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S = พร�อมเป�นผู�ให� : เสียสละและสร�างประโยชน�
 - ศาสตร�และศิลป!ในการสร�างความสุข | Science and Art for Happiness Creation
 - จิตวิทยาข�ามวัฒนธรรมในที่ทํางาน | Cross-cultural psychology at work M32 :: มนุษยสัมพันธ�ในการทํางาน จิตสํานึกสาธารณะ

O = มีใจเปLดกว�าง : การรับฟPงและเชื่อมั่นในทีม

การสร�างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ | Creating Professional Team Working
ภาวะผู�นํากับความรับผิดชอบตWอหน�าที่ | Leadership and Responsibility

E13 :: บทบาทของผู�บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู�อยูWใต�บังคับบัญชา
M02 :: การเข�าใจธรรมชาติของมนุษย�เพื่อการบริหารงานอยWางมีประสิทธิภาพ
M03 :: การสื่อสารเพื่อให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
M31 :: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
PC15 :: การสร�างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

 - EQ กับการพัฒนาภาวะผู�นํา
 - ภาวะผู�นําในการทํางานกับผู�อื่นอยWางสมดุล (Working with People)
 - การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 - มนุษยสัมพันธ�ในการทํางาน

C = สร�างสุขลูกค�า : การบริการที่ดี
การตลาดเชิงสร�างสรรค�|Creative Marketing
การบริการที่เป�นเลิศ | The excellent service

E11 :: การบริการที่เป�นเลิศ
E02 :: ทัศนคติที่ดีตWอการทํางานภาครัฐ

 - การให�บริการที่เป�นเลิศ
 - การออกแบบนวัตกรรมบริการ

I = ธรรมาโปรWงใส : การตั้งมั่นในความโปรWงใส ระบบราชการไทย | The Thai Civil Service System

E08 :: ความขัดแย�งกันระหวWางผลประโยชน�สWวนตนและผลประโยชน�สWวนรวม
E09 :: มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
E10 :: ความโปรWงใสของหนWวยงานภาครัฐ
G02 :: การลWวงละเมิดทางเพศในหนWวยงาน (Sexual Harassment)

 - มาตรฐานทางจริยธรรม
 - Conflict of Interest (COI) ความขัดแย�งกันระหวWางผลประโยชน�สWวนตนและผลประโยชน�
สWวนรวม

A = ใสWใจงาน : มุWงผลสัมฤทธิ์
การบริหารผลงานเพื่อองค�กรประสิทธิภาพสูง | Performance Management System for 
High Performance Organization

M01 :: การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)
M10 :: การใช�หลักการตลาดเพื่อการทํางานอยWางมีประสิทธิภาพ

การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน

L = รักการเรียนรู� : รักการเรียนรู� พัฒนาความรู� 
 - พื้นที่จุดประกาย | Start Up Space
 - ชุมชนไอดอล | Idol Community
 - การเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ | Effective Change Agent

M19 :: องค�การแหWงการเรียนรู�
M20 :: การปรับปรุงการทํางาน
M21 :: การคิดเชิงสังเคราะห�

 - การพัฒนาการคิด

IM มุWงสูWนวัตกรรม : ความคิดสร�างสรรค�และการจัดการนวัตกรรม
 - การเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ | Effective Change Agent
 - การคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรม | Creativity and Innovation
 - การคิดเชิงระบบ | System Thinking

M27 :: การบริหารกระบวนการสร�างนวัตกรรมในหนWวยงาน

 - ความคิดริเริ่มสร�างสรรค�เพื่อสร�างนวัตกรรม
 - การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค�กร (Driving Innovation in Organization)
 - นวัตกรรมกับการทํางานภาครัฐ
 - การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

 - ภาวะผู�นํา  - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร | Management Information System M04 :: การสอนงาน

 - การบริหารความเปลี่ยนแปลง  - การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี | Good Governance M05 :: การให�คําปรึกษา

 - การวางแผนและบริหารงานเชิงกลยุทธ�  - การจัดการหWวงโซWคุณคWาภาครัฐ | Public Value Chain Management M06 :: การอํานวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ

 - จริยธรรมทางธุรกิจ | Business Ethics M07 :: กระบวนการวิเคราะห�ปPญหา และการแก�ปPญหา

 - ภาวะผู�นํากับความรับผิดชอบตWอหน�าที่ | Leadership and Responsibility M08 :: การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

 - หมากล�อมกับการพัฒนาความคิดทางธุรกิจ | Go and Business Thinking Skills 
Development

M09 :: การจัดทําแผนปฏิบัติงาน

 - การวางแผนกลยุทธ� | Strategic Planning M13 :: การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

 - การเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ | Effective Change Agent M14 :: การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

 - ภาวะผู�นํากับความรับผิดชอบตWอหน�าที่ | Leadership and Responsibility M15 :: การบริหารความขัดแย�ง (Conflict Management)

 - ไอทีเพื่อการบริหารจัดการ | IT for Management M24 :: การพัฒนานักบริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย

M22 :: การใช�ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

M23 :: การบริหารงบประมาณและการเงิน

M25 :: การสื่อสารและการบริหารเวลาอยWางมีประสิทธิภาพ

Competency
หลักสูตรเชื่อมโยง Competency ตามแพลตฟอร6ม (Platform) การเรียนรู;

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
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Competency
หลักสูตรเชื่อมโยง Competency ตามแพลตฟอร6ม (Platform) การเรียนรู;

ภาษาเพื่อการสื่อสารในการทํางาน  - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | English for Communication
 - ภาษาญี่ปุxนเพื่ออาชีพผู�ดูแลผู�สูงอายุ | Japanese Language for Being Elderly Caregiver

 - ภาษาอังกฤษ : การเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 - ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน : การสนทนาในสถานการณ�ตWาง ๆ

Technology Digital  - การสร�างสรรค�สื่อดิจิทัลบนเครือขWายสังคมออนไลน� | Digital media creation on social 
networks
 - การวิเคราะห�เชิงลึกอภิมหาข�อมูล | Big Data Analysis
 - การสร�างสรรค�เนื้อหาด�วยข�อมูล (Data) เพื่อเพิ่มคุณคWาขององค�กร 
 - รู�ทันภัยไซเบอร� | Cybersecurity Awareness
 - Google Tools เพื่อการพัฒนางาน | Google Tools to Improve Work Performance
 - ความรู�เบื้องต�นการวิเคราะห�ข�อมูลบนสื่อสังคมออนไลน� | Introduction to Data Analytics
 on Social Media
 - ไอทีเพื่อการบริหารจัดการ | IT for Management

C30 :: การใช� Microsoft Excel เพื่อการบริหารข�อมูล
C32 :: Data Analytics
C33 :: Digital Literacy
C40 :: ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร�เน็ตและการปฏิบัติตนสําหรับข�าราชการยุคดิจิทัล

 - การใช� Microsoft Excel เพื่อการบริหารข�อมูล
 - การทําอินโฟกราฟLก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ�
 - หลักสูตร การออกแบบอินโฟกราฟLกส�เพื่อนําเสนอ
 - Data Analytics
 - Data Visualization
 - Digital Literacy Data Visualization 2
 - Digital Code of Merit
 - ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร�เน็ตและการปฏิบัติตนสําหรับข�าราชการยุคดิจิทัล
 - Microsoft Office Excel 2016
 - Microsoft Office PowerPoint 2016
 - Microsoft Office Word 2016
 - Motion Graphic

Worklife Balance  - สุขภาวะกายและจิต | Healthy Body and Mind
 - จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน | Psychology and Daily Life
 - จิตวิทยาประยุกต�ในการทํางาน เพื่อความสําเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง | Applied 
Psychology to Work through Success Happiness and Wealth
 - จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว | Personality Psychology and Adjustment
 - จิตวิทยาข�ามวัฒนธรรมในที่ทํางาน | Cross-cultural psychology at work
 - ศาสตร�และศิลป!ในการสร�างความสุข | Science and Art for Happiness Creation
 - เศรษฐกิจพอเพียง | Sufficiency Economy

 - หลักสูตรการโค�ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอยWางมีความสุข (Coaching for Happy
 Work Life)

Functional Soft skills
 - ทักษะการสื่อสารระหวWางบุคคลในการทํางาน (Interpersonal Communication Skills in 
Workplace)

AC13 :: ทัศนคติเชิงบวกกับการทํางานยุคอาเซียน  - ศิลปะการสื่อสารเพื่อจูงใจ

 - การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ บุคลากรภาครัฐ | Personality 
Development for Work Efficacy Building of Government Officer

AC01 :: การเจรจาตWอรอง  - การสร�างความเป�นมืออาชีพ

 - การสื่อสารและการประสานงาน | Communication and Collaboration E01 :: ทักษะการตัดสินใจและแก�ปPญหา
E03 :: ความเชื่อมั่นในตนเอง
E04 :: ความฉลาดทางอารมณ� (EQ)
E05 :: การสร�างแรงจูงใจใฝxสัมฤทธิ์ในการทํางาน
E06 :: การมุWงอนาคตและการควบคุมตน
M12 :: ภาวะผู�นํา (Leadership)
M16 :: การพัฒนาบุคลิกภาพ
PC17 :: การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
PC18 :: คุณภาพชีวิตในการทํางาน

Functional Hard skills  - ศิลปะการเลWาเรื่องข�ามสื่อ | Art of Transmedia Storytelling A00 :: การวางแผนกลยุทธ�  - การเขียนหนังสือราชการ :เสริมทักษะในการเขียนหนังสือราชการ
 - เศรษฐศาสตร�ตลาดการเงิน | Economics of Financial Market A01 :: วิชาที่ 1 หนังสือราชการ และหนังสือติดตWอราชการ  - การวางแผนกลยุทธ�
 - การบริหารคWาตอบแทน | Compensation Management and Benefit A02 :: วิชาที่ 2 การเขียนข�อความในหนังสือติดตWอราชการ  - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - การจัดการสารสนเทศสํานักงาน | Office Information Management A03 :: วิชาที่ 3 หลักการเขียนหนังสือติดตWอราชการที่ถูกต�อง  - หลักสูตรการเขียนโครงการอยWางมีประสิทธิภาพ
 - รู�รอบด�านการนําเสนอ | About the Presentation A04 :: วิชาที่ 4 หลักการเขียนหนังสือติดตWอราชการที่ดี  - การคิดวิเคราะห� (Analytical Skill)
 - เทคโนโลยีการกWอสร�างอาคารแบบผสมผสาน | Hybrid Building Construction D14 :: เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ  - การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมW (HR Transformation)
 - เศรษฐศาสตร�ตลาดการเงิน | Economics of Financial Market AC02 :: การทําข�อตกลง  - การแปลงกลยุทธ�สูWการปฏิบัติ

สมรรถนะตามบทบาทหน;าที่ (Functional Competency)  พนักงานในแตWละฝxายงานสามารถเลือกเรียนรู�หัวข�อวิชาที่สามารถปรับใช�กับการปฏิบัติงานได�
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Competency
หลักสูตรเชื่อมโยง Competency ตามแพลตฟอร6ม (Platform) การเรียนรู;

Functional Hard skills  - การบัญชีบริหาร | Managerial Accounting AC12 :: การเชื่อมโยงนโยบายสูWการปฏิบัติ  - การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดําเนินการตามแผน
 - การบริหารความก�าวหน�าในสายอาชีพ | Career Path Management LA02 :: พระราชบัญญัติข�อมูลขWาวสารของราชการ
 - ระบบสารสนเทศทางบัญชี | Accounting Information System LA03 :: สิทธิมนุษยชน
 - การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล | Digital Risk Management LA09 :: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - ไอทีเพื่อการบริหารจัดการ | IT for Management M17 :: การเทียบเคียง (Benchmarking)
 - เทคโนโลยีการสร�างสรรค�สื่อดิจิทัล | Digital Media Creation Technology M18 :: การจัดลําดับความสําคัญ
 - หลักการดีๆ ที่นัก OD…ควรมีตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ M28 :: เทคนิคการนําเสนอ
 - สถิติธุรกิจ (สถิติเรื่องใกล�ตัว...ไมWนWากลัวอยWางที่คิด) | Business Statistic M29 :: การสร�างเครือขWาย (Networking) และพันธมิตร (Partner)

 - หลักสูตรการบริหารจัดการข�อมูลออนไลน�ด�วย Google Drive | Online Data 
Management Course with Google Drive

M30 :: การพัฒนาการคิด

 - การขึ้นโมเดลสามมิติด�วยเทคโนโลยีแบบจําลองสารสนเทศอาคาร | 3D Modeling using 
BIM Technology

M33 :: การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดําเนินการตามแผน

 - เทคนิคการออกแบบและกWอสร�างอาคารที่เป�นมิตรตWอสิ่งแวดล�อม | Environmentally 
Friendly Building Design and Construction Techniques

PC01 :: การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ�

 - กฎหมายควบคุมอาคาร | Building Regulations PC05 :: HR Scorecard
 - โครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็ก | Concrete Building Technology PC08 :: การบริหารคWาตอบแทน
 - เขียนแบบสถาปPตยกรรม | Architectural Drawing PC14 :: การฝ�กอบรม และพัฒนาข�าราชการ

 - การอWานแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา | Civil Engineering Drawing and Reading PC19 :: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 - พืชพรรณสําหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดล�อม | Plant Materials for Garden and
 Environmental Design

PC21 :: การจัดทําตัวชี้วัด

 - นวัตกรรมการสร�างสรรค�บ�านยั่งยืน | The innovation of sustainable home PC24 :: การสื่อสารภายในองค�กรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

 - การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ หัวข�อ การบริหารงานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน | Primary
 Health Care Management

PC25 :: การกําหนดตําแหนWงและการประเมินคWางาน

 - การวางแผนกลยุทธ� | Strategic Planning PC26 :: การจัดสวัสดิการและประโยชน�เกื้อกูล
 - การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย� | Real Estate Development C27 :: การเสริมสร�างความเป�นมืออาชีพด�าน HR

 - การวิเคราะห�และตรวจสอบโครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็กในกรณีภัยพิบัติ | Reinforced 
Concrete for Earthquake Disaster

PC28 :: ระบบบริหารกําลังคนคุณภาพ

 - การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู�ยุคสร�างสรรค� | Developing Learning Innovation for the
 Creativity Era

PC30 :: การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล

 - การออกแบบโมเดลและงานพิมพ� 3D เพื่อการบริการชุมชน PC32 :: การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
 - เครือขWายและความปลอดภัย | Network and Security PC35 :: การบริหารงานภาครัฐแนวใหมW
 - ระบบเครือขWายคอมพิวเตอร�ขั้นพื้นฐาน | Network Literacy PC38 :: การวางแผนทางก�าวหน�าในสายอาชีพ  
 - สูWการเป�นนักพัฒนาเว็บ : การสร�างหน�าเว็บเบื้องต�นด�วย HTML และ CSS | Creating a Basic Web Page with HTML andPC40 :: การวิเคราะห�ความจําเป�นในการฝ�กอบรม  
 - วิทยาการข�อมูลและการประยุกต�ใช� | Data Science Essential and Applications PC39 :: ความรู�พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 - การสืบค�นข�อมูลเพื่อการค�นคว�าและเขียนรายงาน | Searching information for research 
report

 - การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหมW | Fusion of modern technology
 - สตาร�ทอัพชุมชน | Community Start Up



 
โครงการ “เตรียมความพร�อมพนักงานใหม� สู�องค�กรสมรรถนะสูง”  

(First Date to High Performance Organization) 
1. หลักการและเหตุผล 
 สืบเน่ืองจากเกณฑ�ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ป$ 2563 หมวดที่  6 การบริหาร         
ทุนมนุษย� ข/อ 4.1 ความผูกพันองค�กร ประเด็นเรื่องสภาพแวดล/อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย� 
กำหนดการสร/างความผูกพันองค�กร (Employee engagement) โดยทราบถึงระดับความผูกพันและปGจจัย
ด/านความผูกพันของบุคลากร และมีการเสริมสร/างเพื่อยกระดับความผูกพันองค�กร ตลอดจนการตIอยอดสูI   
การสร/างประสบการณ�ที่ดีให/แกIบุคลากร (Employee experience) การสร/างประสบการณ�ท่ีดีให/แกIบุคลากร 
(Employee experience) หมายถึง การสร/างประสบการณ� และความประทับใจผIานการดำเนินงาน/กิจกรรม
ที่องค�กรสามารถจัดให/บุคลากรเข/าถึงได/ (Touch Point) ตลอดชีวิตการทำงานของบุคลากร (Employee 
Journey) ท้ังในด/านการทำงาน และการดำเนินชีวิต ครอบคลุมตั้งแตIการรับสมัคร (Attraction) การจ/างงาน 
(Hiring) การเร่ิมทำงาน (Onboard Program) การสร/างความผูกพัน (Engagement) การบริหารผล         
การปฏิบัติงาน (Performance Management) การพัฒนาศักยภาพ (Development) จนถึงการออกจาก
องค�กร (Departure) เพื่อให/บุคลากรมีความสัมพันธ�ท่ีดีกับองค�กร มีความสุขกับการทำงาน และสIงผลให/
บุคลากรสามารถทำงานได/อยIางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 วันแรกของการรายงานตัวเข/าปฏิบัติงาน (First Date) นั้น การสร/างความประทับใจแรกให/กับ
พนักงานใหมIเปdนสิ่งท่ีสำคัญ เน่ืองจากเปdนการสื่อสาร และสร/างความเข/าใจเก่ียวกับความคาดหวังขององค�กร 
และความคาดหวังของตัวพนักงานใหมI และเปdนเวทีท่ีสำคัญในการสร/างความประทับใจของพนักงานใหมIให/มี
ความรู/สึกที่ดีกับองค�กร มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงเปdนหน่ึงในการสร/าง employer branding ที่ดี 
นอกจากนั้น การชี้แจงความรู/เบื้องต/นเก่ียวกับองค�กร วิสัยทัศน� ภารกิจ บทบาทหน/าท่ีความรับผิดชอบใน
เบื้องต/นในแตIละตำแหนIงของพนักงานใหมI และการคัดเลือกพี่เลี้ยง (Mentor) เพ่ือคอยดูแล ให/คำปรึกษา 
สอนวิธีการใช/ชีวิต การทำงาน การอยูIรIวมกันในหนIวยงาน จะสร/างความอบอุIน และสร/างความรู/สึกประทับใจ
ในวันแรกของการทำงานได/  
 ดังนั้น เพ่ือให/พนักงานใหมIมีความรู/ความเข/าใจในองค�กร มีความประทับใจ มีพี่เลี้ยงคอยดูแลให/
คำปรึกษา และเตรียมความพร/อมเบื้องต/นกIอนเร่ิมการปฏิบัติงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝgายทรัพยากร
บุคคลจึงเห็นควรจัด โครงการ “เตรียมความพร/อมพนักงานใหมI สูIองค�กรสมรรถนะสูง” (First Date to High 
Performance Organization) ข้ึน 

2. วัตถุประสงค� 
 2.1 เพื่อให/ผู/เข/าอบรมมีความรู/ความเข/าใจเก่ียวกับองค�กรในเบื้องต/น 
 2.2 เพื่อสIงเสริมการมีสIวนรIวมกับองค�กรตั้งแตIวันแรกของการรายงานตัว 
 2.3 เพื่ อสIงเส ริมระบบการดูแลพนักงานใหมI  (On – Boarding Program) โดยมี พ่ี เลี้ยง 

(Mentor) ของแตIละฝgายงาน เปdนตัวแปรสำคัญในการสร/างประสบการณ�ท่ีดีกับพนักงานใหมI ให/รู/สึกคุ/นเคย 
และเกิดความประทับใจในวันแรก (First Date) 
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3. วิธีการดำเนินโครงการ 
 ใช/วิธีการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู/เพื่อสร/างความรู/ความเข/าใจเก่ียวกับองค�กร โดยทีมงาน

ฝgายทรัพยากรบุคคล และพ่ีเลี้ยงของแตIละฝgายงาน 

4. เนื้อหาการบรรยาย 
4.1 ภาพรวมการเคหะแหIงชาติ บทบาท หน/าที่ โครงสร/างองค�กร การดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน� พันธกิจ 

คIานิยม 
4.2 แนะนำผู/บริหารการเคหะแหIงชาติ: ผู/บริหารระดับสูง ผู/บริหารระดับฝgาย 
4.3 แจ/งบทบาท หน/าท่ีความรับผิดชอบในแตIละตำแหนIงของพนักงานใหมI 
4.4 แนะนำ “พี่เลี้ยง” ให/พนักงานใหมI, แจ/งบทบาทของ “พี่เลี้ยง” ให/พนักงานใหมIทราบ 
4.5 อธิบาย On-boarding Passport  

5. วิทยากร 
นางวราพร จันทร�อำรุง ผู/อำนวยการฝgายทรัพยากรบุคคล และทีมงานฝgายทรัพยากรบุคคล  

6. ผู�เข�าร�วมโครงการ 
6.1 พนักงานใหมI จำนวนประมาณ 130 คน 
6.2 ผู/ปฏิบัติงานท่ีได/รับมอบหมายให/เปdนพ่ีเลี้ยงจากทุกฝgายงาน จำนวนประมาณ 100 คน     

7. กำหนดการและสถานท่ี 
    กำหนดจัดในวันที่  17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห/องวทัญrู ณ ถลาง 
รายละเอียดตามกำหนดการ ดังนี้ 

วันท่ี เวลา เนื้อหาการบรรยาย กลุ�มเปIาหมาย 
17 ธ.ค. 63 08.30 – 09.00 น. 

09.00 – 10.30 น. 
 

 

 

 

10.45 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน/ รับเอกสาร 
- หัวข/อ ภาพรวมการเคหะแหIงชาติ บทบาท หน/าท่ี โครงสร/าง
องค�กร การดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน� พันธกิจ คIานิยม 
- หัวข/อ แนะนำผู/บริหารการเคหะแหIงชาติ: ผู/บริหารระดับสูง 
ผู/บริหารระดับฝgาย 
หัวข/อ บทบาท หน/าท่ีความรับผิดชอบในแตIละตำแหนIงของ
พนักงานใหมI 
 
- หัวข/อ แนะนำ “พ่ีเล้ียง” ให/พนักงานใหมI, แจ/งบทบาทของ    
“พ่ีเลี้ยง” ให/พนักงานใหมIทราบ 
- หัวข/อ On-boarding Passport  
- สรุป ถาม-ตอบ 

- พนักงานใหมI จำนวน
ประมาณ 130 คน 
- ผู/ปฏิบัติงานท่ีได/รับ
มอบหมายให/เปdนพ่ีเล้ียงจาก
ทุกฝgายงาน จำนวน
ประมาณ 100 คน     

หมายเหตุ:  - กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงได/ตามความเหมาะสม 
 - พักรับประทานอาหารวIางชIวงเช/า เวลา 10.30 – 10.45 น. 
  
8. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 ผู/เข/าอบรมมีความรู/ความเข/าใจเก่ียวกับองค�กรในเบ้ืองต/น พร/อมท้ังมีสIวนรIวมกับองค�กรตั้งแตIวัน
แรกของการรายงานตัว นอกจากนั้น พ่ีเลี้ยง และพนักงานใหมIเข/าสูIระบบการดูแลพนักงานใหมI (On – 
Boarding Program) เพ่ือสร/างประสบการณ�ที่ดีกับพนักงานใหมI ให/รู/สึกคุ/นเคย และเกิดความประทับใจ      
ในวันแรก (First Date) 
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9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
   9.1   นายปุณณวัฒน� เศาจพันธ� ผอก.พบ.ทบ. 
   9.2   นายสมบูรณ� ถิระพร บุคลากร 8 พบ.ทบ. 

 9.3   นายฐปนัตว� เก้ือกูลวงศ� บุคลากร 5 พบ.ทบ. 
9.4   นายสุชล มีแต/ม  บุคลากร 3 พบ.ทบ. 
 9.5   นางสาวปุณยวีร� ศรีลิ้มพงษ� นักศึกษาฝtกงาน 

……………………………………………………………….. 












