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คำนำ 

 
 หนังสือ “รักแท้จากใจครู” เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ืออธิบายให้เห็นว่า “รักแท้” ทีค่รูมอบให้กับผู้เรียน เป็นพลังการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนต้องการได้รับจากครู ซึ่งหาไม่ได้จากโลกออนไลน์ และครูสามารถ
มอบความรักแท้จากใจให้กับผู้เรียน ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ   
 หวังเป ็นอย่ างย ิ ่ งว ่าหน ังส ือเล ่มนี้ จะเป ็นประโยชน์                  
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากพอสมควร  
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รักแท้จากใจครู 
 

1. บทนำ 
 
 ความรัก ( Love) เป็นสิ่งที่มีพลังเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งได้ 
“รักแท้” คือ ความรักที่ไม่หวังสิ ่งใดตอบแทน มีความสุขจากการ           
ให้ส ิ ่งท ี ่ด ีงามกับบุคคลที ่ เราร ัก ร ักแท้จากใจของครู ค ือพลัง
เปลี่ยนแปลงลูกศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
 

2. รักแท ้

 
 ความรักมี 2 ประเภท  
  ประเภทแรกเป็นความรักเพื ่อจะได้ รักเพื ่อจะรับเอา
ประโยชน์จากสิ่งนั้น เป็นความรักที่จำกัดวงแคบอยู่กับสิ่งที่ตนเองจะ
ได้รับกลับคืนมา  
  ความรักประเภทที่ 2 คือ ความรักที่ต้องการให้บุคคลที่รัก 
มีความเจริญงอกงาม มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ            
และมีความสุข เป็นความรักอันบริสุทธิ์ 
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 รักแท้จากใจครู คือความรักประเภทที่สอง เป็นความรัก            
อันบริสุทธิ์ที่ครูมีให้กับผู้เรียน โดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนแม้แต่
ความรักกลับคืนจากผู้เรียน เป็นความรักที่มีพลังมหาศาล สามารถ
เปลี่ยนแปลงผู้เรียนได้อย่างมหัศจรรย์ 
 
 

3. ความรักที่ผู้เรียนรอคอย 
 
 นอกจากผู้เรียนจะต้องการได้รับความรู้ทางวิชาการจากครู
แล้ว สิ่งที่ผู้เรียนต้องการมากที่สุด และรอคอยโดยไม่เคยเอ่ยปากขอ 
คือ “รักแทจ้ากใจครู”  
 
 ความรัก ความเมตตากรุณา ความเอาใจใส่ การทะนุถนอม
กล่อมเกลา ความโอบอ้อมอารีนั ้น แท้จริงแล้วเป็นสิ ่งที่มีคุณค่า
มากกว่าความรู้ทางวิชาการ  
 
 ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ทางวิชาการได้จากสื่อดิจิทัล            
ที ่มีอยู ่อย่างมากมายมหาศาลในโลกออนไลน์ หากแต่ไม่สามารถ
แสวงหา “ความรักแท้” จากสื่อออนไลน์เหล่านั้นได้ ผู้เรียนยังคง
ต้องการความรักจากครู ที่ไม่ใช่เพียงแค่ให้ความรู้ทางวิชาการแล้วเดิน
จากไปเท่านั้น 
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 รักแท้จากครู คือของขวัญชิ้นสำคัญที่สุด ที่ผู้เรียนเฝ้ารอ
ตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกับครู จนกระทั่งวันสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา 
ของขวัญชิ ้นนี ้ มีคุณค่ามากกว่าคะแนนสูงๆ หรือผลการประเมิน             
ที่ยอดเยี่ยม  
 
 

4. การมอบรักแท้แก่ผู้เรียน 
 
 ครูทุกคนมีความรักแท้มอบให้กับผู้เรียน การมอบรักแท้ให้
ผู้เรียน ไม่ใช่การให้สิ่งของใดๆ หากแต่เป็นการมอบสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ใน
ภารกิจการจัดการเรียนรู้ คือ “คุณภาพการจัดการเรียนรู้” ทำไดด้ังนี้ 
 

  1.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำความต้องการ
ของผู ้เร ียนเป็นตัวตั ้ง แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องตามใจผู ้เร ียน         
หากแต่หมายความว่า ใช้ความต้องการของผู ้เร ียนเป็นสิ ่งจ ูงใจ                 
ให้ผู ้เรียนใช้ศักยภาพในการเรียนรู้ ผู้เรียนจะรับรู้ได้ว่าผู้สอนสนใจ
ความต้องการของผู้เรียน เกิดการรับรู้ว่าตนเองเป็นบุคคลสำคัญของครู 
 

  2. โค้ชผู ้เรียนให้มีกระบวนการคิดและกระบวนการ
เรียนรู้ ชี้แนะ ให้กำลังใจ และเสริมแรง ผู้เรียนจะรับรู้ได้ว่าครูกำลัง 
สอนให้เขาจับปลา ไม่ได้หาปลามาให้กิน แรกๆ ผู ้ เร ียนอาจจะ           
ยังไม่เข้าใจ แต่ท้ายท่ีสุดเขาจะเข้าใจเอง ว่าครูมอบสติปัญญาให้กับเขา 
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  3.  ตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง และให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ ชี้แนะแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถ ผู้เรียนจะรับรู้            
ถึงความเอาใจใส่และห่วงใยความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

  4. ปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยจิตที่เมตตา ปรารถนาดี มีความ
กรุณาต่อผู้เรียน เริ ่มจากจิตใจที่อยู่ภายในตัวครูเองก่อน เมื่อจิตใจ          
มีความเมตตา พฤติกรรมการแสดงออกจะสะท้อนความรักแท้ออกมา              
โดยธรรมชาติ ผู้เรียนจะรับรู้ได้ว่าครูมีความรักแทห้รือรักเทียม  
 

 การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ คือ รักแท้ที่ครูมอบให้กับ
ผู้เรียน เกิดการรับรู้รักแทจ้ากใจครูผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยความเอาใจใส่ 
และทะนุถนอม 
 
 

5. บทสรุป 
 
 ความร ักเป ็นพลังข ับเคล ื ่อนการเร ียนร ู ้ของผ ู ้ เร ียน                 
ครูมอบรักแท้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู ้เรียนมี passion ในการเรียนรู้         
เห็นคุณค่าในตนเอง รักตนเอง รักเพื่อน รักครู และเป็นคนดี คนเก่ง  
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การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

คือ รักแท้ ที่ครูมอบให้กับผู้เรียน  

 


