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การจัดช่ วงเชื่อมต่ อในการจัดการศึกษาสํ าหรับผู้เรียนพิการ
โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ1
จากอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities หรื อ C.R.P.D.)
ซึ่งเป็ นกฏหมายระหว่างประเทศที่มีความสําคัญและมีผลต่อการกําหนดนโยบายด้านคนพิการของทุกประเทศสมาชิก
จํานวน 126 ประเทศทัว่ โลกประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 28
สิ งหาคม 2551 อนุสญ
ั ญานี้อยูบ่ นพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรี ที่มีมาแต่กาํ เนิด การเคารพขีดความสามารถของเด็ก
พิการที่มีพฒั นาการอย่างต่อเนื่อง ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยรัฐประกันการมีระบบการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมในทุกระดับและ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ไม่ถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษาทัว่ ไป และไม่เสี ยค่าใช้จ่ายเพราะเหตุแห่งความพิการ
ได้รับการอํานวยความสะดวกในการศึกษา ประเทศไทยได้บญั ญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการขึ้นอย่างครอบคลุมและเพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวติ ที่ดีต้ งั แต่แรกเกิดหรื อแรกพบความพิการ จึงมี
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กาํ หนดให้คนพิการได้รับการฟื้ นฟู
สมรรถภาพ สามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศกั ดิ์ศรี แห่งความเป็ นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทัว่ ไป มีส่วนร่ วมทาง
สังคมอย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยอาศัยกระบวนการทาง
การแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรื อกระบวนการอื่นใด ที่มีหลักการสําคัญ คือ การสร้างสังคมที่บูรณา
การเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม สร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครื อข่ายในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานด้านคนพิการอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นการเชื่อมต่อที่ประสิ ทธิภาพจะช่วยให้คนพิการ
ในแต่ละช่วงอายุสามารถข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้อย่างราบรื่ น สามารถช่วยตนเองได้ มีโอกาสทํางานหรื อ
ดําเนินชีวิตอยุใ่ นสังคมอย่างอิสระ
หลักการและแนวคิดเกีย่ วกับการจัดช่ วงเชื่อมต่ อในการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนพิการ
ความหมายของการจัดช่ วงเชื่อมต่ อ (Transition)
การจัดช่วงเชื่อมต่อ(Transition) ในความหมายทัว่ ไป คือ การเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง เช่น
การเปลี่ยนแปลงจากสถานที่ สภาพแวดล้อม ระยะเวลา จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง โดยมีเป้ าหมายอยูข่ า้ งหน้าที่มีสภาพ
ดีกว่าปัจจุบนั ดังนั้น การจัดช่วงเชื่อมต่อสําหรับผูเ้ รี ยนพิการจึงอาจหมายถึงกระบวนการเลื่อนระดับการดําเนินชีวติ
จากระดับหนึ่งไปสู่ อีกระดับหนึ่ง เช่น จากบ้านสู่ศูนย์เตรี ยมความพร้อมก่อนวัยเรี ยน ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรี ยน
จากชั้นเรี ยนสู่ช้ นั เรี ยน และจากโรงเรี ยนสู่ชุมชน เป็ นต้น โดยการดําเนินการจัดช่วงเชื่อมต่อต้องมีการวางแผนและ
จัดทําแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นหลักประกันว่า ผูเ้ รี ยนพิการจะได้รับการเตรี ยมความ
พร้อมในการจัดช่วงเชื่อมต่อ เช่นเดียวกับการมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ส่ วนแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ
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ผูอ้ าํ นวยการเชี่ยวชาญ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่ วนกลาง กรุ งเทพมหานคร
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(Transition Plan) เป็ นแผนที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนถึงการพัฒนาผูเ้ รี ยนพิการ ระบุจุดแข็งหรื อความต้องการจําเป็ นที่
สัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงของชีวิต โดยความร่ วมมือของผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดทําแผนฯ
การวางแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อสําหรับคนพิการ เน้นหลักการการวางแผนโดยมีคนพิการเป็ นศูนย์กลาง มี
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างเป้ าหมายชีวติ หลังสําเร็ จการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยระบุแผนช่วงเชื่อมต่อที่เหมาะสม
สอดคล้องกับเป้ าหมายในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นหรื อองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือให้คนพิการประสบความสําเร็ จในการดําเนินชีวติ หลังจบการศึกษาโดยตระหนัก
ถึงความต้องการจําเป็ นของคนพิการ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสนับสนุนการดํารงชีวิตส่ วนบุคคล 2) เพือ่ ให้ครอบครัว
ของคนพิการได้วางแผนอนาคตในเชิงบวกแก่ผเู ้ รี ยนพิการหรื อครอบครัวและ 3) เพื่อเป็ นการเน้นยํ้าจุดแข็งของคน
พิการมากกว่าความบกพร่ อง (Mazzotti et all, 2009)
สรุ ปได้วา่ การจัดช่วงเชื่อมต่อคือ การช่วยให้คนพิการและครอบครัวได้วางแผนอนาคตเกี่ยวกับชีวติ ของคน
พิการโดยมีการวางเป้ าหมายระยะยาว ออกแบบประสบการณ์ในการจัดการศึกษาแต่ละระดับเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูเ้ รี ยน
พิการได้รับการฝึ กทักษะที่จาํ เป็ น เชื่อมโยงไปสู่ความสําเร็จตามเป้ าหมาย รวมทั้งการวางแผนการเชื่อมโยงจาก
โรงเรี ยนสู่ชุมชน กระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อ มีเป้ าหมายเพือ่ ให้คนพิการและครอบครัวมีความรู ้ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่เชื่อมต่อไปสู่วยั ผูใ้ หญ่ที่ประสบความสําเร็ จได้(Roger& George,2004) การวางแผนการจัดช่วง
เชื่อมต่อจึงเป็ นบริ การที่มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ในการสร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนพิการประสบความสําเร็จในการดําเนิน
ชีวิตในอนาคต เป็ นการเตรี ยมผูเ้ รี ยนพิการให้สามารถเข้าสู่ สงั คม และพึ่งพาตนเองได้ เปรี ยบเสมือนการสร้างสะพาน
เชื่อมระหว่างชีวิตในวัยเรี ยนไปสู่การดํารงชีวติ ในวัยผูใ้ หญ่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งให้ความหมายของการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ ว่า คือการฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการ การส่ งเสริ มและพิทกั ษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถดํารงชีวติ
อิสระ มีศกั ดิ์ศรี แห่งความเป็ นมนุษย์ และเสมอภาคกับบุคคลทัว่ ไป มีส่วนร่ วมกับสังคมอย่างเต็มที่และมี
ประสิ ทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น การวางแผนการจัดช่วง
เชื่อมต่อจึงมีประโยชน์และสอดรับกับหลักการดังกล่าว เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนพิการสามารถผ่านระยะต่าง ๆ ของชีวิต และอยู่
ร่ วมในสังคมได้อย่างเต็มตามศักยภาพสูงสุ ด
กระบวนการจัดช่ วงเชื่อมต่ อ
การจัดช่วงเชื่อมต่อสําหรับผูเ้ รี ยนพิการ มีอยู่ 4 ลักษณะได้แก่ (Beth S. Rous, Rena A. Hallam, , 2006; State
Board of Education North Carolina, 2013)
1) การจัดช่ วงเชื่อมต่ อเพือ่ เข้ าสู่ ระบบโรงเรียน (Transition into the school system) เมื่อครอบครัวของผูเ้ รี ยน
พิการ รับทราบว่าบุตรหลานต้องเข้าเรี ยน จําเป็ นต้องแสวงหาสถานที่เรี ยนสําหรับบุตรหลานเพือ่ เข้าสู่ระบบ

3

การศึกษาหรื อระบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ ม ผูป้ กครองจึงเป็ นบุคคลแรกที่แสวงหาบริ การแก่บุตรหลาน โดยการ
ไปพบปะผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น ครู นักวิชาชีพ หรื อแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการศึกษา
การจัดช่วงเชื่อมต่อจากระดับก่อนวัยเรี ยนสู่ระดับอนุบาลเป็ นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเครี ยดของเด็กและของ
ผูป้ กครอง ครู อนุบาลสามารถช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางานร่ วมกันระหว่างผูป้ กครอง บุคลากรในโรงเรี ยน
พ่อแม่มีความต้องการที่จะรับทราบพัฒนาการที่เหมาะสมของเด็กระหว่างอยูใ่ นชั้นเรี ยน โดยสังเกตพฤติกรรมและ
พูดคุยกับครู ประจําชั้น ถ้าครู ระดับก่อนประถมศึกษาจะมีความรู ้เกี่ยวกับลักษณะการเรี ยนรู ้ (Learning styles) และ
ช่วงความสนใจของเด็กแต่ละคน จะช่วยให้ช่วงเชื่อมต่อในระดับก่อนวัยเรี ยนสู่ ระดับอนุบาลมีความราบรื่ น
ผูป้ กครองมีส่วนสนับสนุนการเตรี ยมความพร้อมของเด็ก ดังนี้
(1) เยีย่ มชมโรงเรี ยนที่เด็กจะเข้าไปเรี ยนร่ วมโดยนํานักเรี ยนเข้าพบกับครู อนุบาลและดูกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนจริ ง เช่น การจัดที่นงั่ ห้องนํ้า ตารางเรี ยน การเล่นอิสระ
(2) ศึกษารายการอาหารกลางวัน ความสดใหม่ คุณค่าทางโภชนาการและการสร้างโอกาสให้การ
รับประทานอาหารด้วยตนเอง
(3) ศึกษาเอกสารความรู ้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอนุบาล
(4) ตอบคําถามของเด็กเกี่ยวกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในโรงเรี ยนแก่เด็ก เช่น เด็กจะได้ฟังนิทาน ทํา
กิจกรรมการนับ เล่นกับกลุ่มเพื่อน ทั้งในห้องเรี ยนและท่สนามเด็กเล่น
(5) ศึกษากิจกรรมระหว่างวันของโรงเรี ยนว่าเหมือนหรื อแตกต่างกับกิจกรรมของศูนย์เด็กก่อน
วัยเรี ยนเพื่อเตรี ยมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าเรี ยน
(6) ถ้าโรงเรี ยนที่เด็กเข้าไปเรี ยนในโรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนที่หลากหลายมากกว่าเน้นการ
จัดการเรี ยนการสอนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น เชื้อชาติ วัฒนธรรม หรื อความพิการ ผูป้ กครองควรหา
โอกาสชี้แจงคณะกรรมการโรงเรี ยน
(7) อธิบายเด็กเกี่ยวกับการเดินทางไป-กลับโรงเรี ยน ว่ามีความปลอดภัยสะดวก
(8) สร้างความมัน่ ใจแก่เด็กว่าที่โรงเรี ยนมีกิจกรรมน่าสนใจและสนุกทุกวัน
(9) ตรวจสอบความความสามารถและทักษะพื้นฐานการดําเนินชีวิตในโรงเรี ยนอนุบาลของเด็ก
หลังจากการดูสถานการณ์จริ ง สัมภาษณ์ครู อนุบาลและสอบถามผูป้ กครอง
1.1) การจัดช่ วงเชื่อมต่ อจากระดับอนุบาลสู่ ระดับประถมศึกษา
เด็กอายุ 7 ถึง 9 ปี เป็ นช่วงของการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของชีวิตเด็ก ทั้งพัฒนาการทางกายภาพ สังคม
อารมณ์ ความสามารถในการคิด แม้วา่ นักเรี ยนจะรู ้สึกมัน่ ใจในตนเองมากขึ้นแต่กจ็ ะมีความวิตกกังวลกับการเข้าสู่
สังคมที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน มีเพื่อน มีนกั เรี ยนมากขึ้น และมีความแตกต่างกับสิ่ งแวดล้อมที่คุน้ เคย เด็กวัยนี้จะมีความรู ้สึก
ไวต่อการถูกวิจารณ์จากคนอื่นทั้งการทํางานที่สาํ เร็ จและไม่สาํ เร็ จ ในวัยนี้เด็กจะเรี ยนรู ้การทํางานเป็ นกลุ่ม เรี ยนรู ้การ
เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี เรี ยนรู ้ที่จะเข้าใจพฤติกรรมของคนอื่นๆ ในช่วงเริ่ มต้นชั้นเรี ยนเด็กจะพยายามปรับปรุ งทักษะการ
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เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ อาจมีปัญหาการมอง แต่กจ็ ะมีความกระตือรื อร้น
ในการทํากิจกรรมทางกายภาพ ในช่วงวัยนี้เด็กจะมีความเข้าใจภาษาเชื่อมโยงกับกระบวนการคิดที่ชดั เจน เรี ยนรู ้วิธีการ
แก้ปัญหาจากการลงมือปฏิบตั ิแต่การเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบยังต้องพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
ครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการส่ งเสริ มทักษะทางสังคม เช่น การช่วยการเจรจาต่อรองและพูดคุยถึง
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความมุ่งมัน่ และการควบคุม
ตนเองในให้ทาํ งานบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดที่ต้ งั ไว้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ครู ยงั เป็ นผูท้ ี่ช่วยให้นกั เรี ยนมีความ
รับผิดชอบและเป็ นเจ้าของการเรี ยนรู ้ของตนเองโดยครู จะเพิม่ ปริ มาณและความยากของการบ้านให้นกั เรี ยนตาม
ความสามารถและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของแต่ละคน
การจัดช่วงเชื่อมต่อการศึกษาระดับอนุบาลไปสู่ประถมศึกษาของเด็กในวัยนี้ เป็ นความท้าทายสําหรับเด็กที่
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเตรี ยมความพร้อมที่สาํ คัญ คือ
(1) การอ่านโดยเป็ นการอ่านเพื่อการเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว
(2) การเริ่ มต้นการเขียนในรู ปแบบที่เป็ นทางการ
(3) การพัฒนากลยุทธ์การแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนในหลายขั้นตอนและ
(4) การเปลี่ยนแปลงจากการประเมินที่ไม่ได้มาตรฐานมาสู่การทดสอบมาตรฐาน
การจัดช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษาระดับอนุบาลไปประถมศึกษาที่ราบรื่ นเป็ นสิ่ งจําเป็ นในการสร้าง
ความสําเร็ จของเด็กทุกคน เด็กต้องการการสนับสนุนกับการพัฒนาอารมณ์และสังคมที่ตอ้ งปรับตัว การสร้างมิตรภาพใหม่
และเรี ยนรู ้ที่จะประสบความสําเร็ จภายในสภาพแวดล้อมของการทดสอบ การจัดการความเครี ยดซึ่งเป็ นการท้าทาย
ความสามารถสูงขึ้น เป้ าหมายการจัดช่วงเชื่อมต่อในระดับนี้เป็ นการออกแบบเพื่อสร้างระบบสนับสนุนสําหรับนักเรี ยนแต่ละ
คน การพัฒนาสภาพแวดล้อมของห้องเรี ยนสําหรับนักเรี ยน ในลักษระการวิจยั ปฏิบตั ิการ
1.2) การจัดช่ วงเชื่อมต่ อระดับประถมศึกษาสู่ ระดับมัธยมศึกษา
นักเรี ยนวัยนี้กาํ ลังย่างเข้าสู่วยั รุ่ นหนุ่มสาวซึ่งมีความแตกต่างกันในตัวนักเรี ยนแต่ละคนทั้งในทักษะ
ทัศนคติ พฤติกรรมและคุณสมบัติ นักเรี ยนมีความต้องการทางสังคม ความรู ้ความเข้าใจอารมณ์และทางกายภาพที่
ไม่ซ้ าํ กันบนพื้นฐานของจิตใจของแต่ละคน เช่น
(1) การมีปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้างเช่น ครู และเพื่อนนักเรี ยนเก่ามากขึ้น
(2) มีความรับผิดชอบและความคาดหวังมากขึ้น
(3) สามารถร่ วมกิจกรรมได้ยาวนานขึ้น
(4) เลือกกีฬาและกิจกรรมนอกหลักสูตร
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(5) สามารถเลือกวิชาการและอาชีพได้
ดังนั้นการเตรี ยมการจัดช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษาที่สาํ คัญ คือ การกําหนดโปรแกรมให้เหมาะสมตรงกับ
ความต้องการจําเป็ นและความสนใจของนักเรี ยนทุกคนตามหลักสูตรทั้งด้านวิชาการและระบบการสนับสนุนเเพือ่ ให้
นักเรี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยน ผูท้ ี่รับผิดชอบและมีส่วนสนับสนุนการจัดช่วงเชื่อมต่อระดับนี้คือ นักเรี ยน
ครอบครัว โรงเรี ยน และชุมชน
1.3) การจัดช่ วงเชื่อมต่ อมัธยมต้ นสู่ ระดับมัธยมปลายหรืออาชีวศึกษา
นักเรี ยนพิการวัยรุ่ นหลายคนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย โดยหวังว่าจะมีทางเลือกในการดําเนินชีวิตมาก
ขึ้นและต้องการมีเพื่อนมากขึ้น แต่นกั เรี ยนจะมีความกังวลเกี่ยวกับการที่จะล้อเลียนโดยนักเรี ยนรุ่ นพี่ที่เก่งกว่า กลัว
ผลการเรี ยนลดลงเนื่องจากอยูใ่ นสังคมที่มีขนาดใหญ่ข้ นึ
ครู และผูป้ กครองต้องร่ วมมือกันเพื่อสร้างความคิดเชิงบวก การจัดการกับความเครี ยดการตอบสนองที่
เหมาะสมในสังคม ทั้งอารมณ์ ร่ างกายและสร้างความต้องการทางวิชาการ ในช่วงปี นี้นกั เรี ยนต้องมีความรู ้สึกเป็ นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม สร้างมิตรภาพจากกิจกรรมและเหตุการณ์ ที่รู้สึกปลอดภัย การสร้างมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้นและ
ลดปั ญหาทางสังคมและอารมณ์ ครู ควรให้ความสําคัญกับการเสริ มให้นกั เรี ยนประสบความสําเร็ จทางวิชาการ
เพิม่ ขึ้น ลดอัตราการออกกลางคัน กลยุทธ์สาํ คัญ คือ การสื่ อสารที่เน้นการทํางานให้ประสบความสําเร็ จ การสร้าง
ความรู ้สึกรักและเป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชน การวางแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อก่อนเข้าสู่ระดับมัธยมปลายหรื อ
อาชีวศึกษา ดังนี้
(1) ปรับปรุ งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการทํางานเพื่อเตรี ยมความพร้อมทางการเรี ยนอาชีวศึกษา
การศึกษาผูใ้ หญ่ การจ้างงานแบบบูรณาการ รวมถึงการจ้างงานที่สนับสนุนการศึกษา และการเป็ นผูใ้ หญ่ที่เป็ น
สมาชิกของชุมชน
(2) การเตรี ยมความพร้อมตามจุดแข็ง ความสนใจ ของคนพิการ เช่น การเรี ยนการสอน บริ การหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในชุมชน การมีส่วนในระบบการจ้างงานของชุมชน การส่ งเสริ มการสร้างงาน
ที่เหมาะสมกับคนพิการ รวมทั้งการประเมินทักษะการทํางานของคนพิการก่อนเข้าสู่ระบบการจ้างงานหรื อการ
ประเมินความสามารถทางการเรี ยนก่อนการเลือกเรี ยนสาขาวิชาที่เหมาะสม
2) การจัดช่ วงเชื่อมต่ อระหว่ างชั้นเรียนและการเลือ่ นชั้น (Transitions between grade levels and class transfers) เมื่อ
ผูเ้ รี ยนพิการจบการศึกษาในแต่ละระดับชั้นและต้องเข้าสู่การศึกษาในชั้นที่สูงขึ้น จําเป็ นต้องเตรี ยมความพร้อม
ผูเ้ รี ยนพิการและครู ผรู ้ ับการเชื่อมต่อในชั้นถัดไป ให้ครู รับทราบข้อมูลและความต้องการจําเป็ นของผูเ้ รี ยนพิการ
เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง ครู ผรู ้ ับการเชื่อมต่อผูเ้ รี ยนพิการจึงควรมาเยีย่ มชั้นเรี ยนของผูเ้ รี ยนพิการ สังเกต
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พฤติกรรม สภาพแวดล้อมของผูเ้ รี ยนพิการ และนําข้อมูลมาเตรี ยมความพร้อมในการจัดชั้นเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนพิการได้
อย่างเหมาะสม
3) การจัดช่ วงเชื่อมต่ อระหว่างโรงเรียน (Transitions between schools) เมื่อผูเ้ รี ยนพิการจบการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาหนึ่งแล้ว หรื อมีการย้ายสถานศึกษา จําเป็ นต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลจากสถานศึกษาเดิมให้
สถานศึกษาใหม่ที่รับส่ งต่อ โดยสถานศึกษาใหม่อาจแต่งตั้งผูป้ ระสานงานที่ให้ผเู ้ รี ยนพิการสามารถติดต่อสอบถาม
ได้ รวมถึงการให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ กครองและผูเ้ รี ยนพิการอื่นในโรงเรี ยนใหม่ รับสมัครเพื่อนอาสาเป็ นพีเ่ ลี้ยงแก่ผเู ้ รี ยน
พิการ และเตรี ยมพร้อมความรู ้ทกั ษะที่จาํ เป็ นในการดําเนินชีวิตในโรงเรี ยนใหม่แก่ผเู ้ รี ยนพิการ
4) การจัดช่ วงเชื่อมต่ อจากระดับมัธยมศึกษาสู่ วยั ผู้ใหญ่ (Transition from secondary school to adult life) เป็ น
การสร้างเป้ าหมายชีวติ หลังออกจากโรงเรี ยน หรื อเมื่อผูเ้ รี ยนพิการสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แล้วต้องการเข้า
สู่ การศึกษาเฉพาะทางหรื อระดับอาชีวศึกษา จําเป็ นต้องได้รับการเตรี ยมความพร้อมด้านอาชีพ การจัดช่วงเชื่อมต่อ
ในระยะนี้ เป็ นระยะสําคัญที่นาํ ไปสู่การพึ่งพาตนเองในการดําเนินชีวิต จึงต้องมีการเตรี ยมแผนการบริ การและแหล่ง
สนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลการเปลี่ยนผ่านที่ดาํ เนินการมาทั้งหมดมาพิจารณาจุดแข็งและเป้ าหมายของ
ผูเ้ รี ยนพิการที่ควรส่ งเสริ ม เพื่อนําไปสู่ การวางแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อสําหรับดําเนินชีวติ ในวัยผูใ้ หญ่ โดยการจัด
ช่วงเชื่อมต่อต้องมีระบบความร่ วมมือระหว่างองค์กรท้องถิ่น สถานประกอบการ ในขณะที่ตอ้ งมัน่ ใจว่ามีนโยบายใน
ระดับความร่ วมมือระหว่างองค์กรและกระบวนการสร้างความสําเร็ จในการพัฒนาเด็กและครอบครัวระหว่างองค์กรต่างๆ
หลักการของระบบการจัดช่วงเชื่อมต่อในชุมชนดังต่อไปนี้(Li, Bassett, & Hutcherson, 2009; Mazzotti et all,2009)
(1) ชุมชนต้องพัฒนาวิสยั ทัศน์ในการจัดช่วงเชื่อมต่อที่ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถทําให้เกิดการตัดสิ นใจ
ขับเคลื่อนในด้านการปฏิบตั ิและกิจกรรมการจัดช่วงเชื่อมต่อ วิสยั ทัศน์ดงั กล่าวต้องพัฒนามาจากความคิดของผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยในชุมชน
(2) ระบบการจัดช่วงเชื่อมต่อ ต้องบูรณาการเข้ากับโครงสร้างและระบบที่มีอยูใ่ นชุมชน
(3) ทําให้กระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อเป็ นเรื่ องง่ายๆ ครบวงจรและไม่ซบั ซ้อน ควรเป็ นแนวทางที่
ง่ายที่สุดเพือ่ ให้ประสบความสําเร็ จได้มากที่สุด
(4) การวิเคราะห์ประเด็นและปั ญหาเดิมที่มีอยูอ่ าจจะช่วยสร้างสิ่ งใหม่ได้
Beth,& Rena (2006) กล่าวไว้ในหนังสื อ Tools for Transition in Early Childhood ว่า ประเด็นหลักที่ชุมชน
ต้องให้ความสําคัญเมื่อชุมชนจะเริ่ มจัดดําเนินการพัฒนาการจัดช่วงเชื่อมต่ออย่างเป็ นระบบ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่ วม
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกภาคส่ วนในการพัฒนาระบบให้ประสบความสําเร็ จ ซึ่งรวมถึงครอบครัวของเด็ก และ
เจ้าหน้าที่ขององค์กร หรื อโครงการต่างๆ จากฝ่ ายบริ หาร จนถึงครู ผูใ้ ห้บริ การต่างๆ เช่น นักบําบัด นักจิตวิทยา ฯลฯ
2) ความร่ วมมือระหว่างองค์กรในการพัฒนากระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อให้ประสบความสําเร็ จ 3) ความมุ่งมัน่ จริ งจัง
และการทุ่มเทเวลาขององค์กร บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ 4) ทีมงานต้องเข้าใจว่ามีหลากหลายแนวทางในการทําให้
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กระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อประสบความสําเร็ จ เป้ าหมายสําคัญคือ ผูร้ ับผิดชอบหลัก ต้องพัฒนาระบบให้สอดคล้อง
กับสภาพชุมชนและสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้อง
Robert , Marcia Kraft-Sayre (2003) ได้กล่าวไว้ในหนังสื อ Successful Kindergarten Transition ว่า ใน
กระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อเพือ่ เข้าสู่ โรงเรี ยนอนุบาลมีรูปแบบอยู่ 4 รู ปแบบ ได้แก่
1) รู ปแบบเน้ นทักษะของเด็ก(Skill Only Model) รู ปแบบนี้เน้นให้ความสําคัญกับตัวเด็ก มีมุมมองว่า การ
จัดช่วงเชื่อมต่อเป็ นเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนพิการนําเอาความสามารถและทักษะติดตัวไปในวันแรกของการเรี ยน ซึ่งการปรับตัว
ในโรงเรี ยนเป็ นเรื่ องบุคลิกภาพของเด็ก เช่น ความพร้อม และระดับของวุฒิภาวะ รู ปแบบนี้มีเป้ าหมายกระตุน้ ให้เด็ก
ปรับตัวในโรงเรี ยน ปัญหาของเด็กในโรงเรี ยนอาจจะไม่ถกู มองว่าเป็ นประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดช่วงเชื่อมต่อ
การจัดช่วงเชื่อมต่อในรู ปแบบนี้เป็ นการอธิบายในมุมมองที่แคบอยู่

ภาพที่ 1 รูปแบบเน้ นทักษะของเด็ก (Skill Only Model)
2) รูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อม (Environmental Input Model) รู ปแบบนี้เน้นทักษะของเด็กถุกก
ระตุน้ โดยประสบการณ์ที่ได้จดั เตรี ยมไว้ โดยผูเ้ กี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนผูเ้ รี ยนพิการ โรงเรี ยน และ
ชุมชน การปรับตัวของเด็กในโรงเรี ยนจะได้รับการพิจารณาว่าเป็ นการทํางานของโครงสร้าง บรรยากาศและอารมณ์
ความรู ้สึกของชั้นเรี ยน โดยครู ที่มีคุณภาพ โครงสร้างองค์ประกอบในชั้นเรี ยนที่ชดั เจน เพือ่ นผูเ้ รี ยนพิการที่อาวุโส
กว่ามาเป็ นคู่หูในห้องเรี ยนจะสามารถเชื่อมต่อผูเ้ รี ยนพิการไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ได้ อย่างไรก็ตามรู ปแบบนี้มี
ข้อจํากัดที่ครู ยงั มองการจัดช่วงเชื่อมต่อเป็ นกระบวนการที่จดั ขึ้นภายในโรงเรี ยนเท่านั้น มิได้เชื่อมต่อกับ
สภาพแวดล้อมที่บา้ น และประสบการณ์ก่อนเข้าโรงเรี ยน

ภาพที่ 2 รู ปแบบการจัดการสภาพแวดล้อม (Environmental Input Model)
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3) รู ปแบบการเชื่อมโยงสภาพแวดล้ อม(Linked Environmental Model) เป็ นรวมเอาหลายๆทางในสิ่ งที่
จัดเตรี ยมไว้ให้กบั เด็กผูเ้ รี ยนพิการไว้ดว้ ยกัน (เช่น การช่วยเหลือของพ่อแม่ การสื่ อสารกับครู ในชั้นเตรี ยมความพร้อม
มีผลต่อการปรับตัวของเด็ก ในรู ปแบบนี้มองว่าทักษะของเด็กผูเ้ รี ยนพิการ ประสบการณ์กบั ครอบครัว เพื่อนผูเ้ รี ยน
พิการ โรงเรี ยน และชุมชน และการเชื่อมโยงและจัดสภาพแวดล้อมล้วนมีผลต่อการปรับตัวของโรงเรี ยน เช่น การมี
ส่ วนร่ วมโดยตรงของครอบครัวช่วยให้เด็กประสบความสําเร็ จในโรงเรี ยน หรื อ การประสานงานกันอย่างเข้มแข็ง
ระหว่างครอบครัวและโรงเรี ยนมีส่วนให้เกิดผลทางบวกแก่เด็กมากกว่าครอบครัวหรื อโรงเรี ยนทําเพียงฝ่ ายเดียว
(Epstein, 1996) แม้วา่ รู ปแบบนี้จะมองที่การปฏิสมั พันธ์ของฝ่ ายต่างๆรอบตัวเด็กก็ตาม แต่เป็ นการมอง
ความสัมพันธ์ที่คงที่ มากกว่าความสัมพันธ์ที่พฒั นาเคลื่อนที่ไปตามมิติของกาลเวลา

ภาพที่ 3 รูปแบบการสภาพแวดล้อมเชื่อมโยงกัน (Linked Environmental Model)
4) รูปแบบการพัฒนา (Developmental Model) รู ปแบบนี้รวมเอามุมมองหลักของรู ปแบบทั้งสามที่กล่าวไว้
เชื่อมโยงกับมิติของกาลเวลา ซึ่งเป็ นประเด็นหลักในกระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อ รู ปแบบนี้ได้รับการอธิบายว่าเป็ น
รู ปแบบด้านการพัฒนาเพราะว่า เน้นในด้านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผ่านมิติของกาลเวลาในองค์ประกอบและ
ประสบการณ์ต่างๆซึ่งส่ งผลต่อการปรับตัวของเด็กก่อนเข้าโรงเรี ยนอนุบาล โดยระบุชดั เจนว่า ตัวเด็ก ครอบครัว
โรงเรี ยน เพื่อนผูเ้ รี ยนพิการ และชุมชนล้วนแต่เชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยกันและกัน และมิได้เป็ นความเกี่ยวเนื่อง
เฉพาะช่วงเวลาเท่านั้น แต่โยงถึงตลอดช่วงกระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อ เมื่อการจัดช่วงเชื่อมต่อได้นาํ มาใช้และ
วางแผนโดยการเอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็ นบวก จะสนับสนุนให้เด็กปรับตัวได้สาํ เร็ จ รู ปแบบนี้จดั ให้มีกรอบ
การทํางานที่คาํ นึงถึงความสัมพันธ์เหล่านี้ การระดมทําให้เกิดความคิดที่เกื้อกูลและคิดว่าจะพัฒนาได้อย่างไร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสัมพันธ์ระหว่างครู ในโรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อมกับครู ในโรงเรี ยนอนุบาล ความสัมพันธ์
กับเพื่อนผูเ้ รี ยนพิการ และความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับโรงเรี ยนซึ่งเปรี ยบเสมือนสะพานเชื่อมจากโรงเรี ยน
เตรี ยมความพร้อม สู่โรงเรี ยนอนุบาล และช่วยเอื้อให้เด็กได้ปรับตัว
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ภาพที่ 4 รูปแบบการพัฒนา (Developmental Model)
กระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อเป็ นกระบวนการที่ทาํ งานหลายด้านและค่อนข้างหลากหลาย เพื่อโยงจาก
โรงเรี ยนหนึ่งไปสู่ อีกโรงเรี ยนหนึ่ง โดยขึ้นอยูก่ บั แนวคิด มุมมองของพ่อแม่ และครู ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบสําคัญที่จะช่วยให้เด็กปรับตัวสู่โรงเรี ยนอนุบาล โดยหลักการการจัดช่วงเชื่อมต่อเป็ นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับ 4 ด้านได้แก่ 1) โรงเรี ยนที่พร้อม 2) การสนับสนุนและมีส่วนร่ วมของชุมชน 3) ความรู ้และความร่ วมมือ
ของครอบครัว 4) ความมุ่งมัน่ ของระบบโรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อมในการเตรี ยมเด็ก เป้ าหมายของแนวทางการจัดช่วง
เชื่อมต่อนี้คือการเอื้ออํานวยกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหลาย
Robert& Marcia Kraft-Sayre(2003) ได้กล่าวไว้ในหนังสื อ Successful Kindergarten Transition ว่า ในการ
พัฒนา ออกแบบและปฏิบตั ิตามแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อในระดับชุมชน มีหลักการชี้แนะอยู่ 5 ประการในการทําให้
การจัดช่วงเชื่อมต่อในระดับโรงเรี ยนอนุบาลประสบความสําเร็ จซึ่งได้แก่
1) ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันเป็ นทรัพยากร ความสัมพันธ์ที่สนับสนุนกันและกันในระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องกับ
เด็กผูเ้ รี ยนพิการ และระหว่างบุคคลที่ทาํ งานและอาศัยอยูก่ บั เด็กผูเ้ รี ยนพิการเป็ นเหมือนทรัพยากรหลักที่จะช่วย
พัฒนาเด็ก เมื่อเด็กอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนกันและกันจะช่วยทําให้การจัดช่วงเชื่อมต่อสู่ โรงเรี ยนระดับ
อนุบาลเป็ นไปได้อย่างราบรื่ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ พ่อแม่ที่ตอ้ งส่ งลูกเข้าสู่กระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อเป็ นครั้งแรก
ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างพ่อแม่กบั ครู จะช่วยให้พอ่ แม่และเด็กผูเ้ รี ยนพิการฟันฝ่ าปัญหาการจัดช่วงเชื่อมต่อ
ไปสู่ ระดับอนุบาลได้เป็ นอย่างดี
2) ส่ งเสริ มความต่อเนื่องจากโรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อมไปสู่โรงเรี ยนอนุบาล ความสัมพันธ์ซ่ ึงมัน่ คงและ
ยัง่ ยืนจะเป็ นสะพานเชื่อมระหว่างครอบครัวและโรงเรี ยนและต่อเนื่องจากโรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อมสู่ โรงเรี ยน
อนุบาล ความสัมพันธ์เหล่านี้จะพบได้ในพ่อแม่ ครู เจ้าหน้าที่ที่ทาํ งานกับครอบครัว เจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยน เพื่อน
ของเด็กผูเ้ รี ยนพิการ เช่น ถ้าโรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อมและโรงเรี ยนอนุบาลทํางานร่ วมกันด้วยดี ก็อาจจะมีการ
พัฒนาโครงการที่ช่วยพัฒนาเด็กผูเ้ รี ยนพิการอย่างต่อเนื่อง
3) เน้นให้ความสําคัญกับจุดแข็งของครอบครัว ครอบครัวของเด็กผูเ้ รี ยนพิการจะรู ้สึกมีกาํ ลังใจอย่างดี หาก
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับครอบครัวอยูบ่ นฐานของความสามารถของครอบครัว มากกว่าบนฐานของความ
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ล้มเหลว เราสามารถที่จะค้นพบจุดแข็งของครอบครัวได้โดยความสัมพันธ์ที่เป็ นบวกเกื้อกูลกันและริ เริ่ มโดย
โรงเรี ยน ซึ่งจะช่วยเด็กและครอบครัวที่ดอ้ ยโอกาสได้เป็ นอย่างดี
4) ออกแบบกระบวนการที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล การปฏิบตั ิการเรื่ องการจัดช่วงเชื่อมต่อต้อง
อยูบ่ นฐานของความต้องการและจุดแข็งของเด็กผูเ้ รี ยนพิการ ครอบครัว ครู โรงเรี ยน และชุมชน แนวทางนี้เน้นที่เสนอ
ทางเลือกหลากหลายบนหลักการชี้แนะ โดยออกแบบแผนให้ยดื หยุน่ ด้วยฐานของความต้องการและจุดแข็งที่มีอยู่
5) สร้างความสัมพันธ์ที่เน้นความร่ วมมือร่ วมใจกันทํางาน ความร่ วมมือร่ วมใจระหว่างบุคคลหลักใน
กระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อไม่วา่ จะเป็ นครู ครู ใหญ่ เจ้าหน้าที่ที่ทาํ งานกับครอบครัว ครอบครัวเป็ นรากฐานแห่งการ
พัฒนาและดําเนินการให้การจัดช่วงเชื่อมต่อประสบความสําเร็ จ ในการทํางานอาจมีขอ้ ขัดแย้งหรื อความคิดที่ตกลงกัน
ไม่ได้ แต่ในฐานะของเพื่อนร่ วมงานที่แท้จริ งต้องสามารถทํางานหาข้อตกลงร่ วมกันและประนีประนอมกันได้ และสุ ดท้าย
แผนการจัดช่วงเชื่อมต่อที่สมบูรณ์กเ็ ป็ นผลงาน สรุ ปได้วา่ รู ปแบบการพัฒนา (Development Model) ของการจัดช่วงเชื่อมต่อ
ของเด็กอนุบาลจะพิจารณาที่องค์ประกอบของเด็กผูเ้ รี ยนพิการ ที่เครื อข่ายทางสังคมของเด็กผูเ้ รี ยนพิการซึ่งเกี่ยวกับ
ครอบครัว โรงเรี ยน เพื่อนผูเ้ รี ยนพิการและชุมชน และปฏิสมั พันธ์ขององค์ประกอบเหล่านี้เชื่อมกับการเปลี่ยนแปลงของ
มิติกาลเวลา รู ปแบบนี้เน้นเรื่ องการประสานระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหลายเพื่อมาช่วยพัฒนากระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อ ใน
ส่ วนของแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อควรจะประกอบด้วยหลักการพื้นฐานได้แก่ ความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การ
ส่ งเสริ มความต่อเนื่องระหว่างโรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อมกับโรงเรี ยนอนุบาล การให้ความสําคัญกับจุดแข็งของครอบครัว
การพัฒนากระบวนการแนวการทํางานที่ยดื หยุน่ สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล และการพัฒนาการทํางาน
เป็ นทีม
การจัดช่วงเชื่อมต่อสําหรับผูเ้ รี ยนพิการวัยหนุ่มสาวหรื อเด็กโต Michael& Kristine (2012) กล่าวไว้ใน
บทความ An Introduction to Adolescent Transition Educaiton หนังสื อชื่อ Handbook of Adolescent Transition
Education for Youth with Disabilities ว่า การมีหลักการที่ชดั เจนเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมากซึ่งจะทําให้กระบวนการจัดช่วง
เชื่อมต่อสําหรับผูเ้ รี ยนพิการประสบความสําเร็ จ ในรายการต่อไปนี้เป็ นหลักการสําหรับกระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อ
ในโรงเรี ยน และใช้เป็ นแนวในการทําแผนและจัดบริ การการจัดช่วงเชื่อมต่อสําหรับผูเ้ รี ยนพิการในวัยผูใ้ หญ่ ได้แก่
1) การทําเรื่ องการจัดช่วงเชื่อมต่อควรทําแต่เนิ่นๆ
2) แผนการจัดช่วงเชื่อมต่อต้องครบวงจร
3) กระบวนการทําแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อต้องคํานึงถึงความชอบและความสนใจของผูเ้ รี ยนพิการ
4) กระบวนการทําแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อต้องพิจารณาจากฐานกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนพิการ เริ่ มจากจุดแข็งของผูเ้ รี ยนพิการ
5) การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนพิการทุกขั้นตอนมีความสําคัญและจําเป็ นมาก
6) การมีส่วนร่ วมของครอบครัวเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น และขาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด
7) กระบวนการทําแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อต้องตอบสนองและอ่อนไหวต่อความหลากหลาย
8) การสนับสนุนและบริ การเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ซ่ ึงทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนและใช้บริ การ
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9) กิจกรรมที่ใช้ฐานของชุมชนจะทําให้เกิดประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์อย่างมาก
10) ความมุ่งมัน่ และการประสานงานขององค์กรต่างๆเป็ นสิ่ งสําคัญมาก
11) จังหวะและเวลาที่เหมาะสมเป็ นสิ่ งสําคัญมากในการจัดช่วงเชื่อมต่อให้ช่วงจบจากโรงเรี ยนออกมาสู่
สังคมได้อย่างประสบความสําเร็ จ
12) ระดับของความจําเป็ นในการจัดช่วงเชื่อมต่อจะเกิดขึ้นสําหรับผูเ้ รี ยนพิการที่มีขอ้ จํากัดอย่างหลากหลาย
2.2 องค์ ประกอบ ในการพิจารณาองค์ประกอบรวมของแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ Stan & Margo (2009)
กล่าวถึงในหนังสื อ Universal Design for Transition ว่า หลักการของการออกแบบเพื่อทุกคนด้านการจัดช่วงเชื่อมต่อ เป็ น
แนวคิดที่ขยายความมาจากแนวคิดหลักที่เรี ยกว่า การออกแบบเพื่อทุกคนหรื อ อารยะสถาปัตย์ (Universal Design) ที่เน้น
การออกแบบ สื่ อ อุปกรณ์และสิ่ งแวดล้อมที่สามารถใช้ได้ทุกคน ซึ่งไม่ได้มีการปรับแต่งหรื อออกแบบให้บุคคลใด
เป็ นพิเศษ โดยแนวคิดนี้เชื่อมโยงกับการออกแบบด้านสถาปัตย์ที่เรี ยกว่า การออกแบบโดยปราศจากอุปสรรค (Barrer-free
Design) ซึ่งเป็ นการออกแบบสถานที่ สิ่ งแวดล้อมในชุมชนที่ไม่เลือกปฏิบตั ิ ทุกคนสามารถใช้งานและเข้าถึงได้ การ
ออกแบบเพื่อทุกคนนํามาใช้กบั ด้านการศึกษาเน้นให้เป็ นประโยชน์กบั ทุกคน โดยเกิดหลักการการออกแบบการสอนเพื่อ
ทุกคน (Universal Design for Instruction: UDI) และการออกแบบการเรี ยนรู ้เพื่อทุกคน (Universal Design for Learning: UDL) จนถึง
การออกแบบการจัดช่วงเชื่อมต่อเพื่อทุกคน(Universal Design for Transition: UDT) องค์ประกอบหลักของแผนการจัดช่วง
เชื่อมต่อต้องครอบคลุมองค์ประกอบต่อไปนี้คือ 1) การจ้างงาน 2) นันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ 3) การเดินทาง 4)
การศึกษาต่อหลังจบมัธยมศึกษา 5) การอยูใ่ นชุมชน การร่ วมกิจกรรมของชุมชน และการมีชีวิตที่เป็ นอิสระ
Roger,& George (2004) กล่าวใน Transition Services in Special Education : A Practical Approach ถึง
องค์ประกอบที่ควรปรากฏในแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ ดังต่อไปนี้ คือ 1) การศึกษาด้านการฝึ กอาชีพ 2) การศึกษาหลังชั้น
มัธยมและการศึกษาต่อเนื่อง 3) การพิทกั ษ์สิทธิ์และกฎหมาย 4) การเดินทาง 5) รายได้และการเงิน 6) ความเป็ นอิสระ
ส่ วนบุคคล 7) สุ ขภาพ และการแพทย์ 8) การจ้างงาน 9) นันทนาการและการพักผ่อน 10) การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น กลุ่ม
พึ่งตนเอง การบริ การด้านจิตวิทยา การปรึ กษาด้านการใช้เครื่ องช่วยต่างๆ
2.3 กระบวนการและขั้นตอน ในการจัดทําแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อมีข้นั ตอนย่อๆดังนี้
1) ขั้นตอนที่ 1 การศึกษานโยบาย และหลักการ เป็ นการศึกษากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาเพือ่ คนพิการ กฎหมายและพระราชบัญญัติทางการศึกษาของประเทศไทย การศึกษา มีหลักเกณฑ์
กําหนดให้ผเู ้ รี ยนพิการต้องมีแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลระบุถึงแนวทางจัด
การศึกษาที่นาํ มาเชื่อมต่อสู่การวางแผนการเปลี่ยนผ่านได้ ดังนั้น การวางแผนการเปลี่ยนผ่านจึงสามารถทําควบคู่ไป
กับการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2) ขั้นตอนที่ 2 การร่ วมกันให้คาํ ปรึ กษา การวางแผนการเปลี่ยนผ่านจําเป็ นต้องให้ผเู ้ กี่ยวข้องมาประชุม
ให้คาํ ปรึ กษาร่ วมกัน เพื่อวางเป้ าหมายในอนาคตตามความต้องการของผูเ้ รี ยนพิการ และจัดหาทรัพยากรสนับสนุน
การดําเนินงานตามแผนให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
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3) ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการวางแผนการเปลี่ยนผ่าน ในขั้นตอนนี้ เป็ นกระบวนการรวบรวมข้อมูลไปสู่
การวางแผน การนําไปใช้ และการติดตามผล
4) ขั้นตอนที่ 4 การจัดทําแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล เป็ นแผนที่กาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เช่นเดียวกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนที่ 1-3
Robert ,& Marcia Kraft-Sayre.(2003) ได้กล่าวว่า ในส่ วนของขั้นตอนการจัดช่วงเชื่อมต่อซึ่งเกี่ยวกับเด็กเล็ก
ได้เสนอขั้นตอนทั้ง 9 ขั้นดังนี้ 1) การจัดตั้งทีมงานร่ วมกันทํางาน ซึ่งทีมงานควรประกอบด้วยครู โรงเรี ยนเรี ยนร่ วม ครู
โรงเรี ยนอนุบาล เจ้าหน้าที่ทาํ งานด้านครอบครัว ครู ใหญ่ พ่อแม่ และผูแ้ ทนในระดับชุมชนและโรงเรี ยน ซึ่งทุกคนต้องมีส่วน
ร่ วมอย่างจริ งจังในการวางแผน ปฏิบตั ิการ ประเมินผล แผนการจัดช่วงเชื่อมต่อของชุมชน ซึ่ งคณะทํางานควรประกอบด้วย 2
ระดับได้แก่ 1) ระดับชุมชน และระดับโรงเรี ยน และ2) แต่งตั้งผูป้ ระสานงานการจัดช่วงเชื่อมต่อ
Robert C. Pianta, Marcia Kraft-Sayre.(2003) กล่าวว่า ผูป้ ระสานงานการจัดช่วงเชื่อมต่ออาจเป็ นผูน้ าํ องค์กร
ที่ปรึ กษาด้านการแนะแนว ครู ใหญ่ ผูป้ ระสานงานโครงการ หรื อผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนซึ่งสามารถนําเอาบทบาทนี้เข้า
กับงานประจําของตนเองได้ ซึ่งบทบาทของผูป้ ระสานงานการจัดช่วงเชื่อมต่อ คือ
1) การประสานงาน เอื้ออํานวยความสะดวก ผูป้ ระสานงานควรคุน้ เคยกับความต้องการของครอบครัวและโรงเรี ยน
สามารถระบุถึงทรัพยากรที่จะมาใช้ได้ มีทกั ษะในการสื่ อสารที่ดีกบั ครอบครัวที่หลากหลาย
2) มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับโรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อม โรงเรี ยนอนุบาล และการบริ การของชุมชน ความ
เป็ นผูน้ าํ และทักษะการบริ หารจัดการเป็ นสิ่ งสําคัญที่ผปู ้ ระสานงานควรมี
3) ประสานจัดการประชุมประจํา และจัดประเมินความต้องการ การประชุมทีมงานในทั้ง 2 ระดับเป็ นสิ่ งที่
จําเป็ น การมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องส่ งเสริ มความร่ วมมือในการทําแผนเชื่อมต่อที่เป็ นจริ งซึ่งสามารถพัฒนา
และปฏิบตั ิได้ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมควรเข้าใจในจุดประสงค์ เป้ าหมาย และแผนเพื่อการจัดช่วงเชื่อมต่อ กระบวนการนี้จะ
สร้างความร่ วมมือแบบเพื่อนร่ วมงาน (Partnership) และทําความเข้าใจในคําศัพท์ที่ใช้ในการจัดช่วงเชื่อมต่อซึ่งมี
ความคิดเห็นที่หลากหลายระหว่างทีมงานด้วยกัน
4) ระดมความคิดเพือ่ ดําเนินการจัดช่วงเชื่อมต่อ เมื่อความต้องการของโรงเรี ยนและชุมชนได้ถูกระบุออกมา
และเป้ าหมายของการจัดช่วงเชื่อมต่อได้ถูกกําหนด ทีมที่ทาํ งานด้านการจัดช่วงเชื่อมต่อควรระดมความคิดเพื่อหา
แนวทางโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดช่วงเชื่อมต่อ ซึ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการในกระบวนการ
จัดช่วงเชื่อมต่อ
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5) สร้างแผนกําหนดการจัดช่วงเชื่อมต่อ แผนกําหนดการจะช่วยสร้างผังยุทธศาสตร์ในการจัดช่วงเชื่อมต่อ
ในการทํากําหนดการจัดช่วงเชื่อมต่อทีมงานควรทํากิจกรรมข้อ 4 ให้เสร็ จ และปรับเรี ยงลําดับความสําคัญของการทํา
กิจกรรมเชื่อมต่อใส่ ในแผนกําหนดการ
6) เตรี ยมการสําหรับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ก่อนดําเนินการแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ เราควรจะพิจารณา
องค์ประกอบที่จะบัน่ ทอนกําลังใจ หรื อทําให้ทีมงานไม่มีส่วนร่ วม ไม่กระตือรื อร้น ทีมงานควรประเมินศักยภาพ
และข้อจํากัดของทรัพยากรในโรงเรี ยน ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร และเวลา ซึ่งปั จจัยเหล่านี้ควรได้รับการพิจารณา
ให้อยูใ่ นแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อด้วย เช่น ปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวกับอุปสรรคในการมีส่วนร่ วมของพ่อแม่ในการจัด
ช่วงเชื่อมต่อ ได้แก่ กิจกรรมการจัดช่วงเชื่อมต่อรบกวนเวลาทํางาน ไม่มีรถรับส่ งเพื่อเข้าร่ วมกิจกรรม ไม่รู้จกั ใครใน
โรงเรี ยน มีปัญหาสุ ขภาพ ฯลฯ
7) ทบทวนความคิดและแผนกําหนดการ เมื่อประเด็นอุปสรรคได้ถกู ระบุข้ นึ มา ทีมงานทั้งในระดับชุมชน
และในระดับโรงเรี ยนต้องทบทวนความคิดและแผนกําหนดการเพือ่ จะแก้ปัญหาหรื อจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ซึ่งขั้นตอนที่ 4 ถึง 7 เป็ นขั้นตอนที่เกี่ยวโยงกันและคิดทบทวนกลับไปมาได้ โดยนําเอาอุปสรรคมาพิจารณาแล้ว
ย้อนกลับไปปรับแผน
8) ดําเนินการจัดช่วงเชื่อมต่อ โดยจัดทําแผนกิจกรรมที่ผา่ นการระดมความคิด และทบทวนเป็ นอย่างดี
เพื่อให้การจัดช่วงเชื่อมต่อสามารถเริ่ มต้นดําเนินการได้
9) วัด ประเมินผล และทบทวนการปฏิบตั ิงาน เมื่อกระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อดําเนินการเสร็ จ ทีมงานด้าน
การจัดช่วงเชื่อมต่อต้องประเมินกิจกรรมที่ได้ดาํ เนินการมา ระบุถึงความต้องการที่ยงั ไม่สามารถทําให้บรรลุ ค้นหา
หรื อเน้นยุทธศาสตร์ที่ทาํ ให้งานเป็ นไปได้ดี ทบทวนแผนสําหรับการจัดช่วงเชื่อมต่อในอนาคต ทีมงานควร
ประเมินผลงานที่ออกมาจากแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อทั้งในระดับชุมชนและระดับโรงเรี ยน และหาทางปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงในอนาคต กระบวนการนี้เป็ นกระบวนการที่ทาํ ต่อเนื่อง เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ การ
สัมภาษณ์ แบบรายการตรวจสอบ แบบสอบถาม ฯลฯ
Nova Scotia Department of Education (2005) เสนอกระบวนการวางแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษา
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่สาํ คัญ 4 องค์ประกอบ คือ 1) นโยบายและหลักการที่เกี่ยวข้อง 2) การมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง 3) กระบวนการวางแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ และ 4) แผนการจัดช่วงเชื่อมต่อเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็ น
กระบวนการที่ต่อเนื่องกัน ดังภาพที่ 5
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แผนการจัดช่ วง
เชื่อมต่ อเฉพาะบุคคล

จําเป็ นของนักเรี ยนทั้งการศึกษา อาชีพ ดูแลบ้าน สร้าง
มิตรภาพ นันทนาการ ดูแลสุ ขภาพ การใช้จ่ายเงิน
ทีมงานมีความรับผิดชอบต่อบทบาท หน้าที่และชัดเจนใน

กระบวนการ
วางแผนการจัดช่ วง
ื่

ประสิ ทธิผลการจัดช่วงเชื่อมต่อคือตรงกับความต้องการ

่

การมีส่วนร่ วม

การวางเป้ าหมายเฉพาะบุคคล ประเมินความก้าวหน้าและ
ประสิ ทธิผลของแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ
พ่อแม่ นักเรี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และอื่นๆ

ของผู้เกีย่ วข้ อง
นโยบายและหลักการ

สิ ทธิ การมีส่วนร่ วม นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง,การเลือก
บริ การที่เหมาะสม มุ่งผลสัมฤทธิ์ การการสนับสนุนให้

ภาพที่ 5 กระบวนการวางแผนการจัดช่ วงเชื่อมต่ อ
2.4 บทบาทของผู้เกีย่ วข้ อง ในการดําเนินการให้การจัดช่วงเชื่อมต่อราบรื่ นและประสบความสําเร็จ
จะต้องได้รับความร่ วมมือจากบุคคล หรื อทีมงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง ซึ่ง Carol Kochhar-Bryant with Stan Shaw
and Margo Izzo (2009) กล่าวไว้ในหนังสื อ Transition and IDEA 2004 ว่า ในโรงเรี ยนที่มีการบริ การการศึกษาพิเศษจะต้องมี
แผนการศึกษารายบุคคล (Individual Education Program : IEP) แผน IEP จะถูกออกแบบให้เป็ นตัวเชื่อมระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้งหลายกับแผนในโรงเรี ยน และมักจะเชื่อมระหว่างโรงเรี ยนกับองค์กรให้บริ การในชุมชน ซึ่งทีมงานที่ทาํ แผน IEP จะ
ประกอบด้วย 1) ผูเ้ รี ยนพิการและพ่อแม่ของพวกเขา 2) ครู ที่สอนเด็กทัว่ ไปอย่างน้อย 1 คน (ถ้าเด็กผูเ้ รี ยนพิการเข้าเรี ยนในชั้น
เรี ยนทัว่ ไป) 3) ครู การศึกษาพิเศษอย่างน้อย 1 คน 4) ผูแ้ ทนของหน่วยงานการศึกษาในระดับท้องถิ่นซึ่งจัดการศึกษาให้
เด็กผูน้ ้ นั 5) ผูร้ ู ้ที่สามารถแปลความหมายผลการประเมินผลที่เกี่ยวกับการสอน 6) บุคคลที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เกี่ยวกับเด็กคนนั้นรวมถึงการให้บริ การส่ วนตัวโดยพ่อแม่เชิญให้เข้าร่ วมเป็ นรายบุคคล
Stan,& Margo (2009) กล่าวถึงบทบาทของบุคคลต่างๆในกระบวนการจัดทําแผนช่วงเชื่อมต่อ ดังนี้
1) บทบาทของเด็กผูเ้ รี ยนพิการ เด็กผูเ้ รี ยนพิการเองควรจะมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาแผนการ
ศึกษารายบุคคล และแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ ได้รับการเตรี ยมพร้อมให้เข้าร่ วมประชุม ตัวเด็กผูเ้ รี ยนพิการคือ
ศูนย์กลางของการวางแผนด้านการเชื่อมตัว บทบาทของเด็กผูเ้ รี ยนพิการมีโดยย่อดังนี้ (1) เตรี ยมการประชุม และระบุ
บุคคลที่จะเข้าประชุม (2) มีบทบาทเป็ นผูน้ าํ และตัดสิ นใจในที่ประชุม โดยการสนับสนุนช่วยเหลือและเตรี ยมความ
พร้อมล่วงหน้า (3) ระบุจุดแข็ง ความชอบ ความสนใจ และความต้องการ โดยผ่านสื่ ออุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ แฟ้ ม
เอกสาร วิดีโอ รู ปภาพฯลฯ (4) ระบุและอภิปรายในเรื่ อง การบริ การสนับสนุนต่างๆในชุมชน
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2) บทบาทของพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวมีส่วนสําคัญมากในการเน้น
ให้แผนการศึกษารายบุคคลให้ความสําคัญกับความต้องการและเป้ าหมายของเด็กผูเ้ รี ยนพิการ บทบาทที่สาํ คัญได้แก่
1) เตรี ยมเด็กผูเ้ รี ยนพิการให้เข้าร่ วมประชุมอย่างมีความหมาย 2) เตรี ยมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรี ยนหลังจากจบชั้น
มัธยมศึกษา ความสนใจด้านอาชีพ จุดแข็ง ความต้องการสนับสนุน ทักษะการใช้ชีวติ อย่างอิสระ 3) เข้าร่ วมในการ
ประชุมวางแผนการศึกษารายบุคคล แสดงความคิดเห็น และตัดสิ นใจ 4) ระบุและเสนอชื่อบุคคลที่ที่เป็ นเพื่อน
ครอบครัว สมาชิกขององค์กรที่ให้บริ การในชุมชนที่ควรเข้าประชุมการวางแผนการศึกษารายบุคคล 5) ร่ วมกับเด็ก
ผูเ้ รี ยนพิการในการมีส่วนร่ วมด้านการเชื่อมต่อ และการติดตามผลด้านการบริ การต่างๆที่ดาํ เนินการโดยองค์กรที่
ให้บริ การ และองค์กรในชุมชน
3) บทบาทของหน่วยงานการศึกษาท้องถิ่น โรงเรี ยนในชุมชนจะเป็ นจุดประสานงานและให้บริ การการจัด
ช่วงเชื่อมต่อแก่เด็กผูเ้ รี ยนพิการ บทบาทของหน่วยงานการศึกษาท้องถิ่น ได้แก่ (1) เตรี ยมเด็กผูเ้ รี ยนพิการ และ
ครอบครัวให้มีบทบาทนําในกระบวนการทําแผนการศึกษารายบุคคล (2) เตรี ยมผูเ้ รี ยนพิการทุกคนให้กระบวนการ
จัดช่วงเชื่อมต่อประสบความสําเร็ จ ในการเป็ นผูใ้ หญ่ที่รับผิดชอบ มีคุณภาพและอยูใ่ นชุมชน (3) ช่วยให้ผเู ้ รี ยนพิการ
ตัดสิ นใจในด้านความชอบ จุดแข็ง ความต้องการของตนเองในด้านเป้ าหมายของชีวติ (4) จัดให้มีการสนับสนุน
ครู ผสู ้ อนในด้านต่างๆ เช่น การฝึ กอบรม วิชาการ สื่ อ อุปกรณ์ และเวลาในด้านการจัดการเรี ยนการสอน (5) ช่วยเด็ก
ผูเ้ รี ยนพิการและพ่อแม่และทีมทําแผนการศึกษารายบุคคลในการพิจารณาการให้บริ การต่างๆด้านการจัดช่วง
เชื่อมต่อ เพื่อให้เป้ าหมายของเด็กประสบความสําเร็ จ (6) ประสานงานกับผูเ้ ชี่ยวชาญ องค์กร หน่วยงานให้บริ การ
ต่างๆเพื่อการจัดช่วงเชื่อมต่อดําเนินการได้สาํ เร็ จ
4) บทบาทของผูเ้ ชียวชาญทั้งหลาย การสื่ อสารและความร่ วมมือระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญกับครอบครัวเป็ น
สิ่ งจําเป็ นมากนกระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อ ดังนี้
(1) ผูอ้ าํ นวยการ ครู ใหญ่ และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีบทบาทสําคัญได้แก่ การมีบทบาทนํา ให้แนวทางการ
ทํางาน สนับสนุนแก่ครู ผูเ้ รี ยนพิการ และพ่อแม่ รวมถึงประสานความร่ วมมือให้เด็กและครอบครัวมีส่วนร่ วม การ
รวบรวมข้อมูล และการสร้างกลไกความร่ วมมือ
(2) ครู ทวั่ ไป ครู ฝึกอาชีพ และครู การศึกษาพิเศษ มีบทบาทในด้านต่างๆดังนี้ การเตรี ยมความรู ้ดา้ น
วิชาการ ทักษะสังคมให้เชื่อมต่อกับประสบการณ์ของชุมชน การสอนในด้านต่างๆดังกล่าวรวมถึง ทักษะการ
ตัดสิ นใจด้วยตนเอง และทักษะการพิทกั ษ์สิทธิ์ของตนเอง
(3) ผูป้ ระสานงานด้านการจัดช่วงเชื่อมต่อ หรื อผูป้ ระสานการบริ การ (The Transition Coordinator หรื อ
Service Coordinator) บทบาทของผูป้ ระสานงานด้านการจัดช่วงเชื่อมต่อคือช่วยผูเ้ รี ยนพิการด้านการวางแผนการจัด
ช่วงเชื่อมต่อ และเชื่อมโยงผูเ้ รี ยนพิการและครอบครัวกับทรัพยากรในโรงเรี ยนและชุมชน ช่วยผูเ้ รี ยนพิการในการ
วางเป้ าหมายระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการติดตามผล และสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลังจากเด็กผูเ้ รี ยนพิการเรี ยนจบ
(4) ครู แนะแนว ครู แนะแนวมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อได้มาก ในด้านการพัฒนา
ทักษะวิชาการ การจัดการตนเอง การเรี ยน และการสอบ การสร้างสัมพันธ์กบั เพื่อน ทักษะสังคม ทักษะการสื่ อสาร
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ช่วยผูเ้ รี ยนพิการในด้านการวางแผนและกระบวนการสมัครเรี ยนต่อ รวมถึงช่วยในการวางแผนต่างๆและแผนการจัด
ช่วงเชื่อมต่อ
(5) นักจิตวิทยาในโรงเรี ยนมีบทบาทในด้านจดทําแบบประเมินผลด้านจิตวิทยาการศึกษาต่างๆ รวมถึง
การให้คาํ ปรึ กษาด้านการศึกษา ให้คาํ แนะนําด้านการเรี ยนการสอน ให้คาํ แนะนําแก่ครู และพ่อแม่
(6) ทีมสหวิชาชีพ เช่น นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักอรรถบําบัด และพยาบาล บุคลากร
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหลาย จะมีส่วนช่วยผูเ้ รี ยนพิการด้านร่ างกายในการดูแลด้านสุ ขภาพและให้คาํ ปรึ กษาแก่ครู
ผูป้ ระสานงานด้านการจัดช่วงเชื่อมต่อ ผูป้ ระสานงานด้านอาชีพ การจ้างงานและนายจ้าง ฯลฯ
(7) ผูช้ ่วยครู แนะแนว เจ้าหน้าที่ดา้ นห้องทรัพยากรและวิชาการ (Resource Officer) และผูแ้ นะแนวด้านการ
ฟื้ นฟูทางอาชีพ ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ของตน
Robert ,& Marcia Kraft-Sayre (2003) ได้กล่าวไว้ในหนังสื อ Successful Kindergarten Transition ว่า
คณะทํางานที่เกี่ยวกับการจัดช่วงเชื่อมต่อควรมี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับชุมชน และระดับโรงเรี ยนในชุมชน โดย
1) คณะกรรมการจัดช่วงเชื่อมต่อระดับชุมชน มีบทบาทหน้าที่
1.1) ระบุความต้องการของพ่อแม่ เด็กผูเ้ รี ยนพิการ โรงเรี ยน และโรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อม
1.2) ระบุสถานการณ์และทรัพยากรด้านการจัดช่วงเชื่อมต่อในชุมชน
1.3) จัดหาทรัพยากรและเสนอนโยบายด้านการพัฒนาการทีมการจัดช่วงเชื่อมต่อระดับท้องถิ่นในแต่ละ
โรงเรี ยน
1.4) จัดการสนับสนุนเพื่อการพัฒนานโยบายและการปฏิบตั ิการด้านการจัดช่วงเชื่อมต่อ
1.5) จัดเตรี ยมการประสานงานและการเชื่อมระหว่างองค์กรและกลุ่มคนในชุมชน
1.6) พัฒนาแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อให้เป็ นวาระหลักในระดับชุมชน
1. 7) แต่งตั้งผูน้ าํ ชุมชน หรื อโฆษกที่ทาํ หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดช่วงเชื่อมต่อ
2) ทีมงานเชื่อมต่อระดับโรงเรี ยน มีบทบาทดังต่อไปนี้
2.1) แต่งตั้งบุคคลที่จะทํางานด้านการจัดช่วงเชื่อมต่อในระดับโรงเรี ยน
2.2) จัดประชุมเป็ นประจํา
2.3) ระบุความต้องการของพ่อแม่ เด็กผูเ้ รี ยนพิการ โรงเรี ยน และโรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อมที่สนับสนุน
โรงเรี ยนนั้น
2.4) ระบุสถานการณ์และทรัพยากรด้านการจัดช่วงเชื่อมต่อในระดับโรงเรี ยน
2.5) พัฒนาแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อและนํามาบูรณาการใช้ในโรงเรี ยน
2.6) แต่งตั้งผูป้ ระสานงานด้านการจัดช่วงเชื่อมต่อของโรงเรี ยน
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2.7) ดําเนินการ ประเมินผล และทบทวนการจัดช่วงเชื่อมต่อในฐานะการทํางานที่ตอ้ งทําอย่างต่อเนื่อง
โดยคณะทํางานทั้งสองระดับจะทํางานประสานกันอย่างใกล้ชิด
คณะกรรมการจัดช่วงเชื่อมต่อระดับชุมชนจะประกอบด้วยผูป้ ระสานงานการจัดช่วงเชื่อมต่อ ครู ผูน้ าํ ชุมชน
ด้านการดูแลและเตรี ยมความพร้อมเด็ก ครู ใหญ่หรื อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารที่ทาํ งานสนับสนุนครอบครัว ผูน้ าํ
ชุมชน ทีมงานเชื่อมต่อระดับโรงเรี ยนประกอบด้วยผูป้ ระสานงานการจัดช่วงเชื่อมต่อ ครู ผูน้ าํ ด้านการดูแลและ
เตรี ยมความพร้อมเด็ก พ่อแม่ของเด็ก สําหรับการจัดช่วงเชื่อมต่อในการจัดการศึกษาสําหรับผูเ้ รี ยนพิการในบริ บท
ของประเทศไทยนั้น สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ(2554) ได้ประสานงานกับ Mr.Kirk Horton ผูแ้ ทนองค์กร
Perkins International ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคได้จดั การประชุม “Transition Strategic Planning Meeting” โดยเชิญผูแ้ ทน
จากกลุ่มสถานศึกษาที่จดั การศึกษาสําหรับผูเ้ รี ยนพิการที่มีความบกพร่ องทางการเห็นและพิการซ้อนในประเทศไทย
จีน อินเดีย ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริ กาเข้าร่ วมประชุม จํานวน 20 คน ณ โรงเรี ยนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2552 เพือ่ แลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดทําแผนการจัด
ช่วงเชื่อมต่อ และร่ วมกันวางยุทธศาสตร์พฒั นาแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อสําหรับผูเ้ รี ยนพิการที่มีความบกพร่ อง
ทางการเห็นและพิการซ้อนจากสถานศึกษาสู่ ครอบครัวและชุมชน ผลการประชุมดังกล่าว ประเทศไทยโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จดั ทําบันทึกข้อตกลงกับองค์กร Perkins International เพื่อพัฒนาการ
จัดบริ การการจัดช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษาพิเศษอย่างเป็ นระบบ หลังจากนั้นสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ได้
พัฒนาบุคลากรในสังกัดและผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทุกระดับ รวมทั้งผูท้ ี่ให้บริ การอื่นๆใน
ด้านความรู ้ ความเข้าใจและการปฏิบตั ิการจัดช่วงเชื่อมต่อในสถานศึกษา เพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการดําเนิน
ชีวิตภายหลังจบการศึกษาที่สอดคล้องกับความสามารถ ความสนใจและท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งมีระบบการ
ช่วยเหลือสนับสนุนที่เหมาะสม
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ (2554) ได้ดาํ เนินการวิจยั ปฏิบตั ิการในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการนําร่ อง
พัฒนาแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ 10 โรงเรี ยน ตามขั้นตอนการจัดช่วงเชื่อมต่อ ดังนี้ ขั้นที่ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาแผนการเปลี่ยนผ่านในสถานศึกษา ขั้นที่ 2) จัดทําโครงการพัฒนาแผนการเปลี่ยนผ่าน และบรรจุ โครงการใน
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ขั้นที่ 3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการเปลี่ยนผ่าน ขั้นที่ 4) จัดทําแผนการเปลี่ยนผ่าน
ขั้นที่ 5) นําแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิบตั ิ ขั้นที่ 6) ตรวจสอบแผนการเปลี่ยนผ่านเพื่อการพัฒนาและ ปรับปรุ ง
ขั้นที่ 7) นิเทศ ติดตามการดําเนินงาน ขั้นที่ 8) นําเสนอผลงานแผนการเปลี่ยนผ่าน ขั้นที่ 9) เผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับ
แผนการเปลี่ยนผ่าน และขั้นที่ 10) สรุ ปผลการพัฒนาและจัดทําคู่มือ ซึ่งผลการดําเนินการนําร่ องของสถานศึกษาทั้ง
10 แห่ง ผลการวิจยั พบว่า ผลการดําเนินงานของโรงเรี ยนนําร่ องโครงการพัฒนาแผนปฏิบตั ิการในระยะเปลี่ยนผ่าน
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และการเชื่อมต่อสําหรับผูเ้ รี ยนพิการนําร่ องสามารถถอดบทเรี ยนเป็ นแนวทางที่สถานศึกษาต่าง ๆ จะนําไป
ดําเนินการทั้งในด้านการบริ หารโครงการ การพัฒนาครู และผูเ้ กี่ยวข้อง การทํางานร่ วมกับผูป้ กครองและหน่วยงานที
เกี่ยวข้อง
Queen (2002) ศึกษาการจัดช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษาพิเศษชั้นมัธยมต้นไปสู่มธั ยมปลาย ด้านการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย พบว่า ผลกระทบจาการเปลี่ยนระดับการศึกษาจาก
มัธยมต้นไปสู่มธั ยมปลาย คือ การมีส่วนร่ วมในสังคมในฐานะสมาชิกของสังคมและการดําเนินชีวิตด้วยตนเองบน
โลกของความเป็ นจริ ง การจัดช่วงเชื่อมต่อให้นกั เรี ยนพิการประสบความสําเร็ จในการเรี ยนระดับมัธยมปลายหรื อการ
เรี ยนด้านอาชีพ ทีมงานควรเตรี ยมความสามารถนักเรี ยนพิการในเรื่ อง การจ้างงาน การศึกษาระดับมัธยมปลาย การ
ดูแลบ้าน การประกอบอาหาร การแต่งกาย การดูแลสุ ขภาพ การดําเนินชีวติ ประจําวัน การใช้ชีวิตในชุมชน และการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นๆ
Trainor (2005) ศึกษาการรู ้จกั ตัวเอง การตัดสิ นใจด้วยตนเองของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ระหว่างขั้นตอนการจัดช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษา พบว่า ขั้นตอนเชื่อมต่อทางการศึกษาควรส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั
ตนเอง ตัดสิ นใจเลือกสิ่ งที่สนใจและเหมาะสมกับความต้องการจําเป็ น ควรเน้นให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการวาง
แผนการจัดช่วงเชื่อมต่อที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็ น ความสนใจและกําหนดเป้ าหมายหลักสูตรเฉพาะบุคคล
ของนักเรี ยน โดยผูป้ กครองและทีมสหวิชาชีพ มีส่วนร่ วม
Li, Bassett, & Hutchinson, (2009) พบว่า การวางแผนเชื่อมต่อทางการศึกษาสําหรับคนพิการควรอยูบ่ น
พื้นฐานความสามารถและเป้ าหมายของคนพิการรายบุคคล การวิจยั พบว่านักเรี ยนพิการมีความยากลําบากหลังเรี ยน
จบจากโรงเรี ยนมีสาเหตุผลหลัก คือ การฝึ กอบรมและเตรี ยมความพร้อมของการศึกษาพิเศษไม่เพียงพอ ขาดการ
เตรี ยมความพร้อมผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการให้บริ การการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรวางแผนการจัดช่วง
เชื่อมต่อที่ทาํ ให้แน่ใจว่าคนพิการได้รับการจัดการศึกษาพิเศษ และฝึ กอบรมทักษะที่จาํ เป็ นครอบคลุมการดําเนิน
ชีวิตในชุมชน การแต่งตั้งและมอบหมายงานให้บุคลากรในโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในขั้นตอนการวางแผนการจัดช่วง
เชื่อมต่อเป็ นสิ่ งจําเป็ น และเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาพิเศษและคนพิการไม่ถูกทอดทิ้ง จาก
การศึกษาครั้งนี้ยงั พบว่า ครู การศึกษาพิเศษมีบทบาทหน้าที่ในฐานะครู การศึกษาพิเศษและผูป้ ระสานงานในขั้นตอน
การวางแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษา และสามารถปรับเปลี่ยนแผนให้ครอบคลุมสอดคล้องกับสถานการณ์
ความต้องการปั จจุบนั ของคนพิการ ดังนั้นสถาบันฝึ กอบรมครู ควรเพิ่มเนื้อหาการจัดช่วงเชื่อมต่อในหลักสูตรฝึ กหัดครู
Kellams & Morningstar (2010) ศึกษาเคล็ดลับความสําเร็จการจัดช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษาจากรดับมัธยม
ปลายสู่วยั ผูใ้ หญ่ พบว่า เคล็ดลับ สําคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการทํางาน การความสามารถในการสื่ อสาร
ทักษะทางสังคมและเป้ าหมายความสําเร็จของการจัดช่วงเชื่อมต่อ โดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมทั้งผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง
บุคลากรและชุมชน
Williamson, Robertson, & Casey (2010) ศึกษาระบบการศึกษาระดับมัธยมปลายและการจ้างงานสําหรับการ
จัดช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จในการจัดช่วงเชื่อมต่อระดับมัธยมปลายหรื อการจ้าง
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งาน มี 7 ด้าน คือ 1) ระยะเวลาในเป็ นนักเรี ยน 2) พฤติกรรมส่ วนตัว 3) การดูแลสุ ขลักษณะส่ วนตัว 4) การดําเนิน
ชีวิตด้วยตนเอง 5) สมรรถนะในชั้นเรี ยน 6) การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน และ 7) ทักษะการช่วยตนเองในชั้นเรี ยน ซึ่ง
ปั จจัยทั้ง 7 นี้แบ่งเป็ น 2 ประเด็นสําคัญ คือ 1) นักเรี ยน ซึ่งสัมพันธ์กบั ครอบครัวชุมชน 2) ระบบการจัดการศึกษา
สัมพันธ์กบั วิธีการสอนของครู และคุณภาพการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
Carson (2011) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่มีผลต่อการรับรู ้ของครอบครัวเกี่ยวกับการ
เชื่อมต่อและระดับความยุง่ ยากในกระบวนการเชื่อมต่อ พบว่า กระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อเป็ นสิ่ งสุ ดท้ายของนิยาม
ความสําเร็ จของผูพ้ ิการ ซึ่งขึ้นกับคุณค่าและความคาดหวังของชุมชนที่มีผลมาจากวัฒนธรรม ความคาดหวังใน
บทบาทและหน้าที่ทางสังคม วัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่ส่งผลให้แต่ละครอบครัวมีประสบการณ์ที่แตกต่าง
กันซึ่งส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการรับบริ การสําหรับเด็กที่ครอบครัวดูแลอยู่ ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
การเชื่อมต่อจากมัธยมปลายไปยังวัยผูใ้ หญ่เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมากในชีวิตเพราะถือเป็ นช่วงแห่งการปรับเปลี่ยนและ
เติบโตของชีวิต เนื่องจากระบบบริ การรายบุคคลสําหรับคนพิการได้ปรับเปลี่ยนมาจากรู ปแบบการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย ซึ่งใช้อยูใ่ นระบบโรงเรี ยนโดยทัว่ ไปในสังคม ดังนั้นระบบที่เหมาะสําหรับการบริ การผูพ้ กิ ารวัยผูใ้ หญ่
อาจเป็ นระบบที่ครอบครัวของผูพ้ ิการไม่คุน้ เคยและไม่สามารถเข้าถึงได้รวมถึงการขาดข้อมูลที่สามารถนําไปปฏิบตั ิ
ได้ การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาในครอบครัวของเด็กปัญญาอ่อนระดับนกลางถึงระดับมากจากกลุ่มวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันจํานวน 4 กลุ่ม เป็ นการวัดโดยใช้มาตรประมาณค่าเกี่ยวกับเป้ าหมายของครับครัวในการเชื่อมต่อเด็ก
พิการจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การรับรู ้ของครับครัวเกี่ยวกับระดับความยุง่ ยากของกระบวนการเชื่อมต่อ ผล
ที่ได้รับและระดับความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ ผลการวิจยั พบว่า ทุกครอบครัวมีความกังวลใน
ระดับมากเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ ในเรื่ องเป้ าหมายและแรงบันดาลใจสําหรับผูพ้ ิการที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญใน 4 กลุ่มวัฒนธรรม ในเรื่ องความยุง่ ยากเกี่ยวกับการวางแผนการเชื่อมต่อมี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญระหว่างกลุ่มวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าการติดต่อประสานงานกับ
โรงเรี ยนครอบครัวชาวยุโรปมีคะแนนสูงกว่าครอบครัวชาวเอเชีย ในครอบครัวชาวผิวดําก็มีคะแนนสูงกว่าใน
ครอบครัวชาวเอเชียเช่นกัน ในเรื่ องเกี่ยวกับการประชุมเพื่อการเชื่อมต่อพบว่าครอบครัวชาวผิวดํามีคะแนนสูงกว่า
ครอบครัวชาวเอเชีย ในเรื่ องการแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการเชื่อมต่อ พบว่า ครอบครัวชาวยุโรป
มีคะแนนสู งกว่าครอบครัวชาวผิวขาว และครอบครัวชาวผิวดํามีคะแนนสูงกว่าครอบครัวชาวผิวขาว แต่ในด้านความ
วิตกกังวลในชีวิตประวันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทั้ง 4 กลุ่มวัฒนธรรม
ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกี่ยวกับการศึกษาคือ การเปรี ยบเทียบการทํางานของโรงเรี ยน 5 แห่ งที่จดั การศึกษาในแต่ละกลุ่ม
วัฒนธรรมนี้พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
Hudson (2011) ศึกษาการรับรู ้ของผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านการจัดช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษาแก่นกั เรี ยนบกพร่ อง
ทางการเรี ยนเรี ยนรู ้ระดับมัธยมปลาย พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีส่วนสําคัญในการให้คาํ ปรึ กษาแก่บุคลากรในการ
วางแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษาแก่นกั เรี ยนมัธยมปลาย ดังนี้ 1) ให้เวลาผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาและครู การศึกษา
พิเศษในการทํางานร่ วมกัน 2) ส่ งเสริ มให้ผใู ้ ห้คาํ ปรึ กษาฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่ชุมชนด้านกฎหมาย 3) การสนับสนุน

20

ให้นกั เรี ยนพิการมีโอกาสตัดสิ นใจด้วยตนเองและพัฒนาทักษะที่จาํ เป็ นในการดําเนินชีวติ และ 4) ผูบ้ ริ หารควรให้
คําปรึ กษา แนะนําระหว่างการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรี ยนอย่างจริ งจัง
Wehmen (2011) ศึกษาความสําคัญของแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ (Transition Planning) แนวทางการจัดช่วง
เชื่อมต่อในวัยผูใ้ หญ่สาํ หรับผูพ้ ิการที่ยงั เป็ นเด็กนั้นการเปลี่ยนเข้าสู่วยั ผูใ้ หญ่จะเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่
ดังนั้นทีมงานที่ให้การช่วยเหลือผูพ้ ิการจึงต้องรู ้ถึงความจําเป็ นและความสําคัญของแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ ขณะนี้
ความรู ้พ้นื ฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่ดีและถูกต้องได้เขียนไว้ในคู่มือการจัดช่วงเชื่อมต่อ โดยเริ่ มจากผูท้ ี่มี
ความสําคัญในการช่วยเหลือเด็กพิการที่สุดนัน่ คือผูด้ ูแลเด็กพิการ หลักการสําคัญของนวัตกรรมใหม่ของคู่มือการ
เชื่อมต่อนั้น คือ คู่มือการจัดช่วงเชื่อมต่อที่ดีจะต้องง่ายสําหรับการศึกษาเข้าใจ มีการระบุถึงบริ การ ผูร้ ับบริ การและ
บ่งบอกถึงกระบวนการที่ซบั ซ้อนของการเชื่อมต่อ มีการทําวิจยั การเชื่อมต่อซึ่งต้องอยูบ่ นพื้นฐานของความชัดเจน มี
ตัวอย่าง และมีเครื่ องมือที่สามารถนําไปใช้ได้ง่าย และจากการทําวิจยั การจัดช่วงเชื่อมต่อพบว่า (1) แผนการจัดช่วง
เชื่อมต่อต้องมีท้ งั ระดับรายบุคคลและระดับชุมชนซึ่งเขียนเป็ นหลักสูตรการพัฒนารายบุคคล (3) มีทกั ษะวิชาการ
และทักษะการทํางานที่เข้มข้น (4) มีการปรับปรุ งมาจากหลักสูตรทัว่ ไป (5) มีการเขียนแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อเฉพาะ
รายบุคคลที่มีประสิ ทธิภาพ (6) มีการประสานบริ การเพื่อให้การจัดช่วงเชื่อมต่อประสบผลสําเร็ จ (7) มีการสนับสนุน
นักเรี ยนพิการตามความต้องการจําเป็ น (8) ประสานงานกับองค์กรและแหล่งข้อมูลต่างๆ (9) มีการกําหนดบริ การด้าน
อาชีพต่างๆที่จาํ เป็ น (10) เลือกอาชีพที่มีรูปแบบการให้บริ การที่เหมาะกับผูพ้ ิการ (11) สนับสนุนให้นกั เรี ยนศึกษา
จนถึงระดับสูงสุ ดตามความสามารถ (12) มีการประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนพิการ (13) ช่วยเหลือความลําบาก
ของครอบครัวคนพิการ (14) ทําความเข้าใจกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากหลักการดังกล่าวได้ศึกษาในกรณี ศึกษาที่เป็ น
เด็กพิการ มีการวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จและสถานการณ์ที่สนับสนุนให้การจัดช่วงเชื่อมต่อที่ประสบผลสําเร็ จอย่าง
รวดเร็ ว
Dorman (2012) ศึกษาทีมสนับสนุนกระบวนการจัดช่วงเชื่อมต่อในระดับมัธยมปลาย พบว่า
การจัดช่วงเชื่อมต่อนักเรี ยนพิการต้องมีการสนับสนุนการเตรี ยมพร้อมด้านสังคมและการศึกษาไปพร้อมๆ กับการ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ งที่คาดหวังในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ที่ดูแลคนพิการในรัฐเท็กซัสได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรี ยนในการจัดทําแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อระดับอําเภอ ควรต้องประกอบด้วย
ความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนที่เป็ นศูนย์กลางและโรงเรี ยนมัธยมที่ประสบความสําเร็ จในการจัดช่วงเชื่อมต่อและ
ควรเน้นที่องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็ นประโยชน์ (2) การสนับสนุนด้านสังคมที่มี
ประสิ ทธิภาพ (3) การสนับสนุนด้านการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ และ (4) การร่ วมมือร่ วมคิดของทุกฝ่ าย
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โดยสรุ ปจะเห็นได้วา่ การวางแผนช่วงเชื่อมต่อในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมีความสําคัญมากเพราะ
เป็ นการวางแผนอนาคตสําหรับคนพิการที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ความเข้าใจและความร่ วมมือของคนในครอบครัว
ผูเ้ กี่ยวข้อง ผูใ้ ห้บริ การและคนชุมชนซึ่งในการวางแผนช่วงเชื่อมต่อด้านการจัดการศึกษาเป็ นการวางแผนระยะยาวแต่
ในการเชื่อมต่อแต่ละระดับมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการวางแผนการให้บริ การเฉพาะครอบครัวและการวาง
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลรวมทั้งแผนการจัดการศึกษาในรู ปแบบอื่นๆที่มีเป้ าหมายให้ผเู ้ รี ยนประสบ
ความสําเร็จในการศึกษา มีงานทําและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างอิสระอยูร่ ่ วมในสังคมได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี เสมอภาค
กับบุคคลทัว่ ไปได้ โดยมีกรอบแนวคิดในการจัดช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดในการจัดช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
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