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ศูนย์ศักยวิโรฒ  
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีความร่วมมือกับคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยในการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางการศึกษา โดยการเป็นแหล่งฝึกสอน ฝึกงานของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เป็นแหล่ง
ศึกษาทดลองวิจัยของนิสิต คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เรียกว่า นวัตกรรมทาง
การศึกษา เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนทางการศึกษานอกมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนานตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  
ยังมีพันธกิจในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ในรูปแบบของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ประจักษ์ของสังคมในด้าน
คุณภาพการศึกษาทั้งด้านวิชาการ สังคม คุณธรรม จริยธรรม  และได้ตระหนักถึงแนวทางในการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ที่มุ่งจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด   และมาตรา ๑๐ ระบุไว้ว่า การจัดการ
ศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดยการ
จัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการ
เรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อย
โอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ และให้บุคคลดังกล่าวมี
สิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงในการจัดการศึกษาต้องจัดด้วยรูปแบบ  ที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถ
ของบุคคลนั้น   
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ประกอบกับสภาพปัญหาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ในปัจจุบันมีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ ในทุกระดับชั้น และมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี
การศึกษา โดยที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ต้องรับภาระหน้าที่
เพ่ิมเติมในการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ตามสภาพที่ไม่มีบุคลากรทางการศึกษาทางด้านการศึกษา
พิเศษ และหลักสูตรส าหรับการจัดการศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามหลักการวิชาการของการศึกษาพิเศษ รวมทั้ง
ห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร -
วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในฐานะเป็นห้องสาธิต ทดลอง ศึกษาวิจัยทางการศึกษา เพ่ือสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษาท่ีเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสังคมไทย  จึงเล็งเห็นความส าคัญ ในการจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จึงได้จัดให้มีโครงการ “ศูนย์ต้นแบบพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)” ขึ้น และเม่ือ
วันที่ 9 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และศูนย์ต้นแบบพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ
พระราชทานชื่อว่า “ศูนย์ศักยวิโรฒ” ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) อย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบในการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้พัฒนาองค์รวมอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
 3. เพ่ือเป็นศูนย์บ่มเพาะและเสริมทักษะและความเชี่ยวชาญของนิสิต  ครูประจ าการ มีความเป็นครู
วิชาชีพ มีเมตตา เสียสละ และอุทิศตนเพื่อพัฒนาสังคมทางสาขาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 4. เพ่ือเป็นศูนย์ในการเรียนรู้ ให้การอบรมผู้ปกครอง ประชาชน และผู้ที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถให้ความช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 เริ่มต้นปีการศึกษา 2554    
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ปรัชญา  สิกขา   วิรุฬหิ   สมปตตา   “การศึกษา   คือ  ความเจริญงอกงาม”   EDUCATION IS GROWTH 
 
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรต้นแบบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมุ่งสร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย เพื่อสังคม
อย่างยั่งยืน 
 
การด าเนินงาน 
 เป็นการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม นักเรียนในโครงการศูนย์ศักยวิโรฒเข้าเรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมกับนักเรียนทั่วไป โดยมีครูการศึกษาพิเศษ และอาจารย์ประจ าวิชาร่วมกันดูแลอย่างใกล้ชิด 
รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ปกติ ซ่ึงจะมีขั้นตอนที่เข้ามารองรับในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถ
ผ่านเกณฑ์ตามปกติได้ โดยจะมีครูการศึกษาพิเศษเป็นผู้ดูแล 
 กิจกรรมส าหรับนักเรียนในโครงการศูนย์ศักยวิโรฒ  เมื่อมาถึงโรงเรียนนักเรียนสแกนนิ้วหน้าโรงเรียน 
และเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
เวลา 06.45 - 07.20 น. ขึ้นมาพบครูการศึกษาพิเศษที่ศูนย์ศักยวิโรฒ 
เวลา 07.40 - 08.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ และพบอาจารย์ประจ าชั้น 
เวลา 08.15 - 15.35 น. เรียนตามตารางสอน 
เวลา 15.35 - 15.45 น. ตรวจเช็คการบ้านที่ศูนยศ์ักยวิโรฒ 
เวลา 15.45 - 18.00 น. เรียนพัฒนาทักษะหลังเลิกเรียนที่ศูนย์ศักยวิโรฒ 
 
 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่อง ส าหรับ
อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองรายบุคคลและระดับชั้น  
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลังเลิกเรียน 
 3. กิจกรรมสัมมนาระหว่างแพทย์ ครูการศึกษาพิเศษ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  
 4. กิจกรรมอบรมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 5. กิจกรรมอบรมครูการศึกษาพิเศษ/ผู้ปกครอง/นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  
 6. กิจกรรมบริการวิชาการวันเสาร์ (ช่วงเช้า) : พัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน 
 7. กิจกรรมบริการวิชาการวันเสาร์ (ช่วงบ่าย) : เรียนรู้และคุ้นเคย  
 8. กิจกรรมบริการสอนเสริมพหุปัญญา (วิชาเอก) 
 9. กิจกรรมตุลาคม : ทัศนศึกษา 
 10. กิจกรรมประเมินผลทางจิตวิทยา 
 11. กิจกรรมเรียนปรับพ้ืนฐาน  
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สถานภาพปัจจุบัน  
 นักเรียนในโครงการศูนย์ศักยวิโรฒ มีทั้งหมด 50 คน นักเรียนหญิง จ านวน 9 คน  
และนักเรียนชาย จ านวน 41 คน ดังนี้ 
 1. จ าแนกตามประเภท ดังนี้  
  1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้    จ านวน 11 คน 
  2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้   จ านวน   4 คน 
  3. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับหูตึง   
   และสื่อสารด้วยการพูด     จ านวน   1 คน 
  4. นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น     จ านวน 14 คน 
  5. นักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม     จ านวน 20 คน 
 2. จ าแนกตามระดับการศึกษา  
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     จ านวน 29 คน 
  1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จ านวน  9  คน 
  2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จ านวน  10  คน 
  3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน  10  คน 
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน 21 คน 
  4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จ านวน  9  คน 
  5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จ านวน  6  คน 
  6. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จ านวน  6  คน 
 
การรับสมัคร/การคัดเลือก 
 การทดสอบความพร้อมทางการเรียน ดังนี้  
 1. เปิดรับสมัครช่วงเดือนธันวาคมและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 02-260-9986-8 ,  
02-258-4001 , 02-258-9326 ต่อ 3208 หรือโทรศัพท์มือถือ 094-941-7708 (ในเวลาราชการ)  
 2. ทดสอบความรู้ทั่วไป โดยจะท าการทดสอบ 5 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย        
เพ่ือการสื่อสาร วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร วิชาทักษะพ้ืนฐาน และความถนัดทางการเรียน  
 3. สอบสัมภาษณ์ โดยก าหนดการสอบไว้ 2 ครั้ง ได้แก่  
  ครั้งที่ 1 เป็นการสอบสัมภาษณ์โดยผู้บริหาร  
  ครั้งที่ 2 เป็นการสอบสัมภาษณ์โดยสหวิชาชีพ  


