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เร ิม่แผนพฒันา 
 
ภาพรวม 
แผนพัฒนาชว่ยระบุว่าความใฝ่ฝันในอาชพีของคุณคอือะไรและก าหนดวัตถุประสงคใ์นการพัฒนาพรอ้มทัง้ขัน้ตอนการด าเนิ

นการและวันทีส่ าเร็จเป้าหมาย เพือ่ชว่ยใหคุ้ณมุ่งเนน้ไปทีค่วามใฝ่ฝันในอาชพีในระยะสัน้และระยะยาว 
สือ่ชว่ยในการปฎบิัตงิานน้ีจะสอนวธิกีารเริม่ตน้แผนพัฒนาและการสนทนาเรือ่งอาชพีกับหัวหนา้ของคุณ 
 

ใครท าสิง่นี:้ พนักงานเริม่กระบวนการ HRBP และผูจ้ัดการของพนักงานจะด าเนนิการตามขัน้ตอนต่างๆ 
ในกระบวนการน้ีดว้ย 

 

 

 

ข ัน้ตอนที ่1 
เลอืกใบงาน Talent and Performance 
(ความสามารถและประสทิธภิาพ) จาก Workday 

(วันท างาน) ของคุณ 

 

ข ัน้ตอนที ่2 
ภายใตเ้มนู My Development (การพัฒนาของฉัน) 
เลอืก Start Development Plan 

(เริม่แผนพฒันา) 

 
 

ข ัน้ตอนที ่3 
จากเมนูแบบเลือ่นลง เลอืกแม่แบบการทบทวน 
Development Plan (แผนพฒันา) 

 
ข ัน้ตอนที ่4 
กรอกวันทีวั่นน้ีส าหรับทัง้ Period Start Date 

(วนัทีเ่ร ิม่) และ Period End Date (วนัทีส่ ิน้สุด) 
วัตถุประสงคใ์นการพัฒนาของคุณจะมวัีนทีท่ีเ่ฉพาะเจ
าะจงแนบมาดว้ย เมือ่กรอกวันทีปั่จจุบันทีน่ี่ 
คุณจะมคีวามยดืหยุ่นในการสรา้งแผนพัฒนาใหม่ในภ

ายหลัง หากจ าเป็น  
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ข ัน้ตอนที ่5 
คลกิ Submit (สง่) 

 

ข ัน้ตอนที ่6 
เลอืก Open (เปิด) 

เพือ่อัปเดตและเพิม่ขอ้มูลในแผนพัฒนาของคุณ 

 

หากคุณเคยแบ่งปันความใฝ่ฝันในอาชพีและความพร ้
อมในการเดนิทางหรอืการยา้ยถิน่ฐาน 

ขอ้มูลนัน้จะถูกเตมิไวล่้วงหนา้ในสว่นน้ี  
 
ข ัน้ตอนที ่7 

หากคุณตอ้งการอัปเดตหรอืเพิม่ขอ้มูลใน Career 
Preferences (ความชอบในอาชพี) หรอื Career 
Interests (ความสนใจในอาชพี) ของคุณ 

ใหค้ลกิไอคอนดนิสอ       ทางดา้นขวาของสว่นนัน้ 
 
ข ัน้ตอนที ่8 

การเพิม่หรอืแกไ้ขความสนใจในอาชพีของคุณ 
คลกิไอคอนดนิสอ       ทางดา้นขวาของสว่นนัน้ 
คุณสามารถคน้หาและเลอืกโปรไฟลง์านไดท้ี ่

CoorsTek 
ซึง่ดูน่าสนใจส าหรบัโอกาสในการเตบิโตในอนาคตข
องคุณ  
 

ข ัน้ตอนที ่9 
การเพิม่หรอืแกไ้ข Travel Preferences 
(ความพงึพอใจในการเดนิทาง) คลกิดนิสอ       

ทางดา้นขวาของสว่นนัน้ 
 
ข ัน้ตอนที ่10 

การเพิม่หรอืแกไ้ข Relocation Preferences 
(ความพงึพอใจในการยา้ยถิน่ฐาน) คลกิดนิสอ       
ทางดา้นขวาของสว่นนัน้ 

 
เมือ่คุณท าแต่ละสว่นเสร็จแลว้ 
ใหค้ลกิเครือ่งหมายถูกเพือ่บันทกึสว่นนัน้ 
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ข ัน้ตอนที ่11 
คลกิ Next (ถดัไป) เพือ่ด าเนนิการต่อในสว่นถัดไป 

 

ขอ้มูล Development Objectives 
(วัตถุประสงคข์องการพัฒนา) 
ทีใ่ชง้านอยู่ทีคุ่ณไดก้รอกไวใ้นโปรไฟล ์Workday 

(วันท างาน) ของคุณจะถูกเตมิไว ้ 
 
ข ัน้ตอนที ่12 

ส าหรับวัตถุประสงคท์ีเ่ตมิไวล่้วงหนา้ 
ใหค้ลกิทีไ่อคอนดนิสอเพือ่แกไ้ขหรอืคลกิ X 
เพือ่ลบออกจากแม่แบบ 
 

ข ัน้ตอนที ่13 
หากตอ้งการเพิม่ Development Objectives 
(วัตถุประสงคก์ารพัฒนา) เพิม่เตมิ ใหค้ลกิปุ่ ม Add 

(เพิม่)  
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ข ัน้ตอนที ่14 
เพิม่ Development Objective 

(วตัถุประสงคก์ารพฒันา) ของคุณ สว่น 
Additional Information (ขอ้มูลเพิม่เตมิ) 
อาจใชเ้พือ่อธบิายวัตถุประสงคข์องคุณอย่างละเอยีด 

 
ข ัน้ตอนที ่15 
เลอืก Development Item Category 

(ประเภทหัวขอ้การพัฒนา) 
ทีเ่หมาะสมจากรายการแบบเลือ่นลง 
 

ข ัน้ตอนที ่16 
เพิม่วันทีเ่ร ิม่และวันทีเ่สร็จสิน้ทีว่างแผนไวส้ าหรบัวัตถุ
ประสงคน้ี์ 

หากคุณตอ้งการแกไ้ขวันทีห่ลังจากทีส่ง่แผนไปแลว้ 
คุณสามารถท าไดผ้่านทาง Talent and 
Performance Worklet 

(ใบงานความสามารถและประสทิธภิาพ) ของคุณ 
 
ข ัน้ตอนที ่17 

เลอืกสถานะปัจจุบันส าหรับวัตถุประสงคก์ารพัฒนา  
 
ข ัน้ตอนที ่18 
เลอืกเครือ่งหมายถูกเพือ่บันทกึวัตถุประสงคนั์น้ 

 
ท าซ า้ขัน้ตอนที ่13-18 
ดา้นบนเพือ่เพิม่วัตถุประสงคใ์นการพัฒนาเพิม่เตมิ  
 
ข ัน้ตอนที ่19 
คลกิ Next (ถัดไป) เพือ่ด าเนนิการต่อในสว่นถัดไป 

 
 

ข ัน้ตอนที ่20 
ทบทวน Career Discussion Questions 
(ค าถามเกีย่วกบัการพูดคุยเรือ่งอาชพี) 

คลกิทีไ่อคอนดนิสอทางดา้นขวาของค าถามแรก 
(ตอ้งมคี าตอบ) 
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ข ัน้ตอนที ่21 
เพิม่ค าตอบของคุณในค าถามเกีย่วกับการพูดคุยเรือ่ง

อาชพี  
 
ข ัน้ตอนที ่22 

คลกิเครือ่งหมายถูกเพือ่บันทกึค าตอบของคุณ 
 
ท าซ ้าขัน้ตอนที ่20-22 

ส าหรับค าถามเกีย่วกับการพูดคุยเรือ่งอาชพีทีเ่หลอือี
ก 2 ขอ้ 
 

ข ัน้ตอนที ่23 
คลกิ Next (ถดัไป) เพือ่ด าเนนิการต่อ 

 

ข ัน้ตอนที ่24 

ทบทวนสรุปแผนพัฒนาของคุณและท าการเปลีย่นแป
ลงตามตอ้งการ 
 

ข ัน้ตอนที ่25 
คลกิ Submit (สง่) 

 

ข ัน้ตอนที ่26 
ทันททีีคุ่ณกด Submit (สง่) 

คุณจะไดร้บัขอ้ความเพือ่ก าหนดเวลาการพูดคุยเกีย่ว
กับการพัฒนากับหัวหนา้ของคุณ คลกิ To Do 
(สิง่ทีต่อ้งท า) เพือ่อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 

ข ัน้ตอนที ่27 

พมิพแ์ผนพัฒนาของคุณและก าหนดเวลาการประชมุ
กับหัวหนา้ของคุณเพือ่พูดคุยเกีย่วกับแผนโดยละเอยี
ด  

 
ข ัน้ตอนที ่28 
เมือ่คุณเสร็จสิน้การพูดคุยตามก าหนดเวลากับหัวหนา้

ของคุณแลว้ ใหค้ลกิ Submit (สง่) 
เพือ่ตรวจสอบว่าการพูดคุย To Do (สิง่ทีต่อ้งท า) 
เสร็จสมบูรณ์  

 
หมายเหตุ: 
อย่ากดสง่จนกว่าคุณจะท าการพูดคุยเกีย่วกับการพัฒ
นากับหัวหนา้ของคุณเสร็จส ิน้แลว้ 
 
เมือ่คุณกด Submit (สง่) 

แผนของคุณจะถูกสง่ไปยงัหัวหนา้ของคุณเพือ่ตรวจส
อบและรับทราบว่าการพูดคุยเสรจ็สิน้แลว้ 
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ข ัน้ตอนที ่29 
เมือ่ผูจ้ัดการของคุณตรวจทานและรับทราบเน้ือหาขอ

งแผนพัฒนาของคุณ 
คุณจะไดร้บังานในกล่องจดหมาย 
เลอืกงานในกล่องจดหมาย Development Plan – 

Manager Plan (แผนพฒันา – แผนผูจ้ดัการ) 

 

ข ัน้ตอนที ่30 

แผนพัฒนาทีเ่สร็จสมบูรณ์ของคุณจะปรากฏบนหนา้จ
อพรอ้มกับการรับทราบทีจ่ าเป็น คลกิทีไ่อคอนดนิสอ       
เพือ่เลอืกสถานะการรับทราบ  

คุณสามารถรับทราบโดยมหีรอืไมม่คีวามคดิเห็นก็ได ้ 

 

ข ัน้ตอนที ่31 

หากคุณเลอืกทีจ่ะรับทราบโดยมคีวามคดิเห็น 
ใหเ้พิม่ความคดิเห็นในกล่องดา้นล่างสถานะการรับทร
าบ 

 
ข ัน้ตอนที ่32 
เลอืกเครือ่งหมายถูกเพือ่บันทกึความคดิเห็นของคุณ 

 
ข ัน้ตอนที ่33 
คลกิ Submit (สง่)  

 

ค าถามทีพ่บบอ่ย 
 
ฉนัจะพมิพแ์ผนพฒันาของฉนัไดอ้ยา่งไร  

คลกิที ่Talent and Performance Worklet (ใบงานความสามารถและประสทิธภิาพ) ของคุณ แลว้เลอืก Printable Review 
(ตรวจทานเอกสารทีจ่ะพมิพ)์ จากสว่น My Performance (ประสทิธภิาพของฉัน) 
คุณจะสามารถเลอืกแผนพัฒนาของคุณเพือ่พมิพจ์ากรายการแบบเลือ่นลง  
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ฉนัสามารถแกไ้ขวตัถุประสงคใ์นการพฒันาไดห้รอืไม ่ 

คุณสามารถดู Development Objectives (วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา) ของคุณไดโ้ดยเลอืก Talent and Performance 
Worklet (ใบงานความสามารถและประสทิธภิาพ) 
คุณสามารถแกไ้ขวัตถุประสงคปั์จจุบันหรอืเพิม่วัตถุประสงคเ์พิม่เตมิไดจ้ากเมนูน้ี 


