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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การเตรียมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับ 

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย โรงเรียนบานขุนแมรวม 
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บทคัดยอ 
 
 การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) จัดทําแผนการจัดการศึกษา         
เฉพาะบุคคลสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย กําลังเรียนอยูช้ันประถมศึกษาปท่ี 4      
2) วิเคราะหอุปสรรคในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ 3) เพื่อจดัทําคูมือการ
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับครู กรณศึีกษาท่ีใชในการศึกษา คือ ครู จํานวน 14 คน 
และนกัเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย เพศชาย อายุ 10 ป จํานวน 1 คน โรงเรียนบานขุนแมรวม 
อําเภอกัลยาณวิัฒนา จังหวดัเชียงใหม ในระหวางภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 เคร่ืองมือที่ใช      
ในการคนควา ประกอบดวย   1) แบบทดสอบความรูของครูกอนและหลังอบรมการคดักรองและ          
การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจในการเขารับอบรม 
ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดโดยวิธีการเขียนเชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบวา 

1. ภายหลังจากการอบรมครูมีความรูเพิ่มข้ึนเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ โดยเฉพาะ            
การคัดกรองและการสรางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และสามารถจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย เพศชาย อายุ 10 ป 

2. อุปสรรคในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสวนใหญเกดิจาก ครูผูสอนมี 
ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการศึกษาพิเศษแตไมสามารถนําไปประยกุตใชได เนื่องจากขาดทักษะใน
การสอนและมีทัศนคติเชิงลบตอความพิการ  



จ 
 
 3.  คูมือการจัดทําแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับครู ไดจัดทําบนพ้ืนฐานทักษะ
ความรูของครู และความสอดคลองของอุปสรรคและปญหาในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
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ABSTRACT 
  
 The objective of this independent study was to 1) conduct the individualized education 
program (IEP) for the student with physical impairment who was in Prathom Suksa 4, 2) analyze 
barriers when conducting the IEP, and 3) conduct an IEP guideline for teacher. The subjects were 
14 teachers and the 10-year old boy with physical impairment, Ban Khunmaeruam School, 
Galyani Vadhana District, Chiang Mai Province during second semester in the academic year 
2010. The main instruments included 1) a questionnaire on knowledge of teachers before and 
after screening and IEP seminar and training, and 2) a satisfaction questionnaire. The data were 
analyzed using frequencies and means and presented in tables with descriptive explanation. 
 The following general findings were formulated. 
 1. Teachers slightly gained more knowledge about special education, especially 
screening and IEP after the training and was able to conduct IEP for the 10-year old boy with 
physical impairment. 
    2. Barriers in conducting IEP were mainly related to skills and negative attitudes 
regarding disabilities Most teachers could not apply their knowledge into practice.  
 3. The IEP guideline for teachers was conducted based on teachers knowledge and 
skills, and the concerns regarding barriers in conducting IEP. 


