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คํานํา

ห
 ลงัจากทีผู่เขยีนไดพมิพหนงัสอื สอบครผููชวย วิชาเอกการศกึษาพเิศษ ฉบบัป 2561  

 วางจําหนSายและแชรใหเพื�อนๆ ไดไปอานและเตรียมตัวสอบ ปรากฏวาหนังสือเลม

นีไ้ดรบัการตอบรบัเปนอยางดวีาหนงัสอืมเีนือ้หาละเอยีดดมีาก เรื�องยากๆ ทีไ่มเคยรูกอ็าน

เขาใจไดงายๆ จนทําใหตองพิมพเพิ่มเปนครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 หลังจากการประกาศผล

การสอบครูผูชวยครั้งที่ 1/2561 ผานไปไมกี่ชั่วโมง ผูเขียนก็ไดทราบขาวจากครูหลายทาน 

อินบ็อกซมาบอกวาสอบติดแลว ขอบคุณหนังสือของผูเขียนอยางมากมายที่ทําใหคุณครู

หลายทานไดรับโอกาสดีๆ ใหพอแมไดภูมิใจแลว และยังไดรับการยืนยันจากคนที่สอบติด

วาหนงัสือเลมนีเ้ปนประโยชนตอพีน่องชาวการศึกษาพเิศษเปนอยางมาก ถอืไดวาเปนเลม

แรกและเลมเดยีวในประเทศไทยทีถ่กูเขียนขึน้จากใจและประสบการณจรงิของครูการศกึษา

พิเศษ ซึ่งยืนยันจากการจดลิขสิทธิ์หนังสือเปนที่เรียบรอยแลว 

ทําใหมีคุณครูหลายทานติดตอมาสอบถามเพื�อหาซื้อหนังสือกันเพิ่มขึ้นจากการ 

บอกตอ และเห็นเพื�อนอานแลวบอกวาทําขอสอบไดจํานวนหลายขอจากหนังสือเลมนี้ แต

ผูเขียนก็ไมมีหนังสือใหเพราะไดถูกขายไปจนหมดกอนการสอบจะเริ่มขึ้นแลว และผูเขียน

ก็ไมอนุญาตใหทางทีมงานพิมพซํ้าเลมเดิมเพื�อมาขายในตอนที่การสอบผานไปแลวจนกวา

ผูเขียนจะปรับปรุงหนังสือเลมใหมแลวเสร็จ เพราะคนที่ซื้อหนังสือไปจะไมไดรับขอมูลที่

เปนปจจบุนัและไมสามารถนาํไปใชสอบในครัง้ตอไปไดทัง้หมด อาจจะเสียเงินโดยไมคุมคา 

บดันีผู้เขยีนไดปรบัปรงุเนือ้หาใหเปนปจจบุนัและลกึลงกวาเดิม เน้ือหาครอบคลุมมาก

ขึน้ มแีนวขอสอบจากขอสอบจริงของป 2560 และครัง้ที ่1/2561 ทัง้ทีส่อบในสงักดั สศศ.  

กทม. และ สพฐ. ไวใหทุกทานไดจับทางขอสอบไดอยางงายดาย นอกจากนี้ ยังมีแนวทาง

และเทคนคิในการเตรียมตวัสอบใหไดบรรจไุวอยางครบถวนแลวในหนงัสอืเลมนี ้รับรองวา 

ทานจะไมผิดหวัง

« ครูอภิชาติ บัวจรูญ »
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การสอบครูผูชวยวิชาเอกการศึกษาพิเศษ เปดสอบ 3 สังกัด ดังนี้

1. สังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย

ตามปกติใน 2 ปหลังมานี้ ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือครู กทม. เปดสอบใน

อตัราท่ีเยอะมากอยูแลว ควรเตรยีมตวัไวใหพรอมในทกุๆ ปเลย เพราะมีแนวโนมวาสงักัดนี้

จะรบัเพิม่ขึน้เรื�อยๆ เพราะมนีกัเรยีนทีม่คีวามตองการพเิศษเพิม่เยอะขึน้ หลงัสอบตดิแลว

จะไปบรรจโุรงเรียนในเขตกรงุเทพมหานครเทาน้ัน อยูในสงักดักระทรวงมหาดไทย (มมุมอง

ผูเขียน : งานหนักไปถึงคอนขางหนักมาก ระบบเปนเหมือนโรงเรียนเอกชน)

2. สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ในสังกัดน้ีจะเปดสอบนอย แตป 2559-2560 กศจ. กรุงเทพมหานคร เปดสอบ 

ไมมาก แตขึ้นบัญชีไว 10 กวาอัตรา แลวเรียกบรรจุจํานวนเยอะมากมาตลอด 2 ป ไมนอย

กวา 10 กวาอัตรา ดังนั้น เตรียมตัวสอบไวใหดี เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี เพราะบรรจุใน

โรงเรยีนปกตทิีเ่ปดสอนแบบเรยีนรวมและเรยีนรวมตาม ศธจ. ทีเ่ปดสอบบรรจ ุและสามารถ

ยายไปโรงเรยีนตางๆ ไดทกุจงัหวัดในประเทศไทยที่อยูในสังกัด สพฐ. ซึ่งแนSนอนวามีเยอะ

มาก (มุมมองผูเขียน : งานไมหนักมาก แนะนําใหไปสอบในสังกัดนี้)

3. สงักดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพเิศษ (สศศ.) กระทรวงศึกษาธกิาร

ในสังกดัน้ี ป 2561 เปดสอบในจาํนวนอตัราทีเ่ยอะเปนพเิศษ การสอบครัง้ที ่1/2561 

ขึน้บญัชไีว 90 กวาอตัรา และเรียกบรรจรุอบแรกไปแลว 34 อัตรา ตลอด 2 ปทีผ่านมา และรวม

ถงึปนีก้ม็คีรเูอกการศกึษาพเิศษเกษยีณอายรุาชการไปเยอะมากพอสมควร ดงันัน้ ป 2561  

สศศ. จะเรียกบรรจุในรอบตอไปเยอะ และเรียกจนหมด เปนไปไดสูงมากท่ีในป 2562  

ครูการศึกษาพิเศษ
เปดสอบที่ ไหนบาง
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จะเปดสอบบรรจุอีก (มุมมองผูเขียน : งานอาจจะหนักหน�อยเพราะเปนโรงเรียนประจํา) 

สังกัดนี้จะไดบรรจุในโรงเรียน 3 กลุม ดังนี้

1. โรงเรียนเฉพาะความพิการ มี 48 โรงเรียนทั่วประเทศ

 ๏ โรงเรียนโสตฯ ประจําจังหวัดตางๆ 

 ๏ โรงเรียนปญญานุกูล ประจําจังหวัดตางๆ

2. โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห มี 51 โรงเรียนทั่วประเทศ

 ๏ โรงเรียนราชประชานุเคราะหฯ ประจําจังหวัดตางๆ

 ๏ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะหฯ ประจําจังหวัดตางๆ

3. ศูนยการศึกษาพิเศษ มี 77 ศูนย 

 ๏ ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษาฯ ตามเขตจังหวัดตางๆ

 ๏ ศูนยการศึกษาพิเศษฯ ประจําจังหวัดตางๆ

อยาไปกังวลเรื�องอัตราการเปดสอบ 

ถาเราพรอม ถึงจะแค 1 อัตรา “มันก็จะเปนของเรา”

เทคนิคการอานหนังสือสอบในภาค ข. 

การอานหนังสือสอบในภาค ข. ควรเนนวิชาใดวิชาหนึ่งไปเลย ถึงคุณจะเกงและมี

ความจําดีแคไหน ผูเขียนก็อยากจะแนะนําใหทําแบบนี้ เพราะในขณะสอบจริงมีเวลานอย

และมีความกดดันที่ทําใหเราอาจจะลืมเน้ือหาที่เราอัดเนนมากเกินไปจนไมรูวาจะเอาอะไร

มาทําขอสอบ แนSนอนวาทุกคนเปน แลวเราก็จะบอกวา “จําเรื�องนี้ไมได” “ทําไมมันลืม” 

“ทําไมตอนทําขอสอบแลวนึกไมออก” ใชไหมครับ ไมเอานSา!! ยอมรับมาเถอะ ผูเขียนก็

เคยเปนมากอน ลองเปลี่ยนมาทําวิธีของผูเขียนดู

วิชาเอกการศึกษาพิเศษนี้ อยากใหเนนวิชาเอกเลยเลยครับ เพราะงายกวาและเรา

คุนเคยมากกวาวชิาการศกึษา เปอรเซ็นตในการไดคะแนนจึงเยอะกวา ดงันัน้ใหเราตัง้เปา

หมายเลยวาจะสอบเอาคะแนนใหไดมากกวา 70 ขอเลย ใชครับ! 70 ขอ อานไมผิดหรอก! 



9

ผูเขียนใหคุณผิดไดไมเกิน 5 ขอ เพราะเราจะตกลําดับไปไกล ถาไดเยอะเราก็จะมีคะแนน

ไปรวมกับวิชาการศึกษาไดสูงกวา

สวนวชิาการศึกษาไมตองเนนมาก อานใหพอทาํคะแนนไดประมาณ 45 ขอ จาก 75 ขอ  

แตเราตองไดเยอะกวานีอ้ยูแลวใชไหมครบั ผูเขยีนเชื�อวาตองไดเยอะกวานีแ้นSนอน ในทาง

สถิติแลวคนสวนใหญจะทําคะแนนผิดไดไมเกินครึ่งของขอสอบทั้งหมด ยกเวนคุณจะไมรู

เรื�องเลยจริงๆ หรือวันนั้นคุณลงคําตอบผิดชอง

เพียงเทานี้เราก็เห็นแลววาเราสอบผาน 60% หรือ 90 คะแนนแลว ไมยากแลวใช

ไหมครับ มองออกแลวใชไหมครับวาควรจะเนนอานตรงไหน ...ไมมีคนไหนในโลกนี้เกงไป

ทุกดาน การอานหนังสือก็เหมือนกัน เราไมจําเปนตองอานทั้งหมด แตเลือกเนนเฉพาะให

ถูกที่ และทํามันใหไดมากที่สุด เราก็จะเปนคนหนึ่งที่ขอสอบเลือกจดจําเราแลวครับ 

เทคนิคใช “จิตวิทยา” สอบใหติดแลวไดบรรจุ 

ชวงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มันจะมีอะไรบางอยางท่ีจะทําใหคนเราเปลี่ยนตัวเอง

เพื�อใหควาสิ่งนั้นมา ผูเขียนมีความหลงใหลและเชื�อในศาสตร NLP (Neuro Linguistic 

Programming) แปลเปนไทยใหเขาใจงายๆ คือ เปนวิธีการปรับจิตใตสํานึกใหสั่งใจและ

รางกายเพื�อใหเกดิพฤติกรรมทีมุ่งสูจดุหมายและความเปนเลศิในดานตางๆ ของชีวติ ทําให

ผูเขยีนอานหนงัสอืและคนควาเรื�องน้ีอยางจริงจังจากนกัเขยีนหนงัสอืทีน่าํศาสตร NLP เขา

มาในประเทศไทยเปนคนแรกๆ และบอกไดเลยวาผูเขยีนใชเทคนิคนีม้าใชในการเปล่ียนตวั

เอง แลวสอบติดไดบรรจุตามที่ผูเขียนตองการ จึงกลาบอกไดเลยวา เราสามารถสอบติด

ไดโดยไมตองอานหนงัสอืเยอะ แตตองเปลีย่นอะไรบางอยางเพื�อใหตวัเราเหมาะสมพรอม

กบัโอกาสนัน้ หรอืทีบ่างคนคงอาจไดยนิกนัน้ันคอื “จิตวทิยา” ถาผูเขยีนเขยีนวา “พลงังาน

บางอยาง” ใหเขาใจวาเปน NLP พลังงานที่คุณมองไมเห็น แตมีอยูจริง 

ซึง่ผูเขยีนไดสรปุและฝกทาํมาแลวจรงิๆ ตามขัน้ตอนดงัทีจ่ะไดอานตอไปนี ้อยากให

ทานนาํไปปรบัใช เพราะเนือ้หานีจ้ะไมมใีนหนงัสอืสอบบรรจุทัว่ไป ถาทานไดอานบรรทดันีอ้ยู 

ทานจงโปรดรูไววา ทานมเีทคนคิอนัลํา้คามากกวาคนอื�นมาแลว เหลอืแตทานทีจ่ะตดัสนิใจ

ทํามันอยางจริงจังหรือไม แลวทานจะเขาใจไปตลอดวา ทําไมบางคนอานหนังสือนิดเดียว 

หรืออานบางไมอานบางถึงสอบติด ผิดกับคนที่อานหนังสือกองทวมหัวแลวยังสอบไมติด...

ไมวาอะไรก็ตามในโลกใบนี้ลวนแตมีสวนประกอบที่ทําใหสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาเปนสิ่งที่เรา 
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เรียกกัน เชน ปากกา สวนประกอบของปากกาก็คือ ไสปากกา นํ้าหมึก ลูกลื�น และดามจับ 

เราเรียกสิ่งที่รวมกันเขานี้วา “ปากกา” ใชหรือไม

การเปนขาราชการครูก็มีลักษณะไมตางกัน คนที่เปนขาราชการตองเปนตัวอยาง

ที่ดีใหกับคนทั่วไป ตองเสียสละทํางานเพื�อสวนรวม ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย พูดจา

ไพเราะ เปนที่พึ่งของนักเรียน ตองสอนเปน สอนเกง รักครอบครัว หรืออะไรๆ หลายๆ 

อยางที่รวมกันแลวเรียกคนนั้นไดเต็มปากวาเปน “ขาราชการครู”  ถาสวนประกอบไมครบ 

ทานจะเปนไดหรือไม หากปากกาไมมีดามจับ ก็ไมอาจเรียกไดวานั่นคือ ปากกา ฉันใดก็ฉัน

นั้น จงเตรียมตัวเองใหพรอมที่จะเปนขาของแผนดิน เปนครูที่ดีของนักเรียน เพราะคนที่

คูควรเทานัน้ถงึจะถกูคดัเลอืกจากพลงังานทีม่องไมเหน็ มรีายชื�อขึน้บญัชวีาสอบติด สมควร

แกการแตงตั้งเปน “ขาราชการครู” 

 เตรียมตัวเองใหพรอมเปนขาราชการครูดวยจิตวิทยา

1. เขียนเปาหมาย 

การอานหนังสือครั้งนี้ทําไปเพื�ออะไร แนSนอนวาคุณตองการเปนครู คุณรูวาอยาก

เปน แตถาคุณยังไมเขียนลงไปในท่ีใดที่หนึ่ง ก็ไมมีสวนประกอบอยางอื�นรูกับคุณวาคุณ

อยากเปนอะไร สมองคุณอาจลมื ใจคณุอาจเผลอไปคดิเรื�องอื�น ทาํใหคณุลมืเปาหมายของ

คุณไป นั่นเปนเหตุผลวาทําไมคุณตองเขียน เพื�อใหคุณกลับมาอานมัน มันจะเตือนใหคุณ

และสวนประกอบบางอยางที่คุณมองไมเห็นนั้นผลักดันใหคุณไดตามสิ่งที่คุณเขียนอยู วิธี

การเขียน เชน การอานหนังสือสอบครั้งนี้ทําเพื�อใคร? ทําเพื�อสิ่งไหน? หรือทําแลวจะได

อะไร? เปนตน เปาหมายน้ีจะชวยคณุในเวลาทีเ่ราทอแทในการอานหนงัสอื คณุแคเปดกลบั

มาดแูลวจะมกีาํลงัใจวาทอไมได พอกบัแมรอดคูวามสาํเรจ็ของเราอยูนะ และเปาหมายนีย้งั

ชวยใหคณุถามตวัเองอกีวา เรารักในการเปนครูจริงๆ หรอืไม ยงัฝนอยากเปนครอูยูไหม ถา

ไมใชคณุกเ็อาเวลาไปทาํอยางอื�น อยาเสยีเวลามาทาํในสิง่ทีค่ณุไมไดรกัและไมไดชอบเลย

สรางแรงบันดาลใจ

เพื�อ

แม พอ นอง
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2. ขอพรจากพอแม 

เหมือนเปนขอกําหนดของการเปน

ขาราชการครู หรืองานอะไรก็แลวแต วาคน

ทีส่มควรไดรบัการแตงตัง้เปนขาราชการตอง

กตัญzูรูคุณบิดามารดา ดูแลครอบครัว ถา

คนไหนขาดขอน้ี ชีวิตก็จะมีแตปญหา หรือ

เงินไมพอใช ผูเขียนทํามาแลวพบวาเปนจริง

ทุกประการ มันเปนเหมือนการฝกใจใหเรามี

จิตใจดี เปนตัวอยางที่ดี คิดดี ทําดี ทั้งกายและใจ มีคุณสมบัติเหมาะสมพอที่จะไปสอน

นักเรียน ดังนั้นใหทานไปปรึกษากับครอบครัว บอกพอแมใหเขาใจวา เราตองการสมาธิใน

การอานหนังสือสอบบรรจุใหไดกอน งานตางๆ ขอใหสอบเสร็จกอนเดี๋ยวจะชวยทานเอง 

แลวกราบขอขมา ขอพรจากทานทุกครั้งที่มีโอกาส พรจากพอแมจะเปนจริงเสมอ ผูเขียน

พิสูจนมาแลว!! นั่นแหละคือพลังงานบางอยางที่คุณมองไมเห็น แตสงผลใหคุณไดในสิ่งที่

ตองการ ทานจึงไมควรขาดคุณสมบัติขอนี้ และถาพอแมเปนหวงเรามากเกินไปก็จะทําให

เราเครียด วิตกกังวล เพราะกลัวสอบไมได กลัวทําใหพอแมผิดหวัง แลวจะหมดพลังใน

การอานหนังสือ ผูเขียนจึงแนะนําใหคุณควรทํา!

3. วางแผนการอานหนังสือ 

1. ใหไปอานการประกาศสอบของกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่หาเองไดทางอนิเทอรเนต็ 

แลวศกึษาใหเขาใจในเรื�องทีเ่ขาเปดสอบ ซ่ึงในวชิาเอกจะอยูภาค ข. แตไมบอกวาเรื�องอะไร  

นัน่แหละท่ีทาํใหผูเขยีนสอบปแรกไมได แตในหนงัสอืเลมนีจ้ะบอกคณุ เพราะเราจะวางแผน

กําหนดเวลาอานเนื้อหาในแตละวัน ซึ่งเนื้อหาการสอบมีเยอะทั้งภาค ก. และภาค ข. โดย

ใหเขาไปดูที่ Facebook : เพจครูลูกชาวนา

2. หาหนังสือเกี่ยวกับเรื�องที่จะสอบทั้งภาค ก. และภาค ข. 

3. จัดเวลาใหตัวเองอานหนังสือ (มีตัวอยางหนาถัดไป) โดยตองอานเปนประจําให

อยูในกิจวัตรประจําวันของเราเลย
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4. หาสมุดโนตสกั 2 เลม แยกเปนภาค ก. และ ภาค ข. ไวเขยีนสรุปเรื�องทีค่ณุอาน

ดวยลายมือตัวเอง เขียนแบบไหนก็ไดใหตัวเองเขาใจ จากนั้นก็นําเลมที่คุณเขียนไวติดตัว

ไปอานตลอดเวลาที่มีโอกาส

5. ฝกทําขอสอบ โดยการกาํหนดเวลาสอบจรงิไปดวย หลงัจากท่ีคณุอานจบเรื�องใน 

แตละเรื�อง

4. หยุดไปเชืAอคนอืAนแตจงเชืAอตัวเอง

ไมมใีครรูจรงิเกนิไปกวาคณุ แมกระทัง่ตวิเตอร ในการอานปแรกของผูเขยีนไมมกีาร

วางแผนอะไรเลย คอืมหีนังสอือะไรกส็ัง่ซือ้มาอานทัง้หมด ท้ังจากเพจดังๆ ท่ีเขาโพสตกนัก็

สั่งซื้อมาอานทั้งหมด ขอสอบอะไรก็ทําไปหมด แตก็สอบไมติด อานเยอะมีแตนํ้า ไมมีเนื้อ 

เพราะคดิมากเกินไป ไปเชื�อคนอื�น ไมเชื�อตวัเอง!!  ไมทาํความเขาใจอยางลกึซึง้ อานเยอะ 

แตจําอะไรไมไดเลย จนมีความรูสึกวา ไมรูวาจะเอาความรูที่ไหนไปสอบ?? 

5. เปลี่ยนตัวเองใหคิดบวก

คุณตองเปลี่ยนตัวเองท้ังคําพูดและการกระทํา การพูดในแงลบใหตัวเองและคน

อื�น จะสงผลทั้งหมดตอตัวเรา เชน พูดวาเราสอบไมไดหรอก ขอสอบยากเกินไป คําพูด

ของเราก็จะสงผลใหคุณมองเห็นแตดานที่คุณพูด ถาคุณพูดวาคุณตองสอบได เหตุการณ

ตางๆ จะผลักดันใหคุณเจอแนวทางที่จะทําใหคุณสอบได เปนตน และขอใหคุณเลิกเสพ

ขาวไมดีเกี่ยวกับวงการศึกษา เชน เงินเดือนนอยบาง งานหนักบาง งานเยอะบาง เลิก

เปนคนขี้บน โทษ ผอ. โทษโรงเรียน โทษระบบ หรืออะไรก็แลวแตตามสื�อตางๆ ถาคุณไป

รบัขอมลูเหลานัน้มา แนSนอนจติใจของคณุกจ็ะเกบ็สิง่ไมดไีวอยูภายในตวัคุณ สิง่เหลานัน้ก็

จะผลักใหคณุไมอยากอานหนงัสอื อานไมเขาใจ หรอืไมมสีมาธใินการอาน เพราะจติใจของ

คุณมีเรื�องไมดีอยู สงผลใหคุณไมไดเปนครูทั้งที่คุณอยากเปน เพราะความรูสึกและความ

ตองการมันสวนทางกัน ดังนั้นคุณจึงควรมองในดานที่ดีของความเปนครู แมความจริงจะ

ดีหรือไมดี แตขอใหคุณมองดานดีเขาไว สิ่งดีๆ จะเลือกคุณเขาไปเปนในสิ่งที่คุณตองการ

โดยอัตโนมัติเอง หรือถาคุณมองไมเห็นวาการเปนครูนั้นดีอยางไร ผูเขียนวาคุณไมเหมาะ

สมกับการเปนครูแลวละ 
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แบบที่ 1 สําหรับคนทํางาน

ตัวอยางการจัดตัวเวลาใหเองอานหนังสือ

เวลา/วัน จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย

04.00 น. ตื�นนอน ลางหนาแปรงฟน

04.30 น. สวดมนต ทําสมาธิ

05.00 น. อานหนังสือ 30 นาที พักดื�มนํ้าเยอะๆ

05.30 น. ออกกําลังกาย วิ่งเบาๆ 20 นาที 

06.00 น. อาบนํ้า แตงตัว

07.00 น. ดูขาวจากโทรทัศน และทานขาวเชา (ทานเยอะๆ)

08.00 น. ตั้งใจทํางานใหดี ฝกทําขอสอบโดยจับ

เวลาจริง
17.00 น.

18.00 น. อาบนํ้า ทําภารกิจสวนตัว (คุยกับแฟนหรือเพื�อน)

19.00 น. ทานมื้อเย็นดวยอาหารเบาๆ เชน นม นํ้าเตาหู ไขตม หรือสลัด เปนตน

20.00 น. สวดมนต ทําสมาธิ

20.30 น. อานหนังสือ 30 นาที พัก 5 นาที

21.00 น. อานหนังสือ 1 ชั่วโมง พัก 5 นาที

22.00 น. อานหนังสือ 30 นาที 

22.30 น. เก็บของ วางแผนงานสําหรับวันพรุงนี้ แปรงฟน

23.00 น. เขานอน (ตองนอนพักผอนใหเพียงพอ)

สําหรับคนทํางานนั้นใหอานหนังสือวันละ 2 ชั่วโมง 30 นาที และเสาร-อาทิตยให

ฝกทําขอสอบเสมือนจริงก็เพียงพอแลว ถาเราปฏิบัติตามที่ไดจัดเวลาไว แนะนําวาใหทํา

ประจําอยาไดบกพรองจนถึงวันกอนสอบ 1 วัน หลังจากนั้นคุณก็ไมตองอานอีกเลย และ

อยากแนะนําวาใหหาโอกาสวันเสาร-อาทิตย 1 เดือนตอครั้ง ไปหาเพื�อนอานหนังสือดวย

กัน เก็งขอสอบดวยกัน แชรการอานใหเพื�อนฟง เราจะไดเขาใจและจําไดเร็วขึ้น มีเพื�อน

คูคิดดีกวาคลําทางไปคนเดียวครับ เพื7อนหัวอกเดียวกันนี่แหละคือติวเตอรที่ชวยเราได

มากทเีดยีว ไมมตีวิเตอรคนไหนรบัฟงเราเหมือนเพื7อนนะครบั ผูเขยีนทํามาแลว ดคีรับ...
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แบบที่ 2 สําหรับคนท่ียังไมไดทํางาน

สําหรับคนที่ยังไมมีงานทําหรือไมไดทํางาน อานหนังสือสอบอยางเดียว ผูเขียนขอ

แนะนาํใหไปหางานทําครบั ไปเปนครอูตัราจางเงนิเดอืนนอยๆ กย็ิง่ด ีใหอดทนและตัง้ใจทํา

ไปกอน การไปทาํงานเปนครอูตัราจางหรือครอูาสาอะไรกไ็ด ขอใหเราทํางานอยูในโรงเรียน 

ประสบการณตรงนี้จะชวยใหเราไดใกลชิดระบบการศึกษา รูขาวสารตางๆ ไดจากสถานที่

จรงิ เรยีนรูการทํางานเสมอืนจรงิ ซึง่สามารถนํามาใชในการสอบไดดวย เพราะเมื�อเราสอบ

บรรจไุดแลวเรากจ็ะมาโรงเรียนแบบน้ีแหละ และยงัไดเจอนกัเรยีนทีน่Sารักกลาวสวสัดคีรบั/

คะทกุเชา หวัใจเรากจ็ะพองโตถารกัในอาชีพน้ี นอกจากนี ้ยงัมีเพื�อนครทูีค่อยบอกแนวทาง

การสอบใหอกีดวย เหตกุารณเหลานีจ้ะทาํใหเรามแีรงบนัดาลใจ รูคาของความเปนครแูละ

อยากเปนครมูากข้ึน และแนSนอนครบั เราจะเจอภาวะกดดนัทีท่าํใหรูวาทาํไมเราถงึตอง

ตั้งใจ ทุมเททั้งกาย ทั้งหัวใจ ในการอานหนังสือสอบบรรจุ ภาวะกดดันนั้นคืออะไร?? 

ลองไปทําดูแลวจะเขาใจเอง!! 

การอานหนงัสอือยางเดยีวจะทาํใหเรานกึภาพไมออกวาทําไมเราตองอานอยางตัง้ใจ 

ขนาดนัน้ ยิง่คนท่ีมฐีานะด ีหรอืพออยูพอกนิ ยิง่จะทาํใหเราลมืคาํวาโรงเรยีนไดงายขึน้ ขาดแรง 

จงูใจหรอืภาวะกดดนัทีท่าํใหเราไมตัง้ใจอานหนังสอืไปเลย นีเ่ปนเหตุผลวาทาํไมคนท่ีไมมี

เวลาอานหนงัสอืเพราะทาํงานไปดวยจึงสอบตดิเปนจาํนวนเยอะกวาคนทีไ่มไดทาํงาน 

อานหนังสืออยางเดียว...
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 กอนอานหนังสือทุกครั้งใหคุณปฏิบติดังตอไปนี้

1. ตดัทกุสิง่ทกุอยางในเวลาอานหนงัสอืของเราออก การเทีย่วก็ขอใหเลื�อนไปกอน 

เรายังมีเวลาเที่ยวอีกเยอะ และถาใครมีแฟนไปคุยกันใหเขาใจวา เวลานี้จะอานหนังสือ

สอบเพื�ออนาคตของเรา อาจตองติดตอกันนอยลง เพราะเราตองการมีสมาธิ  ถาไมกลา

ทํา ผูเขียนกลารับประกันเลยวาคุณเตรียมอานสอบอีกทีปหนาหรือปถัดๆ ไปไดเลย ทําไม

หรือครับ ก็เพราะคนท่ีทําใหใจเราไขวเขวเสียสมาธิไดงายท่ีสุดก็คือแฟนน่ีแหละ ถาเขา

งอนหรือมีอาการไมพอใจเวลาท่ีเราไปคุย ใหคุณเลือกเลยวาจะเอาอนาคตหรือแฟน!! 

ถาคุณใสใจกับอะไรจะไดสิ่งนั้น อานหนังสือก็เชนกัน ถาแฟนเขารักคุณเขาจะเขาใจในสิ่ง

ทีค่ณุเลอืก แลวจะรอคุณเอง... (สอบบรรจไุดเมื7อไหรจะมคีนทีคู่ควรรอคณุอยูอกีเยอะ...

ไมตองหวง!!)

2. รับประทานอาหารใหพอดี หากทานมากไปก็จะทําใหงวง เผลอหลับไปอีก แต

สารอาหารตองครบ 5 หมูนะครับ เนื�องจากรางกายตองสมบูรณแข็งแรง เพราะเราตอง

ใชพลังงานอยางมากมาชวยคิด ชวยจํา ที่สําคัญตองดื�มนํ้าใหเพียงพอตอวัน ถาเราปวยก็

ไมไดอานสักที หรืออานก็ไมเขาใจเพราะรางกายไมพรอม 

3. ออกกําลังกายอยูเสมอ นอกจากจะชวยใหเรารูสึกสดชื�น แจมใส สมองโลงแลว 

ยังทําใหเรามีสมาธิมากขึ้นดวย มีแตดีกับดีครับ 

4. เตรียมตัวชวยไวเวลารูสึกวาสมองเมื�อยลาหรืออาจมีอาการปวดศีรษะ การดื�ม

นมจะชวยไดดี ทําใหสมองผอนคลาย หรือการดื�มนํ้ามากๆ ก็ชวยใหสดชื�นไดเหมือนกัน 

นมเปรี้ยวก็เปนอีกทางเลือกครับ เลือกใหเหมาะสมกับตัวเอง

5. สวดมนตทาํสมาธกิอนอานหนงัสอืสัก 10 นาที, 20 นาที หรอื 30 นาที ตามทีเ่รา

สะดวก หรือไมก็ทําอยางอื�นใหตัวเองรูวาจะอานหนังสือแลวนะ จะอานหนังสือแลวสมาธิ 

จงมา หรอืการสวดมนตยาวๆ กจ็ะทําใหเรามสีมาธขิึน้มาทันท ีเนื�องจากภาษาบาลทีีเ่ราสวด

จะอานยากนดิหนSอย ทาํใหเราตองน่ิง ใชสายตาจดจอเพื�อการสวด สมาธกิเ็ลยเกิด สวดมนต 

เถอะครับ ดีแนSนอน



คําวา “โอกาส”

จะเกิดขึ้น... เมื่อตัวคุณ

“พรอม”

อภิชาติ บัวจรูญ



 กอนจะเริ่มอานอยากใหเราเขาใจในภาพใหญกอน...

 วาทําไมจึงมีการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ? 

ตอบ เพราะเปนขอกฎหมายทีก่าํหนดไวอยางชดัเจนในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2550 อยูในมาตรา 49 ความวา 

“ผูพิการหรือทุพพลภาพยอมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป

อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย และไดรับการสนับสนุนจากรัฐ 

เพื�อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื�น” 

และในมาตรา 54 ความวา บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิ์เขาถึงและใช

ประโยชนจากสวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลือ 

ที่เหมาะสมจากรัฐ 

จึงเกิดเปนแนวปฏิบัติใน พรบ. การศึกษาป พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ป 

พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 ป พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนกฎหมาย พรบ. แมบทใหญของการจัดการ

การศึกษา เนื�องจากวา การจัดการศึกษาทุกประเภทจะเริ่มจาก พรบ. นี้ทั้งหมด 

ในสวนของการศึกษาพิเศษ หรือการจัดการศึกษาสาํหรบัคนพิการกําหนดไวในหมวด

ที่ 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ในมาตรา 10 สรุปไดวา…

“การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา  

อารมณ สังคม หรือรางกายพิการ บุคคลดังกลาวมีสิทธิ์และโอกาสไดรับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ (แตไมเกิน 5 เทาของเด็กปกติ)”

1
ครูการศึกษาพิเศษเริ่มมาจากไหน  
สรุปยอรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
และสรุปยอพระราชบัญญัติ 
การศึกษาป พ.ศ. 2542
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1. การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (บกพรอง 9 ประเภท) ใหจัดตั้งแตแรกเกิด

หรือพบความพิการ โดยไมเสียคาใชจาย 

2. คนที่มีความสามารถพิเศษ (ปญญาเลิศ) ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม  

โดยคํานึกถึงความสามารถของบุคคลนั้น

เพราะขอกฎหมายดังกลาวกําหนดไวในกฎหมายแมบท (พ.ร.บ. การศึกษา 2542) 

จงึทาํใหเกดิ กฎหมายลกูขึน้มาตอบสนองคือ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 

2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 และดวยกฎหมายลูกนี้จึงทําใหเกิดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

หรือการศึกษาพิเศษ (Special Education) ขึ้นในประเทศไทย

การศึกษาพิเศษ (Special Education) คือการจัดการศึกษาเพื�อฟนฟู บําบัด และ

ชดเชยความบกพรอง รวมทั้งสงเสริมศักยภาพใหเด็กที่มีความบกพรองทางดานรางกาย 

จติใจ สตปิญญา อารมณ สงัคม การสื�อสาร และการเรยีนรู รวมถงึการจัดการศึกษาสําหรับ

เด็กปญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษดวย 






