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แผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนที�มีความต้องการจําเป็นพิเศษ   กรณีที� 19 

 
1.    ข้อมูลส่วนบุคคล 

        ชื�อ-สกุล ( นามสมมุติ)    นอ้งแบง้ค ์
         เลขประจําตัวประชาชน 0-0000-00000-01-9 
         วัน/เดือน/ปีเกิด  27  สิงหาคม  2547      อายุ   4   ปี    ศาสนา  พุทธ 
           ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้  บา้นเลขที" ........ หมู่ที".....  ชื"อหมู่บา้น.........    ตาํบล...........      
                                              อาํเภอเมือง     จงัหวดัอุดรธานี   41000 
            ความบกพร่อง/ประเภทความพิการ   บุคคลออทิสติก       
 

2.  ความสามารถพื4นฐานก่อนการพัฒนาศักยภาพ 

1)  ทักษะกล้ามเนื4อเลก็  สามารถระบายสีในท่าขดัถูได ้แต่ยงัไม่สามารถระบายสีใหอ้ยู่ในกรอบ 
ได ้
        2)  ทักษะกล้ามเนื4อใหญ่   สามารถวิ"งไดค้ลอ่งแคล่ว แต่ยงัไม่สามารถปั"นจกัรยานที"มีลอ้ช่วยได ้

3)  ทักษะภาษาและการสื�อสาร   หยิบสิ"งของไดถู้กตอ้งเป็นบางอย่างเมื"อเอ่ยชื"อ แต่ยงัไมส่ามารถ 
หยิบรูปภาพไดถ้กูตอ้ง 
        4)  ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง    ถอดเสื7อยืดไดเ้อง แต่ยงัไมส่ามารถปลดกระดุม
และถอดเสื7อผ่าหนา้ได ้           
        จุดเด่น   เรียนรู้จากการมองไดดี้ 
        จุดด้อย   ไมช่อบเสียงดงั  หลกีเลี"ยงการใชมื้อทาํกิจกรรม 
        จุดประสงค์ในการพฒันาศกัยภาพ   กิจกรรมและสื"อที"ใชใ้นการพฒันา    ความสามารถตาม
พฒันาการหลงัการพฒันา   แสดงรายละเอยีดในบนัทึกผลการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสตกิ   
             เกณฑใ์นการประเมินระดบัความสามารถ   ตามจดุประสงคใ์นการพฒันาศกัยภาพ มีดงันี7   

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)     นอ้งแบง้ค ์ เพศ  ชาย         วันเดอืนปีเกิด   27  สิงหาคม  2547               อายุ   4   ปี 
วันที�เริ�มต้นพัฒนา               28  มกราคม  2551      วันที�สิ4นสุดการพัฒนา 30  พฤษภาคม   2551       ใช้เวลา        16         สัปดาห์  
 

จุดประสงค์ในการพัฒนา 
คะแนน 

ก่อนพัฒนา 
กิจกรรมและสื�อที�ใช้ในการพัฒนา ความสามารถหลังการพัฒนา 

คะแนน 

หลังพฒันา 

ทักษะกล้ามเนื4อเล็ก 

 ระบายสีภาพในกรอบได ้
0 1.  ระบายสีภาพในกรอบพลาสติกลูกฟูก 

2.  ระบายสีภาพที"มีขอบนูน 
3.  ระบายสีภาพที"มีขอบหนา 

สามารถระบายสีภาพในกรอบไดอ้ย่าง
คล่องแคล่วโดยออกนอกขอบไมเ่กิน 1.5 
เซนติเมตร   

4 

ทักษะกล้ามเนื4อใหญ่ 
ปั"นจกัรยานที"มีลอ้ช่วย 

0 1. ปั"นจกัรยานโดยผูป้กครองช่วย 
2.  ปั7 นจกัรยานตามคาํสั"ง 

สามารถปั"นจกัรยานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 4 

ทักษะภาษาและการสื�อสาร 

หยิบรูปภาพไดถ้กูตอ้งเมื"อเอย่ชื"อ 

0 1.  จบัคู่ภาพสัตวก์บัสัตวจ์าํลอง 
2.  เลือกภาพสัตวเ์มื"อเอ่ยชื"อจาก  2 ตวัเลือก 
3.  เลือกภาพสัตวเ์มื"อเอ่ยชื"อจาก  4 ตวัเลือก 

สามารถหยิบภาพไดถู้กตอ้งเมื"อเอ่ยชื"อ 4 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง   
ปลดกระดุมและถอดเสื7อผ่าหนา้ได ้

0 1.  ถอดเสื7อผ่าหน้าไดเ้อง 
2.  ถอดกระดุมขนาดใหญ่จากชุดฝึกจาํลอง 
3.  ปลดกระดุมและถอดเสื7อผ่าหนา้ 

สามารถปลดกระดุมและถอดเสื7อผ่าหนา้ได้
อย่างคล่องแคล่ว 

4 
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ผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก  กรณีที�  19   น้องแบ้งค์ 

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

ภาษาและการสื�อสาร สังคมและการช่วยเหลือตนเอง
 

 

 
จากกราฟแสดงให้เห็นว่า  นอ้งแบง้คมี์พฒันาการทางดา้นทกัษะกลา้มเนื7อเล็ก  กลา้มเนื7อใหญ่  ภาษาและ

การสื"อสาร  สังคมและการช่วยเหลือตนเองที"ดีขึ7นตามลาํดบั  
ทักษะกล้ามเนื4อเล็ก  พฒันาจากการที"นอ้งแบง้ค์ไม่สามารถระบายสีภาพในกรอบได ้   

เมื"อพฒันาไป  6  สัปดาห์  พบว่า  นอ้งแบง้คส์ามารถระบายสีภาพในกรอบไดด้ว้ยตนเอง  และ
สามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา 8  สัปดาห์    

ทักษะกล้ามเนื4อใหญ่  พฒันาจากการที"นอ้งแบง้ค์ไม่สามารถปั"นจกัรยานที"มีลอ้ช่วยได ้ เมื"อ
พฒันาไปได ้ 6  สัปดาห์ พบวา่ นอ้งแบง้คส์ามารถปั"นจกัรยานที"มีลอ้ช่วยไดด้ว้ยตนเอง  และ
สามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา  8  สัปดาห์ 

ทักษะภาษาและการสื�อสาร  พฒันาจากการที"นอ้งแบง้ค์ไม่สามารถหยิบรูปภาพไดถ้กูตอ้ง
เมื"อเอ่ยชื"อ   เมื"อพฒันาไป  6  สัปดาห์  พบวา่ นอ้งแบง้คส์ามารถหยิบรูปภาพไดถู้กตอ้งเมื"อเอย่ชื"อ  
และสามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา  10  สัปดาห์ 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง  พฒันาจากการที"นอ้งแบง้ค์ไม่สามารถปลด
กระดุมและถอดเสื7อผ่าหนา้ได ้ เมื"อพฒันาไป  8  สัปดาห์  พบวา่ นอ้งแบง้คส์ามารถปลดกระดุมและ
ถอดเสื7อผ่าหน้าไดด้ว้ยตนเอง   และสามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา  12  สัปดาห์ 

 

 ระดับความสามารถ 

 สัปดาห์ที� 
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ตัวอย่าง  ภาพกิจกรรมที�ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ   กรณีที�  19   น้องแบ้งค์ 

   ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื4อเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 

   ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื4อใหญ่   
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและการสื�อสาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบายสีในกรอบพลาสติก

ลูกฟูก 

 
 

ระบายสีภาพที�มีขอบนูน 

 
 

ระบายสีภาพที�มีขอบหนา 

 
ปั�นจักรยานโดยผู้ปกครอง

ช่วย 

 
 

ปั�นจักรยาน 

 

จับคู่ภาพสัตว์ 

กับสัตว์จําลอง 

 
 

เลือกภาพสัตว์จาก  2 ภาพ 

 
 

เลือกภาพสัตว์จาก  4 ภาพ 

 
 

ถอดกระดุมชุดฝึกจําลอง 

 

ปลดกระดมุและ 

ถอดเสื4อผ่าหน้า 
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