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แผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนที�มีความต้องการจําเป็นพิเศษ   กรณีที�  6 
 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล 

        ชื�อ-สกุล ( นามสมมุติ )  นอ้งขลุย่ 
       เลขประจําตัวประชาชน  0-0000-00000-00-6 
        วัน/เดือน/ปีเกิด   6 กุมภาพนัธ์  2548    อายุ  2   ปี    ศาสนา  พุทธ 
       ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้   บา้นเลขที  ........ หมู่ที .....  ชื อหมูบ่า้น.........    ตาํบล...........      
                                                      อาํเภอนํ(าพอง    จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์  40140           
        ความบกพร่อง/ประเภทความพิการ   บุคคลออทิสติก   
     

2.  ความสามารถพื5นฐานก่อนการพัฒนาศักยภาพ 
        1)   ทักษะกล้ามเนื5อเล็ก   สามารถใชมื้อหยิบจบัสิ งของได ้  แต่ยงัไมส่ามารถใชนิ้(วหวัแม่มือ
และนิ(วชี(หยบิวตัถุขนาดเลก็ไดส้มวยั                
        2)  ทักษะกล้ามเนื5อใหญ่    สามารถเดิน  เคลื อนไหวร่างกายไดอ้ย่างคล่องแคล่ว   แต่ยงั
กระโดดสองเทา้ลอยขึ(นจากบนัไดไม่สมวยั 
        3) ทักษะภาษาและการสื�อสาร   สามารถเขา้ใจคาํสั ง หา้ม หรือหยดุ   แต่ยงัไมส่ามารถปฏิบติั
ตามคาํสั งได ้
        4)  ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง    รับประทานอาหารไดเ้มื อผูใ้หญป้่อน   แต่
ยงัไม่สามารถใชช้อ้นตกัอาหารรับประทานเองไดส้มวยั 
        จุดเด่น   เคลื อนไหวคล่องแคล่ว   อารมณ์ดี   
        จุดด้อย   ติดขวดทุกชนิด   ชอบเล่นคนเดียว 
        จุดประสงคใ์นการพฒันาศกัยภาพ   กิจกรรมและสื อที ใชใ้นการพฒันา    ความสามารถตาม
พฒันาการหลงัการพฒันา   แสดงรายละเอยีดในบนัทึกผลการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก   
              เกณฑใ์นการประเมินระดบัความสามารถ   ตามจดุประสงคใ์นการพฒันาศกัยภาพ มีดงันี(   

ระดบั    0   หมายถึง  ทาํไม่ได ้ 
ระดบั 1    หมายถึง    ทาํได ้โดยการจบัมือทาํ / พาทาํ 
ระดบั 2   หมายถึง     ทาํได ้โดยการกระตุน้เตือน  
ระดบั 3   หมายถึง   ทาํได ้ดว้ยตนเอง    
ระดบั 4   หมายถึง   ทาํได ้ดว้ยตนเองอย่างคล่องแคล่ว  
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บันทึกผลการพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติก 
 

ชื�อ-สกุล ( นามสมมุติ)   นอ้งขลุ่ย เพศ  ชาย        วันเดอืนปีเกิด   6    กุมภาพนัธ์  2548                 อายุ   2    ปี 
วันที�เริ�มต้นพัฒนา            2   เมษายน  2550  วันที�สิ5นสุดการพัฒนา    3  สิงหาคม  2550          ใช้เวลา     18     สัปดาห์  
 
 

จุดประสงค์ในการพัฒนา 
คะแนน 

ก่อนพฒันา 
กิจกรรมและสื�อที�ใช้ในการพฒันา ความสามารถหลงัการพฒันา 

คะแนน 

หลังพฒันา 

ทักษะกล้ามเนื5อเล็ก 

ใชน้ิ(วหวัแม่มือและนิ(วชี(หยบิวตัถุขนาด
เล็กได ้

0 1.  หยิบขนมโก๋แก่รับประทาน 
2.  หยิบลูกปัดใส่ขวด 
3.  หยิบลูกเกดรับประทาน 

สามารถใชน้ิ(วหวัแม่มือและนิ(วชี(หยิบ
วตัถุชิ(นเลก็ไดอ้ย่างคลอ่งแคล่ว 

4 

ทักษะกล้ามเนื5อใหญ่ 

กระโดดเทา้ลอยจากพื(น 

0 1.  กระโดดบนแทมโพลนี 
2.  กระโดดสองเทา้ 

สามารถกระโดดเทา้ลอยพน้พื(นได้
อย่างคลอ่งแคล่ว 

4 

ทักษะภาษาและการสื�อสาร 

ปฏิบตัติามคาํสั งง่ายๆ ได ้

0 1.  ปฏิบตัิตามคาํสั งโดยมีท่าทางประกอบ 
2.  ปฏิบตัิตามคาํสั ง 

สามารถปฏิบตัิตามคาํสั งง่ายๆ   เช่น  สวสัด ี ยก
มือ  ตบมอื  กางแขน  เป็นตน้ 

4 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลอืตนเอง   

ใชช้อ้นตกัอาหารรับประทานเองได ้
0 1.  ตกัสิ งของลงกล่อง 

2.  ตกัลกูปัดใส่ขวด 
3.  ใชช้อ้นตกัอาหารรับประทาน   

สามารถใชช้อ้นตกัอาหารรับประทาน
ไดเ้องอยา่งคล่องแคล่ว 

4 
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ผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสตกิ  กรณีที� 6   น้องขลุ่ย 

ระหว่างวนัที�  2  เมษายน  2550   ถึงวันที�  3  สิงหาคม  2550   เป็นเวลา     18   สัปดาห์ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

จากกราฟแสดงให้เห็นวา่  นอ้งขลุ่ยมีพฒันาการทางดา้นทกัษะกลา้มเนื(อเลก็  กลา้มเนื(อ
ใหญ่  ภาษาและการสื อสาร  สังคมและการช่วยเหลอืตนเองที ดีขึ(นตามลาํดบั  

ทักษะกล้ามเนื5อเล็ก  พฒันาจากการที นอ้งขลุ่ยไม่สามารถใช้นิ(วหวัแม่มือและนิ(วชี(หยิบวตัถ ุ
ขนาดเลก็ได ้ เมื อพฒันาได ้ 6 สัปดาห์  พบวา่นอ้งขลุ่ยใช้นิ(วหวัแม่มือและนิ(วชี(หยิบวตัถขุนาดเล็ก
ไดด้ว้ยตนเอง  และสามารถทาํไดค้ล่องแคล่วในเวลา 10 สัปดาห์    

ทักษะกล้ามเนื5อใหญ่  พฒันาจากการที นอ้งขลุ่ยไม่สามารถกระโดดได ้ เมื อพฒันาไปได ้ 6 
สัปดาห์ พบวา่นอ้งขลุ่ยสามารถกระโดดเทา้ลอยพน้พื(นไดด้ว้ยตนเอง และสามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่ว
ในเวลา 8 สัปดาห์ 

ทักษะภาษาและการสื�อสาร  พฒันาจากการที นอ้งขลุ่ยไม่สามารถปฏิบตัิตามคาํสั งง่ายๆ ได ้ 
เมื อพฒันาไปได ้ 12 สัปดาห์พบว่านอ้งขลุ่ยสามารถปฏิบติัตามคาํสั งง่ายๆ ไดถ้กูตอ้งและทาํได้
คล่องแคล่วในเวลา  16  สัปดาห ์

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง  พฒันาจากการที นอ้งขลุ่ยไมส่ามารถใชช้อ้นตกั
อาหารรับประทานไดเ้อง  เมื อพฒันาไปได ้ 8 สัปดาห์  พบวา่นอ้งขลุ่ยสามารถใชช้อ้นตกัอาหาร
รับประทานไดด้ว้ยตนเอง  และสามารถทาํไดค้ล่องแคล่วในเวลา  12 สัปดาห์ 

 

ระดับความสามารถ 

สัปดาห์ที� 0

1

2

3

4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

กล้ามเนื5อเล็ก กล้ามเนื5อใหญ่

ภาษาและการสื�อสาร สังคมและการช่วยเหลือตนเอง
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ตัวอย่าง ภาพกจิกรรมที� ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ   กรณีที�  6   น้องขลุ่ย 

ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื5อเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื5อใหญ่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและการสื�อสาร 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 
 
 
 
 
 
 

 
 

หยิบขนมโก๋แก่ 

 
 

หยิบลูกปัดใส่ขวด 

 
กระโดดบนแทมโพลีน 

 
ปฏิบัติตามคําสั�ง 

 

 
ปฏิบัติตามคําสั�งโดยมท่ีาทางประกอบ 
 

 
หยิบลูกเกด 

 

 

ตักสิ�งของลงกล่อง ตักลกูปัดใส่ขวด 
 

 
 

ใช้ช้อนตักอาหาร 

 
 

กระโดดสองเท้า 


