
การก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์มีแนวทำงในกำรส่งเสริมให้กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนักงำน
ได้รับกำรพฒันำควำมรู้ ทกัษะ และศกัยภำพ ท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนทั้ งในปัจจุบันและในอนำคต เน่ืองจำก 
กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัดีว่ำ ทรัพยำกรบุคคลเป็นสินทรัพยท่ี์มีค่ำสูงสุดในกำรด ำเนินธุรกจิ ดังนั้น แนวคิดเก ีย่วกบั
กำรพัฒนำบุคลำกรควรเป็นกำรลงทุนอย่ำงต่อเน่ืองระยะยำว กลุ่มบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรพฒันำบุคลำกรให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยและสภำวกำรณ์ ด้วยกำรพฒันำควำมรู้ ทักษะ และคุณลกัษณะท่ีจ ำเป็นของบุคลำกร โดย
ใช้เคร่ืองมือในกำรพฒันำบุคลำกร ได้แก ่กำรสอนงำน (Coaching) กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge Sharing) และกำร
มอบหมำยโครงกำร (Project Assignment) เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ซ่ึง
จะสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กบัองค์กร และรองรับกำรเติบโตของธุรกจิ  

กลุ่มบริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันำและเตรียมควำมพร้อมในด้ำนกำรพฒันำบุคลำกร ส ำหรับกลุ่มท่ีเป็นก  ำลัง
ส ำคัญของหน่วยงำน หรือ Key Person โดยพิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมำะสม มีควำมรู้
ควำมเช่ียวชำญในงำนท่ีรับผิดชอบ มีบุคลิกภำพและพฤติกรรมกำรท ำงำนด้วยควำมมุ่งมัน่ตั้ งใจ รวมทั้ งมี
ทศันคติท่ีดีต่อกำรท ำงำนและต่อองค์กรซ่ึงฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำรได้ร่วมกบัหน่วยงำนต้นสังกดัจัดท ำ
แผนพฒันำพนักงำนรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ด้วยรูปแบบกำรเรียนรู้พฒันำท่ีหลำกหลำย เช่น 
กำรสอนงำน กำรแบ่งปันควำมรู้ กำรมอบหมำยโครงกำร กำรฝึกอบรมภำยในและภำยนอก เพ่ือให้ได้ข้อมูลในกำร
พฒันำบุคลำกรอยำ่งแทจ้ริง โดยจดัให้มีกำรประเมินรำยบุคคล ซ่ึงให้ผูบ้ังคับบัญชำ และ/หรือ ผูเ้ก ีย่วข้องเป็นผู้
ประเมิน ตลอดจนด ำเนินกำรติดตำมผลกบัผูบ้งัคบับญัชำ ปีละ 2 คร้ัง 

กลุ่มบริษทัฯ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงและเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรท่ีจะมำรองรับ 
กำรขยำยตัวทำงธุรกจิ โดยได้ก  ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำพนักงำนกลุ่มผู้มีศักยภำพสูง (High Potential 
Development) โดยคัดเลือกจำกกลุ่มท่ีเป็นก  ำลงัส ำคัญของหน่วยงำน หรือ Key Person และได้มีกำรก  ำหนด
แผนกำรพฒันำรำยบุคคลท่ีเหมำะสม (Individual Development Plan : IDP) ส ำหรับกลุ่มผูมี้ศกัยภำพสูง (High 
Potential Development) ซ่ึงพนกังำนท่ีไดร้ับคดัเลือกจะมีโอกำสในกำรเรียนรู้และพฒันำศกัยภำพของตนเอง อำทิ 
กำรเรียนรู้งำนจำกฝ่ำยต่ำง ๆ  ภำยในองค์กร (Rotation) เป็นต้น นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้พนักงำนมี
เวทีแสดงออกถึงศกัยภำพ โดยมอบหมำยโครงกำรพิเศษท่ีท้ำทำย อำทิ โครงกำรด้ำนกำรพฒันำนวตักรรมเพ่ือ
ตอบสนองกำรด ำเนินธุรกจิหรือกำรผลิตของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับโครงกำรท่ีได้รับกำรคัดเลือก ทำงกลุ่มบริษทัฯ 
จะให้กำรสนบัสนุนเพ่ือให้ส่ิงผลิตหรือนวตักรรมของพนักงำนนั้นสำมำรถน ำมำใช้งำน และเกดิประโยชน์ต่อ
องค์กรไดอ้ยำ่งแทจ้ริง  

 
 



ส ำหรับแนวปฏิบตัใินการพัฒนาบุคลากรในดำ้นต่ำง ๆ กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรดงัน้ี 

 การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ในแต่ละปีทุกแผนกจะมีงบประมำณส ำหรับกำรอบรมภำยนอกของพนักงำน เพ่ือพฒันำควำมรู้  
ทำงวิชำชีพ รวมทั้ง มีกำรจดัอบรมภำยในบริษทั ซ่ึงจัดโดยบริษทัเอง หรือกำรเชิญผูเ้ช่ียวชำญ 
จำกภำยนอกมำเป็นวิทยำกร  

 การร่วมมอืกับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาพนักงาน  
อำทิ กำรร่วมมือกบัศูนย์พฒันำฝีมือแรงงำน ในกำรฝึกอบรมพนักงำน หำกพนักงำนผ่ำน
มำตรฐำนของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน จะได้รับกำรปรับอัตรำเงินเดือนตำมอัตรำขั้นต ่ำท่ีกรม
พฒันำฝีมือแรงงำนก  ำหนด  

 การให้ทุนศึกษาต่อ  
บริษทัให้ทุนศึกษำต่อส ำหรับพนักงำนในระดับอุดมศึกษำ และบัณฑิตศึกษำ ซ่ึงมีเง่ือนไขให้
พนกังำนน ำควำมรู้กลบัมำท ำงำนให้กบับริษทั เพ่ือเป็นกำรใชทุ้นคืน 

การอบรม ในปี 2560 ท่ีผ่ำนมำ กลุ่มบริษทัฯ ได้จัดท ำแผนอบรมตำมหลกักำรบริหำรด้ำนคุณภำพ ISO 
9001: 2015 เป็นแนวทำงเบ้ืองต้นในกำรพฒันำบุคลำกร ซ่ึงครอบคลุมทั้ งด้ำนส ำนักงำน โรงงำน ฝ่ำยไร่ และ
หน่วยงำนสนับสนุนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกดิกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจนจัดท ำ Training courses ภำยในองค์กร 
โดยจดัให้มีกำรพฒันำในกลุ่มพนักงำน ระดับกลุ่มบริหำร กลุ่มจัดกำร และกลุ่มปฏิบัติกำร จัดท ำหลกัสูตรกำร
อบรม ทั้ งด้ำนกำรผลิต กำรบ ำรุงรักษำ กำรให้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี เก ีย่วกบัอุตสำหกรรมน ้ ำตำล และธุรกจิ
พลงังำนท่ีเก ีย่วขอ้ง ทั้ งน้ี หัวใจส ำคัญของกำรฝึกอบรมและพฒันำบุคลำกร คือ กำรติดตำมและวดัผลควำมรู้ท่ี
ไดร้ับ รวมถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กบัผูเ้ก ีย่วข้อง โดยมีแนวทำงพฒันำบนหลกักำร 10/20/70 ซ่ึงเช่ือมโยงกบั
ระบบกำรบริหำรสำยอำชีพ กล่ำวคือ ไดร้ับควำมรู้และทักษะจำกกำรอบรม ร้อยละ 10 จำกนั้นผูบ้ังคับบัญชำให้
ค ำแนะน ำ/สอนงำน อีกร้อยละ 20 และร้อยละ 70 ต้องน ำควำมรู้และทักษะท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในงำนท่ี
รับผิดชอบดว้ยตนเอง หรือแลกเปล่ียนควำมรู้และทักษะใหม่กบัผูอ่ื้น  

ตัวอย่างกำรพฒันำของบุคลำกรฝ่ำยจัดหำวตัถุดิบและฝ่ำยไร่ ท่ี มุ่งสร้ำงและพฒันำผลผลิต เพ่ือ
ยกระดบัควำมรู้ สร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แกเ่กษตรกร โดยบุคลำกรร่วมกนัคิดและวำงแผน และจัดท ำเป็น 
Best Practice เกดิเป็น Knowledge Sharing องค์ควำมรู้ภำยในองค์กร และเผยแพร่ควำมส ำเร็จสู่เกษตรกร อำทิ
เช่น เทคโนโลยปีลูกออ้ยให้งอกมำกกว่ำ 100% กำรเตรียมดินและปรับโครงสร้ำงดินให้เหมำะกบัออ้ย กำรใช้
ฮอร์โมนเร่งกำรงอกของออ้ย เทคโนโลยกีำรใช้สำรคุมวชัพืชในออ้ยใหม่และออ้ยตอ และเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
กำรท ำไร่ออ้ยให้ได้ผลผลิตสูง เป็นต้น ส่วนกำรพฒันำพนักงำนระดับพนักงำนช่ำงเทคนิค และหัวหน้ำ
ควบคุม กลุ่มบริษทัฯ ไดร่้วมกบักรมพฒันำฝีมือแรงงำน มหำวิทยำลยัรำชภฏั จงัหวดับุรีรัมย ์วิทยำลยัเทคนิค
คูเมือง และบริษทัคู่คำ้ ร่วมด ำเนินกำรอบรมเฉพำะด้ำน เพ่ือให้เกดิควำมรู้ควำมเข้ำใจในเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ และสำรหล่อล่ืนท่ีตอ้งใช้ในโรงงำน และวิธีกำรบ ำรุงรักษำ  

 



แนวทางการพัฒนาองค์กร กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินงำนและยกระดับกำรพฒันำมำอย่ำงต่อเน่ืองในกำร
ส่งเสริมพนกังำน ทั้งกำรให้ทุนกำรศึกษำ เพ่ือศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี และปริญญำโท สนับสนุนและเข้ำ
ร่วมศึกษำและดูงำนในองค์กรชั้นน ำในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกนั ดังข้อมูลสรุปจ ำนวนชั่วโมงในกำร
พฒันำส ำหรับบุคลำกรในกลุ่มบริษทัฯ และหลกัสูตรท่ีเก ีย่วเน่ืองท่ียกระดบัและพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ให้กบับุคลำกรในกลุ่มบริษทัฯ  

จ านวนช่ัวโมงในการพัฒนาส าหรับบุคลากรต่อคน/ปี (ปี 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

สรุปประเภทหลักสูตรการอบรม จ านวนผู้อบรมและช่ัวโมงการอบรม  

ของพนักงานกลุ่มบริษทัน า้ตาลบุรีรัมย์ ปี 2560 

หลักสูตร จ านวนผู้อบรม จ านวนช่ัวโมง 
การฝึกอบรม 

จ านวนช่ัวโมง
รวม 

ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 218 156 3,738 
ดำ้นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั 487 144 3,204 
ดำ้นกำรควบคุมคุณภำพ 145 132 1,716 
ดำ้นธรรมำภิบำลและจริยธรรม/กฎหมำย/กำรต่อตำ้น
คอร์รัปชนั 

402 174 4,452 

ดำ้นกำรพฒันำทกัษะและควำมรู้ในกำรท ำงำน/   
ควำมเป็นผูน้ ำ/ ทกัษะกำรส่ือสำร และอ่ืน ๆ  

906 826 13,564 

รวม 2,158 1,432 26,674 
 

 

 



ตวัอย่างหลักสูตรการอบรมทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ปี 2560 

ระดบับริหาร อำทิ 

 หลกัสูตรผูน้ ำสู่กำรเปล่ียนแปลง (Leaders for Transformation) 
 หลกัสูตร Update COSO Enterprise Risk Management with Strategy and Performance  
 หลกัสูตรกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงของระบบงำนดำ้นบญัชีกำรเงิน 
 หลกัสูตร The Professional Tax Planning Strategies สุดยอดกลยทุธ์กำรวำงแผนภำษี 
 หลกัสูตร Innovative Efficiency Improvement and Maintenance in Power Plant  
 หลกัสูตรกำรสร้ำงค่ำนิยม วฒันธรรมองค์กร และน ำสู่กำรปฏิบติัจริง   
 หลกัสูตรผูน้ ำเชิงบวก ดว้ยทกัษะกำรโคช้และพ่ีเล้ียง  

ระดบัจัดการ อำทิ 

 หลกัสูตรทักษะกำรโคช้ขั้นสูงของผูน้ ำ เพ่ือควำมเป็นเลิศขององค์กร 
 หลกัสูตรกำรบริหำรงำนและกำรวำงแผนปฏิบติังำนสู่ควำมเป็นเลิศ 
 หลกัสูตร BRR Team Core Values Boost Up 
 หลกัสูตรกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและประเด็นส ำคญัทำงควำมย ัง่ยนื 
 หลกัสูตรกำรพฒันำทกัษะภำวะผูน้ ำของผูบ้งัคบับญัชำ(Leadership for Leader) 
 หลกัสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเปิดหีบออ้ย ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 
 หลกัสูตร Update กฏหมำยมลพิษน ้ ำและอำกำศ ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบันและแนวโน้มทำงกฏหมำยใน

อนำคต 

ระดบัปฏิบตักิาร อำทิ 

 หลกัสูตรขอ้พึงปฏิบติัและจริยธรรมองค์กร 
 หลกัสูตรเกง่ส่ือสำรเพ่ืองำนส ำเร็จ  
 หลกัสูตรพลงัทีมเวิร์คเพ่ืองค์กรท่ีมีผลงำนเป็นเลิศ   
 หลกัสูตร Introduce&Awareness for ISO 9001:2015 
 หลกัสูตรควำมปลอดภยัในกำรใชส้ำรเคมีของสถำนประกอบกำร 
 กำรใชง้ำนโปรแกรม SAP  
 สมัมนำเชิงปฏิบติักำรเทคโนโลยเีคมีเกษตรในไร่ออ้ย 

 

 

 



ส าหรับกิจกรรมในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ ได้จัด “ โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบข้ามสายงาน CFT 
(Cross Functional Team)” ในช่ือหลกัสูตร “CFT วำงแผนงำนและบริหำรงำนสู่ควำมเป็นเลิศ” เม่ือวนัท่ี 
16-18  สิงหำคม 2560 เป็นกำรร่วมมือกนัในระดับกลุ่มบริษทัฯ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
ของกำรบริหำรจดักำรให้เกดิกำรรับรู้และเขำ้ใจถึงเป้ำหมำยกำรท ำงำนร่วมกนั และแผนกำรปฏิบัติในระดับ
กลุ่มธุรกจิ เพ่ือปรับปรุงกำรส่ือสำร สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนร่วมกนัแบบ Cross Functional Team 
เช่ือมโยงระบบกำรบริหำรจดักำร และทิศทำงของธุรกจิ ให้ด ำเนินไปในทิศทำงเดียวกนั และเพ่ือขจัดปัญหำ
และให้เกดิแนวทำงปฏิบติัท่ีดีร่วมกนัในกำรท ำงำน ภำยใตห้ัวขอ้หำรือ ดงัน้ี  

1. ท ำอยำ่งไรจึงจะหีบออ้ยให้ได ้3ลำ้นตนั ในฤดูกำรหีบออ้ย 2560/61   
2. กำรใชพ้ลงังำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 
3. จ ำนวน Yield น ้ ำตำล ในฤดูกำรหีบออ้ย 2560/61 เป็นตน้ 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561  
แผนพฒันำบุคลำกร ในปี 2561 ของทั้ งกลุ่มบริษทัฯ มุ่งเน้นกำรพฒันำระบบงำนคุณภำพ ตำมระบบ ISO 
9001, ISO 14000, ISO 18000, GMP, HACCP กำรจัดกำรสัตว์พำหะ และระบบควำมปลอดภยั รวมถึง
หลกัสูตรตำมขอ้ก  ำหนดของกฎหมำย อำทิ หลกัสูตรกำรดบัเพลิงขั้นต้น กำรอพยพหนีไฟ กำรปฐมพยำบำล 
กำรควบคุมหมอ้ไอน ้ ำ และหลกัสูตรควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั ตลอดจนกำรพฒันำแบบ GDP (Group 
Development Plan) กำรพฒันำแบบข้ำมสำยงำน CFT (Cross Functional Team) ภำยใต้ Project Based และ
นโยบำยองค์กร และมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรท ำงำน ทั้ งกำรปลูกจิตส ำนึกรักองค์กร กำร
บริหำรควำมเส่ียง จริยธรรม ธรรมำภิบำล หลกัสูตรพฒันำทกัษะกำรท ำงำนตำมแต่ละสำยงำนตำมควำมจ ำเป็น 
และกำรจดัอบรมทั้งภำยในองค์กร และกำรอบรมกบัสถำบนัภำยนอก 


