
       คณะศึกษาศาสตร์ มหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์ ร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดป�ตตานี และภาคีเคร �อข่าย จัดงาน
Pattani Education Sandbox : Open House 2022 เพื�อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบร �หารและ
การจัดการเร �ยนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเร �ยนรู้ของโรงเร �ยนในจังหวัดป�ตตานีเพื�อยกระดับผลสัมฤทธิ�ทางการศึกษาของ
นักเร �ยน ในจังหวัดป�ตตานี รวม 32 โรงเร �ยน ในวันที�  9 กันยายน 2565 ณ ห้องนํ�าพราวโรงแรมซีเอสป�ตตานี
      เมื�อเช้าวันนี�  (วันที�  9 กันยายน 2565) ที� ห้องนํ�าพราวโรงแรมซี เอส ป�ตตานี คณะศึกษาศาสตร์ มหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์
ว �ทยาเขตป�ตตานี ร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดป�ตตานี สํานักงานเขตพื�นที�การประถมศึกษา สํานักงานเขตพื�นที� มัธยมศึกษา
สํานักงานการศึกษาเอกชน องค์การบร �หารส่วนจังหวัดป�ตตานี หอการค้าจังหวัดป�ตตานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดป�ตตานี 
มหาว �ทยาลัยฟาฏอนี ศูนย์ขับเคลื�อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ศูนย์ว �จัยพัฒนศึกษาเพื�อความยั�งยืนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และสถานศึกษาที� เข้าร่วมโครงการพื�นที�นวัตกรรมจังหวัดป�ตตานีทั�ง 32 โรงเร �ยน ผนึกกําลังร่วมกันในการจัดงาน
Pattani Education Sandbox : Open House 2022  โดยมี ผศ.ดร.มนทิรา  ลีลาเกร �ยงศักดิ�  รองอธิการบดีฝ�ายว �ชาการ
ว �ทยาเขตป�ตตานี กล่าวกล่าวต้อนรับ ดร.ศักดิ� จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดป�ตตานี กล่าวรายงานความเป�นมาของการจัดงาน

จังหวัดป�ตตานีร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา
จัดงาน OPEN HOUSE ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในพื� นที�นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดป�ตตานี 32 โรงเรียน
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จดหมายข่าวเพื�อการประชาสัมพันธ์มหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์ ว �ทยาเขตป�ตตานี



นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานและบร �หาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงานศูนย์ขับเคลื�อนการ
ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีว่าที� ร้อยตร � ตระกูล โทธรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดป�ตตานี เป�นประธานในพิธีเป�ดงาน
         ว่าที� ร้อยตร � ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ป�ตตานี ประธานในพิธีเป�ดงานกล่าวโดยสรุปความว่า  มีความ
ยินดีเป�นอย่างยิ�ง ที�ได้มาเป�นประธานในพิธีเป�ดงาน “Pattani
Education Sandbox : Open House 2022” ในวันนี�  การจัด
งาน “Pattani Education Sandbox : Open House 2022”
เป�นการแสดงผลงานความสําเร็จในการขับเคลื�อนพื�นที�นวัตกรรม
การศึกษาของสถานศึกษานําร่องพื�นที�นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
ป�ตตานี ทั�ง 32 โรงเร �ยน ที�ได้รับการสนับสนุนจากทุนว �จัยที�หน่วย
บร �หารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื�นที�  (บพท.) ให้กับ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์ ว �ทยาเขตป�ตตานี
และคณะศึกษาศาสตร์ มหาว �ทยาลัยฟาฏอนี เพื�อดําเนินโครงการ
งานว �จัยและพัฒนาพื�นที�นวัตกรรมการศึกษา ในการคิดค้นและ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเร �ยนรู้เพื�อยกระดับผลสัมฤทธิ�
ทางการศึกษาของผู้เร �ยน รวมทั�งเพื�อดําเนินการให้มีการขยายผล
ไปใช้ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานอื�น ลดความเหลื�อมลํ�าในการศึกษา 
 กระจายอํานาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถาน
ศึกษานําร่องในพื�นที�นวัตกรรมการศึกษาเพื�อเพิ�มความคล่องตัวใน
การบร �หารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ�ง
ขึ�น และ สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในพื�นที�นวัตกรรมการศึกษา เพื�อให้เกิดพัฒนาการของ
ผู้เร �ยน ทั�งในด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะและเจตคติ ต่อไป
        หลังจากนั�นเป�นนําเสนอผลงานดําเนินงานของพื�นที�
นวัตกรรมในรูปแบบว �ดิทัศน์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอกร �นทร์
สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์
ว �ทยาเขตป�ตตานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกร � มันยูนุ
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาว �ทยาลัยฟาฏอนี และการแสดงผล
การดําเนินงานพื�นที�นวัตกรรมของแต่ละโรงเร �ยน
       กิจกรรมยังดําเนินการต่อไปจนถึงช่วงบ่าย ประกอบไปด้วย
การถอดบทเร �ยนและนําเสนอผลงานนวัตกรรมการบร �หารจัดการ
สถานศึกษาของสถานศึกษานําร่องพื�นที�นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดป�ตตานี ผู้อํานวยการโดย ดร.วรภาคย์ ไมตร �พันธ์ และคณะ
ทํางาน ร่วมด้วยผู้ดําเนินการเสวนา ศน.ฐิติรัตน์ ปุยร �พันธ์ กิจกรรม
การศึกษาชั�นเร �ยนและว �ธีการแบบเป�ด (Lesson Study and
Open Approach) ชั�นประถมศึกษาป�ที�  6 โรงเร �ยนบ้าน
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คลองช้าง สอนโดยครูอับดุลรอซะ สะแลแม กิจกรรม “เสวนาพาที พื�นที�นวัตกรรมการสอนป�ตตานี เป�ดว �ถีคนรุ่นใหม่” ผู้ดําเนินการ
เสวนาโดย อาจารย์นพรัฐ เสน่ห์ กิจกรรม Open Class และถอดบทเร �ยน Pattani Heritage ของสถานศึกษานําร่องพื�นที�นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดป�ตตานี ผู้ดําเนินการเสวนาโดย อาจารย์วชิระ ดวงใจดี และอาจารย์ชไมพร อินทร์แก้ว กิจกรรมการแลกเปลี�ยนเร �ยนรู้
โครงการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่การประเมินว �ทยฐานะ โดย รศ.ดร.วุฒิชัย เนียมเทศ และสุดท้าย กิจกรรมแลกเปลี�ยน
เร �ยนรู้ หลักสูตรสันติศึกษา เพื�อเสร �มสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดป�ตตานี จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาว �ทยาลัยฟาฏอนี.

 
ภาพบรรยากาศได้ที�  https://www.facebook.com/psupattanicampus

คลิปข่าวได้ที�  https://fb.watch/fqPrwqiHGi/ 
 


