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อปัเดตโปรไฟลค์วามสามารถ: จากงานในกลอ่งจดหมาย 
 
ภาพรวม 
โปรไฟลค์วามสามารถของคุณชว่ยใหคุ้ณสามารถแบ่งปันประสบการณ์การท างาน ทักษะ ความปรารถนา 

ความทะเยอะทะยานในอาชพี และความพรอ้มส าหรับการเดนิทางและการยา้ยถิน่ฐาน 
สิง่น้ีมปีระโยชน์ในการแสดงทักษะและประสบการณ์ของคุณและรวมอยู่ในกระบวนการทบทวนผูม้คีวามสามารถส าหรับโอก
าสใหม่ๆ ที ่CoorsTek นอกจากน้ี ยังเป็นจุดเริม่ตน้ทีด่สี าหรับการสนทนาเรือ่งอาชพีกับผูจ้ัดการของคุณ 

 
ใครท าสิง่นี:้ พนักงาน 
 

สิง่ทีค่วรรู:้ 
• สามารถดูขอ้มูลโปรไฟลผ์ูม้คีวามสามารถไดใ้น Workday Profile (โปรไฟลวั์นท างาน) ของคุณ 

แต่โปรไฟลน้ี์จะแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับว่าใครก าลังดูโปรไฟลข์องคุณ: 

✓ สายงานบรหิารและฝ่ายทรพัยากรบุคคลของคุณสามารถดูขอ้มูลทัง้หมดทีคุ่ณเพิม่ลงในโปรไฟลค์วามสามารถ
ของคุณได ้

✓ พนักงานคนอืน่ๆ สามารถดูประวัตงิาน การศกึษา ทักษะ ใบรับรอง 

และการเป็นพันธมติรทางวชิาชพีของคุณได ้ 

• ในแต่ละปี งานในกล่องจดหมายจะถูกสง่ไปยังกล่องจดหมาย Workday (วันท างาน) 
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการทบทวนผูม้คีวามสามารถ  
สิง่น้ีจะชว่ยเตอืนใหคุ้ณอัปเดตโปรไฟลค์วามสามารถของคุณดว้ยขอ้มูลล่าสดุของคุณ 

• หากคุณตอ้งการเพิม่ขอ้มูลทีไ่มม่อียู่ในรายการ (โรงเรยีน ใบรับรอง ฯลฯ) ลงในโปรไฟลค์วามสามารถของคุณ 
กรุณาสง่ต๋ัวไอท ี 
  

 

ข ัน้ตอนที ่1 

เลอืกงาน Update my Talent Profile 
(อปัเดตโปรไฟลค์วามสามารถของฉนั) 
จากกล่องจดหมาย Workday (วันท างาน) ของคุณ 

 

 

ข ัน้ตอนที ่2 

เลอืก Go to Guided Editor 
(ไปทีผู่แ้กไ้ขทีไ่ดร้บัค าแนะน า) 

 

 

สว่น Job Details and History 
(รายละเอยีดและประวัตกิารท างาน) 

จะมขีอ้มูลโปรไฟลง์านและวันทีใ่หบ้รกิารกรอกไวล่้ว
งหนา้ 
รวมถงึขอ้มูลความสามารถทีคุ่ณกรอกไวก้อ่นหนา้น้ี 
 

ข ัน้ตอนที ่3 
คลกิ Add (เพิม่) 
เพือ่กรอกประวัตกิารท างานหรอืทักษะประสบการณ์

การท างานทีย่ังไมไ่ดร้ะบุไว ้
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ข ัน้ตอนที ่4 
คลกิ Next (ถดัไป) เพือ่ไปยังสว่นถัดไป 

 

สว่น Education (การศกึษา) 

จะมขีอ้มูลทีคุ่ณกรอกไวก้อ่นหนา้น้ี 
 
ข ัน้ตอนที ่5 
คลกิ Add (เพิม่) 

เพือ่กรอกรายละเอยีดการศกึษาเพิม่เตมิลงในโปรไฟ
ลข์องคุณ 

 

ข ัน้ตอนที ่6 
คลกิ Next (ถดัไป) เพือ่ไปยังสว่นถัดไป  

      

  

สว่น Accomplishments (ความส าเรจ็) 
จะมขีอ้มูลการฝึกอบรม ใบรับรอง ภาษา 

และรางวัล/กจิกรรมทีก่รอกไวก้อ่นหนา้น้ี 
 
ข ัน้ตอนที ่7 

คลกิ Add (เพิม่) 
เพือ่กรอกความส าเร็จเพิม่เตมิลงในโปรไฟลข์องคุณ 
มขีอ้ความชว่ยเหลอืทีม่าพรอ้มกับงานในกล่องจดหม

ายซึง่จะอธบิายรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับสิง่ทีค่วร
ระบุไวใ้นความส าเร็จแต่ละประเภท 

 

ข ัน้ตอนที ่8 
คลกิ Next (ถดัไป) เพือ่ไปยังสว่นถัดไป 

 

 
 

 

 
 

สว่น Aspirations (ความใฝ่ฝัน) 
จะมขีอ้มูลความสนใจในอาชพีและงานทีคุ่ณกรอกไว ้
กอ่นหนา้น้ี 

คุณสามารถลบขอ้มูลกอ่นหนา้น้ีหรอืเพิม่ขอ้มูลใหม่ล
งไปได ้ 
 

ข ัน้ตอนที ่9 
คลกิทีไ่อคอนดนิสอถัดจาก Career Preferences 
(ความชอบในอาชพี) 
เพือ่เลอืกความใฝ่ฝันในอุดมคตขิองคุณ Career 

Preference Definitions 
(ค านยิามของความชอบในอาชพี) 
จะรวมอยู่ในขอ้ความชว่ยเหลอืของงานในกล่องจดห

มาย  
 
ชอ่ง Career Interests (ความสนใจในอาชพี) 

เป็นกล่องขอ้ความแบบเปิดเพือ่ใหคุ้ณสามารถอธบิา
ยเพิม่เตมิเกีย่วกับความสนใจและความใฝ่ฝันในอาชี

พในอนาคตได ้
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ข ัน้ตอนที ่10 
คลกิทีไ่อคอนดนิสอถัดจาก Job Interests 

(ความสนใจในงาน) เพือ่เลอืกโปรไฟลง์านเฉพาะที ่
CoorsTek 
ทีด่งึดูดความตอ้งการในการเตบิโตในอนาคตของคุ

ณ 

 

ข ัน้ตอนที ่11 
คลกิ Next (ถดัไป) เพือ่ไปยังสว่นถัดไป 

 
 

 

 
 

สว่น Mobility (การเดนิทางและการยา้ยถิน่ฐาน) 
จะมขีอ้มูลการเดนิทางและการยา้ยถิน่ฐานทีคุ่ณกรอ

กไวก้อ่นหนา้น้ี 
 
ข ัน้ตอนที ่12 

คลกิทีด่นิสอถัดจาก Travel (การเดนิทาง) 
และกรอกหรอือัปเดตความเต็มใจในการเดนิทางและ
เวลาทีคุ่ณพงึพอใจจะเดนิทาง 

 
ข ัน้ตอนที ่13 
คลกิทีด่นิสอถัดจาก Relocation (การยา้ยถิน่ฐาน) 

และกรอกหรอือัปเดตความเต็มใจในการยา้ยถิน่ฐาน
และความพงึพอใจในการยา้ยถิน่ฐานในระยะสัน้และ
ระยะยาวของคุณ 

 

ข ัน้ตอนที ่14 

คลกิ Next (ถดัไป) เพือ่ไปยังสว่นถัดไป 

 

ข ัน้ตอนที ่15 

ในหนา้สรุป 
ใหต้รวจทานขอ้มูลความสามารถทัง้หมดของคุณเพื่
อใหแ้น่ใจว่าคุณพอใจกับขอ้มูลทีก่รอกแลว้ 

 
หากจ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้มูลใดๆ 
คุณสามารถคลกิดนิสอทีอ่ยู่ถัดจากสว่นนัน้เพือ่อัปเด

ตไปจนถงึหนา้สรุป 
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ข ัน้ตอนที ่16 
เมือ่คุณพอใจกับขอ้มูลความสามารถของคุณ 

ใหค้ลกิ Submit (สง่) 
คุณจะสามารถดูขอ้มูลของคุณผ่านโปรไฟล ์
Workday (วันท างาน) ของคุณไดห้ลังจากสง่ 

 
หากคุณตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลความสามารถของคุณห
ลังจากทีคุ่ณสง่ขอ้มูลนัน้ออกไปจากงานในกล่องจด

หมายแลว้ กรุณาดูสือ่ชว่ยในการปฎบิัตงิาน Update 
Talent Profile – from Worklet  
(อัปเดตโพรไฟลค์วามสามารถ – จากใบงาน) 

 

https://coorstek.sharepoint.com/sites/WorkdayHelp/Shared%20Documents/General/English/Additional%20Resources/For%20Employees/Talent/Update%20Talent%20Profile%20-%20from%20Worklet.docx?web=1
https://coorstek.sharepoint.com/sites/WorkdayHelp/Shared%20Documents/General/English/Additional%20Resources/For%20Employees/Talent/Update%20Talent%20Profile%20-%20from%20Worklet.docx?web=1
https://coorstek.sharepoint.com/sites/WorkdayHelp/Shared%20Documents/General/English/Additional%20Resources/For%20Employees/Talent/Update%20Talent%20Profile%20-%20from%20Worklet.docx?web=1

