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แผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนที�มีความต้องการจําเป็นพิเศษ   กรณีที� 12 

 
1.   ข้อมูลส่วนบุคคล 

        ชื�อ-สกุล ( นามสมมุติ)   นอ้งสายฟ้า 
        เลขประจําตัวประชาชน  0-0000-00000-01-2 
        วัน/เดือน/ปีเกิด   29  มีนาคม  2548 อายุ  3   ปี    ศาสนา  พุทธ 
        ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้   บา้นเลขที  ........ หมู่ที .....  ชื อหมูบ่า้น.........    ตาํบล...........      
                                                      อาํเภอเมือง   จงัหวดัขอนแก่น    รหสัไปรษณีย์    40000   
        ความบกพร่อง/ประเภทความพิการ   บุคคลออทสิติก       

2.  ความสามารถพื3นฐานก่อนการพัฒนาศักยภาพ 

1)   ทักษะกล้ามเนื3อเล็ก    สามารถระบายสีในท่าขดัถูได ้แต่ยงัไม่สามารถระบายสีใหอ้ยู่ใน 
กรอบ 
          2)  ทักษะกล้ามเนื3อใหญ่    สามารถเคลื อนไหวไดค้ล่องแคล่ว แต่ยงัไม่สามารถปั นจกัรยาน
ที มีลอ้ช่วยไดส้มวยั 

  3)  ทักษะภาษาและการสื�อสาร   พูดตามเป็นคาํได ้ แต่ยงัไมเ่ขา้ใจความหมายของคาํที พูด   
และบอกชื อภาพไม่ได ้
        4)   ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง    รับประทานอาหารไดเ้มื อผูใ้หญป้่อน 
แต่ยงัไม่สามารถใชช้อ้นตกัอาหารรับประทานไดส้มวยั          
        จุดเด่น    พูดตามไดด้ี  มองสบตาดี 
        จุดด้อย   ไม่เขา้ใจความหมายของคาํที พูด  พูดโตต้อบไม่ได ้
        จุดประสงคใ์นการพฒันาศกัยภาพ   กิจกรรมและสื อที ใชใ้นการพฒันา    ความสามารถตาม
พฒันาการหลงัการพฒันา   แสดงรายละเอยีดในบนัทึกผลการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก    
              เกณฑใ์นการประเมินระดบัความสามารถ   ตามจดุประสงคใ์นการพฒันาศกัยภาพ มีดงันีA   

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)    นอ้งสายฟ้า เพศ  ชาย          วันเดอืนปีเกิด   29  มีนาคม  2548              อายุ   3     ปี 
วันที�เริ�มต้นพัฒนา               28  มกราคม  2551                วันที�สิ3นสุดการพัฒนา 30  พฤษภาคม   2551       ใช้เวลา        16         สัปดาห์  
 

จุดประสงค์ในการพัฒนา 
คะแนน 

ก่อนพฒันา 
กิจกรรมและสื�อที�ใช้ในการพัฒนา ความสามารถหลังการพัฒนา 

คะแนน 

หลังพฒันา 

ทักษะกล้ามเนื3อเล็ก 

 ระบายสีภาพในกรอบได ้
1 1.  ระบายสีภาพในกรอบพลาสติกลูกฟูก 

2.  ระบายสีภาพที มีขอบนูน 
3.  ระบายสีภาพที มีขอบหนา 

สามารถระบายสีภาพในกรอบไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่วโดยออกนอกขอบไมเ่กิน 1.5 
เซนตเิมตร   

4 

ทักษะกล้ามเนื3อใหญ่ 
ปั นจกัรยานที มีลอ้ช่วยได ้

0 1. ปั นจกัรยานโดยมีผูป้กครองช่วย 
2.  ปั นจกัรยาน 

สามารถปั นจกัรยานไดอ้ย่างคลอ่งแคล่ว 4 

ทักษะภาษาและการสื�อสาร 

บอกชื อภาพไดถู้กตอ้ง 

0 1.  ชีAภาพเมื อเอ่ยชื อ 
2.  บอกชื อภาพ 

สามารถบอกชื อภาพไดถู้กตอ้ง 4 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือ

ตนเอง   
ใชช้อ้นตกัอาหารรับประทานเองได ้

0 1.  ตกัสิ งของลงกล่อง 
2.  ตกัลกูปัดใส่ขวด 
3.  ใชช้อ้นตกัอาหารรับประทาน   

สามารถใชช้อ้นตกัอาหารรับประทานได้
เอง 

4 
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ผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก    กรณีที� 12  น้องสายฟ้า 

ระหว่างวนัที�  28  มกราคม  2551    ถึงวันที�  30  พฤษภาคม   2551   เป็นเวลา   16 สัปดาห์ 
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กล้ามเนื3อเลก็ กล้ามเนื3อใหญ่

ภาษาและการสื�อสาร สังคมและการช่วยเหลือตนเอง
 

 

จากกราฟแสดงให้เห็นวา่  นอ้งสายฟ้ามีพฒันาการทางดา้นทกัษะกลา้มเนืAอเลก็  กลา้มเนืAอ
ใหญ่  ภาษาและการสื อสาร  สังคมและการช่วยเหลอืตนเองที ดีขึAนตามลาํดบั  

ทักษะกล้ามเนื3อเล็ก  พฒันาจากการที นอ้งสายฟ้าระบายสีในกรอบไดโ้ดยผูป้กครอง 
จบัมือทาํเมื อพฒันาไปได ้ 10 สัปดาห์  พบว่านอ้งสายฟ้าสามารถระบายสีในกรอบไดด้ว้ยตนเอง  
และสามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา 14 สัปดาห์    

ทักษะกล้ามเนื3อใหญ่  พฒันาจากการที นอ้งสายฟ้าไม่สามารถปั นจกัรยานที มีลอ้ช่วยได ้ 
เมื อพฒันาไปได ้ 6 สัปดาห์ พบวา่ นอ้งสายฟ้าสามารถปั นจกัรยานที มีลอ้ช่วยไดด้ว้ยตนเอง และ
สามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา 8 สัปดาห ์

ทักษะภาษาและการสื�อสาร  พฒันาจากการที นอ้งสายฟ้าไม่สามารถบอกชื อภาพได ้   เมื อ
พฒันาไป  8  สัปดาห์  พบวา่นอ้งสายฟ้าบอกชื อภาพไดถู้กตอ้ง  และสามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วใน
เวลา  10  สัปดาห์ 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง  พฒันาจากการที นอ้งสายฟ้าไม่สามารถใชช้อ้น
ตกัอาหารรับประทานได ้ เมื อพฒันาไปได ้ 6 สัปดาห์  พบว่านอ้งสายฟ้าสามารถใชช้อ้นตกัอาหาร
รับประทานไดด้ว้ยตนเอง   และสามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา  8  สัปดาห์ 

 

 

 ระดับความสามารถ 

 สัปดาห์ที� 
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ตัวอย่าง  ภาพกิจกรรมที�ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ   กรณีที�  12   น้องสายฟ้า 

   ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื3อเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื3อใหญ่   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและการสื�อสาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 
 
 
 
 
 
 

 

ระบายสีในกรอบพลาสติก

ลูกฟูก 

 
 

ระบายสีภาพที�มีขอบนูน 

 
ปั�นจักรยานโดยผู้ปกครองช่วย

ช่วย 

 
ปั�นจักรยาน 

 

บอกชื�อภาพ 
 

ชี3ภาพเมื�อเอ่ยชื�อ 

 

ตักสิ�งของลงกล่อง 
 

ตักลกูปัดใส่ขวด 
 

 

ใช้ช้อนตักอาหาร 

 
 

ระบายสีภาพที�มีขอบหนา 


