
 

 

สงวนลขิสทิธ์ิ โดย บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) หรือ บีเจซี 

 
 

 
กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิัตกิารถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค 
โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดนิ ประจ าปี ๒๕๖๑  

 

๑. ชื่อโครงการ    กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิกำรถ่ำยทอดควำมรู้สูภ่มูิภำค ประจ ำปี ๒๕๖๑  
 

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) หรือ บีเจซี  
 

     ๓.  หลักการและเหตุผล    
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) หรือ บีเจซี เป็นบริษัทของคนไทยท่ีด ำเนินธุรกิจมำกว่ำ ๑๓๕ ปี 

ด้วยปณิธำนควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตสินค้ำและบริกำรท่ีเป็นเลิศ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในทุกวนั
ของผู้บริโภค โดยยึดมัน่หลกัธรรมำภิบำลและควำมซื่อสตัย์  และด้วยส ำนกึในคณุของแผ่นดินท่ีให้โอกำสบริษัทฯ 
ได้ด ำเนินธุรกิจและเจริญเติบโตมำอย่ำงยัง่ยืน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นและให้ควำมส ำคญัในกำรท ำกิจกรรมเพ่ือตอบ
แทนคืนแก่สงัคม ด้วยกำรดูแลใส่ใจชุมชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงทรัพยำกร
บคุคลของประเทศท่ีได้ถือปฏิบตัิเสมอมำ 

 

ส ำหรับปี ๒๕๖๑ บีเจซี ได้พฒันำรูปแบบกิจกรรมให้เข้ำกบับริบทของโครงกำรท่ีมีฐำนทนุเป็นครูต้นแบบ
ทัง้ ๓๐ คน โดยดงึศกัยภำพของครูต้นแบบร่วมกนัตอบแทนคณุแผ่นดินในด้ำนกำรศกึษำ โดยพฒันำหลกัสตูรกำร
อบรมจำกเทคนิคและวิธีกำรสอนของครูต้นแบบท่ีได้รับรำงวลัครูไทยของแผ่นดิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำครู
ระดับประถมศึกษำท่ีเป็นต้นน ำ้ทำงกำรศึกษำให้พร้อมทัง้กำยและใจ ในกำร  บูรณำกำรวิชำท่ีสอนให้เข้ำกับ
สภำพแวดล้อมของโรงเรียนและเยำวชน โดยมุง่หวงัสัง่สอนเยำวชนให้เป็นคนดีและเป็นก ำลงัส ำคญัของชำติ  ซึง่บี
เจซี ได้วำงแผนงำนโดยค ำนงึถงึผลระยะยำวในอนำคตด้วยกิจกรรมท่ีสร้ำงพลงัและแรงบนัดำลใจในอำชีพครู กำร
เพ่ิมพูนทักษะ ควำมรู้ เปิดโลกทัศน์เพ่ือเติมเต็มศักยภำพให้     ครูไทยสำมำรถต่อยอด สร้ำงสรรค์ รวมถึงกำร
ถ่ำยทอดสูน่กัเรียนเพ่ือกำรพฒันำกำรศกึษำไทยอย่ำงยัง่ยืน   
 

๔. วัตถุประสงค์ 
๔.๑ เพ่ือยกระดบัคณุภำพครูของไทยในยุคใหม่ ด้วยกิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนทกัษะและควำมรู้ให้ครูไทยอย่ำง

รอบด้ำนและสร้ำงสรรค์ เปิดมุมมองโลกทัศน์เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรกระบวนกำรสอนให้ทันกับ
กระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยคุ ๔.๐ 

๔.๒ เพ่ือให้คณุครู สำมำรถน ำควำมรู้ แนวคิด เทคนิค และวิธีกำรต่ำงๆ ท่ีได้รับ น ำไปปฏิบตัิและพฒันำ
ประยุกต์ใช้ให้เหมำะกับโรงเรียนและนักเรียนของตนเองให้ดีย่ิงขึน้ และสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในทำงท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ตวันกัเรียนและชมุชน 

 

๕. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                          
๑. ครูท่ีสอนอยู่ในระดบัประถมศกึษำทัว่ประเทศ จ ำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๘๐ คน รวม ๓๒๐ คน 
๒. โรงเรียนประถมศึกษำในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนในจังหวัดนครพนม 

จ ำนวน ๘๐ คน 
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๖. ประมาณการงบประมาณด าเนินโครงการ 

โดย บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

๗. รูปแบบของกจิกรรม 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิกำร จ ำนวน ๑ วนั โดยเน้นกำรลงมือท ำกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้  แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๔ 

ฐำนกำรเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมเพ่ิมเติมศักยภำพด้ำนกำรสอนให้แก่ครูไทย และมุ่งเน้นเปิดโลกกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุให้แก่ครู รวมทัง้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรท ำงำนและน ำไปประยกุต์ใช้
กบับริบทของโรงเรียน ชุมชน อนัจะส่งผลต่อเยำวชนของชำติให้เป็นคนดี คนเก่ง ด ำรงตนอยู่ในสงัคมอย่ำงมีควำมสขุและ
เป็นก ำลงัส ำคญัส ำหรับพฒันำประเทศชำติสืบไป โดยคณะวิทยำกรมำกควำมสำมำรถส ำหรับกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำรใน
ครัง้นี ้คือ ครูต้นแบบ “โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดนิ” 
      คุณสมบัตแิละเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกจิรรมอบรมเชงิปฏบิัตกิารมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าร่วมกจิกรรม 
๑. เป็นครูผู้สอนระดบัประถมศกึษำไมจ่ ำกดัสำขำวิชำ 

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
๑. ใบสมคัรร่วมกิจกรรม กรอกข้อควำมและลงลำยมือช่ือด้วยตนเอง จ ำนวน ๑ ชุด สำมำรถดำวน์โหลดใบ

สมคัรได้ท่ี www.bjc.co.th/kruthai หรือ www.facebook.com/bjckruthaikhongphandin 
๒. รูปถ่ำยติดใบสมคัรใสช่ดุสภุำพหรือชดุข้ำรำชกำรครู หน้ำตรง ไมส่วมหมวก ไมใ่สแ่วน่ตำด ำ  
๓. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร จ ำนวน ๑ ชดุ 
๔. หนงัสือยืนยนัให้เข้ำร่วมกิจกรรมจำกสถำนศกึษำท่ีตนเองสงักดั จ ำนวน ๑ ชดุ 

      
ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

๑.   ส่งเอกสำรและหลกัฐำนประกอบกำรสมคัรได้ท่ี  คุณภาคิน ล้อมวงษ์ “โครงการบีเจซี ครูไทยของ

แผ่นดิน” HR-CSR ชัน้ ๕ บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี : ๙๗/๑๑ 
ชัน้ ๖ ถนนรำชด ำริห์ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐  

๒. ติดตอ่หรือสอบถำมข้อมลูโครงกำร ในวนัจนัทร์ – ศกุร์  เวลำท ำกำร ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  
              โทรศพัท์.๐๒-๖๕๕-๐๖๖๖ ตอ่ ๔๒๗๑ มือถือ ๐๘๑ ๘๘๐ ๔๓๔๙ 

 คณุภำคิน ล้อมวงษ์ (โจ) 
๓. ดำวน์โหลดใบสมคัรโครงกำรและระเบียบกำร ฟรีได้ท่ี www.bjc.co.th/kruthai หรือ          

www.facebook.com/bjckruthaikhongphandin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/bjckruthaikhongphandin
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สิ่งที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารจะได้รับ  
๑. ประกำศนียบตัรและของท่ีระลกึจำกบีเจซี  

 
รายละเอียดและระยะเวลาด าเนินการ ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

๑. ทีมงำนจะรับเอกสำรกำรสมคัรร่วมอบรมรุ่นท่ี ๑ – ๔ จ ำนวนรวม ๓๒๐ คน จำกเอกสำรใบสมคัรทำง
ไปรษณีย์เท่ำนัน้ โดยยดึตำมตรำประทบัไปรษณีย์ เป็นหลกั 

๒. แตล่ะโรงเรียน สำมำรถสง่คณุครูเข้ำร่วมกิจกรรมได้โรงเรียนละ 2 คน เท่ำนัน้  
๓. เปิดรับสมคัรและประกำศผลผู้ ได้รับกำรคดัเลือกแตล่ะรุ่น ดงันี ้
 

รุ่นที่ ๑  ภาคกลาง  สถานที่จัดกจิกรรม โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม  
- เปิดรับสมคัรวนัท่ี ๑ กมุภำพนัธ์ – ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- แจ้งผลกำรคดัเลือกรุ่นท่ี ๑ จ ำนวน ๘๐  คน วนัองัคำรที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๑                         
- จดักิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำร รุ่นท่ี ๑ วนัเสำร์ท่ี ๒ มิถนุำยน ๒๕๖๑ 

 

รุ่นที่ ๒ ภาคเหนือ  สถานที่จัดกจิกรรม โรงแรมอมิพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่  
      -     เปิดรับสมคัรวนัท่ี ๑ กมุภำพนัธ์ – ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

     -     แจ้งผลกำรคดัเลือกรุ่นท่ี ๒ จ ำนวน ๘๐  คน วนัองัคำรท่ี ๕ มิถนุำยน ๒๕๖๑                          
                  -     จดักิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำร รุ่นท่ี ๒ วนัเสำร์ท่ี ๑๖ มิถนุำยน ๒๕๖๑ 
 

รุ่นที่ ๓  ภาคใต้  สถานที่จัดกจิกรรม โรงแรมหรรษาเจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
- เปิดรับสมคัรวนัท่ี ๑ กมุภำพนัธ์ – ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- แจ้งผลกำรคดัเลือกรุ่นท่ี ๓ จ ำนวน ๘๐  คน วนัองัคำรที่ ๕ มิถนุำยน ๒๕๖๑                         
- จดักิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำร รุ่นท่ี ๓ วนัเสำร์ท่ี ๒๓ มิถนุำยน ๒๕๖๑ 

 

รุ่นที่ ๔  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สถานที่จัดกจิกรรม โรงแรมเนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี      
      -     เปิดรับสมคัรวนัท่ี ๑ กมุภำพนัธ์ – ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     -     แจ้งผลกำรคดัเลือกรุ่นท่ี ๔ จ ำนวน ๘๐ คน วนัองัคำรที่ ๕ มิถนุำยน ๒๕๖๑                          
     -     จดักิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำร รุ่นท่ี ๔  วนัเสำร์ท่ี ๓๐ มิถนุำยน ๒๕๖๑ 
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๔. แบ่งจ ำนวนตำมสดัสว่นและพืน้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 
ภำคกลำงและตะวนัออก 
 

ประกอบด้วย ๒๖ จงัหวดั ดงันี ้ 
กรุงเทพมหำนคร จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ ตรำด ปรำจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
กำญจนบุรี ชัยนำท นครนำยก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ 
เพชรบุรี รำชบุรี ลพบุรี สมทุรปรำกำร สมทุรสงครำม สมทุรสำคร สระบุรี สิงห์บรีุ 
สพุรรณบรีุ อำ่งทอง และอทุยัธำนี   

ภำคเหนือ 
 

ประกอบด้วย ๑๖ จงัหวดั ดงันี ้
ก ำแพงเพชร เชียงรำย เชียงใหม่ ตำก นครสวรรค์ น่ำน พะเยำ พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบรูณ์ แพร่ แมฮ่่องสอน ล ำปำง ล ำพนู สโุขทยั และอตุรดิตถ์   

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

ประกอบด้วย ๒๐ จงัหวดั ดงันี ้
กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชยัภมูิ นครพนม นครรำชสีมำ บรีุรัมย์ มหำสำรคำม มกุดำหำร 
ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคำย หนองบัวล ำภู 
อ ำนำจเจริญ อดุรธำนี อบุลรำชธำนี และบงึกำฬ   

ภำคใต้  
 

ประกอบด้วย ๑๕ จงัหวดั ดงันี ้
กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตำนี พังงำ 
พทัลงุ ภเูก็ต ยะลำ ระนอง สงขลำ สตลู และสรุำษฎ์ธำนี  

 
***หมายเหตุ                 

๑. ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสิน้สดุ  
๒. คำ่ใช้จ่ำยส ำหรับฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำร บีเจซี เป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยของผู้อบรม ประกอบด้วย คำ่อำหำร 

ค่ำกิจกรรมตลอดโครงกำร ยกเว้นค่ำเดินทำงและค่ำใช้จ่ำยส่วนตวัของผู้ เข้ำอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีไม่
เก่ียวข้องกบักำรฝึกอบรมของโครงกำร  

๓. ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงวนัท่ีและสถำนท่ีในกำรจดักำรอบรมในแต่ละรุ่น ทัง้นี ้จะท ำกำรแจ้งให้ผู้ เข้ำ
รับกำรอบรมทรำบลว่งหน้ำ 

๔. คณะกรรมกำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข หรือคณุสมบติัของผู้สมคัร หรือข้อก ำหนดตลอดจน 
วิธีปฏิบตัิใดๆ เพ่ิมเติม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ หรือกำรประกำศทำง www.bjc.co.th 

www.facebook.com/bjckruthaikhongphandin ซึง่ถือวำ่ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรได้รับทรำบโดยทัว่กนั ณ วนัท่ี
ประกำศ 

๕. ข้อมูลและภำพกิจกรรมทุกประเภทในโครงกำร ถือเป็นลิขสิทธ์ิในกำรเผยแพร่ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 
จ ำกดั (มหำชน) หรือบีเจซี รวมถงึหน่วยงำนและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  


