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แผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนที�มีความต้องการจําเป็นพิเศษ   กรณีที�  8 
 
1.ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื�อ-สกุล ( นามสมมุติ)  นอ้งชอปเปอร์ 
        เลขประจําตัวประชาชน  0-0000-00000-00-8 
        วัน/เดือน/ปีเกิด   12  กุมภาพนัธ์  2546     อายุ  4   ปี    ศาสนา  พุทธ 
        ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้   บา้นเลขที  ........ หมู่ที .....  ชื อหมูบ่า้น.........    ตาํบล...........      
                                                      อาํเภอชนบท     จงัหวดัขอนแก่น    รหสัไปรษณีย ์ 40180     
         ความบกพร่อง/ประเภทความพิการ   บุคคลออทิสติก   
     

2.  ความสามารถพื5นฐานก่อนการพัฒนาศักยภาพ 
        1)   ทักษะกล้ามเนื5อเล็ก   สามารถดึงดินนํ5ามนัออกจากกอ้นได ้ แต่ยงัไม่สามารถปั5 นคลึง
ดินนํ5ามนัเป็นกอ้นกลมไดส้มวยั             
        2)  ทักษะกล้ามเนื5อใหญ่    สามารถวิ งไดค้ล่องแคล่ว แต่ยงัไม่สามารถปั นจกัรยานที มีลอ้ช่วย
ไดส้มวยั 
       3)  ทักษะภาษาและการสื�อสาร   สามารถปฏิบตัิตามคาํสั งง่ายๆ   ได ้  แต่ยงัไม่สามารถบอกชื อภาพ
ไดถู้กตอ้ง 
        4)   ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง   เล่นของเลน่อยู่คนเดียวได ้ แต่ยงัไม่สามารถ
เล่นเป็นกลุม่กบัเพื อนไดส้มวยั 
        จุดเด่น   ชอบขีดเขียน  วาดภาพ 
        จุดด้อย   เล่นของเลน่เดิมๆ ซํ5 าๆ  เลียนแบบไม่เป็น  
        จุดประสงคใ์นการพฒันาศกัยภาพ   กิจกรรมและสื อที ใชใ้นการพฒันา    ความสามารถตาม
พฒันาการหลงัการพฒันา   แสดงรายละเอยีดในบนัทึกผลการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก   
               เกณฑ์ในการประเมินระดบัความสามารถ   ตามจุดประสงคใ์นการพฒันาศกัยภาพ มีดงันี5   

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)   นอ้งชอปเปอร์   เพศ   ชาย        วันเดอืนปีเกิด   12  กุมภาพนัธ์  2546     อายุ         4     ปี 
วันที�เริ�มต้นพัฒนา           2  เมษายน  2550   วันที�สิ5นสุดการพัฒนา  3  สิงหาคม  2550    ใช้เวลา   18   สัปดาห์  
 

จุดประสงค์ในการพัฒนา 
คะแนน 

ก่อนพฒันา กิจกรรมและสื�อที�ใช้ในการพัฒนา ความสามารถหลังการพัฒนา 
คะแนน 

หลังพฒันา 

ทักษะกล้ามเนื5อเล็ก 
สามารถปั5นคลึงดินนํ5ามนัเป็นกอ้น
กลมได ้

1 1.  ปั5 นดินนํ5ามนัเป็นกอ้นกลม 
2.  ปั5 นดินนํ5ามนัเป็นกอ้นกลมเสียบใส่ไม ้

สามารถปั5 นคลึงดินนํ5ามนัเป็นกอ้น
กลมไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 

4 

ทักษะกล้ามเนื5อใหญ่ 
ปั นจกัรยานสองลอ้ที มีลอ้ช่วยได ้

0 1. ปั นจกัรยานสองลอ้ที มีลอ้ช่วยโดยผูป้กครอง
ช่วยเหลอื 
2.  ปั นจกัรยานสองลอ้ที มีลอ้ช่วยโดยลาํพงั 

สามารถปั นจกัรยานสองลอ้ที มีลอ้
ช่วยไดอ้ย่างคลอ่งแคล่ว 

4 

ทักษะภาษาและการสื�อสาร 
สามารถบอกชื อภาพไดถู้กตอ้ง 

0 1.  ชี5ภาพเมื อเอ่ยชื อ 
2.  บอกชื อภาพ 

สามารถบอกชื อภาพไดเ้มื อชี5ภาพ 3 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือ 
สามารถเล่นเป็นกลุ่มกบัเพื อนได ้

0 1.  ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
2.  เล่นเป็นกลุม่ 

สามารถเล่นเป็นกลุ่มกบัเพื อนได ้ 3 

243 
 



244 
 

ผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสตกิ  กรณีที� 8  น้องชอปเปอร์ 
ระหว่างวนัที�  2   เมษายน  2550   ถึงวันที�  3  สิงหาคม  2550   เป็นเวลา        18        สัปดาห์ 
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กล้ามเนื5อเล็ก กล้ามเนื5อใหญ่

ภาษาและการสื�อสาร สังคมและการช่วยเหลือตนเอง
 

 

จากกราฟแสดงให้เห็นวา่  นอ้งชอปเปอร์มีพฒันาการทางดา้นทกัษะกลา้มเนื5อเลก็  
กลา้มเนื5อใหญ่  ภาษาและการสื อสาร  สังคมและการช่วยเหลือตนเองที ดีขึ5นตามลาํดบั  

ทักษะกล้ามเนื5อเล็ก  พฒันาจากการที นอ้งชอปเปอร์ไม่สามารถปั5 นคลึงดินนํ5ามนัเป็นกอ้น
กลมไดเ้มื อพฒันาไปได ้ 8 สัปดาห์พบวา่นอ้งชอปเปอร์สามารถปั5 นคลึงดินนํ5ามนัเป็นก้อนกลมได ้ 
และสามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา 12 สัปดาห์    

ทักษะกล้ามเนื5อใหญ่  พฒันาจากการที นอ้งชอปเปอร์ไม่สามารถปั นจกัรยานที มีลอ้ช่วยได ้ 
เมื อพฒันาไปได ้ 6 สัปดาห์ พบวา่ นอ้งชอปเปอร์สามารถปั นจกัรยานที มีลอ้ช่วยไดด้ว้ยตนเองและ
สามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา 8 สัปดาห ์

ทักษะภาษาและการสื�อสาร  พฒันาจากการที นอ้งชอปเปอร์ไม่สามารถบอกชื อภาพได้
ถูกตอ้ง    เมื อพฒันาไปได ้ 12 สัปดาห์พบวา่นอ้งชอปเปอร์สามารถบอกชื อภาพไดถู้กตอ้ง 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง  พฒันาจากการที นอ้งชอปเปอร์ไม่สามารถเล่น
เป็นกลุ่มกบัเพื อนไดส้มวยั  เมื อพฒันาไปได ้ 12 สัปดาห์ พบวา่น้องชอปเปอร์สามารถเล่นเป็นกลุ่ม
กบัเพื อนได ้

 
 

ระดับความสามารถ 

สัปดาห์ที� 
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ตัวอย่าง ภาพกิจกรรมที�ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ   กรณีที�  8   น้องชอปเปอร์ 

ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื5อเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื5อใหญ่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและการสื�อสาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 
 
 
 
 
 
 

 
ปั�นจักรยานโดยผู้ปกครองช่วย 

 
 

ปั5นไข่ 

 
 

ปั5นลูกชิ5น 

 
 

ปั�นจักรยาน 

 

บอกชื�อภาพ 
 

 

ชี5ภาพเมื�อเอ่ยชื�อ 

 
 

เล่นตัวปัBมเป็นกลุ่ม 

 
 

ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 


