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การจดัช่วงเช่ือมต่อในการจดัการศึกษาสําหรับผู้เรียนพกิาร 
โดย ดร.สมพร  หวานเสร็จ1 

จากอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิคนพกิาร (Convention on the Rights of Persons with Disabilities หรือ C.R.P.D.)  
ซ่ึงเป็นกฏหมายระหวา่งประเทศท่ีมีความสาํคญัและมีผลต่อการกาํหนดนโยบายดา้นคนพกิารของทุกประเทศสมาชิก 
จาํนวน 126 ประเทศทัว่โลกประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัเม่ือวนัท่ี  29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 
สิงหาคม 2551  อนุสญัญาน้ีอยูบ่นพื้นฐานการเคารพในศกัด์ิศรีท่ีมีมาแต่กาํเนิด การเคารพขีดความสามารถของเดก็
พิการท่ีมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง ไม่เลือกปฏิบติั โดยรัฐประกนัการมีระบบการศึกษาแบบเรียนร่วมในทุกระดบัและ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ  ไม่ถูกกีดกนัออกจากระบบการศึกษาทัว่ไป และไม่เสียค่าใชจ่้ายเพราะเหตุแห่งความพิการ  
ไดรั้บการอาํนวยความสะดวกในการศึกษา ประเทศไทยไดบ้ญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาสาํหรับคน
พิการข้ึนอยา่งครอบคลุมและเพื่อใหค้นพกิารมีคุณภาพชีวติท่ีดีตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพกิาร จึงมี
พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซ่ึงไดก้าํหนดใหค้นพิการไดรั้บการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ สามารถดาํรงชีวิตอิสระ มีศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยแ์ละเสมอภาคกบับุคคลทัว่ไป มีส่วนร่วมทาง
สงัคมอยา่งเตม็ท่ี ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีคนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้โดยอาศยักระบวนการทาง
การแพทย ์การศาสนา การศึกษา สงัคม อาชีพ หรือกระบวนการอ่ืนใด ท่ีมีหลกัการสาํคญั คือ การสร้างสงัคมท่ีบูรณา
การเพื่อคนพิการและทุกคนในสงัคม สร้างความเขม้แขง็ขององคก์รดา้นคนพิการและเครือข่ายในการขบัเคล่ือนการ
ดาํเนินงานดา้นคนพกิารอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นการเช่ือมต่อท่ีประสิทธิภาพจะช่วยใหค้นพกิาร
ในแต่ละช่วงอายสุามารถขา้มผา่นอุปสรรคต่าง ๆ  ไปไดอ้ยา่งราบร่ืน สามารถช่วยตนเองได ้มีโอกาสทาํงานหรือ
ดาํเนินชีวิตอยุใ่นสงัคมอยา่งอิสระ 
หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัการจัดช่วงเช่ือมต่อในการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนพกิาร      

ความหมายของการจัดช่วงเช่ือมต่อ (Transition) 
การจดัช่วงเช่ือมต่อ(Transition) ในความหมายทัว่ไป คือ การเปล่ียนจากระดบัหน่ึงไปสู่อีกระดบัหน่ึง เช่น 

การเปล่ียนแปลงจากสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม ระยะเวลา จากท่ีหน่ึงไปสู่ท่ีหน่ึง โดยมีเป้าหมายอยูข่า้งหนา้ท่ีมีสภาพ
ดีกวา่ปัจจุบนั ดงันั้น การจดัช่วงเช่ือมต่อสาํหรับผูเ้รียนพกิารจึงอาจหมายถึงกระบวนการเล่ือนระดบัการดาํเนินชีวติ 
จากระดบัหน่ึงไปสู่อีกระดบัหน่ึง เช่น จากบา้นสู่ศูนยเ์ตรียมความพร้อมก่อนวยัเรียน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ โรงเรียน 
จากชั้นเรียนสู่ชั้นเรียน และจากโรงเรียนสู่ชุมชน เป็นตน้ โดยการดาํเนินการจดัช่วงเช่ือมต่อตอ้งมีการวางแผนและ
จดัทาํแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ ผูเ้รียนพกิารจะไดรั้บการเตรียมความ
พร้อมในการจดัช่วงเช่ือมต่อ เช่นเดียวกบัการมีแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล ส่วนแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อ 
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(Transition Plan) เป็นแผนท่ีมีเน้ือหาสาระสะทอ้นถึงการพฒันาผูเ้รียนพกิาร ระบุจุดแขง็หรือความตอ้งการจาํเป็นท่ี
สมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงของชีวิต โดยความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัทาํแผนฯ 
             การวางแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อสาํหรับคนพิการ เนน้หลกัการการวางแผนโดยมีคนพิการเป็นศูนยก์ลาง มี

วตัถุประสงคห์ลกั เพื่อสร้างเป้าหมายชีวติหลงัสาํเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยระบุแผนช่วงเช่ือมต่อท่ีเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลและประสานกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินหรือองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้งในการใหค้วามช่วยเหลือใหค้นพกิารประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวติหลงัจบการศึกษาโดยตระหนกั

ถึงความตอ้งการจาํเป็นของคนพิการ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสนบัสนุนการดาํรงชีวิตส่วนบุคคล 2) เพือ่ใหค้รอบครัว

ของคนพิการไดว้างแผนอนาคตในเชิงบวกแก่ผูเ้รียนพกิารหรือครอบครัวและ 3) เพื่อเป็นการเนน้ย ํ้าจุดแขง็ของคน

พิการมากกวา่ความบกพร่อง (Mazzotti et all, 2009) 

              สรุปไดว้า่ การจดัช่วงเช่ือมต่อคือ การช่วยใหค้นพกิารและครอบครัวไดว้างแผนอนาคตเก่ียวกบัชีวติของคน
พิการโดยมีการวางเป้าหมายระยะยาว  ออกแบบประสบการณ์ในการจดัการศึกษาแต่ละระดบัเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูเ้รียน
พิการไดรั้บการฝึกทกัษะท่ีจาํเป็น  เช่ือมโยงไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย  รวมทั้งการวางแผนการเช่ือมโยงจาก
โรงเรียนสู่ชุมชน   กระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อ มีเป้าหมายเพือ่ใหค้นพิการและครอบครัวมีความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ท่ีเช่ือมต่อไปสู่วยัผูใ้หญ่ท่ีประสบความสาํเร็จได(้Roger& George,2004)  การวางแผนการจดัช่วง
เช่ือมต่อจึงเป็นบริการท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในการสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนพิการประสบความสาํเร็จในการดาํเนิน
ชีวิตในอนาคต เป็นการเตรียมผูเ้รียนพกิารใหส้ามารถเขา้สู่สงัคม และพึ่งพาตนเองได ้เปรียบเสมือนการสร้างสะพาน
เช่ือมระหวา่งชีวิตในวยัเรียนไปสู่การดาํรงชีวติในวยัผูใ้หญ่ สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550 ซ่ึงใหค้วามหมายของการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติวา่ คือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ การจดัสวสัดิการ การส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิ การสนบัสนุนใหค้นพิการสามารถดาํรงชีวติ
อิสระ มีศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์และเสมอภาคกบับุคคลทัว่ไป มีส่วนร่วมกบัสงัคมอยา่งเตม็ท่ีและมี
ประสิทธิภาพ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีคนพกิารสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้ดงันั้น การวางแผนการจดัช่วง
เช่ือมต่อจึงมีประโยชนแ์ละสอดรับกบัหลกัการดงักล่าว เพือ่ใหผู้เ้รียนพกิารสามารถผา่นระยะต่าง ๆ  ของชีวิต และอยู่
ร่วมในสงัคมไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพสูงสุด  
           กระบวนการจัดช่วงเช่ือมต่อ 

การจดัช่วงเช่ือมต่อสาํหรับผูเ้รียนพิการ มีอยู ่4 ลกัษณะไดแ้ก่ (Beth S. Rous, Rena A. Hallam, , 2006; State 

Board of Education North Carolina, 2013)                

                1) การจัดช่วงเช่ือมต่อเพือ่เข้าสู่ระบบโรงเรียน (Transition into the school system) เม่ือครอบครัวของผูเ้รียน

พิการ รับทราบวา่บุตรหลานตอ้งเขา้เรียน จาํเป็นตอ้งแสวงหาสถานท่ีเรียนสาํหรับบุตรหลานเพ่ือเขา้สู่ระบบ
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การศึกษาหรือระบบการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม ผูป้กครองจึงเป็นบุคคลแรกท่ีแสวงหาบริการแก่บุตรหลาน โดยการ

ไปพบปะผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ครู นกัวิชาชีพ หรือแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ  เพื่อเขา้รับการศึกษา 

การจดัช่วงเช่ือมต่อจากระดบัก่อนวยัเรียนสู่ระดบัอนุบาลเป็นช่วงเวลาท่ีค่อนขา้งเครียดของเดก็และของ
ผูป้กครอง ครูอนุบาลสามารถช่วยอาํนวยความสะดวกในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูป้กครอง บุคลากรในโรงเรียน  
พอ่แม่มีความตอ้งการท่ีจะรับทราบพฒันาการท่ีเหมาะสมของเดก็ระหวา่งอยูใ่นชั้นเรียน โดยสงัเกตพฤติกรรมและ
พดูคุยกบัครูประจาํชั้น  ถา้ครูระดบัก่อนประถมศึกษาจะมีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะการเรียนรู้ (Learning styles) และ
ช่วงความสนใจของเดก็แต่ละคน จะช่วยใหช่้วงเช่ือมต่อในระดบัก่อนวยัเรียนสู่ระดบัอนุบาลมีความราบร่ืน  
ผูป้กครองมีส่วนสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมของเดก็ ดงัน้ี   

(1) เยีย่มชมโรงเรียนท่ีเดก็จะเขา้ไปเรียนร่วมโดยนาํนกัเรียนเขา้พบกบัครูอนุบาลและดูกิจกรรมการ
เรียนการสอนจริง เช่น การจดัท่ีนัง่  หอ้งนํ้า   ตารางเรียน  การเล่นอิสระ  

(2) ศึกษารายการอาหารกลางวนั ความสดใหม่ คุณค่าทางโภชนาการและการสร้างโอกาสใหก้าร
รับประทานอาหารดว้ยตนเอง 

(3) ศึกษาเอกสารความรู้เก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบัอนุบาล 
(4) ตอบคาํถามของเดก็เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในโรงเรียนแก่เดก็ เช่น เดก็จะไดฟั้งนิทาน  ทาํ

กิจกรรมการนบั เล่นกบักลุ่มเพื่อน ทั้งในหอ้งเรียนและท่สนามเดก็เล่น 
(5) ศึกษากิจกรรมระหวา่งวนัของโรงเรียนวา่เหมือนหรือแตกต่างกบักิจกรรมของศูนยเ์ดก็ก่อน

วยัเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมของเดก็ก่อนเขา้เรียน 
(6) ถา้โรงเรียนท่ีเดก็เขา้ไปเรียนในโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากกวา่เนน้การ

จดัการเรียนการสอนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล เช่น เช้ือชาติ วฒันธรรม หรือความพิการ ผูป้กครองควรหา
โอกาสช้ีแจงคณะกรรมการโรงเรียน 

(7) อธิบายเดก็เก่ียวกบัการเดินทางไป-กลบัโรงเรียน วา่มีความปลอดภยัสะดวก 
(8) สร้างความมัน่ใจแก่เดก็วา่ท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมน่าสนใจและสนุกทุกวนั 
(9) ตรวจสอบความความสามารถและทกัษะพื้นฐานการดาํเนินชีวิตในโรงเรียนอนุบาลของเดก็

หลงัจากการดูสถานการณ์จริง สมัภาษณ์ครูอนุบาลและสอบถามผูป้กครอง 
1.1) การจัดช่วงเช่ือมต่อจากระดับอนุบาลสู่ระดับประถมศึกษา 
เดก็อาย ุ7 ถึง 9 ปี เป็นช่วงของการเปล่ียนแปลงหลายอยา่งของชีวิตเดก็ ทั้งพฒันาการทางกายภาพ สงัคม 

อารมณ์ ความสามารถในการคิด  แมว้า่นกัเรียนจะรู้สึกมัน่ใจในตนเองมากข้ึนแต่กจ็ะมีความวติกกงัวลกบัการเขา้สู่

สงัคมท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน มีเพื่อน มีนกัเรียนมากข้ึน และมีความแตกต่างกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีคุน้เคย  เดก็วยัน้ีจะมีความรู้สึก

ไวต่อการถูกวิจารณ์จากคนอ่ืนทั้งการทาํงานท่ีสาํเร็จและไม่สาํเร็จ  ในวยัน้ีเดก็จะเรียนรู้การทาํงานเป็นกลุ่ม เรียนรู้การ

เป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี เรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจพฤติกรรมของคนอ่ืน  ๆ ในช่วงเร่ิมตน้ชั้นเรียนเดก็จะพยายามปรับปรุงทกัษะการ
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เคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือมดัเลก็ เช่น ความสมัพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ  อาจมีปัญหาการมอง แต่กจ็ะมีความกระตือรือร้น

ในการทาํกิจกรรมทางกายภาพ  ในช่วงวยัน้ีเดก็จะมีความเขา้ใจภาษาเช่ือมโยงกบักระบวนการคิดท่ีชดัเจน เรียนรู้วิธีการ

แกปั้ญหาจากการลงมือปฏิบติัแต่การเขา้ใจถึงสาเหตุและผลกระทบยงัตอ้งพฒันาในระดบัท่ีสูงข้ึน  

 ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการส่งเสริมทกัษะทางสงัคม  เช่น  การช่วยการเจรจาต่อรองและพดูคุยถึง

ปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความมุ่งมัน่และการควบคุม

ตนเองในใหท้าํงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดท่ีตั้งไวด้ว้ยตนเอง นอกจากน้ีครูยงัเป็นผูท่ี้ช่วยใหน้กัเรียนมีความ

รับผดิชอบและเป็นเจา้ของการเรียนรู้ของตนเองโดยครูจะเพิม่ปริมาณและความยากของการบา้นใหน้กัเรียนตาม

ความสามารถและประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละคน  

การจดัช่วงเช่ือมต่อการศึกษาระดบัอนุบาลไปสู่ประถมศึกษาของเดก็ในวยัน้ี เป็นความทา้ทายสาํหรับเดก็ท่ี

ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงและเตรียมความพร้อมท่ีสาํคญั คือ  

(1)  การอ่านโดยเป็นการอ่านเพื่อการเรียนรู้ส่ิงรอบตวั 

(2) การเร่ิมตน้การเขียนในรูปแบบท่ีเป็นทางการ   

(3) การพฒันากลยทุธ์การแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นในหลายขั้นตอนและ  

(4) การเปล่ียนแปลงจากการประเมินท่ีไม่ไดม้าตรฐานมาสู่การทดสอบมาตรฐาน   

    การจดัช่วงเช่ือมต่อทางการศึกษาระดบัอนุบาลไปประถมศึกษาท่ีราบร่ืนเป็นส่ิงจาํเป็นในการสร้าง

ความสาํเร็จของเดก็ทุกคน เดก็ตอ้งการการสนบัสนุนกบัการพฒันาอารมณ์และสังคมท่ีตอ้งปรับตวั  การสร้างมิตรภาพใหม่

และเรียนรู้ท่ีจะประสบความสาํเร็จภายในสภาพแวดลอ้มของการทดสอบ  การจดัการความเครียดซ่ึงเป็นการทา้ทาย

ความสามารถสูงข้ึน เป้าหมายการจดัช่วงเช่ือมต่อในระดบัน้ีเป็นการออกแบบเพื่อสร้างระบบสนบัสนุนสาํหรับนกัเรียนแต่ละ

คน  การพฒันาสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนสาํหรับนกัเรียน ในลกัษระการวิจยัปฏิบติัการ 

1.2) การจัดช่วงเช่ือมต่อระดับประถมศึกษาสู่ระดบัมัธยมศึกษา 

นกัเรียนวยัน้ีกาํลงัยา่งเขา้สู่วยัรุ่นหนุ่มสาวซ่ึงมีความแตกต่างกนัในตวันกัเรียนแต่ละคนทั้งในทกัษะ 

ทศันคติ พฤติกรรมและคุณสมบติั  นกัเรียนมีความตอ้งการทางสงัคม  ความรู้ความเขา้ใจอารมณ์และทางกายภาพท่ี

ไม่ซํ้ ากนับนพ้ืนฐานของจิตใจของแต่ละคน เช่น   

(1) การมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนรอบขา้งเช่น  ครูและเพื่อนนกัเรียนเก่ามากข้ึน    

(2) มีความรับผดิชอบและความคาดหวงัมากข้ึน 

(3) สามารถร่วมกิจกรรมไดย้าวนานข้ึน    

(4) เลือกกีฬาและกิจกรรมนอกหลกัสูตร 
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(5) สามารถเลือกวชิาการและอาชีพได ้

    ดงันั้นการเตรียมการจดัช่วงเช่ือมต่อทางการศึกษาท่ีสาํคญั คือ การกาํหนดโปรแกรมใหเ้หมาะสมตรงกบั

ความตอ้งการจาํเป็นและความสนใจของนกัเรียนทุกคนตามหลกัสูตรทั้งดา้นวิชาการและระบบการสนบัสนุนเเพ่ือให้

นกัเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียน ผูท่ี้รับผดิชอบและมีส่วนสนบัสนุนการจดัช่วงเช่ือมต่อระดบัน้ีคือ นกัเรียน  

ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

1.3) การจัดช่วงเช่ือมต่อมัธยมต้นสู่ระดับมัธยมปลายหรืออาชีวศึกษา 

นกัเรียนพกิารวยัรุ่นหลายคนเขา้ศึกษาต่อระดบัมธัยมปลาย โดยหวงัวา่จะมีทางเลือกในการดาํเนินชีวิตมาก

ข้ึนและตอ้งการมีเพื่อนมากข้ึน แต่นกัเรียนจะมีความกงัวลเก่ียวกบัการท่ีจะลอ้เลียนโดยนกัเรียนรุ่นพี่ท่ีเก่งกวา่  กลวั

ผลการเรียนลดลงเน่ืองจากอยูใ่นสงัคมท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน  

ครูและผูป้กครองตอ้งร่วมมือกนัเพื่อสร้างความคิดเชิงบวก   การจดัการกบัความเครียดการตอบสนองท่ี

เหมาะสมในสังคม  ทั้งอารมณ์   ร่างกายและสร้างความตอ้งการทางวิชาการ ในช่วงปีน้ีนกัเรียนตอ้งมีความรู้สึกเป็นส่วน

หน่ึงของกลุ่ม สร้างมิตรภาพจากกิจกรรมและเหตุการณ์ ท่ีรู้สึกปลอดภยั  การสร้างมาตรฐานการศึกษาท่ีสูงข้ึนและ

ลดปัญหาทางสงัคมและอารมณ์   ครูควรใหค้วามสาํคญักบัการเสริมใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จทางวิชาการ

เพิ่มข้ึน  ลดอตัราการออกกลางคนั  กลยทุธ์สาํคญั คือ การส่ือสารท่ีเนน้การทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ การสร้าง

ความรู้สึกรักและเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน การวางแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อก่อนเขา้สู่ระดบัมธัยมปลายหรือ

อาชีวศึกษา ดงัน้ี 

(1)  ปรับปรุงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการทาํงานเพ่ือเตรียมความพร้อมทางการเรียนอาชีวศึกษา  

การศึกษาผูใ้หญ่  การจา้งงานแบบบูรณาการ  รวมถึงการจา้งงานท่ีสนบัสนุนการศึกษา และการเป็นผูใ้หญ่ท่ีเป็น

สมาชิกของชุมชน   

(2) การเตรียมความพร้อมตามจุดแขง็ ความสนใจ ของคนพิการ เช่น การเรียนการสอน บริการหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   ประสบการณ์ในชุมชน  การมีส่วนในระบบการจา้งงานของชุมชน  การส่งเสริมการสร้างงาน

ท่ีเหมาะสมกบัคนพิการ  รวมทั้งการประเมินทกัษะการทาํงานของคนพิการก่อนเขา้สู่ระบบการจา้งงานหรือการ

ประเมินความสามารถทางการเรียนก่อนการเลือกเรียนสาขาวชิาท่ีเหมาะสม  

2) การจัดช่วงเช่ือมต่อระหว่างช้ันเรียนและการเลือ่นช้ัน (Transitions between grade levels and class transfers) เม่ือ

ผูเ้รียนพกิารจบการศึกษาในแต่ละระดบัชั้นและตอ้งเขา้สู่การศึกษาในชั้นท่ีสูงข้ึน จาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อม

ผูเ้รียนพกิารและครูผูรั้บการเช่ือมต่อในชั้นถดัไป ใหค้รูรับทราบขอ้มูลและความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้รียนพิการ 

เพื่อใหก้ารช่วยเหลือไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ครูผูรั้บการเช่ือมต่อผูเ้รียนพิการจึงควรมาเยีย่มชั้นเรียนของผูเ้รียนพกิาร สงัเกต
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พฤติกรรม สภาพแวดลอ้มของผูเ้รียนพกิาร และนาํขอ้มูลมาเตรียมความพร้อมในการจดัชั้นเรียนใหผู้เ้รียนพกิารได้

อยา่งเหมาะสม  

3) การจัดช่วงเช่ือมต่อระหว่างโรงเรียน (Transitions between schools) เม่ือผูเ้รียนพิการจบการศึกษาจาก

สถาบนัการศึกษาหน่ึงแลว้ หรือมีการยา้ยสถานศึกษา จาํเป็นตอ้งมีการเช่ือมต่อขอ้มูลจากสถานศึกษาเดิมให้

สถานศึกษาใหม่ท่ีรับส่งต่อ โดยสถานศึกษาใหม่อาจแต่งตั้งผูป้ระสานงานท่ีใหผู้เ้รียนพกิารสามารถติดต่อสอบถาม

ได ้รวมถึงการใหข้อ้มูลแก่ผูป้กครองและผูเ้รียนพกิารอ่ืนในโรงเรียนใหม่ รับสมคัรเพื่อนอาสาเป็นพีเ่ล้ียงแก่ผูเ้รียน

พิการ และเตรียมพร้อมความรู้ทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํเนินชีวิตในโรงเรียนใหม่แก่ผูเ้รียนพกิาร 

4) การจัดช่วงเช่ือมต่อจากระดับมัธยมศึกษาสู่วยัผู้ใหญ่ (Transition from secondary school to adult life) เป็น
การสร้างเป้าหมายชีวติหลงัออกจากโรงเรียน หรือเม่ือผูเ้รียนพิการสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา แลว้ตอ้งการเขา้
สู่การศึกษาเฉพาะทางหรือระดบัอาชีวศึกษา จาํเป็นตอ้งไดรั้บการเตรียมความพร้อมดา้นอาชีพ การจดัช่วงเช่ือมต่อ
ในระยะน้ี เป็นระยะสาํคญัท่ีนาํไปสู่การพึ่งพาตนเองในการดาํเนินชีวิต จึงตอ้งมีการเตรียมแผนการบริการและแหล่ง
สนบัสนุนต่าง ๆ  ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลการเปล่ียนผา่นท่ีดาํเนินการมาทั้งหมดมาพจิารณาจุดแขง็และเป้าหมายของ
ผูเ้รียนพกิารท่ีควรส่งเสริม เพื่อนาํไปสู่การวางแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อสาํหรับดาํเนินชีวติในวยัผูใ้หญ่  โดยการจดั
ช่วงเช่ือมต่อตอ้งมีระบบความร่วมมือระหวา่งองคก์รทอ้งถ่ิน สถานประกอบการ ในขณะท่ีตอ้งมัน่ใจวา่มีนโยบายใน
ระดบัความร่วมมือระหวา่งองคก์รและกระบวนการสร้างความสาํเร็จในการพฒันาเดก็และครอบครัวระหวา่งองคก์รต่างๆ  
หลกัการของระบบการจดัช่วงเช่ือมต่อในชุมชนดงัต่อไปน้ี(Li, Bassett, & Hutcherson, 2009; Mazzotti et all,2009) 

(1) ชุมชนตอ้งพฒันาวิสยัทศัน์ในการจดัช่วงเช่ือมต่อท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถทาํใหเ้กิดการตดัสินใจ
ขบัเคล่ือนในดา้นการปฏิบติัและกิจกรรมการจดัช่วงเช่ือมต่อ วิสยัทศันด์งักล่าวตอ้งพฒันามาจากความคิดของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในชุมชน  

(2) ระบบการจดัช่วงเช่ือมต่อ ตอ้งบูรณาการเขา้กบัโครงสร้างและระบบท่ีมีอยูใ่นชุมชน  
(3)  ทาํใหก้ระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อเป็นเร่ืองง่าย  ๆครบวงจรและไม่ซบัซอ้น ควรเป็นแนวทางท่ี

ง่ายท่ีสุดเพือ่ใหป้ระสบความสาํเร็จไดม้ากท่ีสุด    
(4)  การวเิคราะห์ประเดน็และปัญหาเดิมท่ีมีอยูอ่าจจะช่วยสร้างส่ิงใหม่ได ้ 

              Beth,& Rena  (2006) กล่าวไวใ้นหนงัสือ Tools for Transition in Early Childhood  วา่  ประเดน็หลกัท่ีชุมชน
ตอ้งใหค้วามสาํคญัเม่ือชุมชนจะเร่ิมจดัดาํเนินการพฒันาการจดัช่วงเช่ือมต่ออยา่งเป็นระบบ ไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วม
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนในการพฒันาระบบใหป้ระสบความสาํเร็จ ซ่ึงรวมถึงครอบครัวของเดก็ และ
เจา้หนา้ท่ีขององคก์ร หรือโครงการต่าง  ๆจากฝ่ายบริหาร จนถึงครู ผูใ้หบ้ริการต่าง  ๆเช่น นกับาํบดั นกัจิตวิทยา ฯลฯ 
2) ความร่วมมือระหวา่งองคก์รในการพฒันากระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อใหป้ระสบความสาํเร็จ 3) ความมุ่งมัน่จริงจงั 
และการทุ่มเทเวลาขององคก์ร บุคคลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และ 4) ทีมงานตอ้งเขา้ใจวา่มีหลากหลายแนวทางในการทาํให้
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กระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อประสบความสาํเร็จ เป้าหมายสาํคญัคือ ผูรั้บผดิชอบหลกั ตอ้งพฒันาระบบใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพชุมชนและสนบัสนุนโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง         
                Robert , Marcia Kraft-Sayre (2003) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ Successful Kindergarten Transition วา่ ใน
กระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อเพือ่เขา้สู่โรงเรียนอนุบาลมีรูปแบบอยู ่4  รูปแบบ ไดแ้ก่  

1) รูปแบบเน้นทกัษะของเด็ก(Skill Only Model) รูปแบบน้ีเนน้ใหค้วามสาํคญักบัตวัเดก็ มีมุมมองวา่ การ
จดัช่วงเช่ือมต่อเป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนพกิารนาํเอาความสามารถและทกัษะติดตวัไปในวนัแรกของการเรียน ซ่ึงการปรับตวั
ในโรงเรียนเป็นเร่ืองบุคลิกภาพของเดก็ เช่น ความพร้อม และระดบัของวฒิุภาวะ รูปแบบน้ีมีเป้าหมายกระตุน้ใหเ้ดก็
ปรับตวัในโรงเรียน  ปัญหาของเดก็ในโรงเรียนอาจจะไม่ถูกมองวา่เป็นประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการจดัช่วงเช่ือมต่อ 
การจดัช่วงเช่ือมต่อในรูปแบบน้ีเป็นการอธิบายในมุมมองท่ีแคบอยู ่

 
ภาพที ่1  รูปแบบเน้นทกัษะของเด็ก (Skill Only Model) 

2) รูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อม (Environmental Input Model) รูปแบบน้ีเนน้ทกัษะของเดก็ถุกก
ระตุน้โดยประสบการณ์ท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้โดยผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง  ๆไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนผูเ้รียนพกิาร โรงเรียน และ
ชุมชน  การปรับตวัของเดก็ในโรงเรียนจะไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นการทาํงานของโครงสร้าง บรรยากาศและอารมณ์
ความรู้สึกของชั้นเรียน โดยครูท่ีมีคุณภาพ โครงสร้างองคป์ระกอบในชั้นเรียนท่ีชดัเจน เพือ่นผูเ้รียนพกิารท่ีอาวโุส
กวา่มาเป็นคู่หูในหอ้งเรียนจะสามารถเช่ือมต่อผูเ้รียนพกิารไปสู่สภาพแวดลอ้มใหม่ได ้อยา่งไรกต็ามรูปแบบน้ีมี
ขอ้จาํกดัท่ีครูยงัมองการจดัช่วงเช่ือมต่อเป็นกระบวนการท่ีจดัข้ึนภายในโรงเรียนเท่านั้น มิไดเ้ช่ือมต่อกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีบา้น และประสบการณ์ก่อนเขา้โรงเรียน 

 

ภาพที ่2  รูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อม (Environmental Input Model) 
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3) รูปแบบการเช่ือมโยงสภาพแวดล้อม(Linked Environmental Model) เป็นรวมเอาหลายๆทางในส่ิงท่ี
จดัเตรียมไวใ้หก้บัเดก็ผูเ้รียนพกิารไวด้ว้ยกนั (เช่น การช่วยเหลือของพอ่แม่ การส่ือสารกบัครูในชั้นเตรียมความพร้อม    
มีผลต่อการปรับตวัของเดก็ ในรูปแบบน้ีมองวา่ทกัษะของเดก็ผูเ้รียนพกิาร ประสบการณ์กบัครอบครัว  เพื่อนผูเ้รียน
พิการ โรงเรียน และชุมชน  และการเช่ือมโยงและจดัสภาพแวดลอ้มลว้นมีผลต่อการปรับตวัของโรงเรียน เช่น การมี
ส่วนร่วมโดยตรงของครอบครัวช่วยใหเ้ดก็ประสบความสาํเร็จในโรงเรียน หรือ การประสานงานกนัอยา่งเขม้แขง็
ระหวา่งครอบครัวและโรงเรียนมีส่วนใหเ้กิดผลทางบวกแก่เดก็มากกวา่ครอบครัวหรือโรงเรียนทาํเพยีงฝ่ายเดียว 
(Epstein, 1996)  แมว้า่รูปแบบน้ีจะมองท่ีการปฏิสมัพนัธ์ของฝ่ายต่างๆรอบตวัเดก็กต็าม แต่เป็นการมอง
ความสมัพนัธ์ท่ีคงท่ี มากกวา่ความสมัพนัธ์ท่ีพฒันาเคล่ือนท่ีไปตามมิติของกาลเวลา 

 

 
ภาพที ่3  รูปแบบการสภาพแวดล้อมเช่ือมโยงกนั (Linked Environmental Model) 

4) รูปแบบการพฒันา (Developmental Model) รูปแบบน้ีรวมเอามุมมองหลกัของรูปแบบทั้งสามท่ีกล่าวไว้
เช่ือมโยงกบัมิติของกาลเวลา ซ่ึงเป็นประเดน็หลกัในกระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อ รูปแบบน้ีไดรั้บการอธิบายวา่เป็น
รูปแบบดา้นการพฒันาเพราะวา่ เนน้ในดา้นการเปล่ียนแปลงและพฒันาผา่นมิติของกาลเวลาในองคป์ระกอบและ
ประสบการณ์ต่างๆซ่ึงส่งผลต่อการปรับตวัของเดก็ก่อนเขา้โรงเรียนอนุบาล โดยระบุชดัเจนวา่ ตวัเดก็ ครอบครัว 
โรงเรียน เพื่อนผูเ้รียนพกิาร และชุมชนลว้นแต่เช่ือมโยงและพึ่งพาอาศยักนัและกนั และมิไดเ้ป็นความเก่ียวเน่ือง
เฉพาะช่วงเวลาเท่านั้น แต่โยงถึงตลอดช่วงกระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อ เม่ือการจดัช่วงเช่ือมต่อไดน้าํมาใชแ้ละ
วางแผนโดยการเอ้ือใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีเป็นบวก จะสนบัสนุนใหเ้ดก็ปรับตวัไดส้าํเร็จ รูปแบบน้ีจดัใหมี้กรอบ
การทาํงานท่ีคาํนึงถึงความสมัพนัธ์เหล่าน้ี การระดมทาํใหเ้กิดความคิดท่ีเก้ือกลูและคิดวา่จะพฒันาไดอ้ยา่งไร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูในโรงเรียนเตรียมความพร้อมกบัครูในโรงเรียนอนุบาล ความสมัพนัธ์
กบัเพื่อนผูเ้รียนพิการ และความสมัพนัธ์ระหวา่งครอบครัวกบัโรงเรียนซ่ึงเปรียบเสมือนสะพานเช่ือมจากโรงเรียน
เตรียมความพร้อม สู่โรงเรียนอนุบาล และช่วยเอ้ือใหเ้ดก็ไดป้รับตวั 
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ภาพที ่4   รูปแบบการพฒันา (Developmental Model) 

กระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อเป็นกระบวนการท่ีทาํงานหลายดา้นและค่อนขา้งหลากหลาย เพื่อโยงจาก
โรงเรียนหน่ึงไปสู่อีกโรงเรียนหน่ึง โดยข้ึนอยูก่บัแนวคิด มุมมองของพอ่แม่ และครูความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องคป์ระกอบสาํคญัท่ีจะช่วยใหเ้ดก็ปรับตวัสู่โรงเรียนอนุบาล โดยหลกัการการจดัช่วงเช่ือมต่อเป็นกระบวนการท่ี
เก่ียวขอ้งกบั 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) โรงเรียนท่ีพร้อม 2) การสนบัสนุนและมีส่วนร่วมของชุมชน 3) ความรู้และความร่วมมือ
ของครอบครัว 4) ความมุ่งมัน่ของระบบโรงเรียนเตรียมความพร้อมในการเตรียมเดก็ เป้าหมายของแนวทางการจดัช่วง
เช่ือมต่อน้ีคือการเอ้ืออาํนวยกระบวนการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหลาย   
   Robert& Marcia Kraft-Sayre(2003)  ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ Successful Kindergarten Transition  วา่ ในการ
พฒันา ออกแบบและปฏิบติัตามแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อในระดบัชุมชน มีหลกัการช้ีแนะอยู ่5 ประการในการทาํให้
การจดัช่วงเช่ือมต่อในระดบัโรงเรียนอนุบาลประสบความสาํเร็จซ่ึงไดแ้ก่ 

1) ความสมัพนัธ์ท่ีเก้ือกลูกนัเป็นทรัพยากร ความสมัพนัธ์ท่ีสนบัสนุนกนัและกนัในระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
เดก็ผูเ้รียนพกิาร และระหวา่งบุคคลท่ีทาํงานและอาศยัอยูก่บัเดก็ผูเ้รียนพกิารเป็นเหมือนทรัพยากรหลกัท่ีจะช่วย
พฒันาเดก็ เม่ือเดก็อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนกนัและกนัจะช่วยทาํใหก้ารจดัช่วงเช่ือมต่อสู่โรงเรียนระดบั
อนุบาลเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่พอ่แม่ท่ีตอ้งส่งลูกเขา้สู่กระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อเป็นคร้ังแรก 
ความสมัพนัธ์ท่ีเก้ือกลูกนัระหวา่งพอ่แม่กบัครูจะช่วยใหพ้อ่แม่และเดก็ผูเ้รียนพิการฟันฝ่าปัญหาการจดัช่วงเช่ือมต่อ
ไปสู่ระดบัอนุบาลไดเ้ป็นอยา่งดี  

2) ส่งเสริมความต่อเน่ืองจากโรงเรียนเตรียมความพร้อมไปสู่โรงเรียนอนุบาล ความสมัพนัธ์ซ่ึงมัน่คงและ
ยัง่ยนืจะเป็นสะพานเช่ือมระหวา่งครอบครัวและโรงเรียนและต่อเน่ืองจากโรงเรียนเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียน
อนุบาล ความสมัพนัธ์เหล่าน้ีจะพบไดใ้นพอ่แม่ ครู เจา้หนา้ท่ีท่ีทาํงานกบัครอบครัว เจา้หนา้ท่ีของโรงเรียน เพื่อน
ของเดก็ผูเ้รียนพิการ เช่น ถา้โรงเรียนเตรียมความพร้อมและโรงเรียนอนุบาลทาํงานร่วมกนัดว้ยดี กอ็าจจะมีการ
พฒันาโครงการท่ีช่วยพฒันาเดก็ผูเ้รียนพิการอยา่งต่อเน่ือง  

3) เนน้ใหค้วามสาํคญักบัจุดแขง็ของครอบครัว ครอบครัวของเดก็ผูเ้รียนพกิารจะรู้สึกมีกาํลงัใจอยา่งดี หาก
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัครอบครัวอยูบ่นฐานของความสามารถของครอบครัว มากกวา่บนฐานของความ
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ลม้เหลว เราสามารถท่ีจะคน้พบจุดแขง็ของครอบครัวไดโ้ดยความสมัพนัธ์ท่ีเป็นบวกเก้ือกลูกนัและริเร่ิมโดย
โรงเรียน ซ่ึงจะช่วยเดก็และครอบครัวท่ีดอ้ยโอกาสไดเ้ป็นอยา่งดี   

4) ออกแบบกระบวนการท่ีตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล การปฏิบติัการเร่ืองการจดัช่วงเช่ือมต่อตอ้ง
อยูบ่นฐานของความตอ้งการและจุดแขง็ของเด็กผูเ้รียนพิการ ครอบครัว ครู โรงเรียน และชุมชน แนวทางน้ีเนน้ท่ีเสนอ
ทางเลือกหลากหลายบนหลกัการช้ีแนะ โดยออกแบบแผนใหย้ดืหยุน่ดว้ยฐานของความตอ้งการและจุดแขง็ท่ีมีอยู ่ 

5) สร้างความสมัพนัธ์ท่ีเนน้ความร่วมมือร่วมใจกนัทาํงาน  ความร่วมมือร่วมใจระหวา่งบุคคลหลกัใน
กระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อไม่วา่จะเป็นครู ครูใหญ่ เจา้หนา้ท่ีท่ีทาํงานกบัครอบครัว ครอบครัวเป็นรากฐานแห่งการ
พฒันาและดาํเนินการใหก้ารจดัช่วงเช่ือมต่อประสบความสาํเร็จ  ในการทาํงานอาจมีขอ้ขดัแยง้หรือความคิดท่ีตกลงกนั
ไม่ได ้แต่ในฐานะของเพื่อนร่วมงานท่ีแทจ้ริงตอ้งสามารถทาํงานหาขอ้ตกลงร่วมกนัและประนีประนอมกนัได ้และสุดทา้ย
แผนการจดัช่วงเช่ือมต่อท่ีสมบูรณ์กเ็ป็นผลงาน สรุปไดว้า่รูปแบบการพฒันา (Development Model) ของการจดัช่วงเช่ือมต่อ
ของเดก็อนุบาลจะพิจารณาท่ีองคป์ระกอบของเดก็ผูเ้รียนพกิาร ท่ีเครือข่ายทางสงัคมของเดก็ผูเ้รียนพิการซ่ึงเก่ียวกบั
ครอบครัว โรงเรียน เพื่อนผูเ้รียนพิการและชุมชน และปฏิสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบเหล่าน้ีเช่ือมกบัการเปล่ียนแปลงของ
มิติกาลเวลา รูปแบบน้ีเนน้เร่ืองการประสานระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหลายเพื่อมาช่วยพฒันากระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อ ใน
ส่วนของแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อควรจะประกอบดว้ยหลกัการพื้นฐานไดแ้ก่ ความสมัพนัธ์ท่ีช่วยเหลือเก้ือกลูกนั การ
ส่งเสริมความต่อเน่ืองระหวา่งโรงเรียนเตรียมความพร้อมกบัโรงเรียนอนุบาล การใหค้วามสาํคญักบัจุดแขง็ของครอบครัว 
การพฒันากระบวนการแนวการทาํงานท่ียดืหยุน่สามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล และการพฒันาการทาํงาน
เป็นทีม    
              การจดัช่วงเช่ือมต่อสาํหรับผูเ้รียนพกิารวยัหนุ่มสาวหรือเดก็โต Michael& Kristine (2012) กล่าวไวใ้น
บทความ An Introduction to Adolescent Transition Educaiton หนงัสือช่ือ  Handbook of Adolescent Transition 
Education for  Youth with Disabilities วา่ การมีหลกัการท่ีชดัเจนเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากซ่ึงจะทาํใหก้ระบวนการจดัช่วง
เช่ือมต่อสาํหรับผูเ้รียนพกิารประสบความสาํเร็จ ในรายการต่อไปน้ีเป็นหลกัการสาํหรับกระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อ
ในโรงเรียน และใชเ้ป็นแนวในการทาํแผนและจดับริการการจดัช่วงเช่ือมต่อสาํหรับผูเ้รียนพิการในวยัผูใ้หญ่ ไดแ้ก่  

1) การทาํเร่ืองการจดัช่วงเช่ือมต่อควรทาํแต่เน่ิน  ๆ 
2) แผนการจดัช่วงเช่ือมต่อตอ้งครบวงจร  
3) กระบวนการทาํแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อตอ้งคาํนึงถึงความชอบและความสนใจของผูเ้รียนพกิาร  
4) กระบวนการทาํแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อตอ้งพิจารณาจากฐานกิจกรรมท่ีเนน้การพฒันาความสามารถของ

ผูเ้รียนพกิาร เร่ิมจากจุดแขง็ของผูเ้รียนพกิาร  
5) การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนพกิารทุกขั้นตอนมีความสาํคญัและจาํเป็นมาก  
6) การมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น และขาดไม่ไดอ้ยา่งเดด็ขาด  
7) กระบวนการทาํแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อตอ้งตอบสนองและอ่อนไหวต่อความหลากหลาย  
8) การสนบัสนุนและบริการเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ซ่ึงทุกคนตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนและใชบ้ริการ 
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9) กิจกรรมท่ีใชฐ้านของชุมชนจะทาํใหเ้กิดประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งมาก  
10) ความมุ่งมัน่และการประสานงานขององคก์รต่าง เๆป็นส่ิงสาํคญัมาก  
11) จงัหวะและเวลาท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงสาํคญัมากในการจดัช่วงเช่ือมต่อใหช่้วงจบจากโรงเรียนออกมาสู่

สงัคมไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ  
12) ระดบัของความจาํเป็นในการจดัช่วงเช่ือมต่อจะเกิดข้ึนสาํหรับผูเ้รียนพกิารท่ีมีขอ้จาํกดัอยา่งหลากหลาย 

             2.2 องค์ประกอบ  ในการพิจารณาองคป์ระกอบรวมของแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อ Stan & Margo (2009)  
กล่าวถึงในหนงัสือ Universal Design for Transition วา่ หลกัการของการออกแบบเพื่อทุกคนดา้นการจดัช่วงเช่ือมต่อ เป็น
แนวคิดท่ีขยายความมาจากแนวคิดหลกัท่ีเรียกวา่ การออกแบบเพื่อทุกคนหรือ อารยะสถาปัตย ์ (Universal Design) ท่ีเนน้
การออกแบบ ส่ือ อุปกรณ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถใชไ้ดทุ้กคน ซ่ึงไม่ไดมี้การปรับแต่งหรือออกแบบใหบุ้คคลใด
เป็นพเิศษ โดยแนวคิดน้ีเช่ือมโยงกบัการออกแบบดา้นสถาปัตยท่ี์เรียกวา่ การออกแบบโดยปราศจากอุปสรรค (Barrer-free 
Design) ซ่ึงเป็นการออกแบบสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนท่ีไม่เลือกปฏิบติั ทุกคนสามารถใชง้านและเขา้ถึงได ้การ
ออกแบบเพื่อทุกคนนาํมาใชก้บัดา้นการศึกษาเนน้ใหเ้ป็นประโยชน์กบัทุกคน โดยเกิดหลกัการการออกแบบการสอนเพื่อ
ทุกคน (Universal Design for Instruction: UDI) และการออกแบบการเรียนรู้เพื่อทุกคน (Universal Design for Learning: UDL) จนถึง
การออกแบบการจดัช่วงเช่ือมต่อเพื่อทุกคน(Universal Design for Transition: UDT) องคป์ระกอบหลกัของแผนการจดัช่วง
เช่ือมต่อตอ้งครอบคลุมองคป์ระกอบต่อไปน้ีคือ 1) การจา้งงาน 2) นนัทนาการ และพกัผอ่นหยอ่นใจ 3) การเดินทาง  4) 
การศึกษาต่อหลงัจบมธัยมศึกษา 5) การอยูใ่นชุมชน การร่วมกิจกรรมของชุมชน และการมีชีวิตท่ีเป็นอิสระ         
                Roger,& George (2004)  กล่าวใน Transition Services in Special Education : A Practical Approach ถึง
องคป์ระกอบท่ีควรปรากฏในแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อ ดงัต่อไปน้ี คือ 1) การศึกษาดา้นการฝึกอาชีพ  2) การศึกษาหลงัชั้น
มธัยมและการศึกษาต่อเน่ือง 3) การพิทกัษสิ์ทธ์ิและกฎหมาย 4) การเดินทาง 5) รายไดแ้ละการเงิน 6) ความเป็นอิสระ
ส่วนบุคคล 7) สุขภาพ และการแพทย ์8) การจา้งงาน 9) นนัทนาการและการพกัผอ่น 10) การสนบัสนุนดา้นต่าง  ๆเช่น กลุ่ม
พึ่งตนเอง การบริการดา้นจิตวทิยา การปรึกษาดา้นการใชเ้คร่ืองช่วยต่าง  ๆ
               2.3  กระบวนการและขั้นตอน ในการจดัทาํแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อมีขั้นตอนยอ่ๆดงัน้ี  

       1)  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษานโยบาย และหลกัการ เป็นการศึกษากฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการศึกษาเพือ่คนพิการ กฎหมายและพระราชบญัญติัทางการศึกษาของประเทศไทย  การศึกษา มีหลกัเกณฑ์

กาํหนดใหผู้เ้รียนพกิารตอ้งมีแผนจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลระบุถึงแนวทางจดั

การศึกษาท่ีนาํมาเช่ือมต่อสู่การวางแผนการเปล่ียนผา่นได ้ดงันั้น การวางแผนการเปล่ียนผา่นจึงสามารถทาํควบคู่ไป

กบัการวางแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  

      2)  ขั้นตอนท่ี 2 การร่วมกนัใหค้าํปรึกษา การวางแผนการเปล่ียนผา่นจาํเป็นตอ้งใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมาประชุม

ใหค้าํปรึกษาร่วมกนั เพื่อวางเป้าหมายในอนาคตตามความตอ้งการของผูเ้รียนพกิาร และจดัหาทรัพยากรสนบัสนุน

การดาํเนินงานตามแผนใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 
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     3) ขั้นตอนท่ี 3 กระบวนการวางแผนการเปล่ียนผา่น ในขั้นตอนน้ี เป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลไปสู่

การวางแผน การนาํไปใช ้และการติดตามผล  

     4) ขั้นตอนท่ี 4 การจดัทาํแผนการเปล่ียนผา่นเฉพาะบุคคล เป็นแผนท่ีกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เช่นเดียวกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยผา่นกระบวนการขั้นตอนท่ี 1-3  

                   Robert ,& Marcia Kraft-Sayre.(2003) ไดก้ล่าววา่ ในส่วนของขั้นตอนการจดัช่วงเช่ือมต่อซ่ึงเก่ียวกบัเดก็เลก็

ไดเ้สนอขั้นตอนทั้ง 9 ขั้นดงัน้ี 1) การจดัตั้งทีมงานร่วมกนัทาํงาน ซ่ึงทีมงานควรประกอบดว้ยครูโรงเรียนเรียนร่วม ครู

โรงเรียนอนุบาล เจา้หนา้ท่ีทาํงานดา้นครอบครัว ครูใหญ่ พอ่แม่ และผูแ้ทนในระดบัชุมชนและโรงเรียน ซ่ึงทุกคนตอ้งมีส่วน

ร่วมอยา่งจริงจงัในการวางแผน ปฏิบติัการ ประเมินผล แผนการจดัช่วงเช่ือมต่อของชุมชน ซ่ึงคณะทาํงานควรประกอบดว้ย 2  

ระดบัไดแ้ก่  1)  ระดบัชุมชน และระดบัโรงเรียน และ2) แต่งตั้งผูป้ระสานงานการจดัช่วงเช่ือมต่อ  

Robert C. Pianta, Marcia Kraft-Sayre.(2003)  กล่าววา่ ผูป้ระสานงานการจดัช่วงเช่ือมต่ออาจเป็นผูน้าํองคก์ร 

ท่ีปรึกษาดา้นการแนะแนว ครูใหญ่ ผูป้ระสานงานโครงการ หรือผูบ้ริหารของโรงเรียนซ่ึงสามารถนาํเอาบทบาทน้ีเขา้

กบังานประจาํของตนเองได ้ ซ่ึงบทบาทของผูป้ระสานงานการจดัช่วงเช่ือมต่อ   คือ  

1)   การประสานงาน เอ้ืออาํนวยความสะดวก  ผูป้ระสานงานควรคุน้เคยกบัความตอ้งการของครอบครัวและโรงเรียน 

สามารถระบุถึงทรัพยากรท่ีจะมาใชไ้ด ้มีทกัษะในการส่ือสารท่ีดีกบัครอบครัวท่ีหลากหลาย   

2) มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัโรงเรียนเตรียมความพร้อม โรงเรียนอนุบาล และการบริการของชุมชน ความ

เป็นผูน้าํและทกัษะการบริหารจดัการเป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูป้ระสานงานควรมี  

3) ประสานจดัการประชุมประจาํ และจดัประเมินความตอ้งการ การประชุมทีมงานในทั้ง 2 ระดบัเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็น การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริมความร่วมมือในการทาํแผนเช่ือมต่อท่ีเป็นจริงซ่ึงสามารถพฒันา

และปฏิบติัได ้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมควรเขา้ใจในจุดประสงค ์เป้าหมาย และแผนเพื่อการจดัช่วงเช่ือมต่อ กระบวนการน้ีจะ

สร้างความร่วมมือแบบเพื่อนร่วมงาน (Partnership) และทาํความเขา้ใจในคาํศพัทท่ี์ใชใ้นการจดัช่วงเช่ือมต่อซ่ึงมี

ความคิดเห็นท่ีหลากหลายระหวา่งทีมงานดว้ยกนั   

4) ระดมความคิดเพือ่ดาํเนินการจดัช่วงเช่ือมต่อ เม่ือความตอ้งการของโรงเรียนและชุมชนไดถู้กระบุออกมา

และเป้าหมายของการจดัช่วงเช่ือมต่อไดถู้กกาํหนด ทีมท่ีทาํงานดา้นการจดัช่วงเช่ือมต่อควรระดมความคิดเพื่อหา

แนวทางโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัช่วงเช่ือมต่อ ซ่ึงเนน้ไปท่ีการตอบสนองความตอ้งการในกระบวนการ

จดัช่วงเช่ือมต่อ  
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5) สร้างแผนกาํหนดการจดัช่วงเช่ือมต่อ แผนกาํหนดการจะช่วยสร้างผงัยทุธศาสตร์ในการจดัช่วงเช่ือมต่อ 

ในการทาํกาํหนดการจดัช่วงเช่ือมต่อทีมงานควรทาํกิจกรรมขอ้ 4 ใหเ้สร็จ และปรับเรียงลาํดบัความสาํคญัของการทาํ

กิจกรรมเช่ือมต่อใส่ในแผนกาํหนดการ  

6) เตรียมการสาํหรับอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน ก่อนดาํเนินการแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อ เราควรจะพจิารณา

องคป์ระกอบท่ีจะบัน่ทอนกาํลงัใจ หรือทาํใหที้มงานไม่มีส่วนร่วม ไม่กระตือรือร้น ทีมงานควรประเมินศกัยภาพ

และขอ้จาํกดัของทรัพยากรในโรงเรียน ไดแ้ก่ งบประมาณ บุคลากร และเวลา ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีควรไดรั้บการพิจารณา

ใหอ้ยูใ่นแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อดว้ย เช่น ปัญหาบางอยา่งท่ีเก่ียวกบัอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพอ่แม่ในการจดั

ช่วงเช่ือมต่อ ไดแ้ก่ กิจกรรมการจดัช่วงเช่ือมต่อรบกวนเวลาทาํงาน ไม่มีรถรับส่งเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรม ไม่รู้จกัใครใน

โรงเรียน มีปัญหาสุขภาพ ฯลฯ  

7) ทบทวนความคิดและแผนกาํหนดการ เม่ือประเดน็อุปสรรคไดถู้กระบุข้ึนมา ทีมงานทั้งในระดบัชุมชน

และในระดบัโรงเรียนตอ้งทบทวนความคิดและแผนกาํหนดการเพ่ือจะแกปั้ญหาหรือจดัการปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ซ่ึงขั้นตอนท่ี 4 ถึง 7 เป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวโยงกนัและคิดทบทวนกลบัไปมาได ้โดยนาํเอาอุปสรรคมาพิจารณาแลว้

ยอ้นกลบัไปปรับแผน  

8) ดาํเนินการจดัช่วงเช่ือมต่อ โดยจดัทาํแผนกิจกรรมท่ีผา่นการระดมความคิด และทบทวนเป็นอยา่งดี 

เพื่อใหก้ารจดัช่วงเช่ือมต่อสามารถเร่ิมตน้ดาํเนินการได ้ 

9) วดั ประเมินผล และทบทวนการปฏิบติังาน เม่ือกระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อดาํเนินการเสร็จ ทีมงานดา้น

การจดัช่วงเช่ือมต่อตอ้งประเมินกิจกรรมท่ีไดด้าํเนินการมา ระบุถึงความตอ้งการท่ียงัไม่สามารถทาํใหบ้รรลุ คน้หา

หรือเนน้ยทุธศาสตร์ท่ีทาํใหง้านเป็นไปไดดี้  ทบทวนแผนสาํหรับการจดัช่วงเช่ือมต่อในอนาคต ทีมงานควร

ประเมินผลงานท่ีออกมาจากแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อทั้งในระดบัชุมชนและระดบัโรงเรียน และหาทางปรับปรุง

เปล่ียนแปลงในอนาคต กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการท่ีทาํต่อเน่ือง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินไดแ้ก่ การ

สมัภาษณ์ แบบรายการตรวจสอบ แบบสอบถาม ฯลฯ              

Nova Scotia Department of Education (2005)  เสนอกระบวนการวางแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อทางการศึกษา 

ประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 องคป์ระกอบ คือ 1) นโยบายและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง  2) การมีส่วนร่วมของผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง  3) กระบวนการวางแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อ และ 4)  แผนการจดัช่วงเช่ือมต่อเฉพาะบุคคล  ซ่ึงเป็น

กระบวนการท่ีต่อเน่ืองกนั ดงัภาพท่ี 5  
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ภาพที ่5 กระบวนการวางแผนการจัดช่วงเช่ือมต่อ 

              2.4   บทบาทของผู้เกีย่วข้อง ในการดาํเนินการใหก้ารจดัช่วงเช่ือมต่อราบร่ืนและประสบความสาํเร็จ
จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากบุคคล หรือทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเขม้แขง็ ซ่ึง Carol Kochhar-Bryant with Stan Shaw 
and Margo Izzo (2009) กล่าวไวใ้นหนงัสือ Transition and IDEA 2004 วา่ ในโรงเรียนท่ีมีการบริการการศึกษาพิเศษจะตอ้งมี
แผนการศึกษารายบุคคล (Individual Education Program : IEP) แผน IEP จะถูกออกแบบใหเ้ป็นตวัเช่ือมระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้งหลายกบัแผนในโรงเรียน และมกัจะเช่ือมระหวา่งโรงเรียนกบัองคก์รใหบ้ริการในชุมชน  ซ่ึงทีมงานท่ีทาํแผน IEP จะ
ประกอบดว้ย 1) ผูเ้รียนพิการและพอ่แม่ของพวกเขา 2) ครูท่ีสอนเดก็ทัว่ไปอยา่งนอ้ย 1 คน (ถา้เดก็ผูเ้รียนพิการเขา้เรียนในชั้น
เรียนทัว่ไป)  3) ครูการศึกษาพิเศษอยา่งนอ้ย 1 คน  4) ผูแ้ทนของหน่วยงานการศึกษาในระดบัทอ้งถ่ินซ่ึงจดัการศึกษาให้
เดก็ผูน้ั้น 5) ผูรู้้ท่ีสามารถแปลความหมายผลการประเมินผลท่ีเก่ียวกบัการสอน 6) บุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญพิเศษ
เก่ียวกบัเดก็คนนั้นรวมถึงการใหบ้ริการส่วนตวัโดยพอ่แม่เชิญใหเ้ขา้ร่วมเป็นรายบุคคล  

Stan,& Margo (2009) กล่าวถึงบทบาทของบุคคลต่างๆในกระบวนการจดัทาํแผนช่วงเช่ือมต่อ ดงัน้ี                                   
1)  บทบาทของเดก็ผูเ้รียนพกิาร เดก็ผูเ้รียนพกิารเองควรจะมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาแผนการ

ศึกษารายบุคคล และแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อ ไดรั้บการเตรียมพร้อมใหเ้ขา้ร่วมประชุม ตวัเดก็ผูเ้รียนพกิารคือ
ศูนยก์ลางของการวางแผนดา้นการเช่ือมตวั บทบาทของเดก็ผูเ้รียนพกิารมีโดยยอ่ดงัน้ี (1) เตรียมการประชุม และระบุ
บุคคลท่ีจะเขา้ประชุม (2) มีบทบาทเป็นผูน้าํ  และตดัสินใจในท่ีประชุม โดยการสนบัสนุนช่วยเหลือและเตรียมความ
พร้อมล่วงหนา้  (3) ระบุจุดแขง็ ความชอบ ความสนใจ และความตอ้งการ โดยผา่นส่ืออุปกรณ์ต่าง  ๆไดแ้ก่ แฟ้ม
เอกสาร วิดีโอ รูปภาพฯลฯ (4) ระบุและอภิปรายในเร่ือง การบริการสนบัสนุนต่างๆในชุมชน  

นโยบายและหลกัการ 

การมีส่วนร่วม 

ของผู้เกีย่วข้อง 

กระบวนการ 

วางแผนการจัดช่วง

ื่ ่

แผนการจัดช่วง

เช่ือมต่อเฉพาะบุคคล 

สิทธิ  การมีส่วนร่วม นกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง,การเลือก

บริการท่ีเหมาะสม มุ่งผลสัมฤทธ์ิ การการสนบัสนุนให้

พอ่แม่  นกัเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และอ่ืนๆ  

ทีมงานมีความรับผดิชอบต่อบทบาท หนา้ท่ีและชดัเจนใน

การวางเป้าหมายเฉพาะบุคคล ประเมินความกา้วหนา้และ

ประสิทธิผลของแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อ 

ประสิทธิผลการจดัช่วงเช่ือมต่อคือตรงกบัความตอ้งการ

จาํเป็นของนกัเรียนทั้งการศึกษา  อาชีพ  ดูแลบา้น สร้าง

มิตรภาพ นนัทนาการ ดูแลสุขภาพ  การใชจ่้ายเงิน  
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2)  บทบาทของพอ่แม่และสมาชิกในครอบครัว พอ่แม่และสมาชิกในครอบครัวมีส่วนสาํคญัมากในการเนน้
ใหแ้ผนการศึกษารายบุคคลใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการและเป้าหมายของเดก็ผูเ้รียนพกิาร บทบาทท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 
1) เตรียมเดก็ผูเ้รียนพิการใหเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งมีความหมาย 2) เตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเรียนหลงัจากจบชั้น
มธัยมศึกษา ความสนใจดา้นอาชีพ จุดแขง็ ความตอ้งการสนบัสนุน ทกัษะการใชชี้วติอยา่งอิสระ 3) เขา้ร่วมในการ
ประชุมวางแผนการศึกษารายบุคคล แสดงความคิดเห็น และตดัสินใจ 4) ระบุและเสนอช่ือบุคคลท่ีท่ีเป็นเพื่อน 
ครอบครัว สมาชิกขององคก์รท่ีใหบ้ริการในชุมชนท่ีควรเขา้ประชุมการวางแผนการศึกษารายบุคคล 5) ร่วมกบัเดก็
ผูเ้รียนพกิารในการมีส่วนร่วมดา้นการเช่ือมต่อ และการติดตามผลดา้นการบริการต่างๆท่ีดาํเนินการโดยองคก์รท่ี
ใหบ้ริการ และองคก์รในชุมชน 

3)    บทบาทของหน่วยงานการศึกษาทอ้งถ่ิน โรงเรียนในชุมชนจะเป็นจุดประสานงานและใหบ้ริการการจดั
ช่วงเช่ือมต่อแก่เดก็ผูเ้รียนพกิาร บทบาทของหน่วยงานการศึกษาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่  (1) เตรียมเดก็ผูเ้รียนพิการ และ
ครอบครัวใหมี้บทบาทนาํในกระบวนการทาํแผนการศึกษารายบุคคล (2) เตรียมผูเ้รียนพกิารทุกคนใหก้ระบวนการ
จดัช่วงเช่ือมต่อประสบความสาํเร็จ ในการเป็นผูใ้หญ่ท่ีรับผดิชอบ มีคุณภาพและอยูใ่นชุมชน (3) ช่วยใหผู้เ้รียนพิการ
ตดัสินใจในดา้นความชอบ จุดแขง็ ความตอ้งการของตนเองในดา้นเป้าหมายของชีวติ (4) จดัใหมี้การสนบัสนุน
ครูผูส้อนในดา้นต่าง  ๆเช่น การฝึกอบรม วิชาการ ส่ือ อุปกรณ์ และเวลาในดา้นการจดัการเรียนการสอน  (5) ช่วยเดก็
ผูเ้รียนพกิารและพอ่แม่และทีมทาํแผนการศึกษารายบุคคลในการพจิารณาการใหบ้ริการต่างๆดา้นการจดัช่วง
เช่ือมต่อ เพื่อใหเ้ป้าหมายของเดก็ประสบความสาํเร็จ (6) ประสานงานกบัผูเ้ช่ียวชาญ องคก์ร หน่วยงานใหบ้ริการ
ต่าง เๆพื่อการจดัช่วงเช่ือมต่อดาํเนินการไดส้าํเร็จ 

4)  บทบาทของผูเ้ชียวชาญทั้งหลาย การส่ือสารและความร่วมมือระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญกบัครอบครัวเป็น
ส่ิงจาํเป็นมากนกระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อ ดงัน้ี  
                        (1)  ผูอ้าํนวยการ ครูใหญ่ และผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทสาํคญัไดแ้ก่  การมีบทบาทนาํ ใหแ้นวทางการ
ทาํงาน สนบัสนุนแก่ครู ผูเ้รียนพกิาร และพอ่แม่  รวมถึงประสานความร่วมมือใหเ้ดก็และครอบครัวมีส่วนร่วม การ
รวบรวมขอ้มูล และการสร้างกลไกความร่วมมือ 
                      (2)   ครูทัว่ไป ครูฝึกอาชีพ และครูการศึกษาพิเศษ มีบทบาทในดา้นต่างๆดงัน้ี การเตรียมความรู้ดา้น
วิชาการ ทกัษะสงัคมใหเ้ช่ือมต่อกบัประสบการณ์ของชุมชน การสอนในดา้นต่างๆดงักล่าวรวมถึง ทกัษะการ
ตดัสินใจดว้ยตนเอง และทกัษะการพิทกัษสิ์ทธ์ิของตนเอง  
                          (3)  ผูป้ระสานงานดา้นการจดัช่วงเช่ือมต่อ หรือผูป้ระสานการบริการ (The Transition Coordinator หรือ 
Service Coordinator) บทบาทของผูป้ระสานงานดา้นการจดัช่วงเช่ือมต่อคือช่วยผูเ้รียนพิการดา้นการวางแผนการจดั
ช่วงเช่ือมต่อ และเช่ือมโยงผูเ้รียนพกิารและครอบครัวกบัทรัพยากรในโรงเรียนและชุมชน ช่วยผูเ้รียนพิการในการ
วางเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงการติดตามผล และสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากเดก็ผูเ้รียนพกิารเรียนจบ 
                      (4) ครูแนะแนว ครูแนะแนวมีบทบาทสนบัสนุนกระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อไดม้าก ในดา้นการพฒันา
ทกัษะวิชาการ การจดัการตนเอง การเรียน และการสอบ การสร้างสมัพนัธ์กบัเพื่อน ทกัษะสงัคม ทกัษะการส่ือสาร 
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ช่วยผูเ้รียนพิการในดา้นการวางแผนและกระบวนการสมคัรเรียนต่อ รวมถึงช่วยในการวางแผนต่างๆและแผนการจดั
ช่วงเช่ือมต่อ 
                         (5) นกัจิตวิทยาในโรงเรียนมีบทบาทในดา้นจดทาํแบบประเมินผลดา้นจิตวิทยาการศึกษาต่าง  ๆรวมถึง
การใหค้าํปรึกษาดา้นการศึกษา ใหค้าํแนะนาํดา้นการเรียนการสอน ใหค้าํแนะนาํแก่ครูและพอ่แม่    
                      (6)  ทีมสหวิชาชีพ เช่น นกักายภาพบาํบดั นกักิจกรรมบาํบดั นกัอรรถบาํบดั และพยาบาล บุคลากร
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลาย จะมีส่วนช่วยผูเ้รียนพิการดา้นร่างกายในการดูแลดา้นสุขภาพและใหค้าํปรึกษาแก่ครู                            
ผูป้ระสานงานดา้นการจดัช่วงเช่ือมต่อ ผูป้ระสานงานดา้นอาชีพ การจา้งงานและนายจา้ง ฯลฯ   
                        (7) ผูช่้วยครูแนะแนว เจา้หนา้ท่ีดา้นหอ้งทรัพยากรและวิชาการ (Resource Officer) และผูแ้นะแนวดา้นการ

ฟ้ืนฟทูางอาชีพ ซ่ึงมีบทบาทในการสนบัสนุนตามบทบาทหนา้ท่ีของตน  

                 Robert ,& Marcia Kraft-Sayre  (2003) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ Successful Kindergarten Transition วา่ 

คณะทาํงานท่ีเก่ียวกบัการจดัช่วงเช่ือมต่อควรมี 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชุมชน และระดบัโรงเรียนในชุมชน โดย   

1) คณะกรรมการจดัช่วงเช่ือมต่อระดบัชุมชน  มีบทบาทหนา้ท่ี  

1.1) ระบุความตอ้งการของพอ่แม่ เดก็ผูเ้รียนพิการ โรงเรียน และโรงเรียนเตรียมความพร้อม  

1.2) ระบุสถานการณ์และทรัพยากรดา้นการจดัช่วงเช่ือมต่อในชุมชน  

1.3)  จดัหาทรัพยากรและเสนอนโยบายดา้นการพฒันาการทีมการจดัช่วงเช่ือมต่อระดบัทอ้งถ่ินในแต่ละ

โรงเรียน   

1.4)  จดัการสนบัสนุนเพื่อการพฒันานโยบายและการปฏิบติัการดา้นการจดัช่วงเช่ือมต่อ                  

1.5)   จดัเตรียมการประสานงานและการเช่ือมระหวา่งองคก์รและกลุ่มคนในชุมชน   

1.6)   พฒันาแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อใหเ้ป็นวาระหลกัในระดบัชุมชน  

1. 7)   แต่งตั้งผูน้าํชุมชน หรือโฆษกท่ีทาํหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัช่วงเช่ือมต่อ   

2) ทีมงานเช่ือมต่อระดบัโรงเรียน มีบทบาทดงัต่อไปน้ี  

      2.1)   แต่งตั้งบุคคลท่ีจะทาํงานดา้นการจดัช่วงเช่ือมต่อในระดบัโรงเรียน  

      2.2)  จดัประชุมเป็นประจาํ  

2.3)  ระบุความตอ้งการของพอ่แม่ เดก็ผูเ้รียนพิการ โรงเรียน และโรงเรียนเตรียมความพร้อมท่ีสนบัสนุน

โรงเรียนนั้น  

2.4) ระบุสถานการณ์และทรัพยากรดา้นการจดัช่วงเช่ือมต่อในระดบัโรงเรียน  

2.5)  พฒันาแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อและนาํมาบูรณาการใชใ้นโรงเรียน  

2.6) แต่งตั้งผูป้ระสานงานดา้นการจดัช่วงเช่ือมต่อของโรงเรียน  



17 

 

              2.7)  ดาํเนินการ ประเมินผล และทบทวนการจดัช่วงเช่ือมต่อในฐานะการทาํงานท่ีตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ือง 

โดยคณะทาํงานทั้งสองระดบัจะทาํงานประสานกนัอยา่งใกลชิ้ด  

             คณะกรรมการจดัช่วงเช่ือมต่อระดบัชุมชนจะประกอบดว้ยผูป้ระสานงานการจดัช่วงเช่ือมต่อ ครู ผูน้าํชุมชน

ดา้นการดูแลและเตรียมความพร้อมเดก็ ครูใหญ่หรือผูบ้ริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารท่ีทาํงานสนบัสนุนครอบครัว ผูน้าํ

ชุมชน ทีมงานเช่ือมต่อระดบัโรงเรียนประกอบดว้ยผูป้ระสานงานการจดัช่วงเช่ือมต่อ ครู ผูน้าํดา้นการดูแลและ

เตรียมความพร้อมเดก็ พอ่แม่ของเดก็ สาํหรับการจดัช่วงเช่ือมต่อในการจดัการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนพกิารในบริบท

ของประเทศไทยนั้น สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ(2554) ไดป้ระสานงานกบั Mr.Kirk Horton    ผูแ้ทนองคก์ร 

Perkins International   ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคไดจ้ดัการประชุม “Transition Strategic Planning Meeting” โดยเชิญผูแ้ทน

จากกลุ่มสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนพิการท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นและพิการซอ้นในประเทศไทย 

จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกาเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 20 คน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด

ภาคเหนือ  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ระหวา่งวนัท่ี 18 – 20 มิถุนายน 2552 เพือ่แลกเปล่ียนขอ้มูลการจดัทาํแผนการจดั

ช่วงเช่ือมต่อ และร่วมกนัวางยทุธศาสตร์พฒันาแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อสาํหรับผูเ้รียนพกิารท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเห็นและพกิารซอ้นจากสถานศึกษาสู่ครอบครัวและชุมชน ผลการประชุมดงักล่าว ประเทศไทยโดยสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจ้ดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบัองคก์ร Perkins International เพื่อพฒันาการ

จดับริการการจดัช่วงเช่ือมต่อทางการศึกษาพิเศษอยา่งเป็นระบบ หลงัจากนั้นสาํนกับริหารงานการศึกษาพเิศษ ได้

พฒันาบุคลากรในสงักดัและผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการทุกระดบั รวมทั้งผูท่ี้ใหบ้ริการอ่ืนๆใน

ดา้นความรู้ ความเขา้ใจและการปฏิบติัการจดัช่วงเช่ือมต่อในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับการดาํเนิน

ชีวิตภายหลงัจบการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถ ความสนใจและทอ้งถ่ินของตนเอง พร้อมทั้งมีระบบการ

ช่วยเหลือสนบัสนุนท่ีเหมาะสม 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
สาํนกับริหารงานการศึกษาพเิศษ (2554) ไดด้าํเนินการวิจยัปฏิบติัการในโรงเรียนเฉพาะความพิการนาํร่อง

พฒันาแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อ 10 โรงเรียน ตามขั้นตอนการจดัช่วงเช่ือมต่อ ดงัน้ี   ขั้นท่ี 1)  แต่งตั้งคณะกรรมการ
พฒันาแผนการเปล่ียนผา่นในสถานศึกษา ขั้นท่ี 2)   จดัทาํโครงการพฒันาแผนการเปล่ียนผา่น และบรรจุ โครงการใน
แผนปฏิบติัการประจาํปี ขั้นท่ี 3)  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํแผนการเปล่ียนผา่น ขั้นท่ี 4)  จดัทาํแผนการเปล่ียนผา่น 
ขั้นท่ี 5)  นาํแผนการเปล่ียนผา่นไปสู่การปฏิบติั ขั้นท่ี 6)  ตรวจสอบแผนการเปล่ียนผา่นเพ่ือการพฒันาและ ปรับปรุง 
ขั้นท่ี 7)  นิเทศ ติดตามการดาํเนินงาน ขั้นท่ี 8)  นาํเสนอผลงานแผนการเปล่ียนผา่น ขั้นท่ี 9)  เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
แผนการเปล่ียนผา่น และขั้นท่ี 10)  สรุปผลการพฒันาและจดัทาํคู่มือ ซ่ึงผลการดาํเนินการนาํร่องของสถานศึกษาทั้ง 
10 แห่ง  ผลการวิจยัพบวา่  ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนนาํร่องโครงการพฒันาแผนปฏิบติัการในระยะเปล่ียนผา่น
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และการเช่ือมต่อสาํหรับผูเ้รียนพกิารนาํร่องสามารถถอดบทเรียนเป็นแนวทางท่ีสถานศึกษาต่าง ๆ  จะนาํไป
ดาํเนินการทั้งในดา้นการบริหารโครงการ การพฒันาครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง การทาํงานร่วมกบัผูป้กครองและหน่วยงานที
เก่ียวขอ้ง 
 Queen  (2002)  ศึกษาการจดัช่วงเช่ือมต่อทางการศึกษาพิเศษชั้นมธัยมตน้ไปสู่มธัยมปลาย ดา้นการพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  พบวา่ ผลกระทบจาการเปล่ียนระดบัการศึกษาจาก
มธัยมตน้ไปสู่มธัยมปลาย คือ การมีส่วนร่วมในสงัคมในฐานะสมาชิกของสงัคมและการดาํเนินชีวิตดว้ยตนเองบน
โลกของความเป็นจริง การจดัช่วงเช่ือมต่อใหน้กัเรียนพกิารประสบความสาํเร็จในการเรียนระดบัมธัยมปลายหรือการ
เรียนดา้นอาชีพ  ทีมงานควรเตรียมความสามารถนกัเรียนพกิารในเร่ือง การจา้งงาน  การศึกษาระดบัมธัยมปลาย การ
ดูแลบา้น การประกอบอาหาร การแต่งกาย  การดูแลสุขภาพ การดาํเนินชีวติประจาํวนั การใชชี้วิตในชุมชน และการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน  ๆ 
 Trainor (2005)  ศึกษาการรู้จกัตวัเอง  การตดัสินใจดว้ยตนเองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ระหวา่งขั้นตอนการจดัช่วงเช่ือมต่อทางการศึกษา พบวา่ ขั้นตอนเช่ือมต่อทางการศึกษาควรส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกั
ตนเอง  ตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีสนใจและเหมาะสมกบัความตอ้งการจาํเป็น ควรเนน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจดัช่วงเช่ือมต่อท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น  ความสนใจและกาํหนดเป้าหมายหลกัสูตรเฉพาะบุคคล
ของนกัเรียน โดยผูป้กครองและทีมสหวิชาชีพ มีส่วนร่วม  
 Li, Bassett, & Hutchinson,  (2009) พบวา่ การวางแผนเช่ือมต่อทางการศึกษาสาํหรับคนพิการควรอยูบ่น
พื้นฐานความสามารถและเป้าหมายของคนพกิารรายบุคคล  การวิจยัพบวา่นกัเรียนพกิารมีความยากลาํบากหลงัเรียน
จบจากโรงเรียนมีสาเหตุผลหลกั คือ  การฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมของการศึกษาพิเศษไม่เพยีงพอ  ขาดการ
เตรียมความพร้อมผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการใหบ้ริการการศึกษาในพ้ืนท่ี  ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนควรวางแผนการจดัช่วง
เช่ือมต่อท่ีทาํใหแ้น่ใจวา่คนพิการไดรั้บการจดัการศึกษาพิเศษ และฝึกอบรมทกัษะท่ีจาํเป็นครอบคลุมการดาํเนิน
ชีวิตในชุมชน การแต่งตั้งและมอบหมายงานใหบุ้คลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนการจดัช่วง
เช่ือมต่อเป็นส่ิงจาํเป็น และเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัการศึกษาพิเศษและคนพิการไม่ถูกทอดท้ิง  จาก
การศึกษาคร้ังน้ียงัพบวา่ ครูการศึกษาพิเศษมีบทบาทหนา้ท่ีในฐานะครูการศึกษาพิเศษและผูป้ระสานงานในขั้นตอน
การวางแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อทางการศึกษา และสามารถปรับเปล่ียนแผนใหค้รอบคลุมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ความตอ้งการปัจจุบนัของคนพิการ ดงันั้นสถาบนัฝึกอบรมครูควรเพิ่มเน้ือหาการจดัช่วงเช่ือมต่อในหลกัสูตรฝึกหดัครู  

Kellams  & Morningstar (2010)  ศึกษาเคลด็ลบัความสาํเร็จการจดัช่วงเช่ือมต่อทางการศึกษาจากรดบัมธัยม
ปลายสู่วยัผูใ้หญ่  พบวา่ เคลด็ลบั สาํคญั คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งทกัษะการทาํงาน  การความสามารถในการส่ือสาร  
ทกัษะทางสงัคมและเป้าหมายความสาํเร็จของการจดัช่วงเช่ือมต่อ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทั้งผูบ้ริหาร ผูป้กครอง 
บุคลากรและชุมชน 

Williamson, Robertson, & Casey (2010) ศึกษาระบบการศึกษาระดบัมธัยมปลายและการจา้งงานสาํหรับการ
จดัช่วงเช่ือมต่อทางการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จในการจดัช่วงเช่ือมต่อระดบัมธัยมปลายหรือการจา้ง
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งาน  มี 7 ดา้น  คือ 1) ระยะเวลาในเป็นนกัเรียน  2) พฤติกรรมส่วนตวั 3) การดูแลสุขลกัษณะส่วนตวั 4) การดาํเนิน
ชีวิตดว้ยตนเอง 5) สมรรถนะในชั้นเรียน  6) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  และ 7) ทกัษะการช่วยตนเองในชั้นเรียน ซ่ึง
ปัจจยัทั้ง 7 น้ีแบ่งเป็น 2 ประเดน็สาํคญั คือ 1) นกัเรียน ซ่ึงสมัพนัธ์กบัครอบครัวชุมชน   2) ระบบการจดัการศึกษา 
สมัพนัธ์กบัวิธีการสอนของครูและคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 Carson (2011) ศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการรับรู้ของครอบครัวเก่ียวกบัการ
เช่ือมต่อและระดบัความยุง่ยากในกระบวนการเช่ือมต่อ พบวา่ กระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อเป็นส่ิงสุดทา้ยของนิยาม
ความสาํเร็จของผูพ้ิการ ซ่ึงข้ึนกบัคุณค่าและความคาดหวงัของชุมชนท่ีมีผลมาจากวฒันธรรม ความคาดหวงัใน
บทบาทและหนา้ท่ีทางสงัคม  วฒันธรรมท่ีแตกต่างในแต่ละพื้นท่ีส่งผลใหแ้ต่ละครอบครัวมีประสบการณ์ท่ีแตกต่าง
กนัซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจในการรับบริการสาํหรับเดก็ท่ีครอบครัวดูแลอยู ่ ในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 
การเช่ือมต่อจากมธัยมปลายไปยงัวยัผูใ้หญ่เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมากในชีวิตเพราะถือเป็นช่วงแห่งการปรับเปล่ียนและ
เติบโตของชีวิต  เน่ืองจากระบบบริการรายบุคคลสาํหรับคนพิการไดป้รับเปล่ียนมาจากรูปแบบการจดัการศึกษาท่ี
หลากหลาย ซ่ึงใชอ้ยูใ่นระบบโรงเรียนโดยทัว่ไปในสงัคม ดงันั้นระบบท่ีเหมาะสาํหรับการบริการผูพ้กิารวยัผูใ้หญ่
อาจเป็นระบบท่ีครอบครัวของผูพ้ิการไม่คุน้เคยและไม่สามารถเขา้ถึงไดร้วมถึงการขาดขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปปฏิบติั
ได ้ การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในครอบครัวของเดก็ปัญญาอ่อนระดบันกลางถึงระดบัมากจากกลุ่มวฒันธรรม
ท่ีแตกต่างกนัจาํนวน 4 กลุ่ม เป็นการวดัโดยใชม้าตรประมาณค่าเก่ียวกบัเป้าหมายของครับครัวในการเช่ือมต่อเดก็
พิการจากระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  การรับรู้ของครับครัวเก่ียวกบัระดบัความยุง่ยากของกระบวนการเช่ือมต่อ ผล
ท่ีไดรั้บและระดบัความวติกกงัวลท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเช่ือมต่อ  ผลการวิจยัพบวา่ ทุกครอบครัวมีความกงัวลใน
ระดบัมากเก่ียวกบัการเช่ือมต่อ ในเร่ืองเป้าหมายและแรงบนัดาลใจสาํหรับผูพ้ิการท่ีจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัใน 4 กลุ่มวฒันธรรม    ในเร่ืองความยุง่ยากเก่ียวกบัการวางแผนการเช่ือมต่อมี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัระหวา่งกลุ่มวฒันธรรม เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่การติดต่อประสานงานกบั
โรงเรียนครอบครัวชาวยโุรปมีคะแนนสูงกวา่ครอบครัวชาวเอเชีย ในครอบครัวชาวผวิดาํกมี็คะแนนสูงกวา่ใน
ครอบครัวชาวเอเชียเช่นกนั   ในเร่ืองเก่ียวกบัการประชุมเพื่อการเช่ือมต่อพบวา่ครอบครัวชาวผวิดาํมีคะแนนสูงกวา่
ครอบครัวชาวเอเชีย    ในเร่ืองการแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการเช่ือมต่อ พบวา่ ครอบครัวชาวยโุรป
มีคะแนนสูงกวา่ครอบครัวชาวผวิขาว และครอบครัวชาวผวิดาํมีคะแนนสูงกวา่ครอบครัวชาวผวิขาว แต่ในดา้นความ
วิตกกงัวลในชีวิตประวนัเก่ียวกบัการเช่ือมต่อไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทั้ง 4 กลุ่มวฒันธรรม 
ขอ้คิดเห็นเพิม่เติมเก่ียวกบัการศึกษาคือ การเปรียบเทียบการทาํงานของโรงเรียน 5 แห่งท่ีจดัการศึกษาในแต่ละกลุ่ม
วฒันธรรมน้ีพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง   

Hudson (2011) ศึกษาการรับรู้ของผูใ้หค้าํปรึกษาดา้นการจดัช่วงเช่ือมต่อทางการศึกษาแก่นกัเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนเรียนรู้ระดบัมธัยมปลาย  พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีส่วนสาํคญัในการใหค้าํปรึกษาแก่บุคลากรในการ
วางแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อทางการศึกษาแก่นกัเรียนมธัยมปลาย ดงัน้ี  1) ใหเ้วลาผูใ้หค้าํปรึกษาและครูการศึกษา
พิเศษในการทาํงานร่วมกนั  2) ส่งเสริมใหผู้ใ้หค้าํปรึกษาฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ชุมชนดา้นกฎหมาย 3) การสนบัสนุน
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ใหน้กัเรียนพกิารมีโอกาสตดัสินใจดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํเนินชีวติ และ 4)  ผูบ้ริหารควรให้
คาํปรึกษา แนะนาํระหวา่งการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลของนกัเรียนอยา่งจริงจงั 

Wehmen (2011) ศึกษาความสาํคญัของแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อ (Transition Planning) แนวทางการจดัช่วง

เช่ือมต่อในวยัผูใ้หญ่สาํหรับผูพ้ิการท่ียงัเป็นเดก็นั้นการเปล่ียนเขา้สู่วยัผูใ้หญ่จะเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่  

ดงันั้นทีมงานท่ีใหก้ารช่วยเหลือผูพ้ิการจึงตอ้งรู้ถึงความจาํเป็นและความสาํคญัของแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อ ขณะน้ี

ความรู้พื้นฐานทั้งหมดเก่ียวกบัการเช่ือมต่อท่ีดีและถูกตอ้งไดเ้ขียนไวใ้นคู่มือการจดัช่วงเช่ือมต่อ  โดยเร่ิมจากผูท่ี้มี

ความสาํคญัในการช่วยเหลือเดก็พกิารท่ีสุดนัน่คือผูดู้แลเดก็พิการ  หลกัการสาํคญัของนวตักรรมใหม่ของคู่มือการ

เช่ือมต่อนั้น คือ คู่มือการจดัช่วงเช่ือมต่อท่ีดีจะตอ้งง่ายสาํหรับการศึกษาเขา้ใจ  มีการระบุถึงบริการ  ผูรั้บบริการและ

บ่งบอกถึงกระบวนการท่ีซบัซอ้นของการเช่ือมต่อ  มีการทาํวิจยัการเช่ือมต่อซ่ึงตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความชดัเจน มี

ตวัอยา่ง และมีเคร่ืองมือท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดง่้าย และจากการทาํวิจยัการจดัช่วงเช่ือมต่อพบวา่ (1) แผนการจดัช่วง

เช่ือมต่อตอ้งมีทั้งระดบัรายบุคคลและระดบัชุมชนซ่ึงเขียนเป็นหลกัสูตรการพฒันารายบุคคล (3) มีทกัษะวิชาการ

และทกัษะการทาํงานท่ีเขม้ขน้ (4) มีการปรับปรุงมาจากหลกัสูตรทัว่ไป (5) มีการเขียนแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อเฉพาะ

รายบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ (6) มีการประสานบริการเพื่อใหก้ารจดัช่วงเช่ือมต่อประสบผลสาํเร็จ (7) มีการสนบัสนุน

นกัเรียนพกิารตามความตอ้งการจาํเป็น (8) ประสานงานกบัองคก์รและแหล่งขอ้มูลต่าง  ๆ(9) มีการกาํหนดบริการดา้น

อาชีพต่างๆท่ีจาํเป็น (10) เลือกอาชีพท่ีมีรูปแบบการใหบ้ริการท่ีเหมาะกบัผูพ้ิการ (11) สนบัสนุนใหน้กัเรียนศึกษา

จนถึงระดบัสูงสุดตามความสามารถ  (12) มีการประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนพิการ  (13) ช่วยเหลือความลาํบาก

ของครอบครัวคนพิการ (14) ทาํความเขา้ใจกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จากหลกัการดงักล่าวไดศึ้กษาในกรณีศึกษาท่ีเป็น

เดก็พกิาร มีการวิเคราะห์ปัจจยัความสาํเร็จและสถานการณ์ท่ีสนบัสนุนใหก้ารจดัช่วงเช่ือมต่อท่ีประสบผลสาํเร็จอยา่ง

รวดเร็ว  

Dorman (2012)  ศึกษาทีมสนบัสนุนกระบวนการจดัช่วงเช่ือมต่อในระดบัมธัยมปลาย  พบวา่  

การจดัช่วงเช่ือมต่อนกัเรียนพกิารตอ้งมีการสนบัสนุนการเตรียมพร้อมดา้นสงัคมและการศึกษาไปพร้อม  ๆกบัการ

ใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดหวงัในการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศูนยท่ี์ดูแลคนพกิารในรัฐเทก็ซสัไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาโรงเรียนในการจดัทาํแผนการจดัช่วงเช่ือมต่อระดบัอาํเภอ  ควรตอ้งประกอบดว้ย

ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนท่ีเป็นศูนยก์ลางและโรงเรียนมธัยมท่ีประสบความสาํเร็จในการจดัช่วงเช่ือมต่อและ

ควรเนน้ท่ีองคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ (2) การสนบัสนุนดา้นสงัคมท่ีมี

ประสิทธิภาพ (3) การสนบัสนุนดา้นการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และ (4) การร่วมมือร่วมคิดของทุกฝ่าย    
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 โดยสรุปจะเห็นไดว้า่ การวางแผนช่วงเช่ือมต่อในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการมีความสาํคญัมากเพราะ

เป็นการวางแผนอนาคตสาํหรับคนพิการท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจและความร่วมมือของคนในครอบครัว 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูใ้หบ้ริการและคนชุมชนซ่ึงในการวางแผนช่วงเช่ือมต่อดา้นการจดัการศึกษาเป็นการวางแผนระยะยาวแต่

ในการเช่ือมต่อแต่ละระดบัมีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัการวางแผนการใหบ้ริการเฉพาะครอบครัวและการวาง

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลรวมทั้งแผนการจดัการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆท่ีมีเป้าหมายใหผู้เ้รียนประสบ

ความสาํเร็จในการศึกษา มีงานทาํและสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งอิสระอยูร่่วมในสงัคมไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีเสมอภาค

กบับุคคลทัว่ไปได ้โดยมีกรอบแนวคิดในการจดัช่วงเช่ือมต่อทางการศึกษาสาํหรับคนพิการ  ดงัภาพท่ี 6 

 

 

ภาพท่ี 6   กรอบแนวคิดในการจดัช่วงเช่ือมต่อทางการศึกษาสาํหรับคนพิการ 
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