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แผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนที�มีความต้องการจําเป็นพิเศษ   กรณีที� 10 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

        ชื�อ-สกุล ( นามสมมุติ )  นอ้งตน้ปาลม์ 
       เลขประจําตัวประชาชน 0-0000-00000-01-0 
        วัน/เดือน/ปีเกิด  18  มกราคม  2547   อายุ  3   ปี    ศาสนา  พุทธ 
        ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้  บา้นเลขที  ........ หมู่ที .....  ชื อหมู่บา้น.........    ตาํบล...........      
                                                     อาํเภอโซ่พิสัย   จงัหวดัหนองคาย     รหสัไปรษณีย ์ 43170     
          ความบกพร่อง/ประเภทความพิการ   บุคคลออทิสติก    
 

2.  ความสามารถพื5นฐานก่อนการพัฒนาศักยภาพ 

        1)  ทักษะกล้ามเนื5อเล็ก   ร้อยลูกปัดขนาด 0.5 นิ5วได ้5 เมด็   แต่ยงัไม่สามารถใชก้รรไกรตดั 
 กระดาษไดส้มวยั 
        2)  ทักษะกล้ามเนื5อใหญ่   กระโดดอยู่กบัที ได้  แต่ยงัไม่สามารถกระโดดไปข้างหน้าได้
สมวยั 

3)  ทักษะภาษาและการสื�อสาร   สามารถเขา้ใจคาํสั ง หา้ม หรือหยดุ  แต่ยงัไม่สามารถปฏิบติัตาม 
คาํสั งไดส้มวยั 
        4)  ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง   ถอดเสื5อยืดไดเ้อง แต่ยงัไม่สามารถปลดกระดุม
และ ถอดเสื5 อผ่าหน้าได ้
        จุดเด่น    อารมณ์ดี  ชอบฟังเพลง   
        จุดด้อย   ไม่นิ ง  นั งทาํกิจกรรมไดไ้ม่นาน 
        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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แบบบันทึกผลการพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติก 

ชื�อ-สกุล ( นามสมมุติ )   นอ้งตน้ปาลม์      เพศ  ชาย                   วันเดอืนปีเกิด   18  มกราคม  2547                 อายุ   3     ปี 
วันที�เริ�มต้นพัฒนา           2   เมษายน  2550              วันที�สิ5นสุดการพัฒนา    3  สิงหาคม  2550 ใช้เวลา    18    สัปดาห ์
  

จุดประสงค์ในการพัฒนา 

คะแนน 

ก่อน

พฒันา 

กิจกรรมและสื�อที�ใช้ในการพฒันา ความสามารถหลงัการพฒันา 

คะแนน 

หลัง

พฒันา 

ทักษะกล้ามเนื5อเล็ก 

ใชก้รรไกรตดักระดาษให้ขาดโดย 
การเปิดปิดกรรไกร 1 ครั5งได ้

0 1.  ตดัหลอด 
2.  ตดัมุมกระดาษ 
3.  ตดักระดาษขนาด 2 เซนติเมตรให้ขาด 

สามารถใชก้รรไกรตดักระดาษให้ขาดไดโ้ดยการ
ขยบัขากรรไกรเปิดปิด 1 ครั5 งไดด้ว้ยตนเองอยา่ง
คลอ่งแคล่ว 

4 

ทักษะกล้ามเนื5อใหญ่ 

กระโดดไปขา้งหน้าไกล 15-20 
เซนติเมตรได ้

0 1.  กระโดดไปขา้งหน้าตามจงัหวะเพลง “กระตา่ย”  
2.  กระโดดไปขา้งหน้าตามจงัหวะกลอง 
3.  กระโดดไปขา้งหน้าตามจุดที กาํหนดระยะห่าง 20  เซนติเมตร 

สามารถกระโดดไปขา้งหนา้ไดไ้กล 20  เซนติเมตร
ไดด้ว้ยตนเองอยา่งคล่องแคล่ว 

4 

ทักษะภาษาและการสื�อสาร 

ปฏิบตัิตามคาํสั งง่ายๆ ได ้

0 1.  ปฏิบตัิตามคาํสั งโดยกระตุน้ดว้ยท่าทาง 

2.  ปฏิบตัิตามคาํสั งง่าย  ๆ เช่น  นั ง  ยืน สวสัดี ยกมีขึ5น 

สามารถปฏิบตัิตามคาํสั งง่ายๆ เช่น  สวสัดี  ยกมือ  
ตบมือ  กางแขน  เป็นตน้ 

4 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง   
ปลดกระดมุและถอดเสื5อผ่าหน้าได ้

0 1.  ถอดเสื5อผ่าหน้าไดเ้อง 
2.  ถอดกระดุมขนาดใหญ่จากชุดฝึกจาํลอง 
3.  ปลดกระดมุและถอดเสื5อผ่าหน้า 

สามารถปลดกระดุมและถอดเสื5อผ่าหนา้ไดอ้ยา่ง
คลอ่งแคล่ว 

4 
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ผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสตกิ  กรณีที� 10  น้องต้นปาล์ม 
ระหว่างวนัที�  2  เมษายน  2550   ถึงวันที�  3  สิงหาคม  2550     เป็นเวลา    18   สัปดาห์ 
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กล้ามเนื5อเลก็ กล้ามเนื5อใหญ่

ภาษาและการสื�อสาร สังคมและการช่วยเหลือตนเอง
 

 

 
จากกราฟแสดงให้เห็นวา่  นอ้งตน้ปาล์มมีพฒันาการทางดา้นทกัษะกลา้มเนื5อเลก็  

กลา้มเนื5อใหญ่  ภาษาและการสื อสาร  สังคมและการช่วยเหลือตนเองที ดีขึ5นตามลาํดบั  
ทักษะกล้ามเนื5อเล็ก  พฒันาจากการที นอ้งปาลม์ไม่สามารถใชก้รรไกรตดักระดาษใหข้าด 

ไดโ้ดยการเปิดปิดกรรไกร 1 ครั5 ง  เมื อพฒันาไปได ้ 10 สัปดาห์พบว่านอ้งปาล์มสามารถใชก้รรไกร
ตดักระดาษไดด้ว้ยตนเอง  และสามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา 14 สัปดาห์    

ทักษะกล้ามเนื5อใหญ่  พฒันาจากการที นอ้งปาลม์ไม่สามารถกระโดดไปขา้งหนา้ไดไ้กล  15  
เซนติเมตร  เมื อพฒันาไปได ้ 8 สัปดาห์ พบวา่ นอ้งปาลม์สามารถกระโดดไปขา้งหนา้ไดด้ว้ยตนเอง 
และสามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา 12 สัปดาห์ 

ทักษะภาษาและการสื�อสาร  พฒันาจากการที นอ้งปาลม์ไม่สามารถปฏิบติัตามคาํสั งง่ายๆได้
เมื อพฒันาไป  6 สัปดาห์พบว่านอ้งปาล์มสามารถปฏิบตัิตามคาํสั งง่ายๆ ไดถ้กูตอ้ง  และสามารถทาํ
ไดค้ล่องแคล่วในเวลา  10  สัปดาห์ 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง  พฒันาจากการที นอ้งปาลม์ไม่สามารถปลด
กระดุมและถอดเสื5อผ่าหนา้ได ้ เมื อพฒันาไปได ้ 10 สัปดาห์  พบวา่นอ้งปาลม์สามารถปลดกระดุม
และถอดเสื5อผ่าหนา้ได ้  และสามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา  16  สัปดาห์ 

ระดับความสามารถ 

สัปดาห์ที� 
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ตัวอย่าง  ภาพกิจกรรมที�ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ   กรณีที�  10  น้องต้นปาล์ม 

ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื5อเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื5อใหญ่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและการสื�อสาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ตัดหลอด 
 

ตัดมุมกระดาษ 

 
 

ตัดกระดาษขนาด 2 ซม. 

 
กระโดดเพลง “กระต่าย” 

 

 
 

กระโดดตามจังหวะกลอง 

 

 
 

กระโดดบนแผ่นสติกเกอร์ 

 
ปฏิบัติตามคําสั�ง 

 

 
ปฏิบัติตามคําสั�งโดยมท่ีาทางประกอบ 

 

 
 

ถอดกระดุมชุดฝึกจําลอง 
 

ปลดกระดุมและถอดเสื5อผ่าหน้า 
 


