเสียงสังเคราะห์
• ขยายได้ตั้งแต่ 2x ถึง 16x หรือมากกว่า

รหัส AC0201

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง ที่จ�ำเป็นต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายภาพและอักษร
เพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์

เครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ที่มีจอแสดงผลอักษรเบรลล์
คุณสมบัติ

• บันทึกข้อมูลโดยใช้แป้นพิมพ์อักษรเบรลล์
• แสดงผลเป็นอักษรเบรลล์
• สามารถแสดงผลอักษรเบรลล์ 2 แบบ ได้แก่
1. ไม่น้อยกว่า 18 เซลล์
2. ไม่น้อยกว่า 32 เซลล์
• เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

แสดงผลอักษรเบรลล์
ไม่น้อยกว่า 18 เซลล์
ไม่น้อยกว่า 32 เซลล์

รหัส
AC0404
AC0405

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่ศึกษาในระดับชั้น ม.4 - ม.6 ที่มีความจ�ำเป็นต้องจดบันทึก และอ่าน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มีแป้นแสดงผลอักษรเบรลล์
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ

ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ กำ � หนดของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
จำ�เป็นของผู้ใช้ พร้อมโปรแกรมปฏิบัติการพื้นฐาน
ที่รองรับโปรแกรมของผู้พิการได้

AC0502

AC0504

เครื่องคอมพิวเตอร์
รหัส
แบบโน้ตบุ๊ค
AC0502
แบบ all in one มีจอสัมผัส AC0504

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญา บุ ค คลออทิ ส ติ ก บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการอ่านและการเขียน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
การเขียนด้วยมือ และช่วยการอ่าน และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนการพูดและการสื่อสาร
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียน การอ่าน และการสื่อสาร

หมายเหตุ

การที่จะเลือกคอมพิวเตอร์แบบใดนั้น ให้มีการประเมินจาก นักกิจกรรมบ�ำบัด หรือนักกายภาพบ�ำบัด หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) ระบบปฏิบัติการไอโอเอส
คุณสมบัติ
•
•
•
•
•
•
•
•

ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จอภาพแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว วัดตามเส้นทแยงมุม
ความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 1024 x 768 จุดภาพ (Pixel)
จอภาพสามารถปรับแสงสว่างได้
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) ต้องสนับสนุนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย
มีหน่วยบันทึกข้อมูลภายในตัวเครื่อง (Internal Mass Storage) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
สามารถเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายแบบบลูธูท (Bluetooth 3.0 เป็นอย่างน้อย)
ระบบเชื่อมต่อ Wireless Networking ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n หรือดีกว่าโดยใช้คลื่นความถี่
2.4 GHz
• มีกล้องติดตั้งด้านหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านจุดภาพ (Pixel)
• มีกล้องติดตั้งด้านหน้า ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านจุดภาพ (Pixel)
• เป็นระบบปฏิบัติการ IOS เวอร์ชั่นปัจจุบัน

รหัส AC0505

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลทุกประเภทความพิการ

28

คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer and Computer Access)

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์
คุณสมบัติ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จอภาพแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว วัดตามเส้นทแยงมุม
ความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 1080 x 800 จุดภาพ (Pixel)
จอภาพสามารถปรับแสงสว่างได้
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) ต้องสนับสนุนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย
มีหน่วยบันทึกข้อมูลภายในตัวเครื่อง (Internal Mass Storage) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
มีช่องสำ�หรับใส่สื่อบันทึก Micro SD ที่สามารถใส่ Micro SD Card ได้อย่างมิดชิดไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่ง
ยื่นออกนอกตัวเครื่อง พร้อม Micro SD Card ความจุไม่น้อยกว่า 16 GB (1 ชิ้น)
สามารถเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายแบบบลูธูท (Bluetooth 3.0 เป็นอย่างน้อย)
ระบบเชื่อมต่อ Wireless Networking ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n หรือดีกว่าโดยใช้คลื่นความถี่
2.4 GHz
มีกล้องติดตั้งด้านหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านจุดภาพ (Pixel)
มีกล้องติดตั้งด้านหน้า ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านจุดภาพ (Pixel)
เป็ น ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่นปัจจุบัน โดยไม่อนุญาตให้มีก ารปรับ แต่งหรือดัดแปลงระบบ
ปฏิบัติการดังกล่าวก่อนส่งมอบให้ทางหน่วยงานผู้จัดซื้อ (Pure Android - Full Function)
เป็นระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งานของคนพิการ (Accessibility Feature)
เครื่องต้องมีน้ำ�หนักไม่เกิน 312 กรัม

รหัส AC0506

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลทุกประเภทความพิการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
คุณสมบัติ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จอภาพแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 8.3 นิ้ว ขึ้นไป วัดตามเส้นทแยงมุม
ความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 800 จุดภาพ (Pixel)
จอภาพสามารถปรับแสงสว่างได้
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) ต้องสนับสนุนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย
มีหน่วยบันทึกข้อมูลภายในตัวเครื่อง (Internal Mass Storage) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB
มีช่องสำ�หรับใส่สื่อบันทึก Micro SD ที่สามารถใส่ Micro SD Card ได้อย่างมิดชิดไม่มีส่วนใด
ส่วนหนึ่งยื่นออกนอกตัวเครื่อง
สามารถเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายแบบบลูธูท (Bluetooth 4.0 เป็นอย่างน้อย)
ระบบเชื่อมต่อ Wireless Networking ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n/a
มีกล้องติดตั้งด้านหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านจุดภาพ (Pixel)
มีกล้องติดตั้งด้านหน้า ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านจุดภาพ (Pixel)
เป็นระบบปฏิบัติการ windows เวอร์ชั่นปัจจุบัน
เครื่องต้องมีน้ำ�หนักไม่เกิน 430 กรัม

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลทุกประเภทความพิการ

รหัส AC0507

กระดานสัมผัสต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ

• เป็นการเรียนรู้ด้วยระบบการสัมผัส ที่ผสมผสานระหว่าง การเรียนรู้
จากการสัมผัส เสียงประกอบ รวมทั้งการมองทำ�ให้เข้าใจเนื้อหา
ที่มีความซับซ้อน ที่ไม่สามารถสร้างความเข้าใจได้เพียงการบรรยายภาพเท่านั้น
• ปรับขยายขนาดให้เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ที่มองเห็นเลือนราง
• การแสดงผลรองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ (Braille display)
• เพิ่มการกำ�หนดประเภทวัตถุและกำ�หนดการบรรยายกำ�กับ
• สามารถบันทึกเสียงบรรยาย ดนตรีหรือเพลงประกอบได้
• เชื่อมโยงวัตถุไปยังเว็บไซต์หรือไฟล์ประกอบอื่นๆ ได้
• พิมพ์ร่วมกับเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ Windows printer
• เลือกสิ่งพิมพ์ข้อมูลที่แสดงผลบนจอภาพได้ทุกขนาด

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง ที่จ�ำเป็นต้องใช้กระดานสัมผัส
ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
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รหัส AC0508

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
ลูกบอลควบคุมขนาดใหญ่
คุณสมบัติ

• เป็นลูกบอลควบคุมที่ใช้แทนเมาส์ปกติ มีลูกบอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว วางอยู่ด้านบน บริเวณ
ตรงกลาง เพื่อใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพ
• มีปุ่มสวิตช์ที่ใช้ในการกดคลิกเลือก คลิกเปิดเมนูลัด หรือมากกว่า
• มีขนาดและความลาดเอียงของฐานภายนอกที่เหมาะสมกับการใช้งาน
• เชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ทางช่องสื่อสารแบบ USB หรือ PS2 ได้
• มีช่องสําหรับพ่วงต่อกับสวิตช์เดี่ยว

รหัส AC0604

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ที่มีความต้องการจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่ไม่สามารถใช้มือในการควบคุมการใช้เมาส์ปกติได้ เช่น มีอาการเกร็ง
อ่อนแรงแต่สามารถใช้นิ้วมือหลายนิ้วหรือฝ่ามือได้คล่องในการปัดลูกบอลขนาดใหญ่ได้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่แขน หรือขาขาดบางส่วน หรือทั้งหมด
แต่ ส ามารถใช้ ต อแขน ตอขา หรื อ ส่ ว นอื่ น ของร่ า งกายในการปั ด ลู ก บอลขนาดใหญ่ ไ ด้ เ พื่ อ ควบคุ ม ทิ ศ ทาง
การเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพ และการกดปุ่มคลิกป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ และต้องได้รับการตรวจ
ประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
ว่าจําเป็นต้องใช้ลูกบอลควบคุมขนาดใหญ่

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
ลูกบอลควบคุมแบบมีคีย์การ์ด
คุณสมบัติ

• เป็นลูกบอลควบคุม ใช้แทนเมาส์ปกติมีลูกบอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว วางอยู่
ด้านบน เพื่อใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพ
• มีปมุ่ สวิตช์ทใ่ี ช้ในการกดคลิกเลือก คลิกเปิดเมนูลดั และการกดคลิกค้าง เพือ่ หน่วงเวลาแยกด้วยสีตา่ งๆ กัน
• มีขนาดและความลาดเอียงของฐานภายนอกเหมาะสมกับการใช้งาน
• มีกรอบพลาสติกที่เจาะช่องตามตําแหน่งของลูกบอลและปุ่มสวิตช์ทั้งหมดครอบอยู่ด้านบน
• เชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ทางช่องสื่อสารแบบ USB หรือ PS2

รหัส AC0605

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความต้องการจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
แต่ไม่สามารถใช้มือในการควบคุมการใช้เมาส์ปกติได้ มีอาการเกร็งและสั่นของกล้ามเนื้อแขน และมือ และควบคุม
การเคลื่อนไหวของแขน และมือได้ยากลําบากและไม่มั่นคง เช่น บุคคลสมองพิการจึงจําเป็นต้องใช้ลูกบอลควบคุม
แบบมีคีย์การ์ดแทนการใช้เมาส์ปกติ และต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้ลูกบอลควบคุมแบบมีคีย์การ์ด
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สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
คันโยกควบคุมแทนการใช้เมาส์

คุณสมบัติ

• เป็นอุปกรณ์ที่มีก้านโยกใช้ควบคุมอยู่ด้านบน ตัวก้านโยกมีความสูงขนาด 3 นิ้ว สําหรับใช้ในการควบคุม
ทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพ
• สามารถเปลี่ยนด้ามจับที่ต่อกับก้านโยกได้เพิ่มเติมอีก 2 แบบ คือ ด้ามจับแบบ ตัว T (T-Bar) และด้ามจับ
แบบลูกบอลที่ทําด้วยฟองน้ํา (Soft Sponge Ball) เพื่อปรับให้เหมาะสมกับลักษณะการจับก้านโยกของ
ผู้พิการแต่ละบุคคล
• มีปุ่มสวิตช์ที่ใช้ในการคลิกซ้าย คลิกขวา และการคลิกซ้ายค้างเพื่อหน่วงเวลา
• มีกรอบพลาสติกที่เจาะช่องตามตําแหน่งของก้านโยกควบคุม และปุ่มสวิตช์ทั้งหมดครอบอยู่ด้านบนและ
สามารถถอดเข้าออกได้
• เชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ทางช่องสื่อสารแบบ USB หรือ PS2
• มีขนาดและความลาดเอียงของฐานภายนอกที่เหมาะสมกับการใช้งานต่อเชื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์ ทาง
USB  port และ PS2 ได้

รหัส AC0607

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย หรื อ การเคลื่ อ นไหว หรื อ สุ ข ภาพ ที่ มี ค วามต้ อ งการจํ า เป็ น ต้ อ งใช้
คอมพิวเตอร์ แต่ไม่สามารถใช้มือในการควบคุมการใช้เมาส์ปกติได้ เช่น มีอาการเกร็ง อ่อนแรง แต่สามารถใช้มือจับ
ปัด หรือเกี่ยวก้านโยกเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพเพื่อกดปุ่มป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้
และต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้คันโยกควบคุมแทนการใช้เมาส์

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เชื่อมต่อสวิตช์ควบคุมแทนการใช้เมาส์

คุณสมบัติ

• เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับสวิตช์เดี่ยวที่นําไปติดตั้งตามตําแหน่งต่างๆ ของร่างกายที่สามารถควบคุม
การทํางานในการกดสวิตช์ได้ดี เช่น ศีรษะ หัวไหล่ หรือหัวเข่า เป็นต้น เพื่อใช้สวิตช์เหล่านี้ควบคุม
การทํางานแทนการใช้เมาส์ปกติ
• ตั้งค่าการทํางานของสวิตช์ตามการทํางานของเมาส์ปกติ ดังนี้
- การควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพอย่างน้อย 4 ทิศทาง คือ การเคลื่อนขึ้นบน
การเคลื่อนลงล่าง การเคลื่อนไปทางซ้ายและการเคลื่อนไปทางขวา
- การควบคุมการป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ เช่น การคลิกเลือก การคลิกเปิดเมนูลัด หรือการคลิกค้าง
เพื่อหน่วงเวลา เป็นต้น
• เชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ทางช่องสื่อสารแบบ USB
• การใช้งานต้องมีมาพร้อมกับสวิตช์เดี่ยว จํานวนสวิตช์เดี่ยวขึ้นอยู่กับความจําเป็นในการใช้งานของผู้พิการ
แต่ละบุคคลโดยรายละเอียดของสวิตช์เดี่ยวให้ดูตามรายการรูปแบบของสวิตช์

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

รหัส AC0610

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
แต่ไม่สามารถใช้มือในการควบคุมการใช้เมาส์ปกติได้ หรือการใช้เมาส์แบบพิเศษอื่นๆ เช่น มีอาการเกร็งสั่น หรือ
การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ แต่สามารถใช้มือหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายกดสวิตช์เพื่อควบคุมการทํางานของลูกศร
บนจอภาพ และการป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลออทิสติก ที่ไม่สามารถเข้าใจขั้นตอนการใช้เมาส์ปกติในการควบคุม
การเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพเพื่อป้อนข้อมูลหรือคลิกได้ บุคคลทั้งสองกลุ่มต้องได้รับการตรวจประเมินจาก
นักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้อง
ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อสวิตช์ควบคุมแทนการใช้เมาส์ เพื่อเข้าถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์

34

คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer and Computer Access)

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ปรับคีย์บอร์ดให้ใช้งานร่วมกับสวิตช์
คุณสมบัติ

• เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการทํางานของคีย์บอร์ดด้วยสวิตซ์เดี่ยวสําหรับบุคคลที่มีความยากลําบากในการใช้
นิ้วมือกดคีย์บอร์ดปกติ โดยสามารถนําสวิตช์เดี่ยวไปติดตั้งตามตําแหน่งต่างๆ ของร่างกายผู้ใช้งานที่
สามารถควบคุมการทํางานในการกดสวิตช์ได้ดี เช่น ศีรษะ หัวไหล่ หรือหัวเข่า เป็นต้น
• มีลักษณะเป็นกล่องควบคุมที่มีช่องสําหรับเชื่อมต่อกับสวิตช์เดี่ยวได้อย่างน้อย 9 อัน ที่สามารถจัดกลุ่ม
การทํางานของสวิตช์เดี่ยว เพื่อควบคุมการทํางานของคีย์บอร์ดได้อย่างน้อย 27 ฟังก์ชัน
• เชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ทางช่องสื่อสารแบบ USB
• การใช้งานต้องมีมาพร้อมกับสวิตช์เดี่ยว จํานวนสวิตช์เดี่ยวขึ้นอยู่กับความจําเป็นในการใช้งานของผู้พิการ
แต่ละบุคคลโดยรายละเอียดของสวิตช์เดี่ยวให้ดูตามรายการรูปแบบของสวิตช์

รหัส AC0611

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่มี
ความยากลําบากหรือไม่สามารถใช้มือในการกดแป้นคีย์บอร์ดปกติได้ เช่น มีอาการเกร็ง สั่น หรือการอ่อนแรงของ
กล้ามเนื้อ แต่สามารถใช้มือหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายกดสวิตช์เดี่ยวที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปรับคีย์บอร์ดให้ใช้งาน
ร่วมกับสวิตช์ ที่มีการกําหนดค่าการทํางานของสวิตช์แต่ละอันแทนค่าการทํางานของแป้นคีย์ตัวอักษรหรือแป้นคีย์
คําสั่งต่างๆ บนแป้นคีย์บอร์ด ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ปรับคีย์บอร์ดให้ใช้งานร่วมกับสวิตช์
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
สวิตช์ ไวต่อการสัมผัสแบบ Micro light
คุณสมบัติ

• เป็นสวิตช์ที่ไวต่อการสัมผัส โดยออกแรงกดสวิตช์เพียงสัมผัสเบาๆ
• มีเสียงตอบรับจากการกดสวิตช์
• สามารถใช้เชื่อมต่อกับเมาส์ดัดแปลงแทนการกดปุ่มป้อนข้อมูลของ
เมาส์ เช่น คลิกซ้าย/คลิกขวา หรือฟังก์ชันอื่นๆ บนเมาส์
• สามารถใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อสวิตช์เพื่อควบคุมแทนการใช้
เมาส์หรือคีย์บอร์ด
• สามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ เชื่ อ มต่ อ สวิ ต ช์ ดั ด แปลงต่ า งๆ เช่ น
ของเล่น อุปกรณ์ไฟฟ้า
รหัส AC0616

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย หรื อ การเคลื่ อ นไหว หรื อ สุ ข ภาพ ที่ มี อ าการอ่ อ นแรงของกล้ า มเนื้ อ
จําเป็นต้องใช้สวิตช์ไวต่อการสัมผัสเพื่อป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ หรือการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ
ทีเ่ ชือ่ มต่อกับสวิตช์ เพือ่ การมีสว่ นร่วมในการทาํ กิจกรรมต่างๆ และต้องได้รบั การตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบาํ บัด
หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้สวิตช์เดี่ยวแบบ
ไมโครไลท์

สวิตช์ดูดและเป่า
คุณสมบัติ

• เป็นสวิตช์ที่ควบคุมการทํางานโดยการใช้ปากดูด และเป่าผ่านท่อยาง
• ใช้ สำ � หรั บ เชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งสวิ ต ช์ ห ลายอย่ า ง เช่ น
ใช้ เชื่ อ มต่ อ กั บ เมาส์ ดั ด แปลงแทนการกดปุ่ ม ป้ อ นข้ อ มู ล ของเมาส์
ใช้ เชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ เชื่ อ มต่ อ สวิ ต ช์ เ พื่ อ ควบคุ ม แทนการใช้ เ มาส์
หรือคีย์บอร์ด หรือใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อสวิตช์ดัดแปลงต่างๆ
เพื่อควบคุมการทํางาน
• ในส่วนของสวิตช์ที่ใช้ในการดูดและเป่าสามารถทําความสะอาดได้ง่าย
• สามารถติดตั้งที่ระดับการทํางานของปากได้สะดวก

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

รหัส AC0617

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่ไม่สามารถใช้แขน และขาในการทํางาน
แต่ ส ามารถควบคุ ม การหายใจ และควบคุ ม การทํ า งานของปากได้ ดี และมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ส วิ ต ช์ หรื อ
เมาส์ดัดแปลงเชื่อมต่ออุปกรณ์ดัดแปลงต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในห้องเรียน และต้องได้รับ
การตรวจประเมิน จากนักกิจ กรรมบําบัด หรื อนั กกายภาพบํ า บั ด หรื อผู ้ เ ชี่ ยวชาญด้ า นเทคโนโลยี สิ่ งอํ า นวย
ความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้สวิตช์ดูดและเป่า
36
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
เมาส์ควบคุมโดยใช้ศีรษะ
คุณสมบัติ

• เป็นเมาส์ควบคุมการใช้งานโดยใช้ศีรษะแทนการใช้เมาส์ปกติทํางาน
โดยใช้ระบบอินฟราเรด (infrared)
• มี ตั ว รั บ -ส่ ง โดยใช้ ร ะบบอิ น ฟราเรด ตั ว รั บ ติ ด อยู่ ที่ จ อคอมพิ ว เตอร์
ส่วนตัวส่งติดอยู่ที่บริเวณหน้าของผู้ใช้งาน เช่น หน้าผาก คิ้ว
หรือติดกับขอบแว่นตา เป็นต้น
• ควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพตาม
ทิศทางการเคลื่อนที่ของศีรษะ และป้อนข้อมูล
โดยใช้ระบบหน่วงเวลา หรือต่อพ่วงกับสวิตช์เดีย่ ว

รหัส AC0618

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่ไม่สามารถใช้แขน และขาในการใช้เมาส์
ปกติได้และมีความจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่สามารถใช้ศีรษะควบคุมการทํางานเมาส์ที่ควบคุมโดยใช้ศีรษะ
แทนเมาส์ปกติได้ และต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้เมาส์ควบคุมโดยใช้ศีรษะ

อุปกรณ์ส�ำหรับติดตั้งสวิตช์
คุณสมบัติ

รหัส AC0619

• เป็ น อุ ป กรณ์ สํา หรั บ ติ ด ตั้ ง สวิ ต ช์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ตํา แหน่ ง ที่ ผู้ เรี ย นสามารถใช้
ส่วนของร่างกายกดสวิตช์ได้สะดวก ที่มีข้อต่อซึ่งสามารถปรับองศาได้ 360 องศา
ตามมุมที่ต้องการ และสามารถยืดก้านให้ยาวได้ถึง 20.5 นิ้ว
• สามารถรับน้ําหนักได้ 5 ปอนด์
• มีข้อต่อ 3 ข้อต่อ โดยข้อต่อส่วนปลายทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วยข้อต่อด้านบน
เป็นฐานสําหรับรองรับสวิตช์ และข้อต่อด้านล่างเป็นขาหนีบสําหรับยึดติดกับ
อุปกรณ์ต่างๆ ส่วนข้อต่อตรงกลางใช้สําหรับปรับความยาวและมุมของแกน
อุปกรณ์สําหรับติดตั้งสวิตช์โดยใช้มือหมุน

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์สําหรับ
ติดตั้งสวิตช์เพื่อใช้สวิตช์ หรือเมาส์ดัดแปลงที่เชื่อมต่อกับสวิตช์เพื่อควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์ หรือใช้สวิตช์
เชื่อมต่ออุปกรณ์ดัด แปลงต่างๆ เพื่อการมีส ่วนร่วมในการทํา กิจกรรมในห้องเรียน และต้องได้รับการตรวจ
ประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
ว่าจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์สําหรับติดตั้งสวิตช์
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
ชุดแป้นคีย์บอร์ดแบบพิเศษพร้อมโปรแกรม
คุณสมบัติ

ชุดแป้นคีย์บอร์ดแบบพิเศษพร้อมโปรแกรมประกอบด้วย แป้นคีย์บอร์ดแบบแบน โปรแกรมออกแบบแป้นพิมพ์
โปรแกรมสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย และโปรแกรมอักษรลิขิต
1. แป้นคีย์บอร์ดแบบแบน เป็นแป้นพิมพ์แบบสัมผัสที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบของแป้นพิมพ์ได้ตามความต้องการ
ในการใช้งานของคนพิการ ได้แก่ ขนาด และรูปทรงของแป้นคีย์ต่างๆ บนแป้นพิมพ์ การแสดงผลของแป้นคีย์
บนแป้นพิมพ์เป็นได้ทั้งตัวอักษร ข้อความ และรูปภาพโดยรับค่าการออกแบบแป้นพิมพ์จากโปรแกรมออกแบบ
แป้นพิมพ์ และมีโปรแกรมอักษรลิขิตซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคําแบบพูดได้ และโปรแกรมสร้างบทเรียน
มัลติมีเดียสําหรับใช้งานร่วมกับแป้นพิมพ์เพื่อช่วยในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
การอ่าน และการเรียนรู้
2. โปรแกรมออกแบบแป้นพิมพ์ เป็นโปรแกรมสร้างแบบ
แป้นพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นแป้นพิมพ์ตัวอักษร
หรื อ รู ป ภาพตามความเหมาะสมกั บ ความต้ อ งการ
พิเศษของเด็กพิการแต่ละคน
3. โปรแกรมสร้ า งบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย เป็ น โปรแกรม
ที่ใช้ร่วมกับแป้นคีย์บอร์ดแบบแบนที่ช่วยให้สามารถ
แสดงผลข้อมูลบนแป้นพิมพ์ที่ได้รับการออกแบบจาก
โปรแกรมออกแบบแป้นพิมพ์ให้เป็นรูปภาพที่มีเสียง
และการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างบทเรียนแบบมัลติมีเดีย
เสริมการเรียนรูป้ ระกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. โปรแกรมอั ก ษรลิ ขิ ต เป็ น โปรแกรมประมวลผลคํ า
แบบพูดได้สําหรับประยุกต์ใช้งานร่วมกับแป้นพิมพ์

รหัส AC0621

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อมือที่ไม่
สามารถใช้นิ้วมือกดแป้นคีย์บอร์ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด
หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้ชุดแป้นคีย์บอร์ดแบบ
พิเศษพร้อมโปรแกรม
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลออทิสติก ที่จําเป็นต้องใช้ชุดแป้นคีย์บอร์ดแบบพิเศษพร้อมโปรแกรม
ช่วยเป็นสื่อในการเขียน และการเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระดับอนุบาลที่จําเป็นต้องใช้ชุดแป้นคีย์บอร์ดแบบพิเศษพร้อมโปรแกรม
ที่มีการออกแบบแผ่นแป้นพิมพ์ให้เป็นจุดนูน เส้นนูน ภาพนูน หรือสัญลักษณ์นูน เพื่อช่วยเป็นสื่อในการเขียน
และการเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สําหรับต่อเชื่อมสวิตช์เข้าคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

• เป็นอุปกรณ์ทท่ี าํ หน้าทีเ่ ป็นตัวกลางในการเชือ่ มต่อระหว่างสวิตช์เดีย่ วกับคอมพิวเตอร์ โดยจะมีสายเชือ่ มต่อ
เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านช่องสื่อสาร USB แล้วจึงนําเอาสวิตช์เดี่ยวมาเสียบพ่วงไปอีกต่อหนึ่ง เพื่อใช้ร่วมกับ
โปรแกรมที่มีการออกแบบให้มีระบบสแกนของแถบสีที่ใช้ร่วมกับสวิตช์เดี่ยวเพื่อเลือกข้อมูล เช่น โปรแกรม
แป้นพิมพ์บนจอภาพ โปรแกรมปราศรัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น
• สามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ สวิ ต ช์ เ ดี่ ย วได้ อ ย่ า งน้ อ ย 4 ช่ อ ง ที่ ส ามารถตั้ ง ค่ า การทํ า งานของสวิ ต ช์ สํ า หรั บ
การป้อนข้อมูลได้อย่างน้อย 4 ฟังก์ชัน ดังนี้
- การตั้งค่าการทํางานของคีย์บอร์ด ได้แก่ Space bar, Enter, Esc
- การตั้งค่าการทํางานของเมาส์ ได้แก่ Mouse Click

รหัส AC0622

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีอาการเกร็ง หรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
ที่ไม่สามารถใช้เมาส์ปกติ หรืออุปกรณ์ทํางานแทนเมาส์แบบอื่นๆ ในการควบคุมการทํางาน และการป้อนข้อมูล
เข้าคอมพิวเตอร์ได้ แต่สามารถใช้การกดสวิตช์เดี่ยว ร่วมกับโปรแกรมที่มีระบบสแกนเพื่อช่วยในการป้อนข้อมูล
เข้ า คอมพิ ว เตอร์ จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ ต่ อ เชื่ อ มสวิ ต ช์ เ ข้ า คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส ามารถใช้ ง าน
สวิตช์เดี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีระบบสแกนได้
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
เครื่องขยายคลื่นความถี่ในกระบวนการทํา Biofeedback
คุณสมบัติ

• เป็นอุปกรณ์ขยายคลื่นความถี่จากสมอง (EEG) จํานวน 24 ช่องสัญญาณ ใช้ร่วมกับ
Electrode Cap เพื่อตรวจจับคลื่นสัญญาณไฟฟ้าจากบริเวณหนังศีรษะ และ Ear clip
โดยผ่านซอร์ฟแวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทั้ง PC และ Notebook เพื่อแสดงผล
ออกมาเป็ น ค่ า กิ จ กรรมของการทํ า งานของสมอง วิ เ คราะห์ และสะท้ อ นกลั บ
มาในรูปแบบภาพและเสียง เพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่แก่สมองให้สมองทํางานอยู่ใน
ภาวะปกติมากยิ่งขึ้น โดยเน้นพัฒนาการทํางานของสมองด้านการจัดการ (Executive
Function)
• แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ ประเภทของแอมป์ คือ DC
• โครงสร้างมีความแข็งแรง น้ําหนักเบา สามารถพกพาได้ และไม่ใช้แบตเตอรี่
• เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
รหัส AC0623

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญา บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางพฤติ ก รรม หรื อ อารมณ์ บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลออทิสติก ที่มีความจําเป็น
ต้องใช้เครือ่ งขยายคลืน่ ความถีใ่ นกระบวนการทํา Biofeedback เพือ่ พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพในการทํางานของสมอง

หมายเหตุ

ผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมพื้นฐานในการให้บริการ Biofeedback เบื้องต้น 40 ชั่วโมงเท่านั้น

แถบคาดศีรษะ Hemoencephalography (HEG)
คุณสมบัติ

• เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาปริ ม าณและอุ ณ หภู มิ เ ลื อ ดภายในสมองส่ ว นหน้ า โดยอาศั ย
การสะท้อนกลับของคลื่นแสงในช่วง passive-infrared ที่ฉายเข้าไปและสะท้อนกลับมา
• ตรวจจับสัญญาณแม่นยําด้วยเซนเซอร์ 2 ตําแหน่ง โดยตรวจจับการไหลเวียนของ
เลือด และอุณหภูมิ
• สามารถตรวจวัดอุณหภูมิของผิวหนัง ตั้งแต่ 10 – 45 องศาเซลเซียส
• แถบคาดนี้ จ ะเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณจากชุ ด เครื่ อ งขยายคลื่ น ความถี่
ในกระบวนการทํา Biofeedback และทําการส่งผลสัญญาณไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
• สามารถปรับให้เข้ากับขนาดของศีรษะ น้ําหนักเบา พกพาได้

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคล
ออทิสติก ที่มีความจําเป็นต้องใช้แถบคาดศีรษะ Hemoencephalography (HEG) เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพในการทํางานของสมอง

รหัส AC0624

หมายเหตุ

ผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมพื้นฐานในการให้บริการ Biofeedback เบื้องต้น 40 ชั่วโมง เท่านั้น
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
หมวก EEG (Electrode Cap)
คุณสมบัติ

• เทคโนโลยีการศึกษาปริมาณและอุณหภูมิเลือดภายในสมองส่วนหน้า โดยอาศัยการสะท้อนกลับของคลื่นแสง
ในช่วง passive-infrared ที่ฉายเข้าไปและสะท้อนกลับมา
• ตรวจจับสัญญาณแม่นยําด้วยเซนเซอร์ 2 ตําแหน่ง โดยตรวจจับการไหลเวียนของเลือด และอุณหภูมิ
• สามารถตรวจวัดอุณหภูมิของผิวหนัง ตั้งแต่ 10 – 45 องศาเซลเซียส
• แถบคาดนีจ้ ะเชือ่ มต่อไปยังเครือ่ งรับสัญญาณจากชุดเครือ่ งขยายคลืน่ ความถีใ่ นกระบวนการทํา Biofeedback
และทําการส่งผลสัญญาณไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
• สามารถปรับให้เข้ากับขนาดของศีรษะ น้ําหนักเบา พกพาได้

รหัส AC0625

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญา บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางพฤติ ก รรม หรื อ อารมณ์ บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลออทิสติก ที่มีความจําเป็น
ต้องใช้หมวก EEG (Electrode Cap) เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทํางานของสมอง

หมายเหตุ

ผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมพื้นฐานในการให้บริการ Biofeedback เบื้องต้น 40 ชั่วโมงเท่านั้น

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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อุ ปกรณ์ช่วยการสื่อสาร
สวิตช์พูดได้ (Talking Switch)

AN0102
AN0103

คุณสมบัติ

• เป็นอุปกรณ์เสริม และทางเลือกอืน่ สําหรับการสือ่ สาร เพือ่ ช่วยให้บคุ คลทีม่ คี วามบกพร่องทางการพูดและภาษา
ที่มีความยากลําบากในการเปล่งเสียงพูด หรือพูดไม่ได้ แต่สามารถรับรู้และเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นสนทนาด้วย
• สวิตช์พูดได้ ช่วยให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการบอก
ความต้องการ ซักถาม สนทนา และร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน การถาม และตอบ
ในชั้นเรียน การอ่านหนังสือ หรือการเล่าเรื่องราวต่างๆ เป็นต้น
• เป็นปุ่มสวิตช์ขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.5 นิ้วขึ้นไป
• มีช่องสําหรับต่อเชื่อมกับสวิตช์เดี่ยว
• มีลําโพงและไมโครโฟนภายในเครื่อง
• สามารถบันทึกข้อความซ้ําลงไปใหม่ได้ตลอดเวลา
• มี 2 รูปแบบ คือ
1. สวิตช์พูดได้แบบข้อความเดียว
2. สวิตช์พูดได้แบบหลายข้อความ

ผู้มีสิทธิ์ขอยืม

สวิตซ์พูดได้
แบบข้อความเดียว
แบบหลายข้อความ

รหัส
ANO102
ANO103

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือ
สุขภาพ และบุคคลออทิสติก ที่มีความยากลําบากในการเปล่งเสียงพูด หรือพูดไม่ได้ จําเป็นต้องใช้การสื่อสารเสริม
และทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนภาษาพูด
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สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์ช่วยการสื่อสาร
อุปกรณ์ช่วยการสื่อสารแบบบันทึกและเล่นเสียง

คุณสมบัติ

• เป็ น อุ ป กรณ์ ช่ ว ยสื่ อ สารที่ มี ชิ ป อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคุ ม การบั น ทึ ก และการเล่ น เสี ย งข้ อ ความที่ บั น ทึ ก
ในหน่วยความจําได้อย่างน้อย 48 ข้อความ
• สามารถเชื่อมต่อกับสวิตช์เดี่ยวสําหรับใช้ในการเลือกข้อความในการสื่อสารแทนการกดปุ่มสัญลักษณ์รูป
ที่อยู่บนหน้าอุปกรณ์ช่วยสื่อสารสําหรับบุคคลที่มีความยากลําบากในการใช้นิ้วมือกดปุ่มสวิตช์บนหน้า
อุปกรณ์
รหัส ANO105

ผู้มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือการเคลือ่ นไหว หรือสุขภาพ ทีเ่ ป็นบุคคลสมองพิการ บุคคลออทิสติก ทีจ่ าํ เป็นต้องใช้การสือ่ สารเสริม
และทางเลือกอื่นทดแทนการพูด

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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อุ ปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ
อุปกรณ์พลศึกษา : บ็อกเชีย (Boccia)
คุณสมบัติ

เป็นอุปกรณ์พลศึกษา แบ่งตามลักษณะการใช้ 3 แบบ ได้แก่
• ชุ ด บ็ อ กเชี ย (Boccia) เป็ น อุ ป กรณ์ พ ลศึ ก ษาประกอบด้ ว ย
ลูกบอลหนังที่เรียกว่าลูกบ็อกเชีย (Boccia) และรางสําหรับปล่อย
ลูกหนัง
• ลู ก บ็ อ กเชี ย (Boccia) เป็ น ลู ก บอลหนั ง ประกอบด้ ว ยลู ก สี แ ดง
6 ลูก สีน้ําเงิน 6 ลูก สีขาว 1 ลูก รวมจํานวน 13 ลูก ทําจากหนัง
บรรจุเม็ดพลาสติกภายใน น้ําหนักลูกละ 275±12 กรัม เส้นรอบวง
270±8 มิลลิเมตร พร้อมกระเป๋าเก็บ
• รางสํ า หรั บ ปล่ อ ยลู ก หนั ง ให้ ไ ปตามทิ ศ ทางที่ ต้ อ งการ ใช้ ใ นพื้ น ที่
ขนาดไม่เกิน (กว้างxยาว) 1x2.5 เมตร ความกว้างและความยาวของราง
ตามความเหมาะสมของบุคคล

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

อุปกรณ์พลศึกษา
ชุดบ็อกเชีย (Boccia)
ลูกบ็อกเชีย
รางบ็อกเชีย

รหัส
AP0101
AP0106
AP0107

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความยากลําบากในการเคลื่อนไหว
แขนและขา ที่จําเป็นต้องได้รับการฝึกพลศึกษาโดยใช้อุปกรณ์พิเศษตามสภาพของร่างกายซึ่งทางโรงเรียนไม่สามารถ
จัดหาให้ได้

อุปกรณ์พลศึกษา : บ็อกชี (Bocce)
คุณสมบัติ

• ลู ก บ็ อ กชี อ าจจะทํ า มาจากไม้ ห รื อ อุ ป กรณ์ ใ ดๆ ที่ มี ข นาดเท่ า กั น
ลูกบ็อกชีอย่างเป็นทางการมีขนาด 107 มิลลิเมตร ถึง 110 มิลลิเมตร
ไม่ได้เจาะจงสีของลูกบอล ลูกบ็อกชีี 4 ลูกสําหรับ 1 ทีม และต้องเห็น
ชัดเจนกับคู่ต่อสู้
• ลู ก เป้ า ต้ อ งไม่ ใ หญ่ เ กิ น 63 มิ ล ลิ เ มตร หรื อ เล็ ก 48 มิ ล ลิ เ มตร
และสีของลูกควรจะเห็นได้ชัดเจนระหว่างผู้แข่งขันทั้งสองทีม
• อุ ป กรณ์ กี ฬ าบ็ อ กชี มี 8 ลู ก และมี ลู ก เล็ ก เรี ย กว่ า ลู ก เป้ า 1 ลู ก
ในการแข่งขันใช้ลูกบบ็อกชี 4 ลูก/ทีม และสีที่ใช้ในแต่ละทีมก็ต้อง
ต่างกัน ลูกบ็อกชีลูกใหญ่จะมีวงกลม และชัดเจนที่ระบุได้ว่าผู้เล่นๆ
ในทีมเดียวกัน
รหัส APO102

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ทีจ่ าํ เป็นต้องได้รบั การฝึกพลศึกษาโดยต้องใช้อปุ กรณ์พเิ ศษเพือ่ ให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ และการเคลื่อนไหวร่างกายของนักเรียน
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อุ ปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ
อุปกรณ์พลศึกษา : จักรยานสามล้อแบบใช้เท้าบังคับ
คุณสมบัติ

• เป็นจักรยานดัดแปลงที่มีล้อ 3 ล้อและใช้เท้าในการปั่นเพื่อให้จักรยาน 3 ล้อ
ในการเคลื่อนที่
• ใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับออกกําลังกาย
• ส่งเสริมด้านนันทนาการ ให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆ ได้ตามต้องการ

รหัส APO104

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเพียงพอ
ที่จะออกแรงถีบให้จักรยานเคลื่อนที่ไปยังบริเวณต่างๆ

อุปกรณ์พลศึกษา : กระดานสปริง
คุณสมบัติ

• เป็นกระดานสปริงมีราวจับสามารถถอดเข้า-ออกได้
• มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร
•		ใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับออกกําลังกาย
• กระตุ้นการพัฒนาการด้านการทรงตัวและการเคลื่อนไหวร่างกาย

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

รหัส APO105

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลออทิสติก ที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านการทรงตัว และการเคลื่อนไหวร่างกาย

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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อุ ปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ
ลูกโกลบอล สําหรับคนตาบอด
คุณสมบัติ
•
•
•
•

เป็นลูกบอลที่ทําด้วยยาง
น้ําหนัก 1.25 กิโลกรัม (ประมาณ 2.76 ปอนด์)
มีแปดหลุม และมีเสียงกระดิ่งที่บรรจุอยู่ภายใน
มีเส้นรอบวงอยู่ที่ประมาณ 76 ซม. (ประมาณ 30 นิ้ว)

รหัส APO108

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านการทรงตัว และ
การเคลื่อนไหวร่างกาย

โต๊ะปิงปองและอุปกรณ์สําหรับคนตาบอด
คุณสมบัติ

• โต๊ะปิงปอง มีขนาด (กว้างxยาวxสูง) ประมาณ 122 x 366 x 78 ซม. และความสูงจากขอบโต๊ะประมาณ 14 ซม.
• ไม้สําหรับตีมีขนาดยาวประมาณ 30 ซม. โดยรวม ด้ามจับ 10 ซม. กว้าง 7.5 ซม.
• ลูกบอล ขนาดเส้นรอบวงประมาณ 6 ซม. ภายในบรรจุด้วยเม็ดโลหะเล็กๆ ทําให้เกิดเสียง

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

รหัส AP0109

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านการทรงตัว และ
การเคลื่อนไหวร่างกาย
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อุ ปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ
เครื่องดนตรี ไทย

AP0202

AP0208

AP0203

AP0209

AP0205

AP0210

AP0212

AP0213

AP0215

AP0216

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

AP0211

AP0214

AP0217

อุปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ (Physical and Recreation Aids)

47

อุ ปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ
คุณสมบัติ

• จัดซื้อเป็นการทั่วไป

AP0218

AP0220

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ซึ่ ง มี
ความจํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การบํ า บั ด เพื่ อ พั ฒ นา
สมาธิ อารมณ์ และสังคม ลดการกระตุ้นตัวเอง
บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น ซึ่ ง มี
ความจําเป็นต้องได้รับการบําบัดเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านการฟัง
บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย หรื อ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่จําเป็นต้องได้รับ
การบําบัดด้วยดนตรีเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
และควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคล
ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่ อ งทางพฤติ ก รรม หรื อ อารมณ์
บุ ค คลออทิ ส ติ ก ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การบํ า บั ด
ด้วยดนตรี
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AP0219

AP0221

เครื่องดนตรีไทย
อังกะลุงราว
ขิม
ระนาดเอก
อังกะลุงเดี่ยว
ซอด้วงไม้ชิงชัน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
ซออู้ไม้ชิงชัน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
จะเข้ไม้ขนุน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
โทน รํามะนามโหรี
ฆ้องวงใหญ่ลงหิน พร้อมไม้ตี
ตะโพนไทย
โหม่ง 10 นิ้ว พร้อมขาตั้ง และไม้ตี
กลองทัด 16 นิ้ว พร้อมไม้ขัด และไม้ตี
โปงลางไม้มะหาด พร้อมขาตั้ง และไม้ตี
ไหซองพร้อมขาตั้ง
ฆ้องโนราห์ (ตะลุง)
โทนชาตรี (ทับ)
กลองชาตรี พร้อมไม้ตี

รหัส
AP0202   
AP0203
AP0205
AP0208
AP0209
AP0210
AP0211
AP0212
AP0213
AP0214
AP0215
AP0216
AP0217
AP0218
AP0219
AP0220
AP0221

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ
เครื่องดนตรีสากล
คุณสมบัติ

• จัดซื้อเป็นการทั่วไป

AP0301
AP0302
AP0305

AP0303
AP0306

AP0304

AP0307

เครื่องดนตรีสากล
รหัส
คีย์บอร์ดไฟฟ้า
AP0301
กลอง
AP0302
กีต้าร์โปร่ง
AP0303
กลองชุด
AP0304
กีต้าร์ไฟฟ้า พร้อมแอมป์ไฟฟ้า AP0305
กีต้าร์เบสไฟฟ้า พร้อมแอมป์ไฟฟ้า AP0306
เปียโนไฟฟ้า พร้อมแอมป์ไฟฟ้า AP0307

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ซึ่ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ
การบําบัดเพื่อพัฒนาสมาธิ อารมณ์ และสังคม ลดการกระตุ้นตัวเอง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งมีความจําเป็นต้องได้รับ
การบําบัดเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง
บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย หรื อ การเคลื่ อ นไหว หรื อ
สุ ข ภาพ ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การบํ า บั ด ด้ ว ยดนตรี เ พื่ อ ให้ ก ล้ า มเนื้ อ
ผ่อนคลายและควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญา บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
บุคคลออทิสติก ที่จําเป็นต้องได้รับการบําบัดด้วยดนตรี
อุปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ (Physical and Recreation Aids)
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สื่อการเรียนรู้
ลูกโลกนูนมีเสียง

คุณสมบัติ
•
•
•
•
•
•

ลูกโลกนูน แบบมีเสียง สามารถอ่านข้อมูลบนลูกโลกเป็นเสียงได้ทั้งในส่วนภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
ตัวลูกโลกแสดงถึงชื่อประเทศ มหาสมุทร
ตัวฐานลูกโลกแสดงถึงตารางข้อมูล โดยแบ่งออกเป็นช่อง เช่น อัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา อากาศ ประชากร เวลา
ปากกาพร้อมหน่วยความจํา (magic pen)
สายเชื่อมต่อแบบ USB
ปากกาใช้ชี้จุดที่ต้องเรียนรู้ถึงข้อมูลของประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับขนาดพื้นที่ ประชากร อัตราแลกเปลี่ยน
โดยนําปลายปากกาไปแตะช่องตารางตรงฐานลูกโลก หลังจากนั้นให้นําปลายปากกาไปแตะชื่อประเทศ
ที่ต้องทราบหลังจากนั้นจะมีเสียงรายงานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
• มีคู่มือการใช้เป็นภาษาไทยทั้งอักษรปกติ อักษรเบรลล์ สามารถสนับสนุนเสียงสังเคราะห์ (ตาทิพย์)
และไฟล์ข้อมูลดิจิทัล (.doc)

รหัส AE1801

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษที่ต้องเปลี่ยนวิธีรับรู้สื่อสิ่งพิมพ์ผ่านลูกโลกนูน
มีเสียง เพื่อช่วยในการเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสาระการเรียนรู้จากการฟังเสียงอ่านเป็นการพัฒนา
ทักษะในการฟังเสียงอ่านเป็นภาษาอังกฤษ
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สื่อการเรียนรู้ (Education Tools)

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สื่อการเรียนรู้
อุปกรณ์วัดความเข้มของแสง
คุณสมบัติ

สามารถวัดความเข้มของแสง โดยแสดงผลเป็นเสียงที่มีความถี่เสียงสูง-ต่ํา

รหัส AE1802

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ มี ค วามต้ อ งการจํ า เป็ น พิ เ ศษเพื่ อ ช่ ว ยในการเรี ย นรู ้ แ ละทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์

อุปกรณ์วัดค่าสี
คุณสมบัติ

1. สามารถระบุค่าสีได้อย่างต่ํา 150 สี
2. แสดงผลเสียงเป็นภาษาอังกฤษ
รหัส AE1803

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเพื่อช่วยประกอบในการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ
ที่จําเป็นจะต้องทราบค่าของสี

ตลับเมตรแสดงผลเป็นเสียง
คุณสมบัติ

1. มีความยาว 5 เมตร
2. แสดงผลเป็นเสียงภาษาอังกฤษ
รหัส AE1804

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพื่อช่วยในการเรียนรู้เรื่องการวัดระยะทาง

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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สื่อการเรียนรู้
ชุดการเรียนรู้ชีววิทยา
คุณสมบัติ

• รูปจําลองระบบต่างๆ ของร่างกายทําจากยางพารา
เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมเทปคําบรรยาย
ประกอบด้วย

หัวใจมนุษย์ (HUMAN HEART)
วัสดุ : ยางพารา
น้ําหนัก : 110 กรัม
ขนาดตัวหุ่น : 10 x 16 x 8 เซนติเมตร
รายละเอี ย ด : หั ว ใจมนุ ษ ย์ 1 ชุ ด มี 2 ชิ้ น แสดง
โครงสร้ า งทั้ ง ภายนอกและภายใน เช่ น Surface,
Groove, Coronaryartery, Tricuspid valve และ
Papillary muscle เป็นต้น

รหัส AE1805

ไตมนุษย์ (HUMAN KIDNEY)

วัสดุ : ยางพารา
น้ําหนัก : 400 กรัม
ขนาดตัวหุ่น : 21 x 28 x 6 เซนติเมตร
ขนาดรวมฐาน : 20 x 30 เซนติเมตร
รายละเอียด : ไตมนุษย์แสดงให้เห็นลักษณะโครงสร้าง
ของไตชั้ น cortex ชั้ น medula ureter และระบบ
ไหลเวียนโลหิตภายในไต
รหัส AE1806

มดลูกระยะตั้งครรภ์ 9 เดือน พร้อมทารกในครรภ์
วัสดุ : ยางพารา
น้ําหนัก : 1,900 กรัม
ขนาดตัวหุ่น : 27 x 32.5 x 9.5 เซนติเมตร
ขนาดรวมฐาน : 20 x 30 เซนติเมตร
รายละเอียด : แสดงมดลูกในระยะตั้งครรภ์ของ
มนุษ ย์ ตําแหน่งของทารกในครรภ์ และอวั ย วะ
ในช่องเชิงกราน
รหัส AE1807
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สื่อการเรียนรู้ (Education Tools)
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สื่อการเรียนรู้
ระบบทางเดินอาหารมนุษย์ (HUMAN DIGESTIVE SYSTEM)
วัสดุ : ยางพารา
น้ําหนัก : 300 กรัม
ขนาดตัวหุ่น : 19 x 55 x 4 เซนติเมตร
ขนาดรวมฐาน : 45 x 60 เซนติเมตร
รายละเอี ย ด : หุ่ น จำ�ลองแสดงโครงสร้ า งของ
ทางเดินอาหารของมนุษย์ เริ่มจากปาก หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร และลําไส้ส่วนต่างๆ จนถึงทวารหนัก

รหัส AE1808

หุ่นมนุษย์เปิดแสดงช่องอกและช่องท้อง
วัสดุ : ยางพารา
น้ําหนัก : 9,500 กรัม
ขนาดตัวหุ่น : 45 x 70 x 12 เซนติเมตร
รายละเอียด : แสดงโครงสร้างอวัยวะภายใน
ช่องอก ช่องท้องและช่องเชิงกราน เช่น ปอด
หลอดลม หลอดอาหาร ไต เส้นเลือดดํา และ
เส้นเลือดแดง

รหัส AE1809

หุ่นจ�ำลองหูมนุษย์ถอดประกอบได้ 3 ชิ้น
วัสดุ : ยางพารา
น้ําหนัก : 550 กรัม
ขนาดตัวหุ่น : 9 x 26 x 15 เซนติเมตร
ขนาดรวมฐาน : 20 x 30 เซนติเมตร
รายละเอียด : แสดงให้เห็นตําแหน่ง และโครงสร้างภายในของ
ช่องหู หูชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน

รหัส AE1810

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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สื่อการเรียนรู้
หุ่นมนุษย์แสดงระบบหมุนเวียนโลหิต
วัสดุ : ยางพารา
น้ําหนัก : 2,000 กรัม
ขนาดตัวหุ่น : 33.5 x 100 x 4 เซนติเมตร
ขนาดรวมฐาน : 50 x 115 เซนติเมตร
รายละเอี ย ด : แสดงลั ก ษณะโครงสร้ า งของอวั ย วะ
ระบบหมุนเวียนโลหิต เช่น หัวใจ หลอดเลือดดํา และ
หลอดเลือดแดงส่วนต่างๆ

รหัส AE1811

หุ่นมนุษย์แสดงอวัยวะระบบย่อยอาหาร เส้นเลือด และกระดูก
วัสดุ : ยางพารา
น้ําหนัก : 2,500 กรัม
ขนาดตัวหุ่น : 33 x 100 x 5 เซนติเมตร
ขนาดรวมฐาน : 50 x 115 เซนติเมตร
รายละเอี ย ด : แสดงลั ก ษณะโครงสร้ า งของอวั ย วะระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่
หัวใจ เส้นเลือด และกระดูก
รหัส AE1812

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยืม

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่มีความต้องการ
จําเป็นพิเศษ เพือ่ ช่วยในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
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สื่อการเรียนรู้ (Education Tools)

รูปจําลอง
หัวใจมนุษย์
ไตมนุษย์
มดลูกระยะตั้งครรภ์ 9 เดือนพร้อมทารกในครรภ์
ระบบทางเดินอาหารมนุษย์
หุ่นมนุษย์เปิดแสดงช่องอกและช่องท้อง
หุ่นจําลองหูมนุษย์ถอดประกอบได้ 3 ชิ้น
หุ่นมนุษย์แสดงระบบหมุนเวียนโลหิต
หุ่นมนุษย์แสดงอวัยวะระบบย่อยอาหาร
เส้นเลือด และกระดูก

รหัส
AE1805
AE1806
AE1807
AE1808
AE1809
AE1810
AE1811
AE1812

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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อุ ปกรณ์ช่วยการได้ยิน
อุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่ชนิดกลม
คุณสมบัติ

BH0101

BH0110

เป็ น อุ ป กรณ์ พ กพาสํ า หรั บ ทดสอบแบตเตอรี่ เ ครื่ อ งช่ ว ยฟั ง
ชนิดกลม มี 2 แบบ
1. แบบมีแสงไฟแสดงกําลังไฟในแบตเตอรี่
2. แบบดิจิทัล มีสัญลักษณ์แสดงระดับไฟในแบตเตอรี่

รหัส
BH0101

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

BH0110

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มีเครื่องช่วยฟัง
ใช้แบตเตอรี่ชนิดกลม

ราคา
150 บาท
(มีแสงไฟแสดงกําลังไฟในแบตเตอรี่)
250 บาท
(มีสัญลักษณ์แสดงระดับไฟในแบตเตอรี่)

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังชนิดกลม
คุณสมบัติ

เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้สําหรับใส่เครื่องช่วยฟังชนิดกลม มี 4 แบบ
1. เบอร์ 10 ขนาด 1.4 V.
2. เบอร์ 13 ขนาด 1.4 V.
3. เบอร์ 312 ขนาด 1.4 V.
4. เบอร์ 675 ขนาด 1.4 V.

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

เบอร์
675
13
312
10

รหัส
BH0108
BHO111
BH0112
BH0113

ราคา
50 บาท/ก้อน
50 บาท/ก้อน
50 บาท/ก้อน
50 บาท/ก้อน

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มีเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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อุ ปกรณ์ช่วยการได้ยิน
สายคล้องคอป้องกันเครื่องช่วยฟังตก
คุณสมบัติ

เป็นอุปกรณ์ยึดติดกับเสื้อ มีสาย 2 สาย เพื่อคล้องเครื่องช่วยฟัง
แบบทัดหลังหู ไม่ให้ตกหรือหล่นได้ง่าย

รหัส
BH0102

ราคา
350 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น วั ย เด็ ก เล็ ก ที่ มี เ ครื่ อ งช่ ว ยฟั ง แบบ
ทัดหลังหู และจําเป็นต้องใช้สายคล้องคอเพื่อป้องกันเครื่องช่วยฟังตก

สารดูดความชื้นพร้อมกล่อง
คุณสมบัติ

ดูดความชื้นในเครื่องช่วยฟัง

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มีเครื่องช่วยฟังและต้องการใช้
สารดูดความชื้นเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง

รหัส
BH0103

ราคา
150 บาท / 1 ชุด

เครื่องดูดความชื้นเครื่องช่วยฟัง
คุณสมบัติ

เป็นอุปกรณ์สําหรับดูดความชื้นในเครื่องช่วยฟัง ใช้ไฟฟ้า
220 V : 50 Hz มีขนาดเล็กกะทัดรัด

รหัส
BH0104
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ราคา
1,900 บาท

อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน (Hearing Devices)

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มีเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู และ
ต้องการใช้เครื่องดูดความชื้นเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์ช่วยการได้ยิน
พิมพ์หู
คุณสมบัติ

เป็ น อุ ป กรณ์ เ ฉพาะบุ ค คล สํ า หรั บ เชื่ อ มต่ อ
กับ ท่อนําเสียงของเครื่องช่วยฟัง ช่ว ยให้ เสี ย ง
เดินทางเข้าสู่ช่องหูได้โดยสะดวก

รหัส
BH0106

ราคา
500 บาท / ข้าง

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ใช้เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู

อุปกรณ์ทำ� ความสะอาดเครือ่ งช่วยฟัง พิมพ์หู
และอุปกรณ์ภายนอกประสาทหูเทียม
คุณสมบัติ

เป็นอุปกรณ์สําหรับเป่าลม ใช้ทําความสะอาดเครื่องช่วยฟัง พิมพ์หู
หรื อ อุ ป กรณ์ ภ ายนอกประสาทหู เ ที ย ม เพื่ อ ช่ ว ยยื ด อายุ ก ารใช้ ง าน
ให้ยาวนานขึ้น

รหัส
BH0114

ราคา
300 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ใช้เครื่องช่วยฟัง หรือได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียม และมีความจําเป็น
ต้องใช้เครื่องเป่าอากาศในการทําความสะอาดและดูแลรักษา

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน (Hearing Devices)
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อุ ปกรณ์ช่วยการเขียน
เครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือชนิดพกพา (Slate and stylus)
คุณสมบัติ

อุปกรณ์การเขียนอักษรเบรลล์แบบพกพา มี 4 แบบ
แบบที่ 1 กระดานรองเขียนทําด้วยพลาสติก
ตั้งแต่ 27-28 ช่อง จํานวน 4 แถว
แบบที่ 2 กระดานรองเขียนทําด้วยพลาสติก
ตั้งแต่ 30 ช่อง จํานวน 27 แถว
แบบที่ 3 กระดานรองเขียนทําด้วยอลูมิเนียม
ตั้งแต่ 27-28 ช่อง จํานวน 4 แถว
แบบที่ 4 กระดานรองเขี ย นทํ า ด้ ว ยอลู มิ เ นี ย ม มี ร ะยะห่ า ง
ระหว่างจุดในแต่ละเซลล์มากกว่า Slate ปกติ ตั้งแต่
18 ช่อง จํานวน 4 แถว

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อจดบันทึกข้อมูลต่างๆ

BWO101
BWO102
BWO103

BWO104

แบบ
แบบที่
แบบที่
แบบที่
แบบที่

1
2
3
4

รหัส
BWO101
BWO102
BWO103
BWO104

ราคา
150
400
1,000
800

บาท
บาท
บาท
บาท

กรอบสําหรับเขียนข้อความ
คุณสมบัติ

เป็นแบบอลูมิเนียม ที่กําหนดแนวบรรทัดช่อง ขนาด 1 เซนติเมตร
ความยาวเท่ากับ กระดาษ A4 ประมาณ 15 – 20 แถว

รหัส
ราคา
BWO203 700 บาท / ชุด

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

• บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง ที่ มี ป ั ญ หาในการมอง จึ ง ทํ า ให้ มี ค วามยากลํ า บาก
ในการเขียนหนังสือให้อยู่ในเส้นปกติ
• บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีปัญหาด้านการเขียน คือไม่สามารถ
เขียนหนังสือให้อยู่ในเส้นบรรทัดในสมุดปกติได้ แต่ยังมีศักยภาพในการเขียนหนังสือ ถ้าได้ใช้กรอบบรรทัดนี้แล้ว
จะช่วยให้ตัวหนังสืออ่านได้ง่ายขึ้น
• บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และบุคคลออทิสติก ช่วย
ในการเขียนหนังสือให้อยู่ในกรอบบรรทัดให้ดีขึ้น
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สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์ช่วยการเขียน
แบบตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลข
แบบตัวอักษรภาษาไทย ตัวอ้วน

• เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ทํ า จากวั ส ดุ พ ลาสติ ก ที่ ช่ ว ย
ในการเขียนตัวอักษรภาษาไทย ตัวอ้วน ตามกรอบ
มี 3 แบบ

แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์ใหญ่ตวั ตรง

• เป็นอุปกรณ์ที่ทําจากวัสดุพลาสติก ที่ช่วย
ในการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์ใหญ่
ตัวตรง ตามกรอบ มี 3 แบบ
BW0207
ขนาด 0.5 นิ้ว

BW0204
ขนาด 0.5 นิ้ว
BW0205
ขนาด 0.75 นิ้ว

BW0208
ขนาด 0.75 นิ้ว

BW0206
ขนาด 1 นิ้ว

BW0209
ขนาด 1 นิ้ว

แบบตัวเลขไทย - อารบิค

• เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ทํ า จากวั ส ดุ พ ลาสติ ก ที่ ช่ ว ย
ในการเขียนตัวเลขไทย - อารบิค ตามกรอบ
มี 2 แบบ

แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์เล็กตัวตรง

• เป็นอุปกรณ์ที่ทําจากวัสดุพลาสติก ที่ช่วย
ในการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์เล็ก
ตัวตรง ตามกรอบ ขนาด 1 นิ้ว
BW0210
ขนาด 1 นิ้ว

BW0211 ขนาด 0.75 นิ้ว

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

BW0212 ขนาด 1 นิ้ว

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ บุคคลออทิสติก ที่มีปัญหาด้านการเขียน คือ
ไม่สามารถเขียนหนังสือในกรอบบรรทัดได้ ถ้าใช้กรอบบรรทัดนี้
แล้วจะช่วยให้เขียนตัวหนังสือได้ง่ายขึ้น หรือใช้ฝึกลีลามือ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รหัส
BW0204
BW0205
BW0206
BW0207
BW0208
BW0209
BW0210
BW0211
BW0212

ราคา
140 บาท
140 บาท
140 บาท
75 บาท
75 บาท
75 บาท
65 บาท
70 บาท
75 บาท

อุปกรณ์ช่วยการเขียน (Writing Aids)
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อุ ปกรณ์ช่วยการเขียน
ปากกาปากสักหลาด แบบถาวรลบไม่ ได้
คุณสมบัติ

• เป็นปากกาปากสักหลาด สีดํา
• มี 1 หัว หรือ 2 หัว
• แบบถาวรลบไม่ได้

รหัส
BW0301

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

ราคา
30 บาท

• บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง ใช้เขียนเพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
• บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ใช้เขียนหนังสือกรณีไม่สามารถเขียนด้วยปากกาที่เส้นบางได้

ที่จับดินสอแบบสามนิ้ว Pencil grip
คุณสมบัติ

• เป็นที่จับดินสอทําด้วยพลาสติกหรือยาง
• ใช้ ส วมกั บ ดิ น สอหรื อ ปากกาเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถ
จับดินสอได้มั่นคงขึ้น

รหัส
BW0401

ราคา
100 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

• บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

และบุคคลออทิสติก ที่มีความยากลําบากในการจับดินสอหรือปากกาแบบปกติด้วยการจับแบบ 3 นิ้ว จําเป็น
ต้องใช้ที่จับดินสอแบบ Pencil grip ช่วยให้จับดินสอหรือปากกาได้มั่นคงขึ้น
• ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้ที่จับดินสอแบบสามนิ้ว Pencil grip
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อุ ปกรณ์ช่วยการเขียน
ที่วางหนังสือที่ปรับระดับความเอียงได้ (Slant Board)
คุณสมบัติ

เป็นอุปกรณ์ที่วางหนังสือปรับระดับความเอียงได้
1. เป็นอุปกรณ์ทําจากไม้หรือพลาสติก มีขนาด กว้าง x ยาว อย่างน้อย
40 x 50 เซนติเมตร สามารถปรับระดับความเอียงได้อย่างน้อย
5 ระดับ มีขอบกันหนังสือตกตรงกลางที่สามารถเลื่อนได้
2. มีคานไม้กั้นยึดหนังสือให้กางเพื่อสะดวกต่อการอ่าน

รหัส
BW0402

ราคา
700 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

• บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
และบุคคลออทิสติก ที่มีปัญหาการนั่งทรงตัวในขณะที่อ่านและเขียนหนังสือ เช่น นั่งก้มตัวไปด้านหน้า หรือ
นั่งตัวเอียง หรือมีปัญหาในการวางแขนไม่ดีในขณะที่เขียนหนังสือ  
• บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง ที่มักนั่งก้มตัวอ่านหนังสือในท่าทางที่ไม่เหมาะสม จําเป็น
ต้องใช้ที่วางหนังสือ เพื่อช่วยให้สามารถนั่งทรงตัวในขณะที่อ่านและเขียนหนังสือในท่าทางที่เหมาะสมขึ้น

สีเทียนแท่งใหญ่
คุณสมบัติ

เป็ น สี เ ที ย นที่ มี ข นาดใหญ่ มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
ไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. เนื้อของสีเทียนมีความละเอียดแน่น
ไม่แตกหักง่าย

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
BW0403

ราคา
160 บาท / กล่อง

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และบุคคลออทิสติก ที่มีความต้องการจําเป็นต้องใช้สีเทียนแท่งใหญ่
เพื่อช่วยในการเขียนและระบายสีให้มั่นคงและกระชับมือ และช่วยการทํากิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้นและ
เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อนําไปสู่ทักษะการเขียน

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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อุ ปกรณ์ช่วยการเขียน
ปากกาเมจิก
คุณสมบัติ

เป็นแบบหัวกลมหรือเหลี่ยม ไม่มีส่วนประกอบ
ของสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
รหัส
BW0404

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

ราคา
15 บาท / แท่ง

• บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติ

ปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และบุคคลออทิสติก ที่ไม่สามารถใช้ดินสอ หรือปากกาปกติ
จึงมีความต้องการจําเป็นพิเศษต้องใช้ปากกาเมจิกที่มีด้ามขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการเขียนหนังสือ
• บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ป ากกาเมจิ ก ที่ มี สี เ ส้ น ขนาดใหญ่
สีเข้มเพื่อช่วยให้เห็นชัดเจนในขณะที่เขียนหนังสือ

สีเมจิกแท่งใหญ่
คุณสมบัติ

• เป็ น สี เ มจิ ก ขนาดใหญ่ มี เ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
ไม่น้อยกว่า 1.5 ซม.
• เป็นแบบหัวกลม หรือเหลี่ยม ไม่มีส่วนประกอบ
ของสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

รหัส
BW0405

ราคา
135 บาท / กล่อง

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และบุคคลออทิสติก ที่มีความต้องการจําเป็นต้องใช้สีเมจิกแท่งใหญ่เพื่อช่วย
ในการเขียนและระบายสีให้มั่นคงและกระชับมือ และทํากิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อนําไปสู่ทักษะการเขียน
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อุ ปกรณ์ช่วยการเขียน
สี ไม้แท่งใหญ่
คุณสมบัติ

เป็นสีไม้ขนาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
1.5 ซม. เนื้อของสีมีความละเอียดแน่นไม่แตกหักง่าย
รหัส
BW0406

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

ราคา
145 บาท / กล่อง

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ และบุ ค คลออทิ ส ติ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ สี ไ ม้ แ ท่ ง ใหญ่
เพื่อช่วยในการเขียนและระบายสีให้มั่นคงและกระชับมือ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถจับสีไม้แท่งใหญ่ในการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น และเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อนําไปสู่ทักษะการเขียน

ยางลบแบบแท่ง
คุณสมบัติ

เป็นยางลบที่มีด้ามจับลักษณะคล้ายดินสอ

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มี
ความยากลําบากในการใช้ยางลบแบบปกติ จําเป็นต้องใช้ยางลบแบบแท่งพิเศษ
เพื่อสามารถใช้ลบคําหรือข้อความที่เขียนผิดได้ด้วยตนเอง

รหัส
BW0407

ราคา
11 บาท / แท่ง

ดินสอด้ามใหญ่
คุณสมบัติ

เป็นดินสอทีม่ ขี นาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า
1.5 ซม. ไส้ดินสอมีความละเอียดแน่น ไม่แตกหักง่าย

รหัส
BW0408

ราคา
20 บาท / แท่ง

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
และบุคคลออทิสติก ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเพื่อช่วยการเขียน

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุปกรณ์ช่วยการเขียน (Writing Aids)
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อุ ปกรณ์ช่วยการเขียน
ดินสอสีปลอกพลาสติก
คุณสมบัติ

• เป็นดินสอสีทม่ี ปี ลอกทีท่ าํ จากพลาสติก เนือ้ ของสีมคี วามละเอียดแน่น
ไม่แตกหักง่าย
• ใช้มือหมุนเพื่อปรับเข้าออก มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ซม.

รหัส
BW0418

ราคา
160 บาท / 12 แท่ง

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ และบุ ค คลออทิ ส ติ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ดิ น สอสี ที่ หุ ้ ม
ปลอกพลาสติก เพื่อช่วยในการเขียนและระบายสี มีปลอกพลาสติกให้มั่นคงไม่หักง่ายและช่วยการทํากิจกรรม
การเรียนการสอนได้ดีขึ้น เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อนําไปสู่ทักษะการเขียน

ตัวปั๊มด้ามใหญ่
คุณสมบัติ

เป็นตัวปั๊มที่มีด้ามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
9 มิ ล ลิ เ มตร ตั ว ปั้ ม ประกอบด้ ว ยพยั ญ ชนะ สระ
วรรณยุกต์ และตัวเลข

รหัส
BW0419

ราคา
500 บาท / 12 ชุด

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และบุคคลออทิสติก ที่มีความต้องการจําเป็นต้องใช้ตัวปั๊ม เพื่อช่วย
ในการเขียนและช่วยการทํากิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น
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อุปกรณ์ช่วยการเขียน (Writing Aids)

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์ช่วยการอ่าน
เครื่องเล่น MP3 และ MP4 ชนิดบันทึกเสียงได้
คุณสมบัติ

เครื่องเล่น MP3 / MP4
ชนิดบันทึกเสียงได้

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

• เป็นเครื่องอ่านหนังสือเสียงที่สามารถอ่านหนังสือเสียงชนิด MP3
ที่ผ่านการบีบอัดข้อมูลที่ 64 Kb ได้
• สามารถบันทึกเสียงในตัว เป็นชนิด MP3 และบีบอัดข้อมูล ที่ 64 Kb ได้  
• สามารถรั บ ข้ อ มู ล หนั ง สื อ เสี ย งจากคอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง แบบเดซี แ ละ
MP3 ได้ โดยผ่านทางช่อง USB ได้
• มีปุ่มต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น ปุ่มบันทึก
ปุ่มเล่น ปุ่มเลื่อนหาบทต่างๆ ของหนังสือ
• จอแสดงผล ไม่น้อยกว่า 1.8” / 260,000 สี / ดูภาพเคลื่อนไหวแบบ
เต็มจอแนวนอน/ลําโพงนอก 1 ลําโพง
• มีความจุข้อมูลไม่น้อยกว่า 1 GB
• ใช้เก็บข้อมูล ไฟล์งานเอกสาร ALBUM รูป
• แบตเตอรี่ Li-ion ภายใน (ชาร์จไฟบ้าน หรือคอมพิวเตอร์ USB Port ได้)
• Windows 2000 / ME / XP ไม่ต้องใช้ Driver (Plug And Play)
• Support File MP3, WMA, WAV, AMV, JPG, BMP, TXT
• วิทยุ FM 88 MHz – 108 MHz ตั้งสถานีได้ 20 สถานี
• วิทยุสแกนหาคลื่นอัตโนมัติ หรือ Seek ด้วยตัวเอง
• เมนูภาษาไทย รองรับภาษาไทย
• ใช้บันทึกเสียงจากภายนอก (มีไมค์ในตัว)
• เครื่องซึ่งทําหน้าที่อ่านหนังสือเสียงที่ใช้ระบบ MP3 / MP4
• สามารถบันทึกเสียงได้
• มีเสียงอธิบายโดยใช้ปุ่มคําสั่งต่างๆ
• เป็นแบบพกพา

เครื่องเล่น
รหัส
ราคา
MP3/MP4
BRO403 1,890 บาท
ชนิดบันทึกเสียงได้

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ได้รับการผ่าตัด
ประสาทหูเทียมแล้ว ที่มีความต้องการจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนวิธีรับรู้สื่อสิ่งพิมพ์ผ่านหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์
ในรูป MP3 และ MP4 เพื่อช่วยในการเรียนรู้จากการฟังเสียงอ่าน โดยอาจให้ผู้อื่นช่วยอ่านหนังสือหรือข้อมูล
ที่สนใจ ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบันทึกเป็นไฟล์ MP3 และ MP4

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)
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อุ ปกรณ์ช่วยในการดําเนินชี วิตประจําวัน
อุปกรณ์ช่วยในการรับประทานอาหาร : จานขอบสูง
คุณสมบัติ

• เป็ น จานแบนที่ มี ข อบโค้ ง สู ง หนึ่ ง ด้ า นเพื่ อ ช่ ว ย
ตั ก อาหารได้ ง่ า ยและสะดวกขึ้ น ไม่ ห กเลอะออก
นอกจาน
• ทําจากพลาสติกเมลามีนทนความร้อนสูง
• จานมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 - 11 นิ้ว

รหัส
BD0101

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

ราคา
600 บาท

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความยากลําบากในการใช้จานแบบทั่วไป
เนื่องจากมีอาการเกร็งหรือสั่นของกล้ามเนื้อแขนและมือ ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือ
นักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้จานขอบสูงเพื่อช่วย
ในการรับประทานอาหาร

อุปกรณ์ช่วยในการรับประทานอาหาร : จานติดช้อน
คุณสมบัติ

รหัส
BD0102

ราคา
600 บาท

• จานทานอาหารที่ออกแบบเป็นจานหลุมรูปวงรีที่มีความลึกเหมาะกับ
การใส่ข้าวและกับข้าวแบบการทานข้าวแกง บริเวณด้านหน้าของ
ขอบจานทํ า เป็ น ช้ อ นเพื่ อ ใช้ สํ า หรั บ รั บ ประทานอาหาร ภายใน
โค้ ง มนเพื่ อ ให้ ก ารกวาดข้ า วทํ า ได้ ง่ า ยขึ้ น ไม่ ติ ด มุ ม จาน สามารถ
ทานได้หมดจาน ไม่เหลือสิ่งตกค้าง
• ช้อนทานข้าวที่ติดกับจานมีลักษณะของความลึกพอสําหรับทานข้าว
1 คํา ที่มีทั้งข้าวและกับ รวมทั้งสามารถอ้าปากเพื่อทานได้พอดีคํา
ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป
• ทําจากเซรามิก เพื่อให้มีความหนัก ไม่เลื่อนไหล
• ต้องใช้ร่วมกับช้อนที่ติดกับสายคาดศีรษะ เพื่อใช้สําหรับกวาดอาหาร
ในจานมาใส่ในช้อนที่ติดกับขอบจาน

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่ไม่มีแขนทั้งสองข้าง หรือไม่มีแขนและขา
ทั้งสองข้าง หรือมีอาการเกร็งหรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนและมือ หรือมีกระดูกผิดรูป ทําให้มีความยากลําบาก
ในการใช้ แ ขนและมื อ ในการรั บ ประทานอาหารแบบปกติ จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ จ านติ ด ช้ อ นร่ ว มกั บ ช้ อ นที่ ติ ด กั บ
สายคาดศีรษะเพื่อรับประทานอาหารด้วยตนเอง โดยต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือ
นักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้จานติดช้อนเพื่อช่วย
ในการรับประทานอาหาร
68

อุปกรณ์ช่วยในการดําเนินชีวิตประจําวัน (Daily Living Aids)

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์ช่วยในการดําเนินชี วิตประจําวัน
ตั ว ช่ ว ยยึ ด จั บ หรื อ เสี ย บอุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถ
ปรับตามขนาดมือของเด็กได้
คุณสมบัติ

• ทําจากหนังหรือยางยืดที่ตัดให้มีขนาดพอเหมาะกับมือเด็ก
• ด้านบนมียางยืด หรือที่ติดแบบตีนตุ๊กแกใช้รัดบริเวณฝ่ามือ สามารถ
เสียบหรือยึดกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้ เช่น แปรงสีฟัน
ช้อน เป็นต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
BD0103

ราคา
600 บาท

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความยากลําบากในการใช้มือก�ำหรือ
จับวัสดุตา่ งๆ เนือ่ งจากมีการเกร็งหรือสัน่ ของกล้ามเนือ้ แขนและมือ ต้องได้รบั การตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด
หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้ตัวช่วยยึดจับหรือ
เสียบอุปกรณ์ที่สามารถปรับตามขนาดมือของเด็ก

แก้วน�้ำแบบมีหูจับสองหู
คุณสมบัติ

• เป็นแก้วน้ําแบบพิเศษที่ทําด้วยพลาสติกมีหูจับ 2 หู ขนาดใหญ่
ที่สามารถสอดมือเข้าไปได้
• มีฝาปิดแน่นที่มีส่วนของฝายื่นออกมาเพื่อใช้ในการดื่ม

รหัส
BD0104

ราคา
80 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความยากลําบากในการใช้มือจับแก้ว
แบบทั่วไปในการดื่ม เนื่องจากมีการเกร็ง สั่น หรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนและมือ จึงจําเป็นต้องใช้แก้วน�้ำ
แบบมีหูจับสองหู เพื่อให้สามารถจับแก้วน�้ำในการดื่มน�้ำได้ง่ายและสะดวกสบายขึ้น ต้องได้รับการตรวจประเมิน
จากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็น
ต้องใช้แก้วน้ําแบบมีหูจับสองหู

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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อุ ปกรณ์ช่วยในการดําเนินชี วิตประจําวัน
แผ่นกันลื่น
คุณสมบัติ

• เป็ น แผ่ น ยางสํ า หรั บ ปู ร องบนอุ ป กรณ์ ห รื อ หุ้ ม ส่ ว นของ
อุปกรณ์เพื่อไม่ให้อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือช่วยให้จับอุปกรณ์
ได้มั่นคงขึ้น หรือปูบนเบาะรองนั่งเพื่อให้นั่งได้มั่นคงไม่ลื่น
ไถลไปด้านหน้า
• มีหน้ากว้างของแผ่นยางประมาณ 30 ซม. X 90 ซม.

รหัส
BD0105

ราคา
100 บาท / ม้วน

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีอาการเกร็งหรือสั่นของกล้ามเนื้อแขน
และมือ ทําให้ใช้หรือจับอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่กับที่ได้ยากลําบาก หรือกลุ่มที่มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อลําตัวและขา
ทําให้นั่งไม่มั่นคง จึงจําเป็นต้องใช้แผ่นกันลื่นเพื่อช่วยในการใช้อุปกรณ์หรือนั่งทรงตัวได้สะดวกและมั่นคงขึ้น

ช้อนและส้อมดัดแปลงส�ำหรับคนถนัดมือซ้ายและมือขวา
คุณสมบัติ

BD0106

BD0107

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

• ตั ว ช้้ อ นทํ า จากสแตนเลสหรื อ พลาสติ ก ที่ หั ก มุ ม
มาด้านซ้ายหรือขวา ประมาณ 40 องศา
• ด้ า มจั บ ทํ า จากพลาสติ ก หรื อ โฟม ที่ มี เ ส้ น ผ่ า น
ศู น ย์ ก ลาง 2.5-3.5 เซนติ เ มตร ยาวประมาณ
10 เซนติเมตร

ช้อนและส้อมดัดแปลง รหัส
ราคา
ถนัดมือซ้าย
BD0106 500 บาท / คู่
ถนัดมือขวา
BD0107 500 บาท / คู่

• บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความยากลําบากในการใช้มือจับช้อน

แบบทั่วไปในการรับประทานอาหาร เนื่องจากมีการเกร็งหรือสั่นของกล้ามเนื้อแขนและมือ จึงจําเป็นต้องใช้ช้อน
หรือส้อมดัดแปลงช่วยในการรับประทานอาหาร
• ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัดหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกกว่า จําเป็นต้องใช้ช้อนหรือส้อมดัดแปลงสําหรับคนถนัดมือซ้าย หรือมือขวา ช่วยในการ
รับประทานอาหาร
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อุ ปกรณ์ช่วยในการดําเนินชี วิตประจําวัน
อุปกรณ์ที่ช่วยในการเอื้อมจับสิ่งของ (Pick Up Reacher)
คุณสมบัติ

• เป็นอุปกรณ์ด้ามยาวโดยที่มีส่วนปลายเป็นตัวหนีบ
หรือคีบสิ่งของต่างๆ
• ตั ว เอื้ อ มจั บ ทํ า จากแท่ ง อลู มี เ นี ย ม และส่ ว นของ
มือจับทําจากพลาสติก มีความยาวตั้งแต่ 26 นิ้ว

รหัส
BD0108

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

ราคา
850 บาท

• บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อลําตัว

ข้อยึดติดทําให้เอื้อมหยิบจับสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ห่างลําตัวได้ยากลําบาก จึงจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการ
เอื้อมจับสิ่งของ เพื่อช่วยหยิบสิ่งของที่อยู่ห่างลําตัวออกไปได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น
• ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัดหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการเอื้อมหยิบสิ่งของ เพื่อช่วยหยิบสิ่งของที่อยู่ห่าง
ลําตัวออกไปได้ง่ายขึ้น

ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
คุณสมบัติ

• เป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปสามารถดูดซึมซับน้ําได้ดี
• มีขอบขาเว้าสูง และขอบเอวยืดหยุ่นอ่อนนุ่ม กระชับ
พอดีตัวในทุกอิริยาบถ
• สําหรับสวมใส่ ใช้สําหรับบุคคลที่ไม่สามารถควบคุม
ระบบขับถ่ายได้ ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
• มีขนาด S M L XL XXL และ XL (สําหรับผู้ใหญ่)

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือ
สุขภาพ ที่มีปัญหาการควบคุมระบบขับถ่าย ทําให้เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา จําเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมสําเร็จรูประหว่างการฝึกทักษะ
การช่วยเหลือตัวเอง ในการควบคุมระบบขับถ่าย

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ขนาด
S
M
L
XL
XXL
XL (ผู้ใหญ่)

รหัส
BD0109
BD0110
BD0111
BD0112
BD0115
BD0116

ราคา
9 บาท/ชิ้น
10 บาท/ชิ้น
12 บาท/ชิ้น
14 บาท/ชิ้น
18 บาท/ชิ้น
25 บาท/ชิ้น
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อุ ปกรณ์ช่วยในการดําเนินชี วิตประจําวัน
ท่อส�ำหรับเสียบอุปกรณ์ต่างๆ
คุณสมบัติ

• เป็ น วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ร ะคายเคื อ งต่ อ ผิ ว หนั ง มี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางรอบนอก 3/4 - 1 3/8 นิ้ว รูตรงกลางมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1/4 - 5/8 นิ้ว มีความยาว 18 นิ้ว
• ใช้สําหรับเสียบอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจับได้ง่ายและสะดวกขึ้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

รหัส
BD0113

ราคา
65 บาท

หมายเหตุ

ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้ท่อสําหรับเสียบอุปกรณ์ต่างๆ

อุปกรณ์ที่ช่วยในการพยุงลําตัว :
สายรัดพยุงลําตัวติดกับเก้าอี้
คุณสมบัติ

สายรัดเพื่อพยุงลําตัวติดกับเก้าอี้
• สายรั ด เป็ น รู ป ผี เ สื้ อ มี ส ายรั ด 2 เส้ น พาดไหล่ อี ก 2 เส้ น
รัดเชิงกราน ทําจากวัสดุที่ระบายอากาศได้ดี ทําความสะอาดได้ง่าย
• สามารถติดกับเก้าอี้ทั่วไป หรือรถเข็นได้
• สายสามารถปรับความยาวให้พอดีกับนักเรียน เย็บขอบมนป้องกัน
การระคายเคืองผิวหนัง
• ตัวล็อคสายเป็นพลาสติกหรือวัสดุอย่างดี น้ําหนักเบา สามารถ
ใส่และถอดออกง่ายไม่เป็นสนิม ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
BD0114

ราคา
2,000 บาท

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อลําตัว
ต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยในการนั่ง จึงจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการพยุงลําตัวให้ติดกับเก้าอี้

หมายเหตุ

ต้ อ งได้ รั บ การตรวจประเมิ น จากนั ก กิ จ กรรมบํ า บั ด หรื อ นั ก กายภาพบํ า บั ด หรื อ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการพยุงลําตัวให้ติดกับเก้าอี้ ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในการนั่ง
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อุ ปกรณ์ช่วยในการดําเนินชี วิตประจําวัน
นาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นเสียง
คุณสมบัติ
BD0305
BD0302

เป็นนาฬิกาข้อมือบอกเวลา ที่แสดงผลเป็นเสียง มี 2 แบบ
1. พลาสติก
2. ตัวเรือน และสายนาฬิกา เป็นสเตนเลส แข็งแรง ทนทาน
ไม่เป็นสนิม
แบบ
พลาสติก
สเตนเลส

รหัส
ราคา
BD0302 330 บาท
BD0305 800 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่จําเป็นต้องใช้นาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นเสียง

นาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นตัวเลขขนาดใหญ่
คุณสมบัติ

เป็นนาฬิกาข้อมือบอกเวลาที่แสดงผลเป็นตัวเลขขนาดใหญ่

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง ที่จําเป็นต้องใช้นาฬิกาข้อมือ
บอกเวลาที่แสดงผลเป็นตัวเลขขนาดใหญ่

รหัส
BD0303

ราคา
500 บาท

นาฬิกาตั้งเวลาแบบมีแถบสี
คุณสมบัติ

เป็นนาฬิกาตั้งเวลา ที่มีแถบสีบอกช่วงเวลาได้

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
BD0304

ราคา
2,000 บาท

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลออทิสติก ซึ่งไม่สามารถ
เข้าใจการแสดงผลเวลาตามหน้าปัดนาฬิกาแบบทั่วไปและไม่สามารถรอคอยได้ มีความจําเป็นต้องใช้นาฬิกาตั้งเวลา
แบบมีแถบสี เพื่อบอกช่วงเวลา
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
แป้นคีย์บอร์ดขนาดเล็ก
คุณสมบัติ

• เป็นแป้นคีย์บอร์ดขนาดเล็ก มีลักษณะภายนอกและขนาดเหมือนกับ
แป้นคีย์บอร์ดบนโน้ตบุ๊ก โดยมีขนาดกว้าง x ยาว มากที่สุดไม่เกิน
11 X 41/2 นิ้ว
• มีจํานวนของแป้นคีย์มากสุดไม่เกิน 89 คีย์ ไม่มีแป้นตัวเลข (Numeric
Keypad)
• เชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ทางช่องสื่อสารแบบ USB

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
BC0601

ราคา
500 บาท

• บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่

มีอาการเกร็งหรืออาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ หรือมีการผิดรูปของกระดูก ทําให้มีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหว
แขนและมือ เกิดความยากลําบากในการเคลื่อนไหวแขนและมือในการกดแป้นคีย์ต่างๆ ที่อยู่บนคีย์บอร์ดปกติได้
จึงต้องใช้แป้นคีย์บอร์ดขนาดเล็กเพื่อให้เคลื่อนไหวแขนและมือไปกดแป้นคีย์ต่างๆ บนแป้นคีย์บอร์ดได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็วขึ้น
• ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้คีย์บอร์ดขนาดเล็กเพื่อทดแทนแป้นพิมพ์ทั่วไป
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
คีย์การ์ดและคีย์บอร์ด

คุณสมบัติ

• เป็นแผ่นพลาสติกใสที่เจาะช่องตามตําแหน่งและขนาดของ
แป้นคีย์ต่างๆ บนแป้นคีย์บอร์ดมาตรฐาน
• ใช้ ค รอบลงบนแป้ น คี ย์ บ อร์ ด เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ดแป้ น คี ย์ ต่ า งๆ
ได้ตรงตําแหน่งมากขึ้น
• เชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ทางช่องสื่อสารแบบ USB

รหัส
BC0604

ราคา
1,800 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

• บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่มี

ความยากลําบากในการใช้นิ้วมือกดแป้นคีย์ต่างๆ บนแป้นคีย์บอร์ดได้ตรงตําแหน่งที่ต้องการ โดยมักกดพลาด
ไปโดนแป้นคีย์อื่น เนื่องจากมีอาการเกร็งบิด หรือสั่นของกล้ามเนื้อแขนและมือ
• ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้คีย์การ์ด และคีย์บอร์ดเพื่อทดแทนแป้นพิมพ์ทั่วไป

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
ลูกบอลควบคุมขนาดเล็ก

คุณสมบัติ

• เป็นลูกบอลควบคุมที่ใช้แทนเมาส์ปกติ
• มีลูกบอลขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว วางอยู่ด้านบน บริเวณตรงกลาง
เพื่อใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพ
• มีปุ่มสวิตช์ที่ใช้ในการกดคลิกเลือกและคลิกเปิดเมนูลัด หรือมากกว่า
• มีขนาดและความลาดเอียงของฐานภายนอกที่เหมาะสมกับการใช้งาน
• เชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ทางช่องสื่อสารแบบ USB หรือ PS2

หมายเหตุ

ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้ลูกบอลควบคุมขนาดเล็ก

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
BC0605

ราคา
1,300 บาท

• บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์

แต่ไม่สามารถใช้มือในการควบคุมการใช้เมาส์ปกติได้ มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแต่สามารถใช้นิ้วมือปัด
ลูกบอลขนาดเล็กได้
• บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่แขนหรือขาขาดบางส่วน หรือทั้งหมด
แต่สามารถใช้ตอแขน ตอขา หรือส่วนของร่างกายที่เหลืออยู่ในการปัดลูกบอลขนาดเล็กได้ เพื่อควบคุมทิศทาง
การเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพ และการกดปุ่มคลิกป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
แป้นคีย์บอร์ดตัวเลข (Numeric keypad)
คุณสมบัติ

• แป้ น คี ย์ บ อร์ ด ตั ว เลข (Numeric Keypad) เป็ น กลุ่ ม แป้ น พิ ม พ์
ที่มีแป้นคีย์ตัวเลข แป้นคีย์เครื่องหมายที่ใช้ในการคํานวณ และ
แป้นคีย์คําสั่งในการป้อนข้อมูล
• มี ลั ก ษณะภายนอกเหมื อ นกั บ ส่ ว นของแป้ น คี ย์ ตั ว เลขบนแป้ น
คีย์บอร์ดทั่วไปที่แยกส่วนออกมา
• เชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ทางช่องสื่อสารแบบ USB
• นํามาใช้ร่วมกับการตั้งค่าโปรแกรม MouseKeys ใน Accessibility
Options บนระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่
ของลูกศรบนจอภาพและการป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์แทนการ
ใช้เมาส์ปกติ
รหัส
ราคา
BC0610

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

400 บาท

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีความจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
แต่ไม่สามารถใช้มือในการควบคุมการใช้งานเมาส์ปกติได้ เช่น มีอาการเกร็ง สั่น หรือการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
แต่สามารถควบคุมใช้นิ้วมือหรือส่วนอื่นของร่างกายกดแป้นคีย์ต่างๆ บนแป้นคีย์บอร์ดตัวเลขที่ได้มีการตั้งค่า
Mouse Keys ใน Accessibility Options บนระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อกําหนดคําสั่งของแป้นคีย์ตัวเลข
แป้นคีย์เครื่องหมายที่ใช้ในการคํานวณ ให้ทําหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพและการป้อนข้อมูล
เข้าคอมพิวเตอร์แทนการใช้เมาส์ปกติ

หมายเหตุ

ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้แป้นคีย์บอร์ดตัวเลข (Numeric Keypad) เพื่อทดแทนแป้นพิมพ์ทั่วไป

Ear Clip
คุณสมบัติ

• คู่ ข องขั้ ว ไฟฟ้ า ทํ า มาจากดี บุ ก บริ สุ ท ธิ์ พ ร้ อ มด้ ว ยสายตะกั่ ว ขนาด
3.5 นิ้ว ถ้วย 9 มม. และช่องเสียบ SAF ใช้พนักพิงสปริงที่ปกคลุม
ด้วยพลาสติก เพื่อความสบายของผู้เข้ารับบริการ
• คลิปหูนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับขั้วไฟฟ้า / ฝาโลหะชนิดเดียวกันเท่านั้น
และจะไม่สามารถใช้งานร่วมกับโลหะชนิดอื่นๆ ได้
• ใช้ร่วมกับ หมวก EEG ทุกขนาด

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
BC0611

ราคา
2,000 บาท / คู่

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลที่มีความ
บกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการพู ด และภาษา บุ ค คลออทิ ส ติ ก ที่ มี ค วามจํ า เป็ น
ต้องใช้ Ear Clip เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทํางานของสมอง

หมายเหตุ

ผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมพื้นฐานในการให้บริการ Biofeedback เบื้องต้น 40 ชั่วโมงเท่านั้น
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
สวิตช์เดี่ยว แบบกดติดปล่อยดับ
คุณสมบัติ

• เป็นสวิตช์เดี่ยวกดติดปล่อยดับรูปทรงกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
2.5 นิ้ว และ 4.5 นิ้ว สําหรับรองรับการเลือกใช้ขนาดหน้าสัมผัสสวิตช์
ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้พิการ
• สามารถกดสวิตช์ได้ทุกพื้นผิวสัมผัสของหน้าสวิตช์
• ใช้เชื่อมต่อกับเมาส์ดัดแปลงแทนการกดปุ่มป้อนข้อมูลของเมาส์ เช่น
คลิกซ้าย/คลิกขวา หรือ ฟังก์ชันอื่นๆ บนเมาส์
• ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อสวิตช์เพื่อควบคุมแทนการใช้เมาส์หรือ
คีย์บอร์ด
• ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อสวิตช์ดัดแปลงต่างๆ เช่น ของเล่น อุปกรณ์
ไฟฟ้า

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

• บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เช่น
- บุคคลทีม่ อี าการเกร็ง สัน่ หรืออ่อนแรงของกล้ามเนือ้ ทีส่ ามารถใช้นวิ้ มือ
มือ หรือส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ศีรษะ หัวไหล่ หัวเข่า ในการกด
สวิตช์เดี่ยวแบบกดติดปล่อยดับที่ต้องกดสวิตช์ค้างไว้ เพื่อป้อนข้อมูล
เข้าคอมพิวเตอร์ หรือควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับ
สวิตช์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในห้องเรียน
- บุคคลที่มีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหว เช่น กระดูกผิดรูป แขนหรือขาขาด
บางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมด แต่ ส ามารถใช้ ต อแขนตอขา หรื อ ส่ ว นอื่ น ของ
ร่างกายในการกดสวิตช์เดี่ยวแบบกดติดปล่อยดับที่ต้องกดสวิตช์ค้างไว้
เพื่อป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ หรือควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ
ที่เชื่อมต่อกับสวิตช์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ
• บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลออทิสติก ที่จําเป็นต้องใช้
สวิตช์เดี่ยวแบบกดติดปล่อยดับ เพื่อป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ หรือควบคุม
การทํ า งานของอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ สวิ ต ช์ เพื่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการทํากิจกรรมในห้องเรียน โดยที่การติดตั้งและเลือกขนาดของสวิตช์
ขึ้นอยู่กับ ส่วนของร่างกายที่ใช้ในการกดสวิตช์

หมายเหตุ

สวิตช์เดี่ยวแบบกดติดปล่อยดับ
รหัส
ราคา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว BC0606 1,200 บาท
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว BC0607 2,000 บาท

บุคคลทั้งสองกลุ่มต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้สวิตช์เดี่ยวแบบกดติดปล่อยดับ โดยต้องได้รับการพิจารณาว่า
ต้องใช้สวิตช์ขนาดใด และต้องติดตั้งที่ตําแหน่งไหนเพื่อให้สามารถใช้งานในการทํากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
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คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
สวิตช์เดี่ยว แบบกดติดกดดับ
คุณสมบัติ

• เป็นสวิตช์เดี่ยวกดติดกดดับรูปทรงกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว
และ 4.5 นิ้ว สําหรับรองรับการเลือกใช้ขนาดหน้าสัมผัสสวิตช์ให้เหมาะสมกับ
การใช้งานของผู้พิการ
• กดสวิตช์ได้ทุกพื้นผิวสัมผัสของหน้าสวิตช์
• ใช้ เชื่ อ มต่ อ กั บ เมาส์ ดั ด แปลง แทนการกดปุ่ ม ป้ อ นข้ อ มู ล ของเมาส์ เช่ น
การกดปุ่ ม คลิ ก ซ้ า ยค้ า งไว้ สํ า หรั บ ใช้ ใ นกรณี ล ากแถบสี บ นข้ อ ความ หรื อ
การย่อขยายรูปภาพ เป็นต้น
• ใช้ เชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ เชื่ อ มต่ อ สวิ ต ช์ เ พื่ อ ควบคุ ม แทนการใช้ เ มาส์ หรื อ
คีย์บอร์ด ที่ต้องการกดปุ่มป้อนข้อมูลค้างไว้
• ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อสวิตช์ดัดแปลงต่างๆ เช่น ของเล่น อุปกรณ์
ไฟฟ้า

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

• บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เช่น
- บุคคลที่มีอาการเกร็ง สั่น หรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ที่สามารถใช้นิ้วมือ
มื อ หรื อ ส่ ว นอื่ น ของร่ า งกาย เช่ น ศี ร ษะ หั ว ไหล่ หั ว เข่ า ในการกด
สวิ ต ช์ เ ดี่ ย วแบบกดติ ด กดดั บ ที่ ไ ม่ ต ้ อ งกดสวิ ต ช์ ค ้ า งไว้ เพื่ อ ป้ อ นข้ อ มู ล
เข้าคอมพิวเตอร์ หรือควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับ
สวิตช์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในห้องเรียน
- บุคคลที่มีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหว เช่น กระดูกผิดรูป แขนหรือขาขาด
บางส่วนหรือทั้งหมด แต่สามารถใช้ตอแขนตอขา หรือส่วนอื่นของร่างกาย
ในการกดสวิตช์เดี่ยวแบบกดติดกดดับที่ไม่ต้องกดสวิตช์ค้างไว้ เพื่อป้อน
ข้อมูล เข้าคอมพิวเตอร์ หรือควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อม
ต่อกับสวิตช์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ
• บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลออทิสติก ที่จําเป็นต้องใช้ สวิตช์
เดี่ยวแบบกดติดกดดับ เพื่อป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ หรือควบคุม การทํางาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับสวิตช์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมใน
ห้องเรียน โดยที่การติดตั้งและเลือกขนาดของสวิตช์ขึ้นอยู่กับส่วนของร่างกายที่
ใช้ในการกดสวิตช์

หมายเหตุ

สวิตช์เดี่ยวแบบกดติดกดดับ
รหัส
ราคา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว BC0608 1,200 บาท
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิว้ BC0609 2,000 บาท

บุคคลทั้งสองกลุ่มต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ว่าจําเป็นต้องใช้สวิตช์เดี่ยวแบบกดติดกดดับ โดยต้องได้รับการพิจารณาว่าต้อง
ใช้สวิตช์ขนาดใด และต้องติดตั้งที่ตําแหน่งไหน เพื่อให้สามารถใช้งานในการทํากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer and Computer Access)
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อุ ปกรณ์ช่วยการสื่อสาร
กระดานสื่อสาร
คุณสมบัติ
•
•
•
•
•

เป็นกระดานใช้สําหรับการเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสาร แทนการพูด
เป็นกระดานที่ทําด้วยผงเหล็ก เขียนแล้วลบได้ง่าย
มีหัวปากกาเป็นแม่เหล็ก
พกพาได้ง่าย
มีสองขนาด คือ
1. ขนาดเล็ก มี ขนาด 12 ซม. x 18 ซม. ขึ้นไป
2. ขนาดใหญ่ มี ขนาด 18 ซม. x 24 ซม.

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

กระดานสื่อสาร รหัส
ราคา
ขนาดเล็ก
BN0201 320 บาท
ขนาดใหญ่
BN0205 650 บาท

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และบุคคลออทิสติก ที่มี
ปัญหาด้านการพูด ที่ต้องใช้การเขียนแทนการพูดผ่านกระดานสื่อสาร

กระดานสื่อสาร แม่เหล็ก
คุณสมบัติ

• ใช้ในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร
• เป็นอุปกรณ์ในการจัดทําสื่อหรือการฝึก ตามแนวคิดด้าน
การสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น (Augmentative and
Alternative Communication) การแลกเปลี่ยนรูปภาพ
เพื่อการสื่อสาร (Picture Exchange) และ ยุทธศาสตร์
การมอง (Visual Strategies) เพื่อช่วยเด็กในการสื่อสาร
การใช้ ภ าพปรั บ พฤติ ก รรม และเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย
บัตรคํา บัตรสัญรูป รูปภาพแสดงขั้นตอนการทํากิจกรรม
กระดานสื่อสาร เป็นต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
BN0202

ราคา
500 บาท

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และบุคคลออทิสติก ที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร ที่มีความต้องการจําเป็น
ต้องใช้อุปกรณ์พัฒนาทักษะการสื่อสาร
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อุ ปกรณ์ช่วยการสื่อสาร
บัตรภาพ / บัตรค�ำ
คุณสมบัติ

BN0203

• ใช้ในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร
• เป็นอุปกรณ์ในการจัดทําสื่อหรือการฝึก ตามแนวคิด
ด้านการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น (Augmentative
and Alternative Communication) การแลกเปลี่ยน
รู ป ภาพเพื่ อ การสื่ อ สาร (Picture Exchange) และ
ยุทธศาสตร์การมอง (Visual Strategies) เพื่อช่วยเด็ก
ในการสื่อสาร การใช้ภาพปรับพฤติกรรมและเรียนรู้
ประกอบด้วย บัตรคํา บัตรสัญรูป รูปภาพแสดงขั้นตอน
การทํากิจกรรมกระดานสื่อสาร เป็นต้น

BN0204

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

ชนิด
รหัส
ราคา
บัตรภาพ BN0203 350 บาท / กล่อง
บัตรค�ำ BN0204 350 บาท / กล่อง

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น ที่ มี ค วามต้ อ งการจํ า เป็ น ได้ ใ ช้ บั ต รภาพและบั ต รคํ า เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
การสื่อสาร บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และบุคคลออทิสติก ที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร
จําเป็นต้องใช้บัตรภาพและบัตรคําเพื่อช่วยในการสื่อสาร
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อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร (Communication Aids)
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อุ ปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่
ไม้เท้าขาว แบบพับได้
คุณสมบัติ

• เป็ น ไม้ เ ท้ า แบบพั บ ได้ ที่ ช่ ว ยอํ า นวยความสะดวก
ในการเคลื่อนไหวและเดินทางให้ปลอดภัย
• มีความสะดวกในการพกพา

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
BB0101

ราคา
900 บาท

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่จําเป็นต้องใช้ไม้เท้าขาวแบบพับได้ เพื่อช่วยในการเดินทางให้สะดวกและ
ปลอดภัย
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อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ (Mobility Aids)
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สื่อการเรียนรู้
ซีดีรอม ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม
(กลุ่ม1) รหัส BE0490
คุณสมบัติ

เป็นสื่อซีดีรอมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อช่วยพัฒนาและมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
พื้นฐาน สําหรับผู้เรียนระยะแรกเริ่มระดับปฐมวัย ในรูปแบบ ด้านเตรียมความพร้อม สื่อ ดนตรี นิทานเพลง
กิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย อังกฤษ รวมถึงการเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม คติธรรม

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
ราคา
BE0490 300 บาท / แผ่น

บุคคลทุกประเภทความพิการ อยู่ในระดับเตรียมความพร้อมและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ต้องเตรียม
ความพร้อมเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และมีความจําเป็นพิเศษต้องมีสื่อเสริมการเรียนรู้

ซีดีรอม บทเรียนเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
(กลุ่ม2) รหัส BE0491
คุณสมบัติ

เป็ น สื่ อ ซี ดี ร อมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญ หาทางการเรี ย น ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรูปแบบ การทดสอบ สื่อ เกม ด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
รหัส
ราคา
BE0491 300 บาท / แผ่น

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่อยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ต้องพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
และมีความจําเป็นพิเศษต้องมีสื่อเสริมการเรียนรู้
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สื่อการเรียนรู้ (Educational Tools)
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สื่อการเรียนรู้
ซีดีรอม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ส่งเสริมการเรียนรู้
(กลุ่ม3) รหัส BE0492
คุณสมบัติ

เป็นสื่อซีดีรอมการเรียนรู้แบบ interactive multimedia สื่อประสมปฏิสัมพันธ์ เชิงโต้ตอบ ผู้เรียนสามารถ
ควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนตามความต้องการของตนเอง ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้
เช่น หยุด เล่นซ้ํา หาหัวเรื่องใหม่ ตอบคําถาม เพื่อเดินเรื่องไปตามจังหวะที่ผู้รับต้องการ เหมาะสําหรับ
การเรียนรู้ และการศึกษารายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ สําหรับบุคคลทุกประเภทความพิการ
ใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคํานวณ รวมทั้งการพัฒนาความคิดรวบยอด เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการสังเกตและการจํา การอ่าน การเขียน ความเข้าใจและความคิดรวบยอด ตามกลุ่ม
เตรียมความพร้อม ทักษะ และสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้
การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้
ทักษะการอ่านการเขียน ภาษาไทย
การแก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
บทเรียนมาตรฐานภาษาไทย
บทเรียนมาตรฐานคณิตศาสตร์
บทเรียนมาตรฐานวิทยาศาสตร์

บทเรียนมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ส่งเสริมความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม สร้างจิตสํานึกความเป็นไทย
กิจกรรม และการทดลองวิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การเสริมทักษะด้านการเรียนรู้เรื่องสัตว์และสิ่งรอบตัว
สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบนิทานเพลง

รหัส
ราคา
BE0492 500 บาท / แผ่น

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุ ค คลทุ ก ประเภทความพิ ก าร ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ สื่ อ การเรี ย นรู ้ ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า น การเขี ย น และ
การคํานวณ รวมทั้งการพัฒนาความคิดรวบยอดให้ดีขึ้น
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สื่อการเรียนรู้
เครื่องคิดเลขมีเสียงและแสดงตัวเลขขนาดใหญ่
คุณสมบัติ

เป็นอุปกรณ์ช่วยในการคํานวณแสดงผลออกมาเป็นเสียง และ
แสดงตัวเลขขนาดใหญ่
รหัส
BE0701

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

ราคา
550 บาท

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่จําเป็นต้องมีเครื่องคิดเลขชนิดมีเสียงและแสดงตัวเลขขนาดใหญ่ในการเรียน
คณิตศาสตร์

เครื่องคิดเลขที่แสดงตัวเลขขนาดใหญ่
คุณสมบัติ

• เป็นเครื่องคํานวณที่มีตัวเลข 8 - 12 หลัก
• แสดงผลด้วยอักษรตัวใหญ่
• สามารถปรับระดับจอแสดงผลหรือจอแสดงปรับระดับไว้แล้ว
โดยปรับขึ้นมาไม่ต่ํากว่า 30 องศา
• มีแป้นแสดงตัวเลขขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. x 1.5 ซม.
• มีช่องระหว่างแป้นห่างกันพอสมควร

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
BE0702

ราคา
500 บาท

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง ที่มีปัญหาในการคํานวณ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่ไม่สามารถคิดคํานวณได้เนื่องมาจาก
สภาพความพิการทางร่างกายและมีความจําเป็นพิเศษต้องใช้เครือ่ งคํานวณในการบวก ลบ คูณ หาร เลขเกินสองหลัก
บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญา บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางการพูดและภาษา และบุคคลออทิสติก ทีม่ ปี ญ
ั หาด้านการคํานวณ มีความจําเป็นพิเศษต้องมีสอื่ เสริมการเรียนรู้

ชุดเครื่องมือเรขาคณิิตพร้อมแผ่นยางรองเขียน
คุณสมบัติ

• เป็นชุดเครื่องมือสําหรับใช้สร้างรูปเรขาคณิต และภาพนูน
• มีแผ่นยางรองเขียนที่ใช้พร้อมกับกระดาษ

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่จําเป็นต้องมีชุดเครื่องมือเรขาคณิต
พร้อมแผ่นยางรองเขียน

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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สื่อการเรียนรู้
วงเวียนส�ำหรับท�ำเส้นนูน
คุณสมบัติ

เป็นวงเวียนสําหรับทําเส้นนูน เป็นเหล็กที่มี 2 ขา ปลาย
ข้ า งหนึ่ ง แหลม อี ก ข้ า งหนึ่ ง เป็ น ลู ก กลิ้ ง เมื่ อ ลากเส้ น
บนกระดาษ จะเกิดเส้นนูนที่ด้านหลังของกระดาษ แต่ถ้า
ลากเส้นบนพลาสติกพิเศษ จะเกิดเส้นนูนที่ด้านเดียวกัน
รหัส
BE0802

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

ราคา
1,700 บาท

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้เรียนวิชาเรขาคณิตได้สะดวก

ลูกคิดส�ำหรับคนตาบอด
คุณสมบัติ

• เป็นอุปกรณ์สําหรับใช้ในการคิดคํานวณ มี 15 หลัก
• ทําด้วยกรอบพลาสติก
• มีความฝืดในการเลื่อนเม็ดลูกคิดขึ้นลง

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ได้ เ รี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ใช้แทนการทดในกระดาษ

รหัส
BE0901

ราคา
200 บาท

เครื่องมือเรขาคณิต
คุณสมบัติ

เป็นอุปกรณ์สําหรับเรียนคณิตศาสตร์ทําแผนผัง และ
กราฟแท่ ง ที่ ป ระกอบด้ ว ยกระดานแม่ เ หล็ ก และ
แท่งแม่เหล็ก 10 แห่ง

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
BE0903

ราคา
500 บาท

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ได้ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ได้มีประสิทธิภาพ โดยใช้สร้างรูปทรงเรขาคณิต
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สื่อการเรียนรู้
BE0902

กระดานกราฟพร้อมหมุด
คุณสมบัติ

BE0904

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

BE0905

เป็ น อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ เรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ที่ ป ระกอบด้ ว ย
ตารางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆ แต่ละมุม หรือรูปวงกลม
มีรสู าํ หรับเสียบหมุดลงไปในรูและขึงด้วยหนังยาง มี 3 แบบ
1. ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 40 ซม.
2. ขนาดกว้าง 29 ซม. ยาว 29 ซม.
3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 33 ซม.

กระดานกราฟพร้อมหมุด
แบบที่ 1 กระดานกราฟพร้อมหมุดขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 40 ซม.
แบบที่ 2 กระดานกราฟพร้อมหมุดขนาดกว้าง 29 ซม. ยาว 29 ซม.
แบบที่ 3 กระดานกราฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 33 ซม.

รหัส
BE0902
BE0904
BE0905

ราคา
900 บาท
620 บาท
500 บาท

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ได้มีประสิทธิภาพ

แผ่นยางรองเขียน
คุณสมบัติ

เป็นอุปกรณ์สําหรับเรียนคณิตศาสตร์

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
BE0906

ราคา
200 บาท

รหัส
BE0907

ราคา
250 บาท

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ได้มีประสิทธิภาพ

กระดานห่วงอเนกประสงค์
คุณสมบัติ

เป็ น อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ ฝึ ก การใช้ มื อ ในการทํ า งาน เพื่ อ เป็ น
พื้ น ฐานในการเรี ย นรู้ รู ป เหลี่ ย มในการทํ า กิ จ วั ต รประจํ า วั น
ในการผูกมัดสิ่งของ ร้อยเชือกรองเท้า ฯลฯ ด้วยการร้อยห่วง
ผูกเชือก ทําเงื่อนต่างๆ ใช้ฝึกงานหัตถกรรม ฝึกความสามารถ
ประสานงานในการใช้ สมอง-ตา-มือ หรือ สมอง-มือ (สําหรับ
บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางการเห็น) ประกอบด้วย กระดานห่วง
และเชือกสําหรับร้อย

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่สามารถใช้มือ หรืออวัยวะอื่นแทนมือในการร้อยเชือก
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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สื่อการเรียนรู้
หนังสือภาษามือไทย

คุณสมบัติ

เป็นหนังสือภาษามือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เล่มที่ 1 เกี่ยวกับการทักทาย จํานวนนับ / ตัวเลข เวลา วัน เดือน ปี คําถาม บุคคล ครอบครัว ความสัมพันธ์
เล่มที่ 2 เกี่ยวกับสี รส ผลไม้ สัตว์
เล่มที่ 3 เกี่ยวกับพืช - ผัก ต่าง ๆ อาหาร 1 ร่างกาย 1 (ภายนอก) ร่างกาย 2 (ภายใน) เครื่องแต่งกาย
เล่มที่ 4 เกี่ยวกับของใช้ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สถานที่ จังหวัด
เล่มที่ 5 เกี่ยวกับอาหาร 2 ฤดูกาลและธรรมชาติ อาชีพ ความรู้สึก
เล่มที่ 6 เกี่ยวกับกีฬา สถานที่สําคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศ
หนังสือ
เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3
เล่มที่ 4
เล่มที่ 5
เล่มที่ 6

รหัส
BE1002
BE1003
BE1004
BE1005
BE1006
BE1007

ราคา
70 บาท
70 บาท
70 บาท
70 บาท
70 บาท
70 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ใช้เป็นคู่มือสําหรับศึกษาคําศัพท์ภาษามือไทย
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สื่อการเรียนรู้
ก.ไก่ ส�ำหรับภาษามือไทย
คุณสมบัติ

เป็นหนังสือสอนพยัญชนะไทย ประกอบด้วยภาษามือ
ตามตัวพยัญชนะ และตัวสะกดนิ้วมือไทย

รหัส
BE1008

ราคา
50 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ใช้เป็นพื้นฐานการเรียนภาษามือ สะกดนิ้วมือไทย

ปากกาเน้นข้อความ แบบสะท้อนแสง
คุณสมบัติ

เป็นปากกาแบบสะท้อนแสง สีต่างๆ

รหัส
BE1301

ราคา
30 บาท/แท่ง

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ใช้เน้นข้อความ เพื่อช่วยในการอ่าน

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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สื่อการเรียนรู้
ชุดค้อนตอกบล็อกไม้
คุณสมบัติ

เป็นอุปกรณ์ที่ทําด้วยไม้หลายสี รูปต่างๆ มีช่องสําหรับใส่
แท่งไม้สีหลายๆ ช่อง เพื่อให้เด็กใช้ค้อนไม้ตอก

รหัส
BE1601

ราคา
345 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ระดับเตรียมความพร้อมถึงชั้น ป.1 - ป.3 เพื่อฝึกทักษะการใช้มือ การออกกําลังกาย
ข้อมือและท่อนแขน หรือฝึกการใช้ข้อมือให้สัมพันธ์ระหว่างตากับมือ

ชุดฝึกการร้อยลูกปัด
คุณสมบัติ

เป็ น ลู ก ปั ด ไม้ ห ลายสี ห ลายรู ป ทรง เช่ น สี่ เ หลี่ ย ม
สามเหลี่ยม ทรงกลม ทรงรี เพื่อให้เด็กฝึกร้อยใส่เชือก

รหัส
BE1602

ราคา
640 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ระดับเตรียมความพร้อมถึงชั้น ป.1 - ป.3 เพื่อฝึกทักษะการใช้มือ การออกกําลังกาย
ข้อมือและท่อนแขน หรือฝึกการใช้มือให้สัมพันธ์กับการมองเห็น
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สื่อการเรียนรู้
รถลาก
คุณสมบัติ

รถลากบรรทุกของได้ มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อเรียนรู้
เรื่องรูปทรง สี หรือตัวเลข

รหัส
BE1603

ราคา
400 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ระดับเตรียมความพร้อมถึงชั้น ป.1 - ป.3 เพื่อฝึกทักษะการใช้มือ การออกกําลังกาย
ข้อมือและท่อนแขน หรือฝึกการใช้มือให้สัมพันธ์กับการมองเห็น ฝึกการใช้มือหยิบจับชิ้นส่วนใส่ในช่องที่สัมพันธ์กัน
และฝึกสมาธิ และความเป็นระเบียบ สามารถจูงไปมาได้

กล่องหยอดรูปทรง
คุณสมบัติ

กล่องไม้สี่เหลี่ยม ด้านบนเป็นช่องรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม
วงกลม ครึ่งวงกลม และมีแป้นวงกลมหมุนได้เพื่อให้เด็ก
นําบล็อกใส่ลงในช่องให้ถูกต้อง

รหัส
BE1604

ราคา
480 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ระดับเตรียมความพร้อมถึงชั้น ป.1 - ป.3 เพื่อฝึกทักษะการใช้มือ การออกกําลังกาย
ข้อมือและท่อนแขน หรือฝึกการใช้มือให้สัมพันธ์กับการมองเห็น ฝึกการใช้มือหยิบจับชิ้นส่วนใส่ในช่องที่สัมพันธ์กัน
และฝึกความเป็นสมาธิ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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สื่อการเรียนรู้
ชุดบล็อกสร้างสรรค์
คุณสมบัติ

บล็อกไม้รูปทรงต่างๆ ที่เลียนแบบรูปทรงบ้านและปราสาท
มีส่วนจําลองต่างๆ เช่น หลังคา ปราสาท หอคอย

รหัส
BE1605

ราคา
850 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ระดับเตรียมความพร้อมถึงชั้น ป.1 - ป.3 เพื่อ
• ฝึกทักษะการใช้มือ การออกกําลังกายข้อมือและท่อนแขน หรือฝึกการใช้มือให้สัมพันธ์กับการมองเห็น
• ฝึกการใช้มือหยิบจับชิ้นส่วนใส่ในช่องที่สัมพันธ์กันและฝึกสมาธิ
• ฝึกความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องราวตามจินตนาการ เรียนรู้การทํากิจกรรมด้วยตนเอง หรือ
เป็นกลุ่ม

โยนห่วงตามสี
คุณสมบัติ

เป็ น แท่ น ไม้ มี ห ลั ก และห่ ว ง เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ฝึ ก โยนห่ ว ง
ที่ ทํ า ด้ ว ยเชื อ ก หรื อ พลาสติ ก เส้ น ใหญ่ ข ดเป็ น วงกลม
สําหรับโยนลงไปในหลัก อย่างน้อย 4 หลัก

รหัส
BE1606

ราคา
440 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ระดับเตรียมความพร้อมถึงชั้น ป.1 - ป.3 เพื่อ
• ฝึกทักษะการใช้มือ การออกกําลังกายข้อมือและท่อนแขน หรือฝึกการใช้มือให้สัมพันธ์กับการมองเห็น
• ฝึกการใช้มือหยิบจับชิ้นส่วนใส่ในช่องที่สัมพันธ์กัน
• ฝึกทิศทาง
• ฝึกสมาธิ
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สื่อการเรียนรู้
ชุดฝึกการไขน๊อต
คุณสมบัติ

บล็อกไม้ และน๊อตไม้ เพื่อฝึกให้เด็กใช้กล้ามเนื้อมือและ
นิ้วมือในการไข

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ระดับเตรียมความพร้อมถึงชั้น ป.1 - ป.3 เพื่อ
• ฝึกทักษะการใช้มือ การออกกําลังนิ้ว
• ฝึกกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ
• ฝึกสมาธิ
• ฝึกความคิดสร้างสรรค์

รหัส
BE1607

ราคา
1,840 บาท

ดินน�้ำมันไม่มีสารพิษ (NON-TOXIC)
คุณสมบัติ

ดิ น น้ํ า มั น ไม่ มี ส ารอั น ตราย (NON-TOXIC) เพื่ อ ฝึ ก ให้ เ ด็ ก ใช้
กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือในการปั้น

ขนาด
200 กรัม
500 กรัม
1000 กรัม

รหัส
BE1609
BE1610
BE1611

ราคา
55 บาท
130 บาท
200 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ระดับเตรียมความพร้อมถึงชั้น ป.1 - ป.3 เพื่อ
• ฝึกทักษะการใช้มือ การออกกําลังนิ้ว
• ฝึกกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ
• ฝึกสมาธิ
• ฝึกความคิดสร้างสรรค์
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สื่อการเรียนรู้
ชุดหนังสือผ้าสําหรับเตรียมความพร้อมการเรียนอักษรเบรลล์
คุณสมบัติ

เป็นชุดฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยการสัมผัส เพื่อเตรียมความพร้อมในการอ่านอักษรเบรลล์ มี 5 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 หนังสือผ้าหัดร้อยเชือก เป็นหนังสือผ้า ประกอบด้วยรูปทรงต่างๆ ที่ให้ร้อยเชือกไปตามรูปทรง
ที่กําหนดไว้
แบบที่ 2 หนังสือผ้าภาพกับเงา เป็นหนังสือผ้า ประกอบด้วยรูปทรงต่างๆ ที่แสดงเป็นภาพสีกับเงาสีดํา
แบบที่ 3 หนังสือผ้าเรียนรู้สี เป็นหนังสือผ้า ประกอบด้วยรูปทรงต่างๆ ที่แสดงเป็นภาพสี
แบบที่ 4 หนังสือผ้าชุดฝึกแต่งตัว ประกอบด้วย การติดกระดุม การผูกโบว์ การรูดซิบ ที่ต้องพัฒนาทักษะ
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
แบบที่ 5 หนังสือผ้า Pre-Braille เป็นหนังสือผ้า ใช้ลูกปัดทําเป็นเส้น สําหรับฝึกลีลามือ ฝึกการเคลื่อนมือ
จากซ้ายไปขวา บนลงล่าง แนวตั้ง แนวนอน แนวเฉียง ตามทิศทางของเส้น

BE1612
BE1613

BE1615

BE1616
BE1617

BE1614

ชุดหนังสือผ้า
หนังสือผ้าหัดร้อยเชือก
หนังสือผ้าภาพกับเงา
หนังสือผ้าเรียนรู้สี
หนังสือผ้าชุดฝึกแต่งตัว
หนังสือผ้า Pre-Braille เล่ม 1
หนังสือผ้า Pre-Braille เล่ม 2

รหัส
BE1612
BE1613
BE1614
BE1615
BE1616
BE1617

ราคา
320 บาท
320 บาท
320 บาท
320 บาท
440 บาท
440 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง เพื่อ
• ฝึกทักษะการใช้มือ
• ฝึกกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ
• ฝึกสมาธิ
• เตรียมความพร้อมในการอ่านอักษรเบรลล์
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สื่อการเรียนรู้
กระดานพยัญชนะไทย ก-ฮ
คุณสมบัติ

• เป็นบล็อกไม้สี่เหลี่ยม มีพยัญชนะ ก - ฮ อยู่ด้านขวา และ
มี ภ าพประกอบอยู่ ด้ า นซ้ า ย สํ า หรั บ ให้ เ ด็ ก เรี ย งตั ว อั ก ษร
ตามลําดับพยัญชนะไทย โดยเรียงและวางบนบล็อกที่ทําเป็น
ชั้นวางตัวอักษร
• ฝึกการอ่านพยัญชนะไทย
• ฝึกการเรียง และจับคู่ภาพกับพยัญชนะไทย
รหัส
BE1702

ราคา
540 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา และบุคคลออทิสติก ที่จําเป็นต้องมี
สื่อการเรียนรู้พยัญชนะไทย

กระดานผสมค�ำ
คุณสมบัติ

บล็ อ กไม้ สี่ เ หลี่ ย ม มี ตั ว อั ก ษร ก - ฮ, สระ,
วรรณยุกต์ พร้อมชั้นไม้สําหรับเรียงผสมคํา

รหัส
BE1703

ราคา
800 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา และบุคคลออทิสติก ที่จําเป็น
ต้องมีสื่อการเรียนรู้พยัญชนะไทย และฝึกการผสมพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เป็นคํา วลี และประโยคสั้นๆ
ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
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สื่อการเรียนรู้
กระดานอักษร A - Z
คุณสมบัติ

บล็ อ กไม้ สี่ เ หลี่ ย ม มี ตั ว อั ก ษร A-Z อยู่ ด้ า นหน้ า
และภาพประกอบด้านหลัง สําหรับฝึกให้เด็กอ่าน
และเรียง

รหัส
BE1704

ราคา
780 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา และบุคคลออทิสติก ที่จําเป็นต้อง
ฝึกการอ่านอักษร A-Z ฝึกการเรียงตัวอักษร A-Z

จับคู่พยัญชนะ
คุณสมบัติ

แผ่นพยัญชนะ พร้อมภาพ

รหัส
BE1706

ราคา
685 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา และบุคคลออทิสติก ที่จําเป็นต้อง
ฝึ ก ทั ก ษะทางภาษา การอ่ า นพยั ญ ชนะไทย และฝึ ก หาความสั ม พั น ธ์ ข องภาพกั บ พยั ญ ชนะไทย ฝึ ก การหา
ความสัมพันธ์ต่างๆ
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สื่อการเรียนรู้
จับคู่อักษร A-Z
คุณสมบัติ

แผ่นไม้จับคู่อักษร A-Z กับภาพ

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
BE1707

ราคา
460 บาท

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา และบุคคลออทิสติก ที่จําเป็นต้อง
ฝึกทักษะทางภาษา การอ่าน ฝึกการหาความสัมพันธ์ต่าง ๆ

จับคูค่ ำ� ตรงข้ามภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติ

แผ่นไม้จับคู่ภาพประกอบคําตรงกันข้าม

รหัส
BE1708

ราคา
340 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา และบุคคลออทิสติก ที่จําเป็นต้อง
เรียนรู้คําศัพท์ต่างๆ
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สื่อการเรียนรู้
หนังสือแก้ ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน
คุณสมบัติ

เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน

รหัส
BE1771

ราคา
120 บาท / เล่ม

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญา บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ ที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียน มีความจําเป็นพิเศษต้องมีสื่อเสริมการเรียนรู้

หนังสือแก้ ไขความบกพร่องด้านการสะกดค�ำ
คุณสมบัติ

เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องด้านการสะกดคําในภาษาไทย เช่น
ตัวสะกดแม่กง
ตัวสะกดแม่กก
ตัวสะกดแม่กน
ตัวสะกดแม่กด
ตัวสะกดแม่กม
ตัวสะกดแม่กบ
ตัวสะกดแม่เกย
ตัวการันต์
ตัวสะกดแม่เกอว
อักษรควบ อักษรนํา
รหัส
BE1772

ราคา
99 บาท / เล่ม

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญา บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และบุคคลออทิสติก ที่มีปัญหาด้านการสะกดคํา มีความจําเป็นพิเศษต้องมี
สื่อเสริมการเรียนรู้
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สื่อการเรียนรู้
หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน
คุณสมบัติ

เป็นหนังสือฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน
รหัส
BE1773

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

ราคา
100 บาท / เล่ม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และบุคคลออทิสติก

หนังสือพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปภาพ
คุณสมบัติ

เป็นหนังสือพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปภาพ

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
BE1774

ราคา
100 บาท / เล่ม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และบุคคลออทิสติก ที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียน มีความจําเป็นพิเศษต้องมี
สื่อเสริมการเรียนรู้

หนังสือทดสอบทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้
คุณสมบัติ

เป็นหนังสือทดสอบทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้
รหัส
BE1775

ราคา
150 บาท / เล่ม

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และบุคคลออทิสติก

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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สื่อการเรียนรู้
หนังสือแบบฝึกทักษะทางการเรียนรู้
คุณสมบัติ

เป็นหนังสือแบบฝึกทักษะทางการเรียนรู้
รหัส
BE1776

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

ราคา
170 บาท / เล่ม

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และบุคคลออทิสติก ที่จําเป็นต้องใช้แบบทดสอบเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ
ทางการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคํานวณ ตั้งแต่
ระดับเตรียมความพร้อมถึงระดับประถมศึกษา

หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน
คุณสมบัติ

เป็นหนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน
รหัส
BE1777

ราคา
180 บาท / เล่ม

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญา บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางการได้ยิน ที่จําเป็นต้องใช้สื่อนวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ สื่อแบบฝึกเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาไทย และแก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน ตั้งแต่ระดับเตรียมความพร้อม
ถึงระดับประถมศึกษา

หนังสือเสริมทักษะภาษา (ไทย-อังกฤษ)
คุณสมบัติ

เป็นหนังสือเสริมทักษะภาษา (ไทย-อังกฤษ)

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รหัส
BE1778

ราคา
70 บาท / เล่ม

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่จําเป็นต้องใช้สื่อนวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ เพื่อการอ่านและคิดวิเคราะห์
ตั้งแต่ระดับเตรียมความพร้อมถึงระดับประถมศึกษา

100

สื่อการเรียนรู้ (Educational Tools)

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สื่อการเรียนรู้
หนังสือนิทานคุณธรรม
คุณสมบัติ

หนังสือนิทานที่บูรณาการทั้งด้านความรู้ ความคิด คุณธรรม วัฒนธรรม และ
ประเพณีไทย ผ่านเรื่องราวของนิทาน รวมถึงการใช้ภาพประกอบให้เกิดเป็น
รูปธรรมในทุกๆ ด้าน สามารถสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตัวละครในเรื่องได้
อย่ า งสมจริ ง และเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า แก่ ห นั ง สื อ นิ ท าน ใช้ เ ป็ น กิ จ กรรมการอ่ า น
ประกอบเพื่อบูรณาการการเรียนรู้
รหัส
ราคา
BE1779 95 บาท / เล่ม

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุ ค คลทุ ก ประเภทความพิ ก าร ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ สื่ อ นวั ต กรรมส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นความรู ้ ความคิ ด
คุ ณ ธรรม วั ฒ นธรรม และประเพณี ไ ทยผ่ า นเรื่ อ งราวของนิ ท าน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ เตรี ย มความพร้ อ มถึ ง ระดั บ
ประถมศึกษา

หนังสืออาเซียน
คุณสมบัติ

หนังสือเสริมการเรียนรู้อาเซียนที่บูรณาการหลากหลายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพลิดเพลินกับการเรียนรู้เรื่องธงชาติ สถานที่สําคัญ
และลักษณะเด่นต่างๆ ของแต่ละประเทศ เตรียมความพร้อม และ
สร้างความเข้าใจถึงเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย เพื่อที่จะ
หล่อหลอมเป็นประชาคมเดียวกัน
รหัส
BE1780

ราคา
280 บาท / เล่ม

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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สื่อการเรียนรู้
หนังสือนิทานสร้างสรรค์
คุณสมบัติ

หนังสือนิทานส่งเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะภาษาด้าน
ฟัง พูด อ่าน เขียน และพัฒนากระบวนการคิดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการอย่างเป็นกระบวนการ ใช้การทํากิจกรรมผ่านภาพ และเรื่องราว
ที่สนุกสนานของนิทาน โดยแบ่งตามกระบวนการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของเด็ก
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
รหัส
BE1781

ราคา
250 บาท / เล่ม

รหัส
BE1782

ราคา
400 บาท / เล่ม

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ

สื่อสอนอ่านเขียนในรูปแบบบัตรภาพ บัตรคํา
คุณสมบัติ

สื่อในรูปแบบของบัตรภาพพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ พร้อมบัตรภาพรูปปาก
เพื่อแสดงตําแหน่งการเกิดเสียง (ฐานกรณ์) เพื่อพัฒนาด้านการอ่านภาษาไทย
และบัตรสัมผัส พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เพื่อพัฒนาด้านการเขียนภาษาไทย

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ
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สื่อการเรียนรู้
ชุดส่งเสริมพัฒนาการ
รหัส

คุณสมบัติ

BE1802

แท่งไม้ 10 แท่ง มีแป้นใส่ จํานวน 1-10

BE1803

แผ่นไม้ มีรูปภาพหัวท้าย

BE1804

แผ่นไม้รูปภาพ

BE1805

แผ่นไม้รูปทรงเรขาคณิต

BE1806

แป้นไม้กลม 7 อัน เรียงลําดับจากใหญ่ - เล็ก

BE1807

รางลูกคิดไม้ มีสิบแถว แต่ละแถวมีลูกคิดสิบลูก แถวละสี

BE1804

BE1802

BE1803

BE1805

BE1807

BE1806

รายการ
แท่งหลักนับเลข
โดมิโน
จับคู่รูปสัตว์ภาษาอังกฤษ
จับคู่รูปทรง
เจดีย์สลับสี
ลูกคิดราว

รหัส
BE1802
BE1803
BE1804
BE1805
BE1806
BE1807

ราคา
400 บาท
400 บาท
400 บาท
1,000 บาท
300 บาท
400 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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สื่อการเรียนรู้
ชุดส่งเสริมพัฒนาการ
รหัส

BE1808

BE1808

เป็นรางไม้บรรจุตัวเลขกับจํานวนภาพ

BE1809

แผ่นไม้มีตัวเลข 0-9

BE1810

เป็นแผ่นไม้ตัดเป็นรูปทรงต่างๆ

BE1811

บล็อกแท่งไม้รูปทรงเรขาคณิต 4 รูปทรง เรียงตาม
ระดับความสูงจํานวน 20 ชิ้น

BE1812

เป็ น บล็ อ กไม้ รู ป ทรงต่ า งๆ ใช้ สํ า หรั บ การเรี ย ง
เพื่อสร้างเส้นทางให้ต่อเนื่องกัน

BE1809

BE1810

คุณสมบัติ

BE1812

BE1811

รายการ
จับคู่ตัวเลขกับรูปภาพ
ถาดไม้ตัวเลข
กระดานต่อภาพ
บล็อกแท่งไม้รูปทรงเรขาคณิต
บล็อกสร้างเส้นทาง

รหัส
BE1808
BE1809
BE1810
BE1811
BE1812

ราคา
600 บาท
200 บาท
1,000 บาท
650 บาท
850 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ
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สื่อการเรียนรู้
หนังสือแก้ ไขความบกพร่องทางคณิตศาสตร์
คุณสมบัติ

เป็นหนังสือแก้ไขความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ เช่น การนับจํานวน
โจทย์ ปั ญ หาการบวก การลบ การคู ณ การหาร การเขี ย นตั ว เลข
การเปรียบเทียบ เวลา ทิศทาง รูปทรง เศษส่วน ทศนิยม เงินตรา
การชั่ง ตวง วัด คําศัพท์ทางคณิตศาสตร์
รหัส
BE1851

ราคา
150 บาท / เล่ม

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญา บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และบุคคลออทิสติก ที่มีปัญหาด้าน
การคํานวณ

หนังสือแบบฝึก บวก ลบ คูณ หาร
คุณสมบัติ

เป็นหนังสือแบบฝึก บวก ลบ คูณ หาร แก้ไขปัญหาทาง
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์

รหัส
BE1852

ราคา
550 บาท / เล่ม

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ เ ห็ น เลื อ นราง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และบุคคลออทิสติก ที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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สื่อการเรียนรู้
ชุดส่งเสริมพัฒนาการ
รหัส

คุณสมบัติ

BE1839

เป็นอุปกรณ์ผลิตจากพลาสติกไร้สารพิษ มีความเหนียวไม่แตกหักง่าย และ
มีเสียงเมื่อเขย่าชิ้นส่วน มีสีเขียว แดง น้ําเงิน เหลือง และสีขาว มีฐานรองเก็บ
เป็นพลาสติกใส

BE1838

สื่อเสริมประกอบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้าง
แนวความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในสาระจํานวน และการดําเนินการ
ได้อย่างถูกต้อง

BE1840, BE1841 เป็นบล็อกไม้รูปทรงต่างๆ ใช้สําหรับการเรียงให้ต่อเนื่องกัน
BE1842

เป็นบล็อกไม้รูปทรงกระบอก ใช้สําหรับการเรียงตามจํานวนตัวเลข

BE1843

เป็นบล็อกไม้บอกจํานวนตัวเลข และลูกปัด ใช้สําหรับการนับจํานวนตัวเลข

BE1838

BE1841

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลทุกประเภทความพิการ
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สื่อการเรียนรู้ (Educational Tools)

BE1839

BE1840

BE1842

รายการ
ชุดหลักเม็ดนับแสดงจํานวน
ชุด CUBIC PUZZLE
ลูกบาศก์ไม้สวมหลัก
แผ่นภาพติดแม่เหล็ก
แท่งไม้สอนเลข
ลูกปัดหัดนับ

BE1843

รหัส
BE1838
BE1839
BE1840
BE1841
BE1842
BE1843

ราคา
1,400 บาท
700 บาท
300 บาท
400 บาท
1,100 บาท
500 บาท

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สื่อการเรียนรู้
ชุดส่งเสริมพัฒนาการ
รหัส

คุณสมบัติ

BE1844

เป็นแผ่นไม้สเ่ี หลีย่ ม มีตวั เลขแสดงเป็นหน้าปัดนาฬิกาพร้อมเข็มบอกเวลา เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูเ้ รือ่ งเวลา

BE1845

เป็นแผ่นไม้รูปทรงเรขาคณิต 5 รูปทรง พร้อมแท่งหมุดไม้สําหรับเสียบ 5 แบบ

BE1846

เป็นแผ่นไม้รูปทรงต่างๆ พร้อมแท่งหมุดไม้สําหรับเสียบ

BE1847

เป็นแผ่นไม้รูปทรงต่างๆ จํานวน 28 ชิ้น พร้อมแผ่นการ์ดเสริมการเล่น

BE1845

BE1844

BE1846
BE1847

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รายการ
นาฬิกาตัวเลขกลม
เสาเรขา
ตัวต่อพาเพลิน
สนุกกับบล็อกสารพัดนึก

รหัส
BE1844
BE1845
BE1846
BE1847

ราคา
700 บาท
650 บาท
750 บาท
1,000 บาท

บุคคลทุกประเภทความพิการ
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สื่อการเรียนรู้
ชุดส่งเสริมพัฒนาการ
รหัส

คุณสมบัติ

BE1849

เป็นแผ่นไม้ จํานวน 7 ชิ้น มีแกนเสาสําหรับสร้างเป็นตัวเลข 0 - 9

BE1850

เป็นลูกเต๋าไม้เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเรขาคณิต ขนาด กว้าง 1 นิ้ว
ยาว 1 นิ้ว สูง 1 นิ้ว ประกอบด้วยลูกเต๋า 5 สี จํานวน 1,000 ชิ้น

BE1848

เป็นแผ่นไม้รูปทรงต่างๆ จํานวน 30 ชิ้น พร้อมถุงผ้าที่พิมพ์ลายตาราง

BE1849
BE1848

BE1850

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รายการ
ตัวต่ออัจฉริยะ
กระดานสร้างตัวเลข
ลูกบาศก์ไม้ 1,000 ชิ้น

รหัส
BE1848
BE1849
BE1850

ราคา
900 บาท
600 บาท
2,000 บาท

บุคคลทุกประเภทความพิการ
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สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สื่อการเรียนรู้
ชุดส่งเสริมพัฒนาการ
คุณสมบัติ

ชุดฝึกแต่งตัว มี 6 แบบดังนี้
• ชุดฝึกการใส่กระดุมแบบเจาะรังดุม
• ชุดฝึกการร้อยตาไก่
• ชุดฝึกการใส่เข็มขัด
• ชุดฝึกการรูดซิป
• ชุดฝึกการใส่กระดุมแบบกระดุมแป๊ก
BE2002

• ชุดฝึกการผูกโบว์

BE2014

BE2003

BE2004

BE2016

BE2015

ชุดฝึก
กระดุมเจาะรังดุม
ร้อยตาไก่
ใส่เข็มขัด
การรูดซิป
กระดุมแป๊ก
การผูกโบว์

รหัส
BE2002
BE2003
BE2004
BE2014
BE2015
BE2016

ราคา
250 บาท
250 บาท
250 บาท
250 บาท
250 บาท
250 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และบุคคลออทิสติก ที่ต้องพัฒนาทักษะ
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันด้านการแต่งกาย

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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สื่อการเรียนรู้
ชุดส่งเสริมพัฒนาการ
รหัส

คุณสมบัติ

BE2007

เป็นผลไม้จําลองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆ ชนิดต่างๆ จํานวน 8 ชิ้น

BE2008

ชุดสนเข็มที่ประกอบไปด้วย ที่สนเข็ม เข็ม หมอนปักเข็ม

BE2012

ชุดเครื่องครัว ที่ทําด้วยวัสดุพลาสติก ที่ไม่มีความคม

BE2013

เป็ น ผั ก จํ า ลองทํ า จากพลาสติ ก หรื อ วั ส ดุ อื่ น ๆ ที่ ใช้ สี ผ สมอาหาร ไม่ มี พิ ษ
ชนิดต่างๆ จํานวนไม่น้อยกว่า 13 ชิ้น

BE2007

BE2008

BE2013

BE2012

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

รายการ
ชุดผลไม้จ�ำลอง
ชุดสนเข็ม
ชุดเครื่องครัวพลาสติก
ชุดผักจ�ำลอง

รหัส
BE2007
BE2008
BE2012
BE2013

ราคา
450 บาท
200 บาท
550 บาท
450 บาท

บุคคลทุกประเภทความพิการ
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สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ
เครื่องดนตรี
คุณสมบัติ

จัดซื้อเป็นการทั่วไป

กลองจีนโป๊ง โป๊ง ชึ่ง

กลองโทน

ขลุ่ยเพียงออ

เกราะ

แท่งไม้ดิ้ง ดิ๊ง

ระนาด 12 เสียง ขนาด 18 นิ้ว

กลอง 2 หน้า ขนาด 8 นิ้ว

เครื่องดนตรี
กลองจีนโป๊ง โป๊ง ชึ่ง
ขลุ่ยเพียงออ
แท่งไม้ดิ้ง ดิ๊ง
เกราะ
กลองโทน
ระนาด 12 เสียง ขนาด 18 นิ้ว
กลอง 2 หน้า ขนาด 8 นิ้ว

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รหัส
BP0201
BP0202
BP0203
BP0204
BP0205
BP0206
BP0207

ราคา
250 บาท
100 บาท
150 บาท
200 บาท
700 บาท
2,000 บาท
300 บาท

อุปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ (Physical and Recreation Aids)
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อุ ปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ
เครื่องดนตรี
คุณสมบัติ

จัดซื้อเป็นการทั่วไป

ระนาดไม้

ลูกแซ็ก

กลองยาวเด็กเล็กขนาด 5 นิ้ว

ระฆังเหล็ก สามเหลี่ยม

กําไลลูกพรวน
เมโลเดียน

เครื่องดนตรี
ระนาดไม้
กลองยาวเด็กเล็กขนาด 5 นิ้ว
ระฆังเหล็ก สามเหลี่ยม
ลูกแซ็ก
กําไลลูกพรวน
เมโลเดียน
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อุปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ (Physical and Recreation Aids)

รหัส
BP0208
BP0209
BP0210
BP0211
BP0212
BP0213

ราคา
700 บาท
400 บาท
200 บาท
150 บาท
100 บาท
1,000 บาท

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อุ ปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ
เครื่องดนตรี
คุณสมบัติ

จัดซื้อเป็นการทั่วไป

แคน

ปี่ พร้อมลิ้น และก�ำพรวด

ฉิ่งเล็ก

ฉิ่งกลาง

โหวด

กรับ

ฉาบเล็ก

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับ

• บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
• บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
• บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
• บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
• บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
• บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์
• บุคคลออทิสติก
• บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เครื่องดนตรี
แคน
ปี่ พร้อมลิ้น และก�ำพรวด
โหวด
ฉิ่งกลาง
ฉิ่งเล็ก
ฉาบเล็ก
กรับ 1 คู่

รหัส
BP0214
BP0215
BP0216
BP0217
BP0218
BP0219
BP0220

ราคา
1,000 บาท
1,700 บาท
300 บาท
500 บาท/คู่
300 บาท/คู่
300 บาท/คู่
300 บาท/คู่

อุปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ (Physical and Recreation Aids)

113

114
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สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การสอนเสริม
บริการสอนเสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้
คุณสมบัติบริการ

• เป็นการสอนเสริมนอกเวลาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กําหนดร่วมกันไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
• อัตราส่วนครูต่อนักเรียนไม่เกิน 1 : 3 ต่อชั่วโมง
• สอนเสริมไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง ต่อเด็ก 1 คน

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
• เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนเสริม ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และตามความต้องการจําเป็นพิเศษของ
ผู้เรียนโดยผ่านการประเมินจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนั้นๆ หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนครูสอนเสริมขององค์กรระดับชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด
หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

รหัส
ค่าบริการ
CS0101 100 บาท/ชั่วโมง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ต้องได้รับ
บริการสอนเสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้

การอ่านหนังสือ เอกสาร หรือข้อสอบ
บริการอ่านเอกสาร หรือข้อสอบ
คุณสมบัติบริการ

เป็นการอ่านเอกสาร หรือข้อสอบที่กําหนดร่วมกันไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้อ่านสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรระดับชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา / ประจำ�จังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ
รหัส
ค่าบริการ
CS0201 100 บาท/ชั่วโมง

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคล
ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญา บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู  ้
บุคคลออทิสติก ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ต้องได้รับบริการอ่านเอกสาร
หรือข้อสอบ

บริการตามบัญชี ค.
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การน�ำทาง
บริการการน�ำทาง
คุณสมบัติบริการ

• บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบางราย ไม่สามารถเดินทางได้ตามลําพัง เช่น การเดินทางไปห้องสมุด
นอกสถานศึกษาหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าอื่นๆ การมีผู้นําทางจะช่วยลดภาระของบุคลากรในสถานศึกษาได้
จึงเป็นการช่วยเหลือในการนําทาง ที่ต้องกําหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
• การนําทางบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น หรือมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นมาก่อน
• เป็นผู้ที่ผ่านการประเมินจากหน่วยงาน ที่จัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้นําทางของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษา
พิเศษส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
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บริการตามบัญชี ค.

รหัส
ค่าบริการ
CS0301 300 บาท / ครั้ง

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การผลิตสื่อ
บริการผลิตสื่อ
คุณสมบัติบริการ

เป็ น การผลิ ต สื่ อ ประกอบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ กํ า หนดร่ ว มกั น ไว้ ใ นแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล เช่ น
สมุดภาพสื่อสาร สื่อกลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง สื่อการแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสาร สื่อการสอนภาษาภาพ
หนังสือภาพขนาดใหญ่ สื่อเอกสารอักษรเบรลล์ สื่อตัวหนังสือขยายใหญ่ สื่อภาพนูน สื่อหนังสือเสียง คิดค่า
ผลิตสื่อที่สําเร็จเป็นรูปเล่มแล้ว โดยใช้กระดาษขนาด A4 เป็นอย่างต่ํา

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

เป็นบุคคล / หน่วยงาน ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ผลิตสื่อของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือ
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

รายการให้บริการ

สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ (เป็นสื่อที่ออกแบบหรือผลิตขึ้นเอง)
สื่อเอกสารอักษรเบรลล์ขนาดมาตรฐาน (11 X 12 1/2 นิ้ว) หน้าเดียว (ต้องจัดพิมพ์ใหม่)
สื่อเอกสารอักษรเบรลล์ขนาดมาตรฐาน (11 X 12 1/2 นิ้ว) หน้าเดียว (มีต้นฉบับแล้ว)
สื่อหนังสือเสียงซีดี (รวมแผ่นซีดี)
สื่อภาพนูนขนาดมาตรฐาน (11 x 12 1/2 นิ้ว)
สื่อภาพหรืออักษรขยายใหญ่ ขนาดกระดาษ A3 หรือ B4
สื่อเอกสารอักษรเบรลล์ขนาดมาตรฐาน (11 X 12 1/2 นิ้ว) สองหน้า (มีต้นฉบับแล้ว)
สื่อเคลือบภาพสื่อสาร ขนาด (8 1/2 X 5 1/2 เซนติเมตร) (รวมแผ่นพลาสติกใส)
สื่อเคลือบภาพ/เอกสาร สื่อสาร ขนาด A4 (รวมแผ่นพลาสติกใส)
กระดาษ A4
กระดาษโปสเตอร์สี (ชนิดบาง)
กระดาษโปสเตอร์สี (ชนิดหนา)
กระดาษเทาขาว
พลาสติกที่ใช้เคลือบหนังสือ
แผ่นสติ๊กเกอร์ใส
แผ่นสติกเกอร์สี
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (Future Board) ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (Future Board) ขนาด 65 X 81 เซนติเมตร
แผ่น CD-R พร้อมกล่องบาง
แฟ้มแบบมีห่วง ขนาด A4

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รหัส

CS0401
CS0402
CS0403
CS0405
CS0406
CS0407
CS0411
CS0412
CS0413
CS0414
CS0415
CS0416
CS0417
CS0418
CS0419
CS0420
CS0421
CS0422
CS0423
CS0424

ค่าบริการ

100 บาท / แผ่น
15 บาท / แผ่น
5 บาท / แผ่น
80 บาท / ชั่วโมง
50 บาท / แผ่น
5 บาท / แผ่น
7 บาท / แผ่น
5 บาท / แผ่น
20 บาท / แผ่น
120 บาท / รีม
7 บาท / แผ่น
10 บาท / แผ่น
8 บาท / แผ่น
15 บาท / แผ่น
32 บาท / แผ่น
25 บาท / แผ่น
240 บาท / แผ่น
50 บาท / แผ่น
15 บาท / แผ่น
60 บาท

บริการตามบัญชี ค.
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การผลิตสื่อ
บริการผลิตสื่อ
รายการให้บริการ

แฟ้มแบบมีห่วง ขนาด A5
เวลโครแบบสติ๊กเกอร์ (1 คู่) ขนาดความยาว 1 หลา
แผ่นโฟมยาง ขนาด 55 X 55 เซนติเมตร
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (Future Board) ขนาด 49 X 65 เซนติเมตร
แผ่น DVD-R พร้อมกล่องบาง
กาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 12 มิลลิเมตร X 20 เมตร
กาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 21 มิลลิเมตร X 20 เมตร
กาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 24 มิลลิเมตร X 20 เมตร
เทปโฟมกาวสองหน้า ขนาด 24 มิลลิเมตร X 1 เมตร
เทปโฟมกาวสองหน้า ขนาด 24 มิลลิเมตร X 3 เมตร
เทปโฟมกาวสองหน้า ขนาด 24 มิลลิเมตร X 5 เมตร
เทปติดสันปก (แบบผ้า) ขนาด 1 นิ้ว X 25 หลา
เทปติดสันปก (แบบผ้า) ขนาด 1.5 นิ้ว X 25 หลา
เทปติดสันปก (แบบผ้า) ขนาด 2 นิ้ว X 25 หลา
กระดาษการ์ดสี A 4 ทําปก ขนาด 120 แกรม
กระดาษการ์ดสี A 4 ทําปก ขนาด 180 แกรม 1 ห่อ (บรรจุ 10 แผ่น)
แผ่นโฟมยางพารา ขนาด 55 X 55 มิลลิเมตร ความหนา 0.3 มิลลิเมตร
แผ่นโฟมยางพารา ขนาด 55 x 55 มิลลิเมตร ความหนา 0.5 มิลลิเมตร
แผ่นโปสเตอร์เพื่อการศึกษา ขนาด 78 X 54 เซนติเมตร
พรมชนิดบาง ความยาว 1 เมตร
พรมชนิดหนา ความยาว 1 เมตร
สื่อวิดีทัศน์ภาษามือ

รหัส

CS0425
CS0426
CS0427
CS0428
CS0429
CS0430
CS0431
CS0432
CS0433
CS0434
CS0435
CS0436
CS0437
CS0438
CS0439
CS0440
CS0441
CS0442
CS0443
CS0444
CS0445
CS0446

ค่าบริการ

50 บาท
200 บาท / 1คู่
60 บาท / แผ่น
16 บาท / แผ่น
20 บาท / แผ่น
23 บาท / ม้วน
41 บาท / ม้วน
46 บาท / ม้วน
43 บาท / ม้วน
150 บาท / ม้วน
197 บาท / ม้วน
64 บาท / ม้วน
95 บาท / ม้วน
129 บาท / ม้วน
3 บาท / แผ่น
23 บาท / 1 ห่อ
43 บาท / แผ่น
62 บาท / แผ่น
15 บาท / แผ่น

199 บาท
240 บาท
600 บาท / ชั่วโมง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่ต้องการสื่อหรือเอกสารที่ประกอบการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสาร หรือสื่อที่ใช้ในการทํากิจกรรมที่จําเป็นต่อความต้องการจําเป็นพิเศษของนักเรียน และผู้ปกครอง
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สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การผลิตสื่อ
บริการส�ำเนาหนังสือเสียงซีดี
คุณสมบัติบริการ

การผลิตหนังสือเสียงโดยการทําสําเนา ซีดี วีซีดี วีดิทัศน์ ที่ต้องกําหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

เป็นบุคคล/หน่วยงาน ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ผลิตสื่อของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือ
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
รหัส
CS0409

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

ค่าบริการ
20 บาท / แผ่น (รวมซีดี)

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลออทิสติก บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่ต้องการสื่อหรือเอกสาร ที่ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หรือ สื่อที่ใช้ในการทํากิจกรรมที่จําเป็นต่อความต้องการ
จําเป็นพิเศษของนักเรียน และผู้ปกครอง

การจดค�ำบรรยาย
บริการจดบันทึกค�ำบรรยาย
คุณสมบัติบริการ

เป็นบริการจดบันทึกคําบรรยาย และสรุปใจความสําคัญตามหลักสูตรการเรียนรู้ที่กําหนดร่วมกันไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล และการจดบันทึกคําบรรยาย และสรุปใจความสําคัญแทนเสียง

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปและผ่านการประเมินของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
• เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้จดบันทึกคําบรรยายของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือ
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลออทิสติก ที่ไม่สามารถจดบันทึกคําบรรยายได้เองและไม่สามารถ
อ่านจากสมุดบันทึกของเพื่อนได้
รายการ
บริการจดบันทึกคําบรรยาย

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รหัส
ค่าบริการ
CS0501 200 บาท/ชั่วโมง

บริการตามบัญชี ค.
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การจดค�ำบรรยาย
บริการจัดทําคําบรรยายแทนเสียง (Captions)
คุณสมบัติบริการ

เป็นบริการจัดทําคําบรรยายแทนเสียง (Captions) สําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล หรือความรู้ที่เป็นเสียงได้

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรทักษะการจัดทําคําบรรยายแทนเสียง (Captions) เพื่อการศึกษาสําหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินและผ่านการประเมินของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือ
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
• เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
การพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และบุคคลที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้จดคําบรรยายของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือ
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รายการ
รหัส
ค่าบริการ
บริการจัดทําคําบรรยายแทนเสียง (Captions) CS0502 600 บาท/ชั่วโมง

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลออทิสติก ที่มี
ความจําเป็นพิเศษต้องได้รับบริการจัดทําคําบรรยายแทนเสียง (Captions)

กายภาพบ�ำบัด
บริการกายภาพบําบัด
คุณสมบัติบริการ

• เป็นการบริการด้านกายภาพบําบัดตามความต้องการจําเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล
• ระยะเวลาบริการครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นนักกายภาพบําบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพ
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รหัส
CS0701

ค่าบริการ
250 บาท / ครั้ง

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ต้องได้รับบริการกายภาพบําบัด
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บริการตามบัญชี ค.

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การแก้ไขการพู ดและทักษะการสื่อสาร
บริการฝึกพูดและแก้ ไขการพูดโดยนักแก้ ไขการพูด
คุณสมบัติบริการ

• เป็นบริการแก้ไขการพูดตามความต้องการจําเป็นพิเศษแต่ละบุคคล
• ระยะเวลาบริการครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นนักแก้ไขการพูดที่มีใบประกอบโรคศิลปะ
• เป็ น ผู้ ที่ มี ชื่ อ ในทะเบี ย นนั ก แก้ ไขการพู ด ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษเขตการศึ ก ษา / ประจํ า จั ง หวั ด หรื อ
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รหัส
CS0801

ค่าบริการ
250 บาท / ครั้ง

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลออทิสติก บุคคล
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มี
ปัญหาทางการพูด ต้องการได้รับการบริการฝึกพูดและแก้ไขการพูดตามความต้องการจําเป็นพิเศษ

บริการฝึกพูดและแก้ ไขการพูดโดยครู
คุณสมบัติบริการ

• เป็นบริการฝึกพูดสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด
และภาษา บุคคลออทิสติก หรือบุคคลที่มีปัญหาการออกเสียง
• ระยะเวลาให้บริการครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที
• ให้บริการไม่เกินวันละ 2 ครั้ง ต่อเด็ก 1 คน

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนพูดหรือผ่านการเรียนวิชาการสอนพูดไม่น้อยกว่า 3 หน่วยการเรียน
• เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมผู้ให้บริการฝึกพูดโดยครู
• เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทํางาน หรือดูแลบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการพูดและภาษา บุคคลออทิสติก อย่างน้อย 1 ปี
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนครูให้บริการฝึกพูดโดยครู ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือ
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รหัส
CS0802

ค่าบริการ
100 บาท / ครั้ง

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลออทิสติก บุคคล
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มี
ปัญหาทางการพูดต้องการได้รับการบริการฝึกพูดตามความต้องการจําเป็นพิเศษ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

บริการตามบัญชี ค.
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การแก้ไขการพู ดและทักษะการสื่อสาร
บริการฝึกทักษะการสื่อสาร
คุณสมบัติบริการ

• เป็นบริการฝึกพูดสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด
และภาษา บุคคลออทิสติก หรือบุคคลที่มีปัญหาทางการสื่อสาร
• ระยะเวลาการให้บริการครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกทักษะการสื่อสารหรือผ่านการเรียนวิชาฝึกทักษะการสื่อสารไม่น้อยกว่า 3
หน่วยการเรียน
• เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมผู้ให้บริการฝึกทักษะการสื่อสาร
• เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทํางานหรือดูแลบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการพูดและภาษา บุคคลออทิสติก อย่างน้อย 1 ปี
• เป็นผู้ท่ีมีชื่อในทะเบียนครูให้บริการฝึกทักษะการสื่อสารโดยครูของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจํา
จังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รหัส
CS0803

ค่าบริการ
100 บาท / ครั้ง

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน บุคคลออทิสติก ที่ต้องการได้รับการบริการฝึกทักษะการสื่อสารตามความต้องการจําเป็นพิเศษ

บริการฝึกทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษามือไทย
คุณสมบัติบริการ

• บริการฝึกทักษะการสื่อสาร โดยใช้ภาษามือไทย
• ระยะเวลาการให้บริการครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• ครูสอนภาษามือไทยวุฒิประกาศนียบัตรการสอนภาษามือไทย หรือครูสอนภาษามือไทยวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาหูหนวกศึกษา
• ผู้ที่ผ่านการประเมินจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ให้บริการฝึกทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษามือไทยของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา/
ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
รหัส
ค่าบริการ
CS0804 300 บาท / ชั่วโมง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ต้องได้รับบริการฝึกทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษามือตามความต้องการ
จําเป็นพิเศษ
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บริการตามบัญชี ค.

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การแก้ไขการพู ดและทักษะการสื่อสาร
บริการฝึกทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษามือต่างประเทศ
คุณสมบัติบริการ

• บริการฝึกทักษะการสื่อสาร โดยใช้ภาษามือต่างประเทศ
• อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนไม่เกิน 1 : 12 ต่อครั้ง
• ระยะเวลาการให้บริการครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• ครูสอนภาษามืออเมริกัน วุฒิการสอนภาษามืออเมริกัน ระดับขั้นสูง (Advance)
• เป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ให้บริการฝึกทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษามืออเมริกันของคณะกรรมการพัฒนาการใช้
ภาษามืออเมริกัน
• เป็ น ผู้ มี ชื่ อ ในทะเบี ย นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารฝึ ก ทั ก ษะการสื่ อ สารโดยใช้ ภ าษามื อ อเมริ กั น ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
เขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รหัส
CS0805

ค่าบริการ
300 บาท / ชั่วโมง

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น ที่ ต ้ อ งได้ รั บ บริ ก ารฝึ ก ทั ก ษะการสื่ อ สารโดยใช้ ภ าษามื อ อเมริ กั น
ตามความต้องการจําเป็นพิเศษ

กิจกรรมบ�ำบัด
บริการกิจกรรมบ�ำบัด
คุณสมบัติบริการ

• เป็นบริการกิจกรรมบําบัดตามความต้องการจําเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
• ระยะเวลาให้บริการครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นนักกิจกรรมบําบัดที่มีใบประกอบโรคศิลปะ
• เป็นผูท้ ม่ี ชี อ่ื ในทะเบียนนักกิจกรรมบําบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา/ประจําจังหวัดหรือศูนย์การศึกษาพิเศษ
ส่วนกลางแล้วแต่กรณี
รหัส
CS0901

ค่าบริการ
250 บาท / ครั้ง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ต้องได้รับบริการกิจกรรมบําบัด

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

บริการตามบัญชี ค.
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ล่ามภาษามือ
บริการล่ามภาษามือ
คุณสมบัติบริการ

เป็นผู้ที่ทําหน้าที่สื่อกลางระหว่างบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกับคนทั่วไป จากภาษาพูดเป็นภาษามือ
และจากภาษามือเป็นภาษาพูด

คุณสมบัติผู้ให้บริการ
•
•
•
•

มีความรู้และทักษะการใช้ภาษามือ
มีวุฒิบัตรวิชาชีพล่ามภาษามือ
มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาพูดเป็นอย่างดี
เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนล่ามภาษามือของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รหัส
CS1001

ค่าบริการ
300 บาท / ชั่วโมง

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มีความจําเป็นต้องมีล่ามภาษามือ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลที่ความบกพร่องทางการได้ยิน

การอบรมทักษะพื้นฐาน
บริการอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติบริการ

สอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ช่วยอํานวยความสะดวกต่างๆ สําหรับบุคคลพิการทุกประเภท
ตามความต้องการจําเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตามความต้องการและ
ศักยภาพของผู้พิการ
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ
ส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รหัส
CS1101

ค่าบริการ
100 บาท / ชั่วโมง

บุ ค คลทุ ก ประเภทความพิ ก าร ที่ มี ค วามต้ อ งการจํ า เป็ น พิ เ ศษต้ อ งได้ รั บ บริ ก ารอบรมทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ อ ช่ ว ยให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และ
เครื่องช่วยอํานวยความสะดวกต่างๆ ได้
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สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การอบรมทักษะพื้นฐาน
บริการอบรมทักษะการดําเนินชีวิตประจําวันและทักษะทางสังคม
คุณสมบัติบริการ

เป็นการฝึกทักษะการดําเนินชีวิตประจําวันในด้านต่างๆ เช่น การเรียนรู้การใช้เครื่องครัว การจัดบ้าน การปรุง
อาหาร การใช้ภาชนะต่างๆ การซักรีดเสื้อผ้า การจับจ่ายใช้สอย การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมในสังคม เป็นต้น

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการอบรมทักษะชีวิตประจําวัน ตามความต้องการและศักยภาพของ
ผู้พิการ
• กรณีที่เป็นผู้ให้บริการบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมภาษามือไทยระดับ 1
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ
ส่วนกลาง
รหัส
CS1102

ค่าบริการ
100 บาท / ชั่วโมง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษต้องได้รับบริการอบรมทักษะการดําเนินชีวิตประจําวัน
และทักษะทางสังคม

บริการอบรมทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility)
คุณสมบัติบริการ

เป็นการฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ให้แก่ผู้เรียนตามที่กําหนดไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
• ผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ
ส่วนกลาง
รหัส
CS1103

ค่าบริการ
150 บาท / ชั่วโมง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การอบรมทั ก ษะทางการสร้ า งความคุ ้ น เคยกั บ
สภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว เพื่อช่วยให้สามารถเดินทางได้อย่างอิสระและปลอดภัย เกิดความมั่นใจ
ในการเดินทางมากขึ้น และสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมรวมทั้งบริการสาธารณะในวงกว้าง

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

บริการตามบัญชี ค.
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การอบรมทักษะพื้นฐาน
บริการอบรมทักษะทางการอ่าน เขียน และพิมพ์อักษรเบรลล์
คุณสมบัติบริการ

• เป็นการใช้ประสาทสัมผัสในการค้นคว้า อ่าน เขียน และพิมพ์ติดต่อสื่อสารโดยใช้อักษรเบรลล์เป็นเครื่องมือ
• จํานวนผู้เรียนไม่เกิน 5 คน

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านการประเมินทักษะการอ่าน เขียน และพิมพ์อักษรเบรลล์โดยหน่วยงานทางการ
ศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ
ส่วนกลาง
รหัส
CS1104

ค่าบริการ
150 บาท / ชั่วโมง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่จําเป็นต้องได้รับการอบรมทักษะทางการอ่าน เขียน และพิมพ์อักษรเบรลล์
เพื่อช่วยให้สามารถใช้ทักษะที่ได้จากการอ่าน เขียน และพิมพ์อักษรเบรลล์ ในการช่วยเหลือตนเอง และรับรู้
สภาพแวดล้อม รวมทั้งบริการสาธารณะในวงกว้างขึ้น

การแนะแนวการศึกษา
บริการแนะแนวการศึกษา
คุณสมบัติบริการ

• เป็นการแนะแนวด้านการศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ
• ระยะเวลาให้บริการครั้งละไม่ต่ํากว่า 1 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นครูแนะแนว นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือผู้มีความสามารถในการแนะแนวการศึกษาในเรื่องที่เป็น
ปัญหา และความต้องการจําเป็นพิเศษ
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ให้บริการ แนะแนวการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือ
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รหัส
CS1201

ค่าบริการ
100 บาท/ครั้ง

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษต้องได้รับบริการแนะแนวการศึกษา

128

บริการตามบัญชี ค.

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

พี่เลี้ยงและผู ้ช่วยเหลือ
บริการพี่เลี้ยง
คุณสมบัติบริการ

• เป็นบริการให้การดูแล และช่วยเหลือผู้เรียนในการทํากิจวัตรประจําวันตามที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)
• อัตราส่วนพี่เลี้ยงต่อผู้เรียนไม่เกิน 1 : 4 ต่อวัน

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
• เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
• เป็ น ผู้ ผ่ า นการอบรมการเป็ น พี่ เ ลี้ ย งของบุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทุ ก ประเภท หรื อ เป็ น ผู้ ที่ มี ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ในการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทั้ง 6 กลุ่ม นี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
• กรณีที่เป็นผู้ให้บริการบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษามือ
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนพี่เลี้ยงของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ
ส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รหัส
CS1301

ค่าบริการ
350 บาท / วัน

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคล
ออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และบุคคลพิการซ้อน ที่มีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษให้บคุ คลอืน่ ช่วยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวันหรือกิจกรรมเฉพาะด้านตามทีก่ าํ หนดใน IEP

บริการผู้ช่วยเหลือ
คุณสมบัติบริการ

• เป็นบริการช่วยเหลือผู้เรียนในการทํากิจกรรมเฉพาะด้านตามที่กําหนด ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)
• อัตราส่วนผู้ช่วยเหลือต่อผู้เรียนไม่เกิน 1 : 4 ต่อวัน

คุณสมบัติผู้ให้บริการ
•
•
•
•
•
•

เป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
เป็นผูท้ ม่ี ที กั ษะและประสบการณ์ในการช่วยเหลือบุคคลทีม่ คี วามบกพร่องกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ทีจ่ ะให้บริการช่วยเหลือ
เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยเหลือผู้พิการเฉพาะประเภท
กรณีที่เป็นผู้ให้บริการบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษามือ
เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ช่วยเหลือของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษา
พิเศษส่วนกลางแล้วแต่กรณี

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รหัส
CS1302

ค่าบริการ
350 บาท / วัน

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคล
ออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และบุคคลพิการซ้อน ที่มีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษให้บุคคลอื่นช่วยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวันหรือกิจกรรมเฉพาะด้านตามที่กําหนดใน EP

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

บริการตามบัญชี ค.
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ดนตรีบําบัด ดนตรีเพื่อการพัฒนา
บริการดนตรีบําบัด
คุณสมบัติบริการ

• เป็นการใช้กิจกรรมดนตรีต่างๆ ได้แก่ การฟัง การร้องเพลง การเล่นเครื่องดนตรี การเคลื่อนไหว การอ่าน
และสร้างสรรค์ทางดนตรีโดยมีเป้าหมายเพื่อบําบัด และปรับพฤติกรรม ตลอดจนพัฒนาการทางด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ภาษาและการสื่อสาร ตามที่กําหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
• ระยะเวลาให้บริการครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการจําเป็นของผู้เรียน

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นนักดนตรีบําบัดที่มีคุณวุฒิทางดนตรีบําบัด และ หรือมีใบประกอบวิชาชีพทางดนตรีบําบัด
• เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมดนตรีบําบัดเพื่อปรับพฤติกรรม และ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามความต้องการจําเป็นของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ให้บริการดนตรีบําบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือ
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รหัส
CS1402

ค่าบริการ
250 บาท / ครั้ง

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษในการรับบริการดนตรีบําบัด

บริการดนตรีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
คุณสมบัติบริการ

• เป็นการใช้กิจกรรมดนตรีต่างๆ ได้แก่ การฟัง การร้องเพลง การเล่นเครื่องดนตรี การเคลื่อนไหว การอ่านและ
สร้างสรรค์ทางดนตรีโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ภาษา
และการสื่อสาร ตามที่กําหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
• ระยะเวลาให้บริการครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการจําเป็นของผู้เรียน

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมด้านดนตรีสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับการรับรองโดยสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
• เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และมี ป ระสบการณ์ ใ นการจั ด กิ จ กรรมดนตรี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการ
ตามความต้องการจําเป็นของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
• เป็นผู้ที่มีช่ือในทะเบียนผู้ให้บริการดนตรีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา /
ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รหัส
CS1403

ค่าบริการ
100 บาท / ครั้ง

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษในการรับบริการดนตรีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
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สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การพยาบาล
บริการท�ำแผลกดทับ และแผลเปิดติดเชื้อ
คุณสมบัติบริการ

เป็นบริการทําแผลกดทับ

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นพยาบาลที่มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
• เป็นผู้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางจัดทําทะเบียนไว้
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ให้บริการทําแผลกดทับ และแผลเปิดติดเชื้อของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา /
ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รหัส
CS1501

ค่าบริการ
100 บาท / ครั้ง

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีแผลกดทับ และจําเป็นต้องการได้รับ
การบริการทําแผลกดทับและแผลเปิดติดเชื้อตามความต้องการจําเป็นพิเศษ เพื่อสุขภาพและอนามัยของร่างกาย

บริการฉีดยา
คุณสมบัติบริการ

เป็นบริการฉีดยาตามแพทย์สั่ง

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นพยาบาลที่มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ให้บริการฉีดยาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

รหัส
CS1502

ค่าบริการ
50 บาท / ครั้ง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

บุ ค คลที่ มีความบกพร่องทางร่างกาย หรื อการเคลื่ อนไหว หรื อสุ ข ภาพ ที่ ต ้ องการได้ รับการบริ ก ารฉีด ยา
ตามแพทย์สั่งเกี่ยวกับปัญหาทางร่างกายและสุขภาพตามความต้องการจําเป็นพิเศษ

บริการสวนปัสสาวะ
คุณสมบัติบริการ

เป็นบริการสวนปัสสาวะ

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นพยาบาลที่มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ให้บริการสวนปัสสาวะของศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รหัส
CS1503

ค่าบริการ
100 บาท / ครั้ง

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ที่มีปัญหาในการควบคุมการขับถ่าย
ปัสสาวะ จําเป็นต้องได้รับบริการสวนปัสสาวะตามความต้องการจําเป็นพิเศษ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

บริการตามบัญชี ค.
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พฤติกรรมบําบัด และการแก้ไขพฤติกรรม
บริการพฤติกรรมบ�ำบัดและแก้ ไขพฤติกรรม
คุณสมบัติบริการ

• เป็นบริการด้านพฤติกรรมบําบัด และแก้ไขพฤติกรรมตามที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
• ระยะเวลาบริการครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา หรือผู้ที่จบการศึกษาด้านจิตวิทยาการให้คําปรึกษา หรือจิตวิทยาการศึกษาหรือ
จิตวิทยาพัฒนาการ หรือจิตวิทยาแนะแนวที่มีประสบการณ์ในการปรับพฤติกรรมผู้พิการประเภทต่างๆ หรือ
เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการปรับพฤติกรรมบุคคลที่มีความบกพร่องทุกประเภท
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ให้บริการด้านพฤติกรรมบําบัดและการแก้ไขพฤติกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา / ประจําจังหวัดหรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่จําเป็นต้องได้รับบริการพฤติกรรมบําบัด
และแก้ไขพฤติกรรมตามความต้องการจําเป็นพิเศษ

รหัส
CS1701

ค่าบริการ
250 บาท / ครั้ง

ศิลปะบําบัด และศิลปะเพื่อการพัฒนา
บริการศิลปะบ�ำบัด และศิลปะเพื่อการพัฒนา
คุณสมบัติบริการ

• เป็นบริการศิลปะบําบัดและศิลปะเพื่อการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
• อัตราส่วนผู้ให้บริการต่อนักเรียนไม่เกิน 1 : 5 คนต่อชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการอบรมศิ ล ปะบํ า บั ด หรื อ เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถทางศิ ล ปะ และเป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์
การทํากิจกรรมกับผู้พิการ
• เป็นผูท้ ม่ี ชี อ่ื ในทะเบียนผูใ้ ห้บริการศิลปะบําบัดและศิลปะเพือ่ การพัฒนาของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา /
ประจําจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

รหัส
CS1801

ค่าบริการ
250 บาท / ชั่วโมง

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญา บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และบุคคลพิการซ้อน
ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษในการรับบริการศิลปะบําบัด หรือศิลปะเพื่อพัฒนา
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การประเมินพัฒนาการ
การประเมินทางจิตวิทยาและทักษะด้านต่างๆ
บริการประเมินพัฒนาการ
คุณสมบัติบริการ

• เป็นการประเมินพัฒนาการตามที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
• ระยะเวลาบริการครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• จิตแพทย์ กุมารแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลเฉพาะด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก นักวิชาชีพทางด้านสุขภาพ
ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการประเมินพัฒนาการ
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ให้บริการประเมินพัฒนาการของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด
หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
รหัส
CS1901

ค่าบริการ
250 บาท / ครั้ง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่จําเป็นได้รับการประเมินพัฒนาการตามที่กําหนดไว้ใน IEP

บริการประเมินทางจิตวิทยา
คุณสมบัติบริการ

• เป็นการให้บริการการประเมินทางจิตวิทยาตามที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
• ระยะเวลาบริการครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• จิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการประเมินทางจิตวิทยา
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ให้บริการประเมินพัฒนาการของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / ประจําจังหวัด
หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

รหัส
CS1902

ค่าบริการ
250 บาท / ครั้ง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่จําเป็นได้รับการประเมินพัฒนาการตามที่กําหนดไว้ใน IEP

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

บริการตามบัญชี ค.
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การประเมินพัฒนาการ การประเมินทางจิตวิทยาและทักษะด้านต่างๆ
บริการประเมินทักษะด้านต่าง ๆ
คุณสมบัติบริการ

• เป็นการให้บริการการประเมินทักษะด้านต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
• ระยะเวลาบริการครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที

คุณสมบัติผู้ให้บริการ

• จิตแพทย์ กุมารแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลเฉพาะด้านทางส่งเสริมพัฒนาการเด็ก นักวิชาชีพทางด้านสุขภาพ
ครูการศึกษาพิเศษหรือผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการประเมินทักษะด้านต่างๆ
• เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ให้บริการประเมินพัฒนาการของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา/ประจําจังหวัด
หรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

รหัส
CS1903

ค่าบริการ
250 บาท/ครั้ง

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ

บุคคลทุกประเภทความพิการ ที่จําเป็นได้รับการประเมินทักษะด้านต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ใน IEP
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สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ภาคผนวก 1

ภาคผนวก 1
รายการที่จัดเรียงตามการใช้งาน บัญชี ก.
อุปกรณ์ช่วยการเห็น (Visual Aids)
รหัส AV01
แว่นตาแบบครึ่งตาชนิดมีปริซึม
ก�ำลังขยาย 6 ไดออพเตอร์ x 8 ปริซึม
ก�ำลังขยาย 8 ไดออพเตอร์ x 10 ปริซึม
ก�ำลังขยาย 10 ไดออพเตอร์ x 12 ปริซึม
แว่นตาขยายภาพแบบกรอบเต็มตาชนิดเลนส์นูน
ก�ำลังขยาย 6 เท่า
ก�ำลังขยาย 8 เท่า
ก�ำลังขยาย 12 เท่า
แว่นขยายแบบมือถือ ไม่มีไฟ
ก�ำลังขยาย 2 เท่า
ก�ำลังขยาย 2.5 เท่า
ก�ำลังขยาย 3.25 เท่า
แว่นขยายแบบมือถือชนิดพกพา ที่มีแสงไฟในตัว
ก�ำลังขยาย 3.5 เท่า
ก�ำลังขยาย 4 เท่า
ก�ำลังขยาย 7 เท่า
ก�ำลังขยาย 10 เท่า
ก�ำลังขยาย 12.5 เท่า
เลนส์ขยาย แบบที่ใช้วางทับบนวัตถุ
ก�ำลังขยาย 6 เท่า (แบบไม่มีขอบ)
ก�ำลังขยาย 6 เท่า (แบบมีขอบ)
ก�ำลังขยาย 6 เท่า (แบบรูปทรงเหลี่ยม)
เลนส์ขยายแบบวางตั้ง ชนิดไม่มีไฟ
ก�ำลังขยาย 6 เท่า
ก�ำลังขยาย 7 เท่า
ก�ำลังขยาย 8 เท่า
ก�ำลังขยาย 10 เท่า
ก�ำลังขยาย 12.5 เท่า
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รหัส

หมายเหตุ

AV0101
AV0102
AV0103

รับบริการจาก สปสช.
รับบริการจาก สปสช.
รับบริการจาก สปสช.

AV0104
AV0105
AV0106

รับบริการจาก สปสช.
รับบริการจาก สปสช.
รับบริการจาก สปสช.

AV0107
AV0108
AV0109

รับบริการจาก สปสช. หรือสถาบันสิรินธรฯ
รับบริการจาก สปสช. หรือสถาบันสิรินธรฯ

AV0110
AV0111
AV0112
AV0114
AV0116

รับบริการจาก สปสช.
รับบริการจาก สปสช.
รับบริการจาก สปสช. หรือสถาบันสิรินธรฯ
รับบริการจาก สปสช. หรือสถาบันสิรินธรฯ
รับบริการจาก สปสช. หรือสถาบันสิรินธรฯ

AV0117
AV0118
AV0119
AV0120
AV0121
AV0122
AV0123
AV0124

รับบริการจาก สปสช. หรือสถาบันสิรินธรฯ

ภาคผนวก 1
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ภาคผนวก 1
รายการที่จัดเรียงตามการใช้งาน บัญชี ก.
อุปกรณ์ช่วยการเห็น (Visual Aids)
รหัส AV01
เลนส์ขยายแบบด้ามจับ ชนิดวางทาบและมีไฟ
ก�ำลังขยาย 4 เท่า
ก�ำลังขยาย 5 เท่า
ก�ำลังขยาย 6 เท่า
ก�ำลังขยาย 7 เท่า
ก�ำลังขยาย 8 เท่า
ก�ำลังขยาย 10 เท่า
ก�ำลังขยาย 12.5 เท่า
แว่นขยายแบบพกพา ชนิดมือถือที่ปรับเป็นแบบตั้งโต๊ะได้ (ก�ำลังขยาย 3.5 เท่า)
แว่นขยายแบบปรับทิศทางชนิดไม่มีไฟ
ก�ำลังขยาย 3 เท่า
ก�ำลังขยาย 5 เท่า
แว่นขยายแบบปรับทิศทางชนิดมีไฟ
ก�ำลังขยาย 2 เท่า
ก�ำลังขยาย 3 เท่า
กล้องส่องดูไกลแบบตาเดียว
ก�ำลังขยาย 4.2 x 12
ก�ำลังขยาย 5 x 25
ก�ำลังขยาย 6 x 16 (1)
ก�ำลังขยาย 6 x 16 (2)
ก�ำลังขยาย 7 x 18
ก�ำลังขยาย 8 x 21 (1)
ก�ำลังขยาย 8 x 21 (2)
กล้องส่องดูไกลแบบสองตา
ก�ำลังขยาย 3 เท่า x 25
ก�ำลังขยาย 8 เท่า x 25
ก�ำลังขยาย 10 เท่า x 25
ก�ำลังขยาย 12 เท่า x 32
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รหัส

หมายเหตุ

AV0125
AV0126
AV0127
AV0128
AV0129
AV0130
AV0131
AV0132
AV0133
AV0134
AV0135
AV0136
AV0137
AV0138
AV0139
AV0140
AV0141
AV0142
AV0143
AV0144
AV0145
AV0146
AV0147

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ภาคผนวก 1
รายการที่จัดเรียงตามการใช้งาน บัญชี ก.
อุปกรณ์ช่วยการเห็น (Visual Aids)

รหัส

รหัส AV01
แว่นระบบกล้อง Galilean (tele-comfort) ส่องดูไกลชนิด 2 ตา
ก�ำลังขยาย 2.5 เท่า
AV0148
ก�ำลังขยาย 3 เท่า
AV0150
ก�ำลังขยาย 4 เท่า
AV0152
แว่นระบบกล้อง Galilean (Lupe) ส่องดูใกล้ชนิด 2 ตา
ก�ำลังขยาย 2.5 เท่า
AV0153
ก�ำลังขยาย 3 เท่า
AV0154
ก�ำลังขยาย 4 เท่า
AV0155
แว่นตาส่องดูไกลชนิด 2 ตา (MAX TV GLASSES) ก�ำลังขยาย 2 เท่า
AV0156
รหัส AV02
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความและภาพสีหรือขาวด�ำ แบบมือถือ
AV0202
ก�ำลังขยาย 5 เท่า		
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายภาพแบบดิจิทัลพร้อมโทรทัศน์ แบบขาวด�ำ
AV0203
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความและภาพสีหรือขาวด�ำ แบบมือถือ
AV0204
ก�ำลังขยาย 4.3 - 26 เท่า
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความและภาพสีหรือขาวด�ำ	
AV0205
ก�ำลังขยายไม่น้อยกว่า 90 เท่า
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความและภาพสีหรือขาวด�ำพร้อมจอ
AV0206
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายภาพแบบดิจิทัล พร้อมโทรทัศน์ แบบสี
AV0207
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความและภาพที่ต่อคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์
AV0208
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความและภาพ พร้อมระบบอ่านหนังสือ
AV0209
แสดงผลด้วยเสียงสังเคราะห์
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความและภาพพร้อมจอ 14 นิ้ว พับได้ 4 ช่วง
AV0210

หมายเหตุ
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
รับบริการจาก สปสช.
หรือสถาบันสิรินธรฯ
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน (Hearing Devices)
รหัส AH01
เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู
เครื่องช่วยฟังระบบ FM แบบไร้สาย
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AH0101
AH0103

รับบริการจาก สปสช.

ภาคผนวก 1

139

ภาคผนวก 1
รายการที่จัดเรียงตามการใช้งาน บัญชี ก.
อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน (Hearing Devices)

รหัส

หมายเหตุ

รหัส AH01
เครื่องแปลงสัญญาณเสียงภายนอกประสาทหูเทียม
แบบทัดหลังหู
แบบพกพา
เครื่องส่งระบบ FM (Transmitter) แบบไร้สาย
เครื่องรับระบบ FM (Receiver) แบบไร้สาย
อุปกรณ์แสดงริมฝีปากส�ำหรับผู้ที่รับรู้ภาษาจากการอ่านริมฝีปาก
เครื่องส่งระบบ FM (Transmitter) แบบคล้องคอ
เครื่องรับระบบ FM (Receiver) แบบคล้องคอ
คอยล์ (COIL) ประสาทหูเทียม
แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ส�ำหรับเครื่องแปลงสัญญาณประสาทหูเทียม
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เบอร์ 675 ส�ำหรับประสาทหูเทียม

AH0104
AH0105
AH0106
AH0108
AH0109
AH0110
AH0111
AH0112
AH0113
AH0114

ยกเลิก
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

อุปกรณ์ช่วยการเขียน (Writing Aids)
รหัส AW01
เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ (Brailler) ขนาดตัวอักษรมาตรฐาน
รหัส AW02
เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องที่มีความเร็วการพิมพ์ ไม่ต�่ำกว่า 60 ตัวอักษรต่อวินาที
เครื่องที่มีความเร็วการพิมพ์ ไม่ต�่ำกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที
เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องพิมพ์สี
และเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ในเครื่องเดียวกัน

AW0101

AW0202
AW0203
AW0204

อุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)
รหัส AR01
โปรแกรมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษผ่านเครื่องสแกนเนอร์ Kurzweil 3000
โปรแกรมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษผ่านเครื่องสแกนเนอร์ Scan and Read
โปรแกรมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษผ่านเครื่องสแกนเนอร์ Open Book
ชุดโปรแกรมรู้จ�ำตัวอักษร (OCR)
โปรแกรม KNFB READER
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AR0102
AR0103
AR0104
AR0105
AR0106

ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ภาคผนวก 1
รายการที่จัดเรียงตามการใช้งาน บัญชี ก.
อุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)
รหัส AR03
เครื่องอ่านหนังสือแสดงผลเป็นเสียง (Reading Machine)
ปากกาอ่านหนังสือ
รหัส AR04
เครื่องเปิดฟังหนังสือเสียง ส�ำหรับหนังสือระบบเดซี (รุ่นเปิดฟังอย่างเดียว)
เครื่องเปิดฟังหนังสือเสียง ส�ำหรับหนังสือระบบเดซี (รุ่นเปิดฟังและบันทึกเสียงได้)
เครื่องเล่น ดีวีดี
เครื่องเล่นเสียงชนิดแผ่น แบบพกพา
เครื่องเล่น ดีวีดี พร้อมจอ แบบพกพา
เครื่องเล่นเสียงระบบ MP3 / MP4
เครื่องเล่นเสียงแบบพกพาและบันทึกเสียงได้
เครื่องอ่านหนังสือระบบเดซี่แบบพกพา และบันทึกเสียงได้
รหัส AR05
เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ (Braille Display) ไม่น้อยกว่า 40 เซลล์
เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ (Braille Display) ไม่น้อยกว่า 16 เซลล์
รหัส AR06
เครื่องเทปคาสเซ็ตแบบพกพา

รหัส

หมายเหตุ

AR0302
AR0303

ยกเลิก
เพิ่มเติม

AR0401
AR0402
AR0403
AR0404
AR0405
AR0406
AR0407
AR0408

ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
เพิ่มเติม

AR0501
AR0502

เพิ่มเติม

AR0601

ยกเลิก

AS0101
AS0102
AS0103

ยกเลิก

เครื่องช่วยการจัดท่าทางและที่นั่ง (Positioning and Seating)
รหัส AS01
โต๊ะวางมอนิเตอร์ที่เป็นจอภาพแบบสัมผัส พร้อมเก้าอี้
โต๊ะเขียนหนังสือแบบปรับระดับสูง-ต�่ำที่ปรับระนาบเอียงได้พร้อมเก้าอี้
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ระดับ ปรับระดับสูง-ต�่ำ แยกระดับพร้อมเก้าอี้
เก้าอี้ดัดแปลง
เก้าอี้ ขนาดใหญ่
เก้าอี้ ขนาดกลาง
เก้าอี้ ขนาดเล็ก
ที่ยืนมีล้อ (Prone stander)

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

AS0104
AS0105
AS0106
AS0107

ภาคผนวก 1

141

ภาคผนวก 1
รายการที่จัดเรียงตามการใช้งาน บัญชี ก.
เครื่องช่วยการจัดท่าทางและที่นั่ง (Positioning and Seating)

รหัส

หมายเหตุ

รหัส AS01
เบาะนั่งแบบสูบลม
แบบ LOW PROFILE 15 x 15 นิ้ว
แบบ LOW PROFILE 15 x 17 นิ้ว
แบบ LOW PROFILE 17 x 17 นิ้ว
แบบ HIGH PROFILE 15 x 15 นิ้ว
แบบ HIGH PROFILE 15 x 17 นิ้ว
แบบ HIGH PROFILE 17 x 17 นิ้ว
Mobile Stander ที่ยืนมีล้อสามารถบังคับเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง
เก้าอี้สามารถปรับยืนได้
ที่ยืนมีล้อ (Prone stander)

AS0108
AS0109
AS0110
AS0111
AS0112
AS0113
AS0114
AS0115
AS0116

เพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer and Computer Access)
รหัส AC01
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพบนวินโดวส์ (Screen Reader for Windows)
รหัส AC02
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายภาพและอักษร
รหัส AC04
เครื่ิองจดบันทึกอักษรเบรลล์ที่มีแป้นแสดงผลอักษรเบรลล์และเสียงสังเคราะห์
ไม่น้อยกว่า 16 เซลล์
เครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ที่มีแป้นแสดงผลอักษรเบรลล์และเสียงสังเคราะห์
ไม่น้อยกว�่ำ 20 เซลล์
เครื่ิองจดบันทึกอักษรเบรลล์ที่มแี ป้นแสดงผลอักษรเบรลล์และเสียงสังเคราะห์
เครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ที่มีจอแสดงผลอักษรเบรลล์
แสดงผลอักษรเบรลล์ ไม่น้อยกว่า 18 เซลล์
แสดงผลอักษรเบรลล์ ไม่น้อยกว่า 32 เซลล์
รหัส AC05
คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบโน้ตบุ๊ค
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบเนทบุ๊ค
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AC0101

ยกเลิก

AC0201
AC0401

ยกเลิก

AC0402

ยกเลิก

AC0403

ยกเลิก

AC0404
AC0405

เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

AC0501
AC0502
AC0503

ยกเลิก
ยกเลิก

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ภาคผนวก 1
รายการที่จัดเรียงตามการใช้งาน บัญชี ก.
คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
(Computer and Computer Access)
รหัส AC05
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ แบบ all in one มีจอสัมผัส
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) ระบบปฏิบัติการไอโอเอส
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
กระดานสัมผัสต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
รหัส AC06
ลูกบอลควบคุมขนาดใหญ่
ลูกบอลควบคุมแบบมีคีย์การ์ด
คันโยกควบคุมแทนการใช้เมาส์
จอภาพแบบสัมผัส แบบติดตั้งภายนอก ขนาด จอ 17 นิ้ว
จอภาพแบบสัมผัส แบบติดตั้งภายนอก ขนาด จอ 15 นิ้ว
อุปกรณ์เชื่อมต่อสวิตช์ควบคุมแทนการใชเ้มาส์
อุปกรณ์ปรับคีย์บอร์ดให้ใช้งานร่วมกับสวิตช์
สวิตช์ ไวต่อการสัมผัสแบบ Micro light
สวิตช์ดูดและเป่า
เมาส์ควบคุมโดยใช้ศีรษะ
อุปกรณ์ส�ำหรับติดตั้งสวิตช์
ชุดแป้นคีย์บอร์ดแบบพิเศษพร้อมโปรแกรม
อุปกรณ์ส�ำหรับต่อเชื่อมสวิตช์เข้าคอมพิวเตอร์
เครื่องขยายคลื่นความถี่ในกระบวนการท�ำ Biofeedback
แถบคาดศีรษะ Hemoencephalography (HEG)
หมวก EEG (Electrode Cap)

รหัส

หมายเหตุ

AC0504
AC0505
AC0506
AC0507
AC0508

เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

AC0604
AC0605
AC0607
AC0608
AC0609
AC0610
AC0611
AC0616
AC0617
AC0618
AC0619
AC0621
AC0622
AC0623
AC0624
AC0625

ยกเลิก
ยกเลิก

เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร (Communication Aids)
รหัส AN01
สวิตช์พูดได้ (Talking Switch)
สวิตช์พูดได้ แบบข้อความเดียว
AN0102
สวิตช์พูดได้ แบบหลายข้อความ
AN0103
โทรศัพท์ขยายเสียง
AN0104
อุปกรณ์ช่วยการสื่อสารแบบบันทึกและเล่นเสียง
AN0105
เครื่องช่วยสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นส�ำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการพูด (โอภา) AN0106
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ยกเลิก
ยกเลิก
ภาคผนวก 1
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ภาคผนวก 1
รายการที่จัดเรียงตามการใช้งาน บัญชี ก.
อุปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ (Physical and Recreation Aids)

รหัส

รหัส AP01 อุปกรณ์พลศึกษา
บ็อกเชีย Boccia (ชุดบ็อกเชีย (Boccia))
AP0101
บ็อกชี Bocce
AP0102
จักรยานสามล้อแบบใช้มือบังคับ
AP0103
จักรยานสามล้อแบบใช้เท้าบังคับ
AP0104
กระดานสปริง
AP0105
บ็อกเชีย Boccia (ลูกบ็อกเชีย)
AP0106
บ็อกเชีย (รางบ็อกเชีย)
AP0107
ลูกโกลบอล ส�ำหรับคนตาบอด
AP0108
โต๊ะปิงปองและอุปกรณ์ส�ำหรับคนตาบอด
AP0109
รหัส AP02 เครื่องดนตรีไทย
อังกะลุงราว
AP0202
ขิม
AP0203
คีย์บอร์ด
AP0204
		
ระนาดเอก
AP0205
กลอง
AP0206
		
กีต้าร์โปร่ง
AP0207
		
อังกะลุงเดี่ยว
AP0208
ซอด้วงไม้ชิงชัน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
AP0209
ซออู้ ไม้ชิงชัน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
AP0210
จะเข้ ไม้ขนุน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
AP0211
โทน ร�ำมะนามโหรี
AP0212
ฆ้องวงใหญ่ลงหิน พร้อมไม้ตี
AP0213
ตะโพนไทย
AP0214
โหม่ง 10 นิ้ว พร้อมขาตั้ง และไม้ตี
AP0215
กลองทัด 16 นิ้ว พร้อมไม้ขัด และไม้ตี
AP0216
โปงลางไม้มะหาด พร้อมขาตั้ง และไม้ตี
AP0217
ไหซองพร้อมขาตั้ง
AP0218
ฆ้องโนราห์ (ตะลุง)
AP0219
โทนชาตรี (ทับ)
AP0220
กลองชาตรี พร้อมไม้ตี
AP0221
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หมายเหตุ

ยกเลิก

เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

ย้ายไปอยู่
ในรหัส AP03
ย้ายไปอยู่
ในรหัส AP03
ย้ายไปอยู่
ในรหัส AP03
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ภาคผนวก 1
รายการที่จัดเรียงตามการใช้งาน บัญชี ก.

อุปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ (Physical and Recreation Aids)

รหัส

หมายเหตุ

รหัส AP03 เครื่องดนตรีสากล
คีย์บอร์ด ไฟฟ้า
กลอง
กีต้าร์โปร่ง
กลองชุด
กีต้าร์ ไฟฟ้า พร้อมแอมป์ไฟฟ้า
กีต้าร์เบสไฟฟ้า พร้อมแอมป์ไฟฟ้า
เปียโนไฟฟ้า พร้อมแอมป์ไฟฟ้า

AP0301
AP0302
AP0303
AP0304
AP0305
AP0306
AP0307

ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

AE0401

ยกเลิก

สื่อการเรียนรู้ (Educational Tools)
รหัส AE04 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชุด T2K (กลุ่มบทเรียน CAI ในฮาร์ดดิสก์)
รหัส AE18
ลูกโลกนูนมีเสียง
อุปกรณ์วัดความเข้มของแสง
อุปกรณ์วัดค่าสี
ตลับเมตรแสดงผลเป็นเสียง
ชุดการเรียนรู้ชีววิทยา
รูปจ�ำลอง หัวใจมนุษย์ (Human Heart)
รูปจ�ำลอง ไตมนุษย์ (Human Kidney)
รูปจ�ำลอง มดลูกระยะตั้งครรภ์ 9 เดือน พร้อมทารกในครรภ์
รูปจ�ำลอง ระบบทางเดินอาหารมนุษย์ (Human Digestive System)
รูปจ�ำลอง หุ่นมนุษย์เปิดแสดงช่องอกและช่องท้อง
รูปจ�ำลอง หุ่นจ�ำลองหูมนุษย์ถอดประกอบได้ 3 ชิ้น
รูปจ�ำลอง หุ่นมนุษย์แสดงระบบหมุนเวียนโลหิต
รูปจ�ำลอง หุ่นมนุษย์แสดงอวัยวะระบบย่อยอาหาร เส้นเลือด และกระดูก

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

AE1801
AE1802
AE1803
AE1804
AE1805
AE1806
AE1807
AE1808
AE1809
AE1810
AE1811
AE1812

ภาคผนวก 1
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ภาคผนวก 1
รายการรหัสและราคาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสื่อในบัญชี ข.
อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน (Hearing Devices)

รหัส BH01
อุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่ชนิดกลม (มีแสงไฟแสดงก�ำลังไฟในแบตเตอรี่)
สายคล้องคอป้องกันเครื่องช่วยฟังตก
สารดูดความชื้นพร้อมกล่อง
เครื่องดูดความชื้นเครื่องช่วยฟัง
พิมพ์หู 		
แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังชนิดกลม (เบอร์ 675)
อุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่ชนิดกลม (มีสัญลักษณ์แสดงระดับไฟในแบตเตอรี่)
แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังชนิดกลม (เบอร์ 13)
แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังชนิดกลม (เบอร์ 312)
แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังชนิดกลม (เบอร์ 10)
อุปกรณ์ท�ำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง พิมพ์หูและอุปกรณ์ภายนอก
ประสาทหูเทียม

รหัส

ราคา

หมายเหตุ

BH0101 150 บาท
BH0102 350 บาท
BH0103 150 บาท/ชุด
BH0104 1,900 บาท
ปรับราคา
BH0106 500 บาท/ข้าง ปรับราคา
BH0108
50 บาท/ก้อน
BH0110 250 บาท
BH0111
50 บาท / ก้อน
BH0112
50 บาท / ก้อน เพิ่มเติม
BH0113
50 บาท / ก้อน เพิ่มเติม
BH0114 300 บาท
เพิ่มเติม

อุปกรณ์ช่วยการเขียน (Writing Aids)
รหัส BW01
เครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือชนิดพกพา (Slate and Stylus)
แบบที่ 1 27-28 ช่อง จ�ำนวน 4 แถว (พลาสติก)
แบบที่ 2 30 ช่อง จ�ำนวน 27 แถว (พลาสติก)
แบบที่ 3 27-28 ช่อง จ�ำนวน 4 แถว (อลูมิเนียม)
แบบที่ 4 18 ช่อง จ�ำนวน 4 แถว (อลูมิเนียม) ขนาดใหญ่
รหัส BW02
กรอบส�ำหรับเขียนข้อความ
แบบตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลข
แบบตัวอักษรภาษาไทย ตัวอ้วน ขนาด 0.5 นิ้ว
แบบตัวอักษรภาษาไทย ตัวอ้วน ขนาด 0.75 นิ้ว
แบบตัวอักษรภาษาไทย ตัวอ้วน ขนาด 1 นิ้ว
แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์ใหญ่ตัวตรง ขนาด 0.5 นิ้ว
แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์ใหญ่ตัวตรง ขนาด 0.75 นิ้ว
แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์ใหญ่ตัวตรง ขนาด 1 นิ้ว
แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์เล็กตัวตรง ขนาด 1 นิ้ว

146

ภาคผนวก 1

BW0101 150 บาท
BW0102 400 บาท
BW0103 1,000 บาท
BW0104 800 บาท
BW0203

700 บาท/ชุด

BW0204
BW0205
BW0206
BW0207
BW0208
BW0209
BW0210

140 บาท
140 บาท
140 บาท
75 บาท
75 บาท
75 บาท
65 บาท

เพิ่มเติม

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ภาคผนวก 1
รายการรหัสและราคาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสื่อในบัญชี ข.
อุปกรณ์ช่วยการเขียน (Writing Aids)

รหัส BW02
แบบตัวเลขไทย – อารบิค ขนาด 0.75 นิ้ว
แบบตัวเลขไทย – อารบิค ขนาด 1 นิ้ว
รหัส BW03
ปากกาปากสักหลาด แบบถาวรลบไม่ได้
รหัส BW04
ที่จับดินสอแบบสามนิ้ว Pencil grip
ที่วางหนังสือที่ปรับระดับความเอียงได้ (Slant Board)
สีเทียนแท่งใหญ่
ปากกาเมจิก
สีเมจิกแท่งใหญ่
สีไม้แท่งใหญ่
ยางลบแบบแท่ง
ดินสอด้ามใหญ่
ดินสอสีปลอกพลาสติก
ตัวปั๊มด้ามใหญ่

รหัส

ราคา

หมายเหตุ

BW0211
BW0212

70 บาท
75 บาท

ปรับราคา

BW0301

30 บาท

BW0401
BW0402
BW0403
BW0404
BW0405
BW0406
BW0407
BW0408
BW0418
BW0419

100
700
160
15
135
145
11
20
160
500

บาท
บาท
บาท/กล่อง
บาท/แท่ง
บาท/กล่อง
บาท/กล่อง
บาท/แท่ง
บาท/แท่ง
บาท/12 แท่ง
บาท/ ชุด

อุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)
รหัส BR04
เครื่องเล่น MP3 / MP4 ชนิดบันทึกเสียงได้

BR0403 1,890 บาท		 เพิ่มเติม

อุปกรณ์ช่วยในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน (Daily Living Aids)
รหัส BD01 กายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยคนพิการเฉพาะบุคคล
อุปกรณ์ช่วยในการรับประทานอาหาร : จานขอบสูง
อุปกรณ์ช่วยในการรับประทานอาหาร : จานติดช้อน
ตัวช่วยยึดจับหรือเสียบอุปกรณ์ที่สามารถปรับตามขนาดมือของเด็กได้
แก้วน�้ำแบบมีหูจับสองหู
แผ่นกันลื่น
ช้อนและส้อมดัดแปลงส�ำหรับคนถนัด มือซ้าย
ช้อนและส้อมดัดแปลงส�ำหรับคนถนัด มือขวา
อุปกรณ์ที่ช่วยในการเอื้อมจับสิ่งของ (Pick Up Reacher)
ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป
ขนาดเล็ก S
ขนาดกลาง M
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

BD0101
BD0102
BD0103
BD0104
BD0105
BD0106
BD0107
BD0108
BD0109
BD0110

600
600
600
80
100
500
500
850

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท/ม้วน
บาท/คู่
บาท/คู่
บาท

9 บาท/ชิ้น
10 บาท/ชิน้
ภาคผนวก 1
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ภาคผนวก 1
รายการรหัสและราคาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสื่อในบัญชี ข.
อุปกรณ์ช่วยในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน (Daily Living Aids) รหัส
รหัส BD01 กายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยคนพิการเฉพาะบุคคล
ขนาดใหญ่ L
ขนาดใหญ่พิเศษ XL
ท่อส�ำหรับเสียบอุปกรณ์ต่าง ๆ
อุปกรณ์ที่ช่วยในการพยุงล�ำตัว : สายรัดพยุงล�ำตัวติดกับเก้าอี้
ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป ขนาดใหญ่พิเศษ XXL
ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป (ผู้ใหญ่) ขนาดใหญ่พิเศษ XL
รหัส BD03 นาฬิกาบอกเวลา
นาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นเสียงแบบพลาสติก
นาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นตัวเลขขนาดใหญ่
นาฬิกาตั้งเวลาแบบมีแถบสี
นาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นเสียงชนิดตัวเรือนและสายโลหะ (สเตนเลส)

ราคา

BD0111
BD0112
BD0113
BD0114
BD0115
BD0116

12
14
65
2,000
18
25

บาท/ชิ้น
บาท/ชิ้น
บาท
บาท
บาท/ชิ้น
บาท/ชิ้น

BD0302
BD0303
BD0304
BD0305

330
500
2,000
800

บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ

เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
ปรับราคา
ปรับราคา
เพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer and Computer Access)
รหัส BC06 เครื่องมือช่วยในการใช้คอมพิวเตอร์
แป้นคีย์บอร์ดขนาดเล็ก
คีย์การ์ดและคีย์บอร์ด
ลูกบอลควบคุมขนาดเล็ก
สวิตช์เดี่ยว แบบกดติดปล่อยดับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว
สวิตช์เดี่ยว แบบกดติดปล่อยดับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
สวิตช์เดี่ยว แบบกดติดกดดับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว
สวิตช์เดี่ยว แบบกดติดกดดับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
แป้นคีย์บอร์ดตัวเลข (Numeric Keypad)
Ear Clip

BC0601
BC0604
BC0605
BC0606
BC0607
BC0608
BC0609
BC0610
BC0611

500
1,800
1,300
1,200
2,000
1,200
2,000
400
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท/คู่

เพิ่มเติม

อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร (Communication Aids)
รหัส BN02 อุปกรณ์พัฒนาทักษะการสื่อสาร เช่น กระดานสื่อสาร บัตรค�ำ บัตรภาพ เป็นต้น
กระดานสื่อสาร ขนาดเล็ก
BN0201
320
กระดานสื่อสารแม่เหล็ก
BN0202
500
บัตรภาพ
BN0203
350
บัตรค�ำ
BN0204
350
กระดานสื่อสาร ขนาดใหญ่
BN0205
650
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บาท
บาท
ปรับราคา
บาท/กล่อง ปรับราคา
บาท/กล่อง ปรับราคา
บาท

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ภาคผนวก 1
รายการรหัสและราคาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสื่อในบัญชี ข.
อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ (Mobility Aids)

รหัส

ราคา

หมายเหตุ

รหัส BB01 ไม้เท้าขาว
ไม้เท้าขาว แบบพับได้

BB0101

900 บาท

BE0490
BE0491
BE0492

300 บาท/แผ่น ยุบ/ปรับรหัส
300 บาท/แผ่น ยุบ/ปรับรหัส
500 บาท/แผ่น ยุบ/ปรับรหัส

BE0701
BE0702

550 บาท
500 บาท

ปรับราคา

สื่อการเรียนรู้ (Educational Tools)
รหัส BE04 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ซีดีรอมกลุ่ม 1 ซีดีรอมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม
ซีดีรอมกลุ่ม 2 ซีดีรอมบทเรียนเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ซีดีรอมกลุ่ม 3 ซีดีรอมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ส่งเสริมการเรียนรู้
รหัส BE07
เครื่องคิดเลขมีเสียงและแสดงตัวเลขขนาดใหญ่
เครื่องคิดเลขที่แสดงตัวเลขขนาดใหญ่
รหัส BE08
ชุดเครื่องมือเรขาคณิตพร้อมแผ่นยางรองเขียน
วงเวียนส�ำหรับท�ำเส้นนูน
รหัส BE09
ลูกคิดส�ำหรับคนตาบอด
กระดานกราฟพร้อมหมุด แบบที่ 1 กว้าง 40 ซม. ยาว 40 ซม.
เครื่องมือเรขาคณิต
กระดานกราฟพร้อมหมุด แบบที่ 2 กว้าง 29 ซม. ยาว 29 ซม.
กระดานกราฟ แบบที่ 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 33 ซม.
แผ่นยางรองเขียน
กระดานห่วงอเนกประสงค์
รหัส BE10 ปทานุกรมภาษามือไทย
หนังสือภาษามือไทย
เล่มที่ 1 เกี่ยวกับการทักทาย จ�ำนวนนับ/ตัวเลข เวลา วัน เดือน ปี ค�ำถาม
บุคคล ครอบครัว ความสัมพันธ์
เล่มที่ 2 เกี่ยวกับสี รส ผลไม้ สัตว์
เล่มที่ 3 เกี่ยวกับพืช – ผักต่างๆ อาหาร 1 ร่างกาย 1 (ภายนอก)
ร่างกาย 2 (ภายใน) เครื่องแต่งกาย
เล่มที่ 4 เกี่ยวกับของใช้ในบ้าน เครื่องใช้ ไฟฟ้า ยานพาหนะ สถานที่ จังหวัด
เล่มที่ 5 เกี่ยวกับอาหาร 2 ฤดูกาลและธรรมชาติ อาชีพ ความรู้สึก
เล่มที่ 6 เกี่ยวกับกีฬา สถานที่ส�ำคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศ
ก.ไก่ ส�ำหรับภาษามือไทย

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ปรับราคา

BE0801 350 บาท
BE0802 1,700 บาท
BE0901
BE0902
BE0903
BE0904
BE0905
BE0906
BE0907

200 บาท
900 บาท
500 บาท
620 บาท
500 บาท
200 บาท
250 บาท

BE1002

70 บาท

BE1003
BE1004

70 บาท
70 บาท

BE1005
BE1006
BE1007
BE1008

70 บาท
70 บาท
70 บาท
50 บาท

ปรับราคา

ปรับราคา

ภาคผนวก 1
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รายการรหัสและราคาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสื่อในบัญชี ข.
สื่อการเรียนรู้ (Educational Tools)

รหัส BE13 สื่อการเรียนการสอนชนิดพิเศษ
ปากกกาเน้นข้อความ แบบสะท้อนแสง
รหัส BE16 ชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและประสานสัมพันธ์
ชุดค้อนตอกบล็อกไม้
ชุดฝึกการร้อยลูกปัด
รถลาก
กล่องหยอดรูปทรง
ชุดบล็อกสร้างสรรค์
โยนห่วงตามสี
ชุดฝึกการไขน๊อต
ดินนํ้ามันไม่มีสารพิษ (NON-TOXIC)
ขนาด 200 กรัม
ขนาด 500 กรัม
ขนาด 1000 กรัม
หนังสือผ้าส�ำหรับเตรียมความพร้อมการเรียนอักษรเบรลล์
หนังสือผ้าหัดร้อยเชือก
หนังสือผ้าภาพกับเงา
หนังสือผ้าเรียนรู้สี
หนังสือผ้า ชุดฝึกแต่งตัว
หนังสือผ้า Pre – Braille เล่ม 1
หนังสือผ้า Pre – Braille เล่ม 2
รหัส BE17 ชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร
กระดานพยัญชนะไทย ก - ฮ
กระดานผสมค�ำ
กระดานอักษร A - Z
จับคู่พยัญชนะ
จับคู่อักษร A - Z
จับคู่ค�ำตรงข้ามภาษาอังกฤษ
หนังสือแก้ ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน
หนังสือแก้ ไขความบกพร่องด้านการสะกดค�ำ
หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน
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รหัส

BE1301

ราคา

หมายเหตุ

30 บาท/แท่ง

BE1601 345
BE1602 640
BE1603 400
BE1604 480
BE1605 850
BE1606 440
BE1607 1,840

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับราคา
ปรับราคา

ปรับราคา

BE1609
BE1610
BE1611

55 บาท
130 บาท
200 บาท

ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา

BE1612
BE1613
BE1614
BE1615
BE1616
BE1617

320
320
320
320
440
440

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา

BE1702
BE1703
BE1704
BE1706
BE1707
BE1708
BE1771
BE1772
BE1773

540
800
780
685
460
340
120
99
100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท/เล่ม
บาท/เล่ม
บาท/เล่ม

ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ยุบ/ปรับรหัส
ยุบ/ปรับรหัส
ยุบ/ปรับรหัส

ปรับราคา

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ภาคผนวก 1
รายการรหัสและราคาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสื่อในบัญชี ข.
สื่อการเรียนรู้ (Educational Tools)

รหัส BE17 ชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร
หนังสือพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปภาพ
หนังสือทดสอบทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้
หนังสือแบบฝึกทักษะทางการ เรียนรู้
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน
หนังสือเสริมทักษะภาษา (ไทย – อังกฤษ)
หนังสือนิทานคุณธรรม
หนังสืออาเซียน
หนังสือนิทานสร้างสรรค์
สื่อสอนอ่านเขียนในรูปแบบบัตรภาพ บัตรค�ำ
รหัส BE18 ชุดส่งเสริมพัฒนาการ
แท่งหลักนับเลข
โดมิโน
จับคู่รูปสัตว์ภาษาอังกฤษ
จับคู่รูปทรง
เจดีย์สลับสี
ลูกคิดราว
จับคู่ตัวเลขกับรูปภาพ
ถาดไม้ตัวเลข
กระดานต่อภาพ
บล็อกแท่งไม้รูปทรงเรขาคณิต
บล็อกสร้างเส้นทาง
ชุดหลักเม็ดนับแสดงจ�ำนวน
ชุด CUBIC PUZZLE
ลูกบาศก์ ไม้สวมหลัก
แผ่นภาพติดแม่เหล็ก
แท่งไม้สอนเลข
ลูกปัดหัดนับ
นาฬิกาตัวเลขกลม

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รหัส

BE1774
BE1775
BE1776
BE1777
BE1778
BE1779
BE1780
BE1781
BE1782
BE1802
BE1803
BE1804
BE1805
BE1806
BE1807
BE1808
BE1809
BE1810
BE1811
BE1812
BE1838
BE1839
BE1840
BE1841
BE1842
BE1843
BE1844

ราคา

100 บาท/เล่ม
150 บาท/เล่ม
170 บาท/เล่ม
180 บาท/เล่ม
70 บาท/เล่ม
95 บาท/เล่ม
280 บาท/เล่ม
250 บาท/เล่ม
400 บาท/เล่ม
400 บาท
400 บาท
400 บาท
1,000 บาท
300 บาท
400 บาท
600 บาท
200 บาท
1,000 บาท
650 บาท
850 บาท
1,400 บาท
700 บาท
300 บาท
400 บาท
1,100 บาท
500 บาท
700 บาท

หมายเหตุ
ยุบ/ปรับรหัส
ยุบ/ปรับรหัส
ยุบ/ปรับรหัส
ยุบ/ปรับรหัส
ยุบ/ปรับรหัส
ยุบ/ปรับรหัส
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
ปรับราคา

ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
เพิ่มเติม

ภาคผนวก 1
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รายการรหัสและราคาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสื่อในบัญชี ข.
สื่อการเรียนรู้ (Educational Tools)
รหัส BE18 ชุดส่งเสริมพัฒนาการ
เสาเรขา
ตัวต่อพาเพลิน
สนุกกับบล็อกสารพัดนึก
ตัวต่ออัจฉริยะ
กระดานสร้างตัวเลข
ลูกบาศก์ ไม้ 1,000 ชิ้น
หนังสือแก้ ไขความบกพร่องทางคณิตศาสตร์
หนังสือแบบฝึกบวก ลบ คูณ หาร
รหัส BE20 ชุดส่งเสริมพัฒนาการ
ชุดฝึก กระดุมเจาะรังดุม
ชุดฝึก ร้อยตาไก่
ชุดฝึก ใส่เข็มขัด
ชุดผลไม้จ�ำลอง
ชุดสนเข็ม
ชุดเครื่องครัวพลาสติก
ชุดผักจ�ำลอง
ชุดฝึก การรูดซิป
ชุดฝึก กระดุมแป๊ก
ชุดฝึก การผูกโบว์

รหัส

ราคา

หมายเหตุ

BE1845
BE1846
BE1847
BE1848
BE1849
BE1850
BE1851
BE1852

650
750
1,000
900
600
2,000
15
550

บาท เพิ่มเติม
บาท เพิ่มเติม
บาท เพิ่มเติม
บาท เพิ่มเติม
บาท เพิ่มเติม
บาท เพิ่มเติม
บาท/เล่ม ยุบ/ปรับรหัส
บาท/เล่ม ยุบ/ปรับรหัส

BE2002
BE2003
BE2004
BE2007
BE2008
BE2012
BE2013
BE2014
BE2015
BE2016

250
250
250
450
200
550
450
250
250
250

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

250
100
150
200
700
2,000
300
700
400
200
150

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา

ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา

อุปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ (Physical and Recreation Aids)
รหัส BP02 เครื่องดนตรีที่ใช้ในกิจกรรมบ�ำบัด
กลองจีนโป๊ง โป๊ง ชึ่ง
ขลุ่ยเพียงออ
แท่งไม้ ดิ๊ง ดิ๊ง
เกราะ
กลองโทน
ระนาด 12 เสียง ขนาด 18 นิ้ว
กลอง 2 หน้า ขนาด 8 นิ้ว
ระนาดไม้
กลองยาวเด็กเล็ก ขนาด 5 นิ้ว
ระฆังเหล็ก สามเหลี่ยม
ลูกแซ็ก
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BP0201
BP0202
BP0203
BP0204
BP0205
BP0206
BP0207
BP0208
BP0209
BP0210
BP0211

ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ภาคผนวก 1
รายการรหัสและราคาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสื่อในบัญชี ข.
อุปกรณ์พลศึกษาและนันทนาการ (Physical and Recreation Aids)

รหัส ราคา

รหัส BP02 เครื่องดนตรีที่ใช้ในกิจกรรมบ�ำบัด
ก�ำไลลูกพรวน
เมโลเดียน
แคน
ปี่ พร้อมลิ้นและก�ำพรวด
โหวด
ฉิ่งกลาง
ฉิ่งเล็ก
ฉาบเล็ก
กรับ 1 คู่

BP0212
BP0213
BP0214
BP0215
BP0216
BP0217
BP0218
BP0219
BP0220

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

100
1,000
1,000
1,700
300
500
300
300
300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท/คู่
บาท/คู่
บาท/คู่
บาท/คู่

หมายเหตุ
ปรับราคา
ปรับราคา
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

ภาคผนวก 1
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รายการรหัสและราคาบริการในบัญชี ค.

บริการ
รหัส CS01 การสอนเสริม
บริการสอนเสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้
รหัส CS02 การอ่านหนังสือ เอกสาร หรือข้อสอบ
บริการอ่านเอกสาร หรือข้อสอบ
รหัส CS03 การน�ำทาง
บริการน�ำทาง
รหัส CS04 การผลิตสื่อ
บริการผลิตสื่อ
สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ (เป็นสื่อที่ออกแบบหรือผลิตขึ้นเอง)
สือ่ เอกสารอักษรเบรลล์ขนาดมาตรฐาน (11 X 12½ นิว้ ) หน้าเดียว (ต้องจัดพิมพ์ใหม่)
สือ่ เอกสารอักษรเบรลล์ขนาดมาตรฐาน (11 X 12½ นิว้ ) หน้าเดียว (มีตน้ ฉบับแล้ว)
สื่อหนังสือเสียง (รวมค่าม้วนเทป)
สื่อหนังสือเสียงซีดี (รวมแผ่นซีดี)
สื่อภาพนูนขนาดมาตรฐาน (11 X 12½ นิ้ว)
สื่อภาพหรืออักษรขยายใหญ่ ขนาดกระดาษ A3 หรือ B4
บริการส�ำเนาหนังสือเสียง
บริการส�ำเนาหนังสือเสียงซีดี
บริการส�ำเนาวีดิทัศน์
สือ่ เอกสารอักษรเบรลล์ขนาดมาตรฐาน (11 X 12½ นิว้ ) สองหน้า (มีตน้ ฉบับแล้ว)
สื่อเคลือบภาพสื่อสาร ขนาด (8½ X 5½ เซนติเมตร) (รวมแผ่นพลาสติกใส)
สื่อเคลือบภาพ/เอกสารสื่อสาร ขนาด A4 (รวมแผ่นพลาสติกใส)
กระดาษ A4
กระดาษโปสเตอร์สี (ชนิดบาง)
กระดาษโปสเตอร์สี (ชนิดหนา)
กระดาษเทาขาว
พลาสติกที่ใช้เคลือบหนังสือ
แผ่นสติ๊กเกอร์ใส
แผ่นสติ๊กเกอร์สี
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (Future Board) ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (Future Board) ขนาด 65 X 81 เซนติเมตร
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รหัส

ราคา

หมายเหตุ

CS0101 100 บาท/ชั่วโมง ปรับราคา
CS0201 100 บาท/ชั่วโมง ปรับราคา
CS0301 300 บาท/ครั้ง ปรับราคา

CS0401
CS0402
CS0403
CS0404
CS0405
CS0406
CS0407
CS0408
CS0409
CS0410
CS0411
CS0412
CS0413
CS0414
CS0415
CS0416
CS0417
CS0418
CS0419
CS0420
CS0421
CS0422

100 บาท/แผ่น
15 บาท/แผ่น
5 บาท/แผ่น
100 บาท/ชั่วโมง
80 บาท/ชั่วโมง
50 บาท/แผ่น
5 บาท/แผ่น
30 บาท/ม้วน
20 บาท/แผ่น
140 บาท/ม้วน
7 บาท/แผ่น
5 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
120 บาท/รีม
7 บาท/แผ่น
10 บาท/แผ่น
8 บาท/แผ่น
15 บาท/แผ่น
32 บาท/แผ่น
25 บาท/แผ่น
240 บาท/แผ่น
50 บาท/แผ่น

ปรับราคา

ยกเลิก

ยกเลิก
ยกเลิก

ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ภาคผนวก 1
รายการรหัสและราคาบริการในบัญชี ค.

บริการ
รหัส CS04 การผลิตสื่อ
แผ่น CD-R พร้อมกล่องบาง
แฟ้มแบบมีห่วง ขนาด A4
แฟ้มแบบมีห่วง ขนาด A5
เวลโครแบบสติ๊กเกอร์ (1 คู่) ขนาดความยาว 1 หลา
แผ่นโฟมยาง ขนาด 55 X 55 เซนติเมตร
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (Future Board) ขนาด 49 X 65 เซนติเมตร
แผ่น DVD-R พร้อมกล่องบาง
กาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 12 มิลลิเมตร X 20 เมตร
กาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 21 มิลลิเมตร X 20 เมตร
กาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 24 มิลลิเมตร X 20 เมตร
เทปโฟมกาวสองหน้า ขนาด 24 มิลลิเมตร X 1 เมตร
เทปโฟมกาวสองหน้า ขนาด 24 มิลลิเมตร X 3 เมตร
เทปโฟมกาวสองหน้า ขนาด 24 มิลลิเมตร X 5 เมตร
เทปติดสันปก (แบบผ้า) ขนาด 1 นิ้ว X 25 หลา
เทปติดสันปก (แบบผ้า) ขนาด 1.5 นิ้ว X 25 หลา
เทปติดสันปก (แบบผ้า) ขนาด 2 นิ้ว X 25 หลา
กระดาษการ์ดสี A 4 ท�ำปก ขนาด 120 แกรม
กระดาษการ์ดสี A 4 ท�ำปก ขนาด 180 แกรม 1 ห่อ (บรรจุ 10 แผ่น)
แผ่นโฟมยางพารา ขนาด 55 X 55 มิลลิเมตร ความหนา 0.3 มิลลิเมตร
แผ่นโฟมยางพารา ขนาด 55 X 55 มิลลิเมตร ความหนา 0.5 มิลลิเมตร
แผ่นโปสเตอร์เพื่อการศึกษา ขนาด 54 X 78 เซนติเมตร
พรมชนิดบาง ความยาว 1 เมตร
พรมชนิดหนา ความยาว 1 เมตร
สื่อวิดีทัศน์ภาษามือ
รหัส CS05 การจดค�ำบรรยาย
บริการจดบันทึกค�ำบรรยาย
บริการจัดท�ำค�ำบรรยายแทนเสียง (Captions)
รหัส CS07 กายภาพบ�ำบัด
บริการกายภาพบ�ำบัด

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รหัส

ราคา

หมายเหตุ

CS0423
CS0424
CS0425
CS0426
CS0427
CS0428
CS0429
CS0430
CS0431
CS0432
CS0433
CS0434
CS0435
CS0436
CS0437
CS0438
CS0439
CS0440
CS0441
CS0442
CS0443
CS0444
CS0445
CS0446

15 บาท/แผ่น
60 บาท
50 บาท
200 บาท/1คู่
60 บาท/แผ่น
16 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
23 บาท/ม้วน
41 บาท/ม้วน
46 บาท/ม้วน
43 บาท/ม้วน
150 บาท/ม้วน
197 บาท/ม้วน
64 บาท/ม้วน
95 บาท/ม้วน
129 บาท/ม้วน
3 บาท/แผ่น
23 บาท/1 ห่อ
43 บาท/แผ่น
62 บาท/แผ่น
15 บาท/แผ่น
199 บาท
240 บาท
600 บาท/ชั่วโมง

ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
ปรับรหัสใหม่
เพิ่มเติม

CS0501 200 บาท/ชั่วโมง ปรับราคา
CS0502 600 บาท/ชั่วโมง เพิ่มเติม
CS0701 250 บาท/ครั้ง

ปรับราคา

ภาคผนวก 1
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ภาคผนวก 1
รายการรหัสและราคาบริการในบัญชี ค.

บริการ
รหัส CS08 การแก้ ไขการพูดและการสื่อสาร
บริการฝึกพูดและแก้ ไขการพูดโดยนักแก้ ไขการพูด
บริการฝึกพูดและแก้ ไขการพูดโดยครู
บริการฝึกทักษะการสื่อสาร
บริการฝึกทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษามือไทย
บริการฝึกทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษามือต่างประเทศ
รหัส CS09 กิจกรรมบ�ำบัด
บริการกิจกรรมบ�ำบัด
รหัส CS10 ล่ามภาษามือ
บริการล่ามภาษามือ
รหัส CS11 การอบรมทักษะพื้นฐาน
บริการอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการอบรมทักษะการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและทักษะทางสังคม
บริการอบรมทักษะการสร้างความคุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลือ่ นไหว
(Orientation and Mobility)
บริการอบรมทักษะทางการอ่าน เขียน และพิมพ์อักษรเบรลล์
รหัส CS12 การแนะแนวการศึกษา
บริการแนะแนวการศึกษา
รหัส CS13 พี่เลี้ยงและผู้ช่วยเหลือ
บริการพี่เลี้ยง
บริการผู้ช่วยเหลือ
รหัส CS14 ดนตรีบ�ำบัด ดนตรีเพื่อการพัฒนา
บริการดนตรีบ�ำบัดและดนตรีเพื่อการพัฒนา
บริการดนตรีบ�ำบัด
บริการดนตรีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
รหัส CS15 การพยาบาล
บริการท�ำแผลกดทับ และแผลเปิดติดเชื้อ
บริการฉีดยา
บริการสวนปัสสาวะ
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รหัส

ราคา

หมายเหตุ

CS0801
CS0802
CS0803
CS0804
CS0805

250 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง
300 บาท/ชั่วโมง
300 บาท/ชั่วโมง

ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
ปรับราคา
เพิ่มเติม

CS0901 250 บาท/ครั้ง ปรับราคา
CS1001 300 บาท/ชั่วโมง
CS1101 100 บาท/ชั่วโมง ปรับราคา
CS1102 100 บาท/ชั่วโมง ปรับราคา
CS1103 150 บาท/ชัว่ โมง ปรับราคา
CS1104 150 บาท/ชั่วโมง ปรับราคา
CS1201 100 บาท/ชั่วโมง ปรับราคา
CS1301 350 บาท/วัน
CS1302 350 บาท/วัน

ปรับราคา
ปรับราคา

CS1401 80 บาท/ครั้ง ยกเลิก
CS1402 250 บาท/ครั้ง เพิ่มเติม
CS1403 100 บาท/ครั้ง เพิ่มเติม
CS1501 100 บาท/ครั้ง
CS1502 50 บาท/ครั้ง
CS1503 100 บาท/ครั้ง

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ภาคผนวก 1
รายการรหัสและราคาบริการในบัญชี ค.

บริการ
รหัส
รหัส CS17 พฤติกรรมบ�ำบัด และแก้ ไขพฤติกรรม
บริการพฤติกรรมบ�ำบัดและแก้ ไขพฤติกรรม
CS1701
รหัส CS18 ศิลปะบ�ำบัด และศิลปะเพื่อการพัฒนา
บริการศิลปะบ�ำบัด และศิลปะเพื่อการพัฒนา
CS1801
รหัส CS19 การประเมินพัฒนาการ การประเมินทางจิตวิทยาและทักษะด้านต่างๆ
บริการประเมินพัฒนาการ
CS1901
บริการประเมินทางจิตวิทยา
CS1902
บริการประเมินทักษะด้านต่างๆ
CS1903

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ราคา

หมายเหตุ

250 บาท/ครั้ง ปรับราคา
250 บาท/ชั่วโมง ปรับราคา
250 บาท/ครั้ง ปรับราคา
250 บาท/ครั้ง ปรับราคา
250 บาท/ครั้ง ปรับราคา

ภาคผนวก 1
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ภาคผนวก 2

โปรแกรมแนะน�ำ
ที่

ภาคผนวก 2

บริการ
สามารถดาวน์โหลดได้จาก NECTEC ได้ดังนี้
1 โปรแกรมปราศรัย

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รหัสเดิม

ราคาเดิม

หมายเหตุ

BNO101

20 บาท/แผ่น สําเนาซีดีรอม
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ

สามารถรับบริการจาก สพฐ. ได้ดังนี้
โปรแกรมพิมพ์ ไทย
BW0411
โปรแกรมทํานายศัพท์ ไทย
BW0412
โปรแกรมเลือกศัพท์ ไทย
BW0415
โปรแกรมค้นหาศัพท์ ไทย
BW0416
โปรแกรมตรวจคําผิดไทย
BW0417
สามารถดาวน์โหลดจาก http://www.nvaccess.org/download/
โปรแกรม NVDA ใช้อ่านจอภาพสําหรับระบบปฏิบัติการ Windows
สามารถดาวน์โหลดจาก http://www.braille-cet.in.th/ ได้ดังนี้
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
BE1439
20 บาท/แผ่น
ชุด “คณิตศาสตร์น่ารู้” แผ่นที่ 1
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
BE1440
20 บาท/แผ่น
ชุด “คณิตศาสตร์น่ารู้” แผ่นที่ 2
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
BE1441
20 บาท/แผ่น
ชุด “คณิตศาสตร์น่ารู้” แผ่นที่ 3
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
BE1442
20 บาท/แผ่น
พลศึกษาชุด “สุขศึกษา” แผ่นที่ 1
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
BE1443
20 บาท/แผ่น
พลศึกษาชุด “สุขศึกษา” แผ่นที่ 2
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
BE1444
20 บาท/แผ่น
พลศึกษาชุด “สุขศึกษา” แผ่นที่ 3
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
BE1445
20 บาท/แผ่น
พลศึกษาชุด “สุขศึกษา” แผ่นที่ 4
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา BE1446
20 บาท/แผ่น
และวัฒนธรรมชุด “เศรษฐศาสตร์” แผ่นที่ 1
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา BE1447
20 บาท/แผ่น
และวัฒนธรรมชุด “เศรษฐศาสตร์” แผ่นที่ 2
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา BE1448
20 บาท/แผ่น
และวัฒนธรรมชุด “เศรษฐศาสตร์” แผ่นที่ 3
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา BE1449
20 บาท/แผ่น
และวัฒนธรรมชุด “ศาสนา” แผ่นที่ 1

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ภาคผนวก 2
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โปรแกรมแนะน�ำ
ที่

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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บริการ
รหัสเดิม
สามารถดาวน์โหลดจาก http://www.braille-cet.in.th/ ได้ดังนี้
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
BE1450
และวัฒนธรรมชุด “หน้าที่พลเมือง” แผ่นที่ 2
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
BE1451
และวัฒนธรรมชุด “หน้าที่พลเมือง” แผ่นที่ 3
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
BE1452
และวัฒนธรรมชุด “หน้าที่พลเมือง” แผ่นที่ 4
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
BE1453
และวัฒนธรรมชุด “หน้าที่พลเมือง” แผ่นที่ 5
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
BE1454
และวัฒนธรรม ชุด “ประวัติศาสตร์” แผ่นที่ 6
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
BE1455
และวัฒนธรรม ชุด “ประวัติศาสตร์” แผ่นที่ 7
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
BE1456
และวัฒนธรรม ชุด “ประวัติศาสตร์” แผ่นที่ 8
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
BE1457
และวัฒนธรรม ชุด “ภูมิศาสตร์” แผ่นที่ 9
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
BE1458
และวัฒนธรรม ชุด “ภูมิศาสตร์” แผ่นที่ 10
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
BE1459
พลศึกษาชุด “พัฒนาทักษะชีวิต 1” แผ่นที่ 1
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
BE1460
พลศึกษาชุด “พัฒนาทักษะชีวิต 1” แผ่นที่ 2
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
BE1461
พลศึกษาชุด “พัฒนาทักษะชีวิต 1” แผ่นที่ 3
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
BE1462
พลศึกษาชุด “พัฒนาทักษะชีวิต 1” แผ่นที่ 4
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
BE1463
พลศึกษาชุด “พัฒนาทักษะชีวิต 1” แผ่นที่ 5
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
BE1464
พลศึกษาชุด “พัฒนาทักษะชีวิต 1” แผ่นที่ 6

ภาคผนวก 2

ราคาเดิม

หมายเหตุ

20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โปรแกรมแนะน�ำ
ที่

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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บริการ
รหัสเดิม
สามารถดาวน์โหลดจาก http://www.braille-cet.in.th/ ได้ดังนี้
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ธรรมะประจําใจ
BE1465
ชุด ศีล 5 สร้างสุข (มีภาษามือ)
รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ชุด คู่มือสื่อสาร
BE1466
เรื่องสุขภาพ
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการ
BE1467
ชุด คณิตศาสตร์ ดินแดนมหัศจรรย์ แผ่นที่ 1
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการ
BE1468
ชุด คณิตศาสตร์ ดินแดนมหัศจรรย์ แผ่นที่ 2
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการ
BE1469
ชุด คณิตศาสตร์ ดินแดนมหัศจรรย์ แผ่นที่ 3
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการ
BE1470
ชุด คณิตศาสตร์ ดินแดนมหัศจรรย์ แผ่นที่ 4
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการ
BE1471
ชุด วิทยาศาสตร์ หมู่บ้านช่างสงสัย แผ่นที่ 1
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการ
BE1472
ชุด วิทยาศาสตร์ หมู่บ้านช่างสงสัย แผ่นที่ 2
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการ
BE1473
ชุด วิทยาศาสตร์ หมู่บ้านช่างสงสัย แผ่นที่ 3
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการ
BE1474
ชุด วิทยาศาสตร์ หมู่บ้านช่างสงสัย แผ่นที่ 4
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
BE1475
ชุด “เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์” แผ่นที่ 1
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
BE1476
ชุด “เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์” แผ่นที่ 2
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
BE1477
ชุด “เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์” แผ่นที่ 3
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
BE1478
ชุด “เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์” แผ่นที่ 4
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
BE1479
ชุด “เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์” แผ่นที่ 5

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ราคาเดิม

หมายเหตุ

20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
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โปรแกรมแนะน�ำ
ที่

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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บริการ
รหัสเดิม
สามารถดาวน์โหลดจาก http://www.braille-cet.in.th/ ได้ดังนี้
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
BE1480
ชุด “เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์” แผ่นที่ 6
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
BE1481
ชุด “เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์” แผ่นที่ 7
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
BE1482
ชุด “เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์” แผ่นที่ 8
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผ่นที่ 1 BE1483
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผ่นที่ 2 BE1484
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผ่นที่ 3 BE1485
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผ่นที่ 4 BE1486
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผ่นที่ 5 BE1487
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผ่นที่ 6 BE1488
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผ่นที่ 7 BE1489
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผ่นที่ 8 BE1490
วีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผ่นที่ 9 BE1491
วีดิทัศน์ศัพท์ภาษามือไทยด้านกฎหมาย
BE1492
สําเนาแผ่นซีดี (มีค่าทําสําเนา)
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด AMAZING CAI BE0401
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด ฝึกเขียนเรียนคํา BEC402
นิทานภาษามือสําหรับคนหูหนวก แผ่นที่ 1
BE1401
นิทานภาษามือสําหรับคนหูหนวก แผ่นที่ 2
BE1402
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “ภาษามือน่ารู้” แผ่นที่ 1 BE1403
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “ภาษามือน่ารู้” แผ่นที่ 2 BE1404
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “ภาษามือน่ารู้” แผ่นที่ 3 BE1405
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “ภาษามือน่ารู้” แผ่นที่ 4 BE1406
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “ภาษามือน่ารู้” แผ่นที่ 5 BE1407
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “ภาษามือน่ารู้” แผ่นที่ 6 BE1408
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “ภาษามือน่ารู้” แผ่นที่ 7 BE1409
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “ภาษามือน่ารู้” แผ่นที่ 8 BE1410
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ราคาเดิม

หมายเหตุ

20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
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โปรแกรมแนะน�ำ
ที่

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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บริการ
สําเนาแผ่นซีดี (มีค่าทําสําเนา)
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “คู่มือภาษามือไทย” แผ่นที่ 1
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “คู่มือภาษามือไทย” แผ่นที่ 2
วีดิทัศน์ในรูปแบบวีซีดีชุด “คู่มือภาษามือไทย” แผ่นที่ 3
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “คู่มือภาษามือไทย” แผ่นที่ 4
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “โครงการอนาคตนี้ มีสิทธิ์พัฒนา”
1 ชุด (แผ่นที่ 1-3)
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อาชีพอิสระ” แผ่นที่ 1
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อาชีพอิสระ” แผ่นที่ 2
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อาชีพอิสระ” แผ่นที่ 3
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อาชีพอิสระ” แผ่นที่ 4
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อาชีพอิสระ” แผ่นที่ 5
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อาชีพอิสระ” แผ่นที่ 6
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อาชีพอิสระ” แผ่นที่ 7
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อาชีพอิสระ” แผ่นที่ 8
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อาชีพอิสระ” แผ่นที่ 9
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อาชีพอิสระ” แผ่นที่ 10
ชุดฝึกทักษะการฟัง
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อยู่ดีมีสุข” แผ่นที่ 1
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อยู่ดีมีสุข” แผ่นที่ 2
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อยู่ดีมีสุข” แผ่นที่ 3
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อยู่ดีมีสุข” แผ่นที่ 4
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อยู่ดีมีสุข” แผ่นที่ 5
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อยู่ดีมีสุข” แผ่นที่ 6
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อยู่ดีมีสุข” แผ่นที่ 7
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “อยู่ดีมีสุข” แผ่นที่ 8
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “ร่างกายของเรา” แผ่นที่ 1
วีดิทัศน์ในรูปแบบ วีซีดี ชุด “ร่างกายของรา” แผ่นที่ 2

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รหัสเดิม

ราคาเดิม

BE1411
BE1412
BE1413
BE1414
BE1415

20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
60 บาท/1 ชุด

BE1416
BE1417
BE1418
BE1419
BE1420
BE1421
BE1422
BE1423
BE1424
BE1425
BE1426
BE1427
BE1428
BE1429
BE1430
BE1431
BE1432
BE1433
BE1434
BE1435
BE1436

20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น

หมายเหตุ
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โปรแกรมแนะน�ำ
ที่

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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บริการ
รหัสเดิม
สําเนาแผ่นซีดี (มีค่าทําสําเนา)
โปรแกรม TAB Player
BR0201
โปรแกรม AMIS
BR0202
หนังสือเสียง แบบเทปเสียง
BE0101
หนังสือเสียง แบบแผ่นซีดี
BE0102
หนังสือเสียงระบบเดซี
BE0103
โปรแกรม DD Reader Plus
ย้ายจากบัญชี ข. ไปบรรจุไว้ในบัญชี ค. เป็นวัสดุในการผลิตสื่อ
กระดาษ A4
BM0101
กระดาษโปสเตอร์สี (ชนิดบาง)
BM0102
กระดาษโปสเตอร์สี (ชนิดหนา)
BM0103
กระดาษเทาขาว
BM0104
พลาสติ๊กที่ใช้เคลือบหนังสือ
BM0105
แผ่นสติกเกอร์ใส
BM0106
แผ่นสติ๊กเกอร์สี
BM0107
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (Future Board) ขนาด
BM0108
120 x 240 เซนติเมตร
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (Future Board) ขนาด
BM0109
65 X 81 เซนติเมตร
แผ่น CD-R พร้อมกล่องบาง
BM0111
แฟ้มแบบมีห่วง ขนาด A4
BM0113
แฟ้มแบบมีห่วง ขนาด A5
BM0114
เวลโครแบบสติ๊กเกอร์ (1 คู่) ขนาดความยาว 1 หลา BM0115
แผ่นโฟมยาง ขนาด 55 X 55 เซนติเมตร
BM0116
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (Future Board)
BM0117
ขนาด 49 X 65 เซนติเมตร
แผ่น DVD-R พร้อมกล่องบาง
BM0118
กาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 12 มิลลิเมตร X 20 เมตร BM0122
กาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 21 มิลลิเมตร X 20 เมตร BM0123
กาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 24 มิลลิเมตร X 20 เมตร BM0124
เทปโฟมกาวสองหน้า ขนาด 24 มิลลิเมตร X 1 เมตร BM0125
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ราคาเดิม

หมายเหตุ

20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น
30 บาท/ม้วน
20 บาท/แผ่น
20 บาท/แผ่น

ยกเลิก

เพิ่มเติม
120 บาท/รีม
7 บาท/แผ่น
10 บาท/แผ่น
8 บาท/แผ่น
15 บาท/แผ่น
32 บาท/แผ่น
25 บาท/แผ่น
240 บาท/แผ่น

รหัสใหม่ CS0414
รหัสใหม่ CS0415
รหัสใหม่ CS0416
รหัสใหม่ CS0417
รหัสใหม่ CS0418
รหัสใหม่ CS0419
รหัสใหม่ CS0420
รหัสใหม่ CS0421

50 บาท/แผ่น

รหัสใหม่ CS0422

15 บาท/แผ่น
60 บาท
50 บาท
200 บาท/1คู่
60 บาท/แผ่น
16 บาท/แผ่น

รหัสใหม่ CS0423
รหัสใหม่ CS0424
รหัสใหม่ CS0425
รหัสใหม่ CS0426
รหัสใหม่ CS0427
รหัสใหม่ CS0428

20 บาท/แผ่น
23 บาท/ม้วน
41 บาท/ม้วน
46 บาท/ม้วน
43 บาท/ม้วน

รหัสใหม่ CS0429
รหัสใหม่ CS0430
รหัสใหม่ CS0431
รหัสใหม่ CS0432
รหัสใหม่ CS0433

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โปรแกรมแนะน�ำ
ที่
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1

บริการ
รหัสเดิม
ย้ายจากบัญชี ข. ไปบรรจุไว้ในบัญชี ค. เป็นวัสดุในการผลิตสื่อ
เทปโฟมกาวสองหน้า ขนาด 24 มิลลิเมตร X 3 เมตร BM0126
เทปโฟมกาวสองหน้า ขนาด 24 มิลลิเมตร X 5 เมตร BM0127
เทปติดสันปก (แบบผ้า) ขนาด 1 นิ้ว X 25 หลา
BM0128
เทปติดสันปก (แบบผ้า) ขนาด 1.5 นิ้ว X 25 หลา
BM0129
เทปติดสันปก (แบบผ้า) ขนาด 2 นิ้ว X 25 หลา
BM0130
กระดาษการ์ดสี A4 ทําปก ขนาด 120 แกรม
BM0131
กระดาษการ์ดสี A4 ทําปก ขนาด 180 แกรม
BM0132
1 ห่อ (บรรจุ 10 แผ่น)
แผ่นโฟมยางพารา ขนาด 55 X 55 มิลลิเมตร
BM0133
ความหนา 0.3 มิลลิเมตร
แผ่นโฟมยางพารา ขนาด 55 X 55 มิลลิเมตร
BM0134
ความหนา 0.5 มิลลิเมตร
แผ่นโปสเตอร์เพื่อการศึกษา
BMO135
ขนาด 54 X 78 เซนติเมตร
พรมชนิดบาง ความยาว 1 เมตร
BMO136
พรมชนิดหนา ความยาว 1 เมตร
BM0137
บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หนังสืออักษรเบรลล์

1
2
3
4
5
6

สามารถดาวน์โหลดจาก Play Store / Google Play / App Store
โปรแกรม Smart Reder ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โปรแกรม Reach book สําหรับอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน E-PUB3
Kare Application (แคร์ แอพพลิเคชั่น)
Communications Application (คอมมิวนิเคชั่น แอพพลิเคชั่น)
Trace and Share Application (เทรส แอนด์ แชร์ แอพพลิเคชั่น)
Daily Tasks Application (เดลี่กาสก์ แอพพลิเคชั่น)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ราคาเดิม

หมายเหตุ

150 บาท/ม้วน
197 บาท/ม้วน
64 บาท/ม้วน
95 บาท/ม้วน
129 บาท/ม้วน
3 บาท/แผ่น
23 บาท/1 ห่อ

รหัสใหม่ CS0434
รหัสใหม่ CS0435
รหัสใหม่ CS0436
รหัสใหม่ CS0437
รหัสใหม่ CS0438
รหัสใหม่ CS0439
รหัสใหม่ CS0440

43 บาท/แผ่น

รหัสใหม่ CS0441

62 บาท/แผ่น

รหัสใหม่ CS0442

15 บาท/แผ่น

รหัสใหม่ CS0443

199 บาท
240 บาท

รหัสใหม่ CS0444
รหัสใหม่ CS0445
กรณี ที่ ศู น ย์ ไ ม่ มี แ นะนํ า
ให้ขอหนังสืออักษรเบรลล์
โดยใช้ บ ริ ก ารผลิ ต สื่ อ
จากหน่ ว ยบริ ก ารตาม
บัญชี ค.
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
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คณะบรรณาธิการกิจ
๑. นางสุดา  สุขอ่ำ�

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารงานการศึกษา

๒. นางน้องนุช  ธราดลรัตนากร

ผู้อำ�นวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สิ่งอำ�นวยความสะดวกทางการศึกษาสำ�หรับคนพิการ
สำ�นักบริหารงานการศึกษา

๓. ว่าที่ พ.ต.สันทัด  สัตยายุทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๔. นางอารีย์  สกุลรัตนเจริญ

นายช่างเทคนิคอาวุโส กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สิ่งอำ�นวยความสะดวกทางการศึกษาสำ�หรับคนพิการ
สำ�นักบริหารงานการศึกษา

๕. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุมณกาญ ทิพย์เตโช พนักงานราชการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สิ่งอำ�นวยความสะดวกทางการศึกษาสำ�หรับคนพิการ
สำ�นักบริหารงานการศึกษา
๖. นายธีระพงศ์  เปล่งปลั่งศรี
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พนักงานราชการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สิ่งอำ�นวยความสะดวกทางการศึกษาสำ�หรับคนพิการ
สำ�นักบริหารงานการศึกษา
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