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แผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนที�มีความต้องการจําเป็นพิเศษ   กรณีที� 18 
 

1.    ข้อมูลส่วนบุคคล 
        ชื�อ-สกุล (นามสมมุติ)  นอ้งบิ�ก 
        เลขประจําตัวประชาชน 0-0000-00000-01-8 
        วัน/เดือน/ปีเกิด  27  กรกฎาคม  2545      อาย ุ  6   ปี    ศาสนา  พุทธ 
        ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้  บา้นเลขที! ........ หมู่ที!.....  ชื!อหมู่บา้น.........    ตาํบล...........      
                                                     อาํเภอโกสุมพิสัย     จงัหวดัมหาสารคาม   รหสัไปรษณีย ์   44140 
        ความบกพร่อง/ประเภทความพิการ   บุคคลออทสิติก   
     

2.  ความสามารถพื5นฐานก่อนการพัฒนาศักยภาพ 
1)  ทักษะกล้ามเนื5อเลก็    สามารถระบายสีในท่าขดัถูได ้แต่ยงัไม่สามารถระบายสีใหอ้ยูใ่น 

กรอบได ้
        2)  ทักษะกล้ามเนื5อใหญ่   กระโดดอยู่กบัที!ได ้แต่ยงัไม่สามารถกระโดดไปขา้งหนา้ได ้

3)  ทักษะภาษาและการสื�อสาร   สามารถปฏิบติัตามคาํสั!งง่าย ๆ ได ้ แต่ยงัไม่สามารถชี< ส่วน 
ต่าง ๆ  ของร่างกายได ้
        4)   ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง    รับประทานอาหารไดเ้มื!อผูใ้หญป้่อน  แต่
ยงัไม่สามารถใชช้อ้นตกัอาหารรับประทานเองได ้
        จุดเด่น   อารมณ์ดี   เคลื!อนไหวคลอ่งแคล่ว 
        จุดด้อย   ไม่สบตา  ไม่นิ!ง  นั!งทาํกิจกรรมไดไ้ม่นาน 
        จุดประสงคใ์นการพฒันาศกัยภาพ   กิจกรรมและสื!อที!ใชใ้นการพฒันา    ความสามารถตาม
พฒันาการหลงัการพฒันา   แสดงรายละเอยีดในบนัทึกผลการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก    
             เกณฑใ์นการประเมินระดบัความสามารถ   ตามจุดประสงคใ์นการพฒันาศกัยภาพ 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)    นอ้งบิ�ก    เพศ  ชาย             วันเดอืนปีเกิด   27  กรกฎาคม  2545                   อายุ   6    ปี 
วันที�เริ�มต้นพัฒนา          28  มกราคม  2551                   วันที�สิ5นสุดการพัฒนา 30  พฤษภาคม   2551      ใช้เวลา   16         สัปดาห์  
 

จุดประสงค์ในการพัฒนา 
คะแนน 

ก่อนพัฒนา กิจกรรมและสื�อที�ใช้ในการพัฒนา ความสามารถหลังการพัฒนา 
คะแนน 

หลังพฒันา 

ทักษะกล้ามเนื5อเล็ก 
 สามารถระบายสีภาพในกรอบได ้

0 1.  ระบายสีภาพในกรอบพลาสติกลูกฟูก 
2.  ระบายสีภาพที!มีขอบนูน 
3.  ระบายสีภาพที!มีขอบหนา 

สามารถระบายสีภาพในกรอบไดอ้ย่าง
คล่องแคล่วโดยออกนอกขอบไมเ่กิน 
1.5 เซนตเิมตร   

4 

ทักษะกล้ามเนื5อใหญ่ 
สามารถกระโดดไปขา้งหนา้ไกล 15-20 
เซนติเมตรได ้

0 1.  กระโดดไปขา้งหนา้ประกอบเพลง “กระต่าย”  
2.  กระโดดไปขา้งหนา้ตามจงัหวะกลอง 
3.  กระโดดไปขา้งหนา้บนแผ่นสติกเกอร์ 
สีระยะห่าง 20 เซนตเิมตร 

สามารถกระโดดไปขา้งหนา้ไดไ้กล 20  
เซนตเิมตรไดด้ว้ยตนเองอย่าง
คล่องแคล่ว 

4 

ทักษะภาษาและการสื�อสาร 
สามารถชี< ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได ้ 
4 – 6 ส่วน 

0 1.  ติดภาพอวยัวะลงบนภาพร่างกาย 
2.  ชี<อวยัวะของร่างกายตามคาํบอก 6  ส่วน 

สามารถชี<อวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ได ้ 6 ส่วน แต่ยงัไม่คลอ่งแคล่ว 
 

4 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือ
ตนเอง   
สามารถใชช้อ้นตกัอาหารรับประทานเอง 

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

สามารถใชช้อ้นตกัอาหารรับประทาน
ไดเ้องอยา่งคล่องแคล่ว 

4 

2
7
9
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ผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก   กรณีที� 18   น้องบิ>ก 
ระหว่างวนัที�  28  มกราคม  2551    ถึงวันที�  30  พฤษภาคม   2551   เป็นเวลา   16  สัปดาห์ 
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กล้ามเนื5อเลก็ กล้ามเนื5อใหญ่

ภาษาและการสื�อสาร สังคมและการช่วยเหลือตนเอง
 

 
 

จากกราฟแสดงให้เห็นวา่  นอ้งบิ�กมีพฒันาการทางดา้นทกัษะกลา้มเนื<อเลก็  กลา้มเนื<อใหญ่  
ภาษาและการสื!อสาร  สังคมและการช่วยเหลือตนเองที!ดีขึ<นตามลาํดบั  

ทักษะกล้ามเนื5อเล็ก  พฒันาจากการที!นอ้งบิ�กไม่สามารถระบายสีภาพในกรอบได ้ 
เมื!อพฒันาไป  8 สัปดาห์  พบวา่นอ้งบิ�กสามารถระบายสีภาพในกรอบไดด้ว้ยตนเอง  และสามารถ
ทาํไดค้ล่องแคล่วในเวลา 14  สัปดาห์    

ทักษะกล้ามเนื5อใหญ่  พฒันาจากการที!นอ้งบิ�กไม่สามารถกระโดดไปขา้งหนา้ได้  เมื!อ
พฒันาไปได ้ 6  สัปดาห์ พบวา่ นอ้งบิ�กสามารถกระโดดไปขา้งหนา้ไกล  15-20  เซนติเมตรไดด้ว้ย
ตนเอง  และสามารถทาํไดค้ล่องแคล่วในเวลา  10  สัปดาห์ 

ทักษะภาษาและการสื�อสาร  พฒันาจากการที!นอ้งบิ�กไม่สามารถชี<ส่วนต่างๆ ของร่างกายได ้  
เมื!อพฒันาไป  12  สัปดาห์  พบวา่นอ้งบิ�กสามารถชี< ส่วนต่างๆ ของร่างกายไดถ้กูตอ้ง  6 ส่วน  และ
สามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา  16  สัปดาห์ 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง  พฒันาจากการที!นอ้งบิ�กไม่สามารถใชช้อ้นตกั
อาหารรับประทานได ้ เมื!อพฒันาไป  6  สัปดาห์  พบวา่นอ้งบิ�กสามารถใชช้อ้นตกัอาหาร
รับประทานไดด้ว้ยตนเอง   และสามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา  8  สัปดาห์ 

 

 

 ระดับความสามารถ 

 สัปดาห์ที� 
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ตัวอย่าง ภาพกิจกรรมที�ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ   กรณีที�  18  น้องบิ>ก 

   ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื5อเล็ก 

 

 

 
 
 
 
 
 

   ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื5อใหญ่   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

   ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและการสื�อสาร 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
   ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กระโดดเพลง “กระต่าย” 

 

 

กระโดดตามจังหวะกลอง 

 

 
 

กระโดดบนแผ่นสตกิเกอร์ 

 

 

ระบายสีในกรอบพลาสติกลูกฟูก 

 
 

ระบายสีภาพที�มีขอบนูน 

 
 

ระบายสีภาพที�มีขอบหนา 

 

ติดภาพอวัยวะร่างกาย 

    

 

ชี5อวัยวะตามคําบอก 

 

ตักสิ�งของลงกล่อง 
 

ตักลกูปัดใส่ขวด 
 

 

ใช้ช้อนตักอาหาร 


