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แผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนที�มีความต้องการจําเป็นพิเศษ   กรณีที�  15 

 
1.   ข้อมูลส่วนบุคคล 

        ชื�อ-สกุล ( นามสมมุติ)  นอ้งแบม 
        เลขประจําตัวประชาชน 0-0000-00000-01-5 
       วัน/เดือน/ปีเกิด  18  พฤษภาคม  2547    อายุ  3   ปี    ศาสนา  พุทธ 
        ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้  บา้นเลขที" ........ หมู่ที".....  ชื"อหมู่บา้น.........    ตาํบล...........      
                                                     อาํเภอเมือง      จงัหวดัขอนแก่น    รหสัไปรษณีย ์ 40000   
          ความบกพร่อง/ประเภทความพิการ   บุคคลออทิสติก       
 

2.  ความสามารถพื4นฐานก่อนการพัฒนาศักยภาพ 

        1)  ทักษะกล้ามเนื4อเลก็    สามารถใชมื้อหยิบวตัถุไดแ้ต่ประคองวตัถไุดไ้ม่นาน แต่ยงัไม่
สามารถหยิบวตัถุใส่ใน ภาชนะได ้          
        2)  ทักษะกล้ามเนื4อใหญ่   สามารถเดินและเคลื"อนไหวร่างกายไดค้ลอ่งแคล่ว แต่ยงัไม่
สามารถกระโดดสองเทา้ไดส้มวยั 

3)  ทักษะภาษาและการสื�อสาร   สามารถเขา้ใจคาํสั"ง หา้ม หรือหยดุ แต่ยงัไม่สามารถปฏิบตัิตาม 
คาํสั"งได ้
        4)   ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง    รับประทานอาหารไดเ้มื"อผูใ้หญป้่อน แต่ยงั
ไม่สามารถใชช้อ้นตกัอาหารรับประทานเองได ้           
        จุดเด่น   การเคลื"อนไหวคล่องแคล่ว   
        จุดด้อย   ไม่สบตา  ร้องไหไ้ม่มีเหตุผล  นั"งทาํกิจกรรมไดไ้ม่นาน 
        จุดประสงคใ์นการพฒันาศกัยภาพ   กิจกรรมและสื"อที"ใชใ้นการพฒันา    ความสามารถตาม
พฒันาการหลงัการพฒันา   แสดงรายละเอยีดในบนัทึกผลการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก   
              เกณฑใ์นการประเมินระดบัความสามารถ   ตามจดุประสงคใ์นการพฒันาศกัยภาพ มีดงันีB   

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)  นอ้งแบม                 เพศ  หญิง             วันเดอืนปีเกิด   18  พฤษภาคม  2547                  อายุ   4     ปี 
วันที�เริ�มต้นพัฒนา        28  มกราคม  2551                       วันที�สิ4นสุดการพัฒนา 30  พฤษภาคม   2551 ใช้เวลา        16     สัปดาห์  
 

จุดประสงค์ในการพัฒนา คะแนน 

ก่อนพฒันา 
กิจกรรมและสื�อที�ใช้ในการพัฒนา ความสามารถหลังการพัฒนา คะแนน 

หลังพฒันา 

ทักษะกล้ามเนื4อเล็ก 

สามารถหยิบวตัถุใส่ภาชนะได ้
0 1.  หยิบลูกสะบา้ใส่กล่อง 

2.  หยิบยางลบใส่ขวด 
3.  หยิบเหรียญลงกลอ่ง 

สามารถหยิบวตัถุใส่ในภาชนะไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว   

4 

ทักษะกล้ามเนื4อใหญ่ 
สามารถกระโดดเทา้ลอยจากพืBนได ้

0 1.  กระโดดบนแทมโพลนี 
2.  กระโดดบนพืBน 

สามารถกระโดดลงเทา้ลอยพน้จากพืBนได้
อย่างคลอ่งแคล่ว 

4 

ทักษะภาษาและการสื�อสาร 

สามารถปฏิบตัิตามคาํสั"งง่ายๆ ได ้

0 1.  ปฏิบตัิตามคาํสั"งโดยมีท่าทาง
ประกอบ 
2.  ปฏิบตัิตามคาํสั"ง 

สามารถปฏิบตัิตามคาํสั"งง่ายๆ เช่น  สวสัดี  
ยกมือ  ตบมอื  ลุกขึBน  นั"งลง  เป็นตน้ 

4 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง   
สามารถใชช้อ้นตกัอาหารรับประทาน
ไดเ้อง 

0 1.  ตกัสิ"งของลงกล่อง 
2.  ตกัลกูปัดใส่ขวด 
3.  ใชช้อ้นตกัอาหารรับประทาน   

สามารถใชช้อ้นตกัอาหารรับประทานไดเ้อง 4 

 
2

6
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ผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก  กรณีที� 15  น้องแบม 

ระหว่างวนัที�  28  มกราคม  2551   ถึงวันที�  30  พฤษภาคม   2551   เป็นเวลา   16  สัปดาห์ 
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กล้ามเนื4อเลก็ กล้ามเนื4อใหญ่

ภาษาและการสื�อสาร สังคมและการช่วยเหลือตนเอง
 

 

จากกราฟแสดงให้เห็นวา่  นอ้งแบมมีพฒันาการทางดา้นทกัษะกลา้มเนืBอเลก็  กลา้มเนืBอ
ใหญ่  ภาษาและการสื"อสาร  สังคมและการช่วยเหลอืตนเองที"ดีขึBนตามลาํดบั  

ทักษะกล้ามเนื4อเล็ก  พฒันาจากการที"นอ้งแบมไม่สามารถหยิบวตัถุใส่ภาชนะได ้  เมื"อ 
พฒันาไปได ้ 6 สัปดาห์  พบวา่นอ้งแบมสามารถหยิบวตัถุใส่ภาชนะไดด้ว้ยตนเอง  และสามารถทาํ
ไดค้ล่องแคล่วในเวลา 8  สัปดาห์    

ทักษะกล้ามเนื4อใหญ่  พฒันาจากการที"นอ้งแบมไม่สามารถกระโดดเทา้ลอยจากพืBนได ้ เมื"อ
พฒันาไปได ้ 10  สัปดาห์ พบวา่ นอ้งแบมสามารถกระโดดเทา้ลอยจากพืBนไดด้ว้ยตนเอง  และ
สามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา  14  สัปดาห์ 

ทักษะภาษาและการสื�อสาร  พฒันาจากการที"นอ้งแบมไม่สามารถปฏิบติัตามคาํสั"งง่ายๆ ได ้   
เมื"อพฒันาไป  6  สัปดาห์  พบวา่นอ้งแบมสามารถปฏิบติัตามคาํสั"งง่ายๆ ได ้ และสามารถทาํได้
คล่องแคล่วในเวลา  12  สัปดาห ์

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง  พฒันาจากการที"นอ้งแบมไม่สามารถใชช้อ้นตกั
อาหารรับประทานไดเ้อง  เมื"อพฒันาไป  8  สัปดาห์  พบวา่นอ้งแบมสามารถใชช้อ้นตกัอาหาร
รับประทานไดด้ว้ยตนเอง   และสามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา  10  สัปดาห ์

 

 

 ระดับความสามารถ 

 สัปดาห์ที� 
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ภาพกิจกรรมที�ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ   กรณีที�  15   น้องแบม 

   ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื4อเล็ก 

 

 

 
 
 
 
 

    ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื4อใหญ่   
 

 

 

 

 

 

 
 

    ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและการสื�อสาร 
 

 

 

 

 

 
 

 
    ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หยิบลูกสะบ้าใส่กล่อง 

 

หยิบยางลบใส่ขวด 

 

หยิบเหรียญลงกล่อง 

 
กระโดดบนแทมโพลีน 

 
กระโดดสองเท้าลอนบนพื4น 

 
ปฏิบัติตามคําสั�ง 

 

ปฏิบัติตามคาํสั�งโดยมีท่าทาง
ประกอบ 

 

 

ตักสิ�งของลงกล่อง 
 

ตักลกูปัดใส่ขวด 
 

 

ใช้ช้อนตักอาหาร 


