
 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย์ มีแนวทำงในกำรส่งเสริมให้กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนักงำน
ได้รับกำรพฒันำควำมรู้ ทักษะ และศักยภำพ ท่ีจ  ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนทั้ งในปัจจุบันและในอนำคต 
เน่ืองจำกกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ ทรัพยำกรบุคคลเป็นสินทรัพย์ท่ีมีค่ำสูงสุดในกำรด ำเนินธุรกิจ  
ดังนั้ น แนวคิดเก่ียวกับกำรพัฒนำบุคลำกรควรเป็นกำรลงทุนอย่ำงต่อเน่ืองระยะยำว กลุ่มบริษัทฯ  
ได้ด ำเนินกำรพฒันำบุคลำกรให้สอดคล้องกับนโยบำยและสภำวกำรณ์ ด้วยกำรพฒันำควำมรู้ ทกัษะ  
และคุณลักษณะท่ีจ ำเป็นของบุคลำกร โดยใช้เคร่ืองมือในกำรพัฒนำบุคลำกร ได้แก่ กำรสอนงำน 
(Coaching) กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge Sharing) และกำรมอบหมำยโครงกำร (Project Assignment) 
เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้มำประยุกตใ์ช้ในกำรปฏิบติังำน ซ่ึงจะสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กบัองคก์ร 
และรองรับกำรเติบโตของธุรกิจ  

กลุ่มบริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันำและเตรียมควำมพร้อมในดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร ส ำหรับกลุ่มท่ีเป็นก ำลงั
ส ำคัญของหน่วยงำน หรือ Key Person โดยพิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมำะสม  
มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในงำนท่ีรับผิดชอบ มีบุคลิกภำพและพฤติกรรมกำรท ำงำนด้วยควำมมุ่งมัน่ตั้งใจ 
รวมทั้งมีทศันคติท่ีดีต่อกำรท ำงำนและต่อองค์กรซ่ึงฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำรได้ร่วมกบัหน่วยงำน 
ตน้สังกดัจดัท ำแผนพฒันำพนกังำนรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ดว้ยรูปแบบกำรเรียนรู้
พฒันำท่ีหลำกหลำย เช่น กำรสอนงำน กำรแบ่งปันควำมรู้ กำรมอบหมำยโครงกำร กำรฝึกอบรมภำยใน 
และภำยนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลในกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงแท้จริง โดยจดัให้มีกำรประเมินรำยบุคคล  
ซ่ึงให้ผูบ้งัคบับญัชำ และ/หรือ ผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นผูป้ระเมิน ตลอดจนด ำเนินกำรติดตำมผลกบัผูบ้งัคบับญัชำ  
ปีละ 2 คร้ัง 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ เล็ ง เ ห็นควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงและเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร 
ท่ีจะมำรองรับกำรขยำยตวัทำงธุรกิจ โดยได้ก ำหนดแนวทำงในกำรพฒันำพนักงำนกลุ่มผูมี้ศกัยภำพสูง 
(High Potential Development) โดยคดัเลือกจำกกลุ่มท่ีเป็นก ำลงัส ำคญัของหน่วยงำน หรือ Key Person  
และได้มีกำรก ำหนดแผนกำรพฒันำรำยบุคคลท่ีเหมำะสม (Individual Development Plan : IDP)  
ส ำหรับกลุ่มผูมี้ศกัยภำพสูง (High Potential Development) ซ่ึงพนักงำนท่ีได้รับคดัเลือกจะมีโอกำส 
ในกำรเรียนรู้และพฒันำศกัยภำพของตนเอง อำทิ กำรเรียนรู้งำนจำกฝ่ำยต่ำง ๆ ภำยในองค์กร (Rotation) 
เป็นตน้ นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัส่งเสริมใหพ้นกังำนมีเวทีแสดงออกถึงศกัยภำพ โดยมอบหมำยโครงกำร
พิเศษท่ีทำ้ทำย อำทิ โครงกำรดำ้นกำรพฒันำนวตักรรม เพื่อตอบสนองกำรด ำเนินธุรกิจหรือกำรผลิตของ
กลุ่มบริษทัฯ  ส ำหรับโครงกำรท่ีได้รับกำรคดัเลือก ทำงกลุ่มบริษทัฯ จะให้กำรสนับสนุนเพื่อให้ส่ิงผลิต 
หรือนวตักรรมของพนกังำนนั้นสำมำรถน ำมำใชง้ำน และเกิดประโยชน์ต่อองคก์รไดอ้ยำ่งแทจ้ริง  

 



 

ส ำหรับแนวปฏิบัติในการพฒันาบุคลากรในดำ้นต่ำง ๆ กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรดงัน้ี 

 กำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ 
ในแต่ละปีทุกแผนกจะมีงบประมำณส ำหรับกำรอบรมภำยนอกของพนกังำน เพื่อพฒันำควำมรู้ 
ทำงวิชำชีพ รวมทั้ง มีกำรจดัอบรมภำยในบริษทั ซ่ึงจดัโดยบริษทัเอง หรือกำรเชิญผูเ้ช่ียวชำญ 
จำกภำยนอกมำเป็นวทิยำกร  

 กำรร่วมมือกบัองคก์รภำยนอกเพื่อพฒันำพนกังำน  
อำทิ กำรร่วมมือกับศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำน ในกำรฝึกอบรมพนักงำน หำกพนักงำน 
ผ่ำนมำตรฐำนของกรมพฒันำฝีมือแรงงำน จะได้รับกำรปรับอตัรำเงินเดือนตำมอตัรำขั้นต ่ำ 
ท่ีกรมพฒันำฝีมือแรงงำนก ำหนด  

 กำรใหทุ้นศึกษำต่อ  
บริษทัให้ทุนศึกษำต่อส ำหรับพนักงำนในระดบัอุดมศึกษำ และบณัฑิตศึกษำ ซ่ึงมีเง่ือนไข 
ใหพ้นกังำนน ำควำมรู้กลบัมำท ำงำนใหก้บับริษทั เพื่อเป็นกำรใชทุ้นคืน 

การอบรม ในปี 2559 ท่ีผ่ำนมำ กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำแผนอบรมตำมหลกักำรบริหำรดำ้นคุณภำพ 
ISO 9001: 2008 เป็นแนวทำงเบ้ืองตน้ในกำรพฒันำบุคลำกร ซ่ึงครอบคลุมทั้งดำ้นส ำนกังำน โรงงำน ฝ่ำยไร่ 
และหน่วยงำนสนบัสนุนต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง ตลอดจนจดัท ำ Training courses ภำยใน
องค์กร โดยจดัให้มีกำรพฒันำในกลุ่มพนกังำน ระดบักลุ่มบริหำร กลุ่มจดักำร และกลุ่มปฏิบติักำร จดัท ำ
หลกัสูตรกำรอบรม ทั้งดำ้นกำรผลิต กำรบ ำรุงรักษำ กำรให้ควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยี เก่ียวกบัอุตสำหกรรม
น ้ำตำล และธุรกิจพลงังำนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หวัใจส ำคญัของกำรฝึกอบรมและพฒันำบุคลำกร คือ กำรติดตำม
และวดัผลควำมรู้ท่ีได้รับ รวมถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีแนวทำงพฒันำบนหลกักำร 
10/20/70 ซ่ึงเช่ือมโยงกบัระบบกำรบริหำรสำยอำชีพ กล่ำวคือ ไดรั้บควำมรู้และทกัษะจำกกำรอบรม ร้อยละ 
10 จำกนั้นผูบ้งัคบับญัชำใหค้  ำแนะน ำ/สอนงำน อีกร้อยละ 20 และร้อยละ 70 ตอ้งน ำควำมรู้และทกัษะท่ีไดไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นงำนท่ีรับผดิชอบดว้ยตนเอง หรือแลกเปล่ียนควำมรู้และทกัษะใหม่กบัผูอ่ื้น  

ตัวอย่างกำรพัฒนำของบุคลำกรฝ่ำยจัดหำวตัถุดิบและฝ่ำยไร่ ท่ีมุ่งสร้ำงและพัฒนำผลผลิต  
เพื่อยกระดบัควำมรู้ สร้ำงควำมแข็งแกร่งให้เกษตรกร โดยบุคลำกรร่วมกนัคิดและวำงแผน และจดัท ำเป็น  
Best Practice เกิดเป็น Knowledge Sharing องคค์วำมรู้ภำยในองคก์ร และเผยแพร่ควำมส ำเร็จสู่เกษตรกร 
อำทิเช่น เทคโนโลยีปลูกออ้ยให้งอกมำกกวำ่ 100% กำรเตรียมดินและปรับโครงสร้ำงดินให้เหมำะกบัออ้ย 
กำรใชฮ้อร์โมนเร่งกำรงอกของออ้ย เทคโนโลยีกำรใชส้ำรคุมวชัพืชในออ้ยใหม่และออ้ยตอ และเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นกำรท ำไร่ออ้ยใหไ้ดผ้ลผลิตสูง เป็นตน้ ส่วนกำรพฒันำพนกังำนระดบัพนกังำนช่ำงเทคนิค และหวัหนำ้
ควบคุม กลุ่มบริษทัฯ ไดร่้วมกบักรมพฒันำฝีมือแรงงำน มหำวทิยำลยัรำชภฏั จงัหวดับุรีรัมย ์วิทยำลยัเทคนิค
คูเมือง และบริษทัคู่คำ้ ร่วมด ำเนินกำรอบรมเฉพำะดำ้น เพื่อใหเ้กิดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ และสำรหล่อล่ืนท่ีตอ้งใชใ้นโรงงำน และวธีิกำรบ ำรุงรักษำ  



 

แนวทางการพัฒนาองค์กร กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินงำนและยกระดับกำรพฒันำมำอย่ำงต่อเน่ือง 
ในกำรส่งเสริมพนักงำน ทั้ งกำรให้ทุนกำรศึกษำ เพื่อศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี และปริญญำโท 
สนับสนุนและเข้ำร่วมศึกษำและดูงำนในองค์กรชั้นน ำในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน ดงัข้อมูลสรุป
จ ำนวนชัว่โมงในกำรพฒันำส ำหรับบุคลำกรในกลุ่มบริษทัฯ และหลกัสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองท่ียกระดบัและพฒันำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถใหก้บับุคลำกรในกลุ่มบริษทัฯ  

จ านวนช่ัวโมงในการพฒันาส าหรับบุคลากรต่อคน/ปี (ปี 2559) 

 
  

สรุปประเภทหลักสูตรการอบรม จ านวนผู้อบรมและช่ัวโมงการอบรม 
ของพนักงานกลุ่มบริษัทน า้ตาลบุรีรัมย์ ปี 2559 

หลกัสูตร จ ำนวนผูอ้บรม จ ำนวนชัว่โมง 
กำรฝึกอบรม 

จ ำนวนชัว่โมง
รวม 

ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 11 30 96 
ดำ้นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั 630 133 4,144 
ดำ้นกำรควบคุมคุณภำพ 331 168 2,346 
ดำ้นธรรมำภิบำลและจริยธรรม/กฎหมำย/กำรต่อตำ้น
คอร์รัปชัน่ 

11 36 78 

ดำ้นกำรพฒันำทกัษะและควำมรู้ในกำรท ำงำน/   
ควำมเป็นผูน้ ำ/ ทกัษะกำรส่ือสำร และอ่ืน ๆ 

989 671 9,802 

รวม 1,972 1,038 16,466 
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ชม.อบรม/คน 



 

ตัวอย่างหลกัสูตรการอบรมทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ปี 2559 
ระดับบริหาร 

 หลกัสูตร CAC (Coalition Against Corruption) กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชัน่ 
 หลกัสูตร Ethical Audit กำรตรวจสอบดำ้นจริยธรรม 
 หลกัสูตร RME : Enterprise Risk Management 
 หลกัสูตร โครงกำรแนวคิดใหม่กำรควบคุมภำยในตำม COSO 
 หลกัสูตร Leadership Realignment for BRR Leaders 
 หลกัสูตร Corporate Budgeting Planning 
 หลกัสูตร Financial Report Update 

เป็นตน้ 

ระดับจัดการ 

 หลกัสูตร กำรจดัท ำรำยงำนแห่งควำมย ัง่ยนื 
 หลกัสูตร จิตวญิญำณใหม่ CSR  
 หลกัสูตร กำรบริหำรควำมเส่ียงภำยในองคก์ร 
 หลกัสูตร Audit Manager Tools and Techniques 
 หลกัสูตร กำรเตรียมควำมพร้อมของโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม เพื่อกำรตรวจสอบ 

และรับรองกำรจดักำรพลงังำน 
 หลกัสูตร ทกัษะกำรโคช้ขั้นสูงของผูน้ ำ เพื่อควำมเป็นเลิศขององคก์ร 

เป็นตน้  

ระดับปฏิบัติการ 

 หลกัสูตร ขอ้พึงปฏิบติัและจริยธรรมองคก์ร 
 หลกัสูตร กำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรหนกั 
 หลกัสูตร วเิครำะห์ เปรียบเทียบ กฎระเบียบดำ้นส่ิงแวดลอ้มควำมปลอดภยั  

วตัถุอนัตรำยและสำรเคมี 
 หลกัสูตร งำนปลอดภยัและอำชีวอนำมยั 
 หลกัสูตร GMP/HACCP กำรจดักำรสัตวพ์ำหะ  
 หลกัสูตร ระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001, ISO14001 
 หลกัสูตร ผูป้ฏิบติังำนประจ ำระบบบ ำบดัมลพิษอำกำศ 

เป็นตน้ 

 



 

ส ำหรับกิจกรรมในปี 2559 กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดั “โครงการ BRR INNOVATION AWARD 2016” ซ่ึงไดรั้บ 
ควำมสนใจจำกพนกังำนจ ำนวนมำก และมีจ ำนวนโครงกำรท่ีส่งเขำ้ประกวดทั้งกลุ่มบริษทัฯ ถึง 32 โครงกำร 
นอกจำกผลิตภณัฑ์หรือนวตักรรมสำมำรถน ำมำใช้งำน และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่ำงแทจ้ริงแล้ว 
โครงกำรน้ีย ังท ำให้เ กิดกระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม เพื่อร่วมสร้ำงสรรค์ผลงำนให้เป็นท่ียอมรับ 
และสอดคลอ้งกบัทิศทำงขององคก์ร  

 

 

 

 

 

แผนพฒันาบุคลากร ปี 2560  
แผนพฒันำบุคลำกร ในปี 2560 ของทั้ งกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบงำนคุณภำพ 

ตำมระบบ ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000, GMP, HACCP กำรจดักำรสัตวพ์ำหะ และระบบควำม
ปลอดภยั รวมถึงหลกัสูตรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย อำทิ หลกัสูตรกำรดบัเพลิงขั้นตน้ กำรอพยพหนีไฟ 
กำรปฐมพยำบำล กำรควบคุมหมอ้ไอน ้ ำ และหลกัสูตรควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั ตลอดจนหลกัสูตร
กำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรท ำงำน ทั้งกำรปลูกจิตส ำนึกรักองค์กร กำรบริหำรควำมเส่ียง จริยธรรม  
ธรรมำภิบำล หลกัสูตรพฒันำทกัษะกำรท ำงำนตำมแต่ละสำยงำนตำมควำมจ ำเป็น และกำรจดัอบรมทั้งภำยใน
องคก์ร และกำรส่งอบรมกบัสถำบนัภำยนอก  

 


