ข้ อคิดเห็นการดําเนินการ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันI พืนI ฐาน
วันศุกร์ ทMี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
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๑. ท่านเลขาธิการ กพฐ เห็นว่า โรงเรียนวิถีพุทธ ควรเป็ นวิถีปฏิบตั ิให้ เกิดความยัMงยืน
๒. ทักษะชีวิต เป็นเรื7องสําคัญที7จะให้เด็กปรับตัว เปลี7ยนพฤติกรรมอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบนั ได้ กิจกรรม
โรงเรียนวิถีพทุ ธ เป็ นส่วนสนับสนุนให้ เด็กได้ ปรับตัว และสามารถคงอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบนั ได้
๓. ทําอย่างไร ให้ เด็กเกิดการเรียนรู้ เปลี7ยนแปลงพฤติกรรม เปลี7ยนนิสยั อย่างถาวร มีความยัง7 ยืน
มีหลักดําเนินกิจกรรม ๓ ข้ อได้ แก่ ๑) กิจกรรมนันT ต้ องทําซําI ๆ ทําบ่อย ๆ เช่น กิจกรรมโรงเรียนวิถีพทุ ธ
การบริหารจิต เจริญปั ญญา ฝึ กสมาธิก่อนเรียน ตอนเช้ า หรือตอนบ่ายเป็ นประจําทุกวัน
๒) กิจกรรมนันT เด็กรู้ เข้าใจความหมาย ความเชื7อมโยงกับสิ7งที7ทํา
ครูจึงควรอธิบายความหมาย ประโยชน์ให้ เด็กทราบ
๓) กิจกรรมนันT ต้ องปราศจากสิMงรบกวนจิตใจ แต่มีความรัก ความเมตตา
ความอบอุ่น ไม่ใช้ อํานาจ สัง7 การ บังคับ ซึง7 จะทําให้ ระบบการเรียนรู้ในสมองเกิดการต่อต้ าน ไม่เกิดการเรียนรู้
๔. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ ศึกษาสรุปว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที7ล้วนปรารถนาดี ให้เด็กเป็นเด็กดี
เด็กเก่งนันT แต่ถ้าครูใช้ วิธีบอก อธิบาย ออกกฎ ออกกติกา กระบวนการเรียนรู้ของเด็กจะไม่เกิด เด็กก็จะรอฟังคําสัง7
เด็กจะได้ ความรู้ แต่เด็กจะไม่เกิดการเรียนรู้เป็นนิสยั ไม่ได้ทกั ษะการคิด ทักษะชีวิต ผมจึงอยากเชิญชวนให้คณ
ุ ครู
โรงเรียนวิถีพทุ ธ ทีท7 ํากิจกรรมกับเด็ก มีหลัก ๕ ข้ อที7สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เป็นการออกแบบ
การเรียนรู้แบบ NEW NORMAL ( ปัจจุบนั เด็กจะอยูใ่ นสังคมได้ คือเด็กที7มีความอดทน มีทกั ษะ ในการกํากับ
ตนเอง รู้จกั วิธีการแก้ ปัญหา) หลักการ ๕ ข้ อที7ทํากิจกรรมแล้ วประสบความสําเร็จ ได้ แก่
๑) เปิ ดโอกาสให้ เด็กกําหนดเป้าหมายในการเรียนเอง โดยครูใช้กุศโลบาย สร้ างแรงบันดาลใจให้ เด็กได้ กําหนด
เป้าหมาย
๒) เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ออกแบบวิธกี ารเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กจะเป็ นเจ้ าของการเรียนรู้ รู้สึกสุข สนุกกับ
การเรี ยนรู้นนั T โดยครูเป็ นผู้อํานวยความสะดวกให้
๓) เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ประเมินผลงานการเรียนรู้ ทบทวนสิ7งที7ทํา เด็กจะทราบว่าอะไรสิ7งที7เป็นข้ อดี
อะไรผิดพลาด ทําให้ เกิดการเรียนรู้ เกิดการเปลีย7 นแปลงนิสยั อย่างยัง7 ยืน
๔) เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ นําสิ7งทีเ7 รียนรู้มา คิดต่อว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ กบั ผู้อMนื อย่ างไร เป็นประโยชน์กบั เพื7อน
กับ ครอบครัว โรงเรียน ครู สาธารณชนอย่างไร เด็กจะรู้สึกว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า เป็นการทําเพื7อคนอื7น
( พบว่า กิจกรรมโรงเรียนวิถีพทุ ธมากมาย มีกจิ กรรมที7ทําให้ เด็กได้ทําเพื7อผู้อื7น ทําเพื7อชุมชน )
๕) เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ สะท้อนคิดด้ วยตัวเอง หรือกลุ่ม เป็ นการสรุปบทเรียน ต่อยอด พัฒนาปรับปรุง
ถ้ าคุณครูร้ ู เข้ าใจหลักกการ ๕ หลักนี T จะเรียกว่า Active Learning กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
วิถีพทุ ธที7มีแนวปฏิบตั ิดี ๆ ก็จะทําให้ นกั เรียนเกิดการเรียนรู้ที7ยงั7 ยืน ผมเชื7อมัน7 ว่าเด็กจะเข้ าใจตนเอง สามารถ
กํากับ ควบคุม เมื7อมีสถานการณ์เข้ ามาปะทะ เขาจะนิ7งได้ เขาจะวางแผน เพราะเด็กถูกฝึกให้ คิดเอง เด็กมี
ทักษะชีวิต ทักษะการช่วยเหลือผู้อนื7 เด็กเกิดการเรียนรู้ เด็กก็มีความสุข ครูผ้ สู อนก็จะเห็นความเปลีย7 นแปลง
ของเด็กอย่างชัดเจน
จากหลักการ ๕ ข้ อที7สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ศึกษาว่าทําอย่างไร ให้เด็กเกิดการ
เปลี7ยนแปลงพฤติกรรมทีย7 งั7 ยืน ผมจึงขอเชิญชวน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพทุ ธ ได้ นํา ๕ หลักการไป
เผยแพร่ ไปทดลองใช้ เพื7อพิสจู น์ว่าจะเป็ นจริงอย่างหลักการนี Tหรือไม่
ขอให้ การประชุมสัมมนา ZOOM CONFERENCE ในวันนี T ประสบผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนวิถีพทุ ธ ขอบคุณครับ
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