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การประเมนิผลการปฏบิตังิานประจําปี - ผูจ้ดัการ 
 
ภาพรวม 
การประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจําปีเป็นโอกาสสําหรับคณุและพนักงานของคณุทีจ่ะไดป้ระเมนิผลการปฏบิัตงิานของเขา/ 

เธอตลอดปีทีผ่า่นมา คณุจะใหค้ะแนนผลการปฏบิตังิานพนักงานของคณุตามสิง่ทีเ่ขา/เธอทําสาํเร็จ (เป้าหมาย) 

และวธิกีารทํางานทีเ่ขา/เธอใชจ้นทําไดส้ําเร็จ (ความสามารถ) 
 
ผูท้ ีท่ําส ิง่นี:้ ผูจั้ดการ 
 
สิง่ทีค่วรรู:้ 
• กระบวนการน้ีมขีึน้ปีละครัง้ หลังจากขัน้ตอนการประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจําปีเสร็จสิน้ 

และพนักงานของคณุทําแบบประเมนิตนเองเสร็จ 
คณุจะไดรั้บงานในกลอ่งขอ้ความขาเขา้เพือ่ประเมนิในฐานะผูจั้ดการใหเ้สร็จสิน้  

• คณุจะตอ้งแสดงความคดิเหน็และคะแนนสําหรับแตล่ะเป้าหมาย 
การใหค้ะแนนแตล่ะเป้าหมายจะเป็นคา่เฉลีย่และจะแสดงเป็นคะแนนทีค่ํานวณสําหรับหัวขอ้น้ี  

• คณุจะตอ้งแสดงความคดิเหน็และใหค้ะแนนสําหรับแตล่ะความสามารถ 
การใหค้ะแนนสาํหรับแตล่ะความสามารถจะเป็นคา่เฉลีย่และจะแสดงตามคะแนนทีค่ํานวณสําหรับหวัขอ้น้ี  

• คณุจะตอ้งแสดงความคดิเหน็โดยรวม 
การใหค้ะแนนโดยรวมจะคาํนวณโดยอตัโนมัตติามคา่เฉลีย่ของการใหค้ะแนนทีค่าํนวณสําหรับหวัขอ้เป้าหมายและ 

การใหค้ะแนนทีค่ํานวณสําหรับหัวขอ้ความสามารถ  
 

 

ข ัน้ตอนที ่1 
เลอืกงานในกลอ่งขอ้ความขาเขา้ หวัขอ้ 
การประเมนิในฐานะผูจ้ดัการ  :

การประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปี 
 
 

 

ข ัน้ตอนที ่2 
ตรวจสอบขอ้ความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัคาํแนะนํา 

สําหรับผูจั้ดการเพือ่เป็นแนวทางสาํหรับคณุระหวา่ง 

ขัน้ตอนการประเมนิ 
 
ข ัน้ตอนที ่3 
คลกิที ่เร ิม่ (Get Started)  
 

 

 

ข ัน้ตอนที ่4 
หากพนักงานของคณุไดรั้บคําตชิมระหวา่งปีปฏทินิ 
คําตชิมนัน้จะเปิดใหค้ณุดขูอ้มลูโดยอตัโนมัต ิ  
 
ข ัน้ตอนที ่4ก 
คลกิทีไ่อคอนฟันเฟือง (              ) 
หากคณุตอ้งการนําขอ้มลูคาํตชิมออกไปยัง Excel  
 
ข ัน้ตอนที ่4ข 
คลกิทีเ่ครือ่งหมายกากบาท (x) เพือ่ปิดขอ้มลูคาํตชิม  
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แนวทางเกีย่วกับประสบการณ์ (Guided Experience)  
จะนําคณุไปในแตล่ะหัวขอ้ของการประเมนิพนักงาน 
ดา้นซา้ยของหนา้จอจะเนน้สว่นทีค่ณุกําลังแกไ้ข 
คณุสามารถสลับไปมาระหวา่งการทบทวนสว่นตา่ง ๆ 
ไดโ้ดยการเลอืกสว่นทีต่อ้งการจากดา้นซา้ยของหนา้
จอ 
 
ไอคอนในแถบเมนูชว่ยใหค้ณุสามารถดกูารวเิคราะห์
ทีฝั่งในระบบและพมิพก์ารประเมนิพนักงาน 

 

ข ัน้ตอนที ่5 
โปรดอา่นคําแนะนําของขอ้ความความชว่ยเหลอื 
ในหวัขอ้ คําแนะนําสําหรบัผูจ้ดัการ (MANAGER 
INSTRUCTIONS)  ทีด่า้นบนสดุของหัวขอ้ 
เป้าหมายและวตัปุระสงค ์(Goals and Objectives) 
ขอ้ความจะแสดงคาํแนะนําเกีย่วกบัวธิดีาํเนนิการ 

ในหวัขอ้น้ี และชอ่งวา่งทีจํ่าเป็นทีต่อ้งกรอกใหค้รบ 

 

ข ัน้ตอนที ่6 
ตรวจสอบเป้าหมายและคาํอธบิายของพนักงาน 
ดําเนนิการเปลีย่นแปลงเป้าหมายหรอืรายละเอยีด 
หากจําเป็น การเปลีย่นแปลงใด ๆ 
จากคณุหรอืพนักงานจะไดรั้บการบันทกึไวใ้นหัวขอ้ 

ประวัต ิ(History) ของเป้าหมาย 
คณุสามารถตรวจสอบการเปลีย่นแปลงโดยขยาย 

หัวขอ้ประวัต ิ(History) ภายใตเ้ป้าหมาย    
  
ข ัน้ตอนที ่7 
ทบทวนวันทีค่รบกาํหนดและอัปเดต หากจําเป็น 
  
ข ัน้ตอนที ่8 
ทบทวนหมวดหมูแ่ละอัปเดต หากจําเป็น 
  
ข ัน้ตอนที ่9 
ตรวจสอบสถานะของพนักงานเพือ่ระบคุวามกา้วหนา้
ของเป้าหมาย 
 
ข ัน้ตอนที ่10 
หากทําเสร็จแลว้ 
ใหต้รวจสอบความคดิเห็นเพิม่เตมิจากพนักงานของคุ
ณ 
 
ข ัน้ตอนที ่11 
ใหค้ะแนนตามผลลพัธจ์ากเป้าหมายของพนักงาน 

ของคณุ 
 
ข ัน้ตอนที ่12 
แสดงความคดิเห็น (บังคับ) 
ตามความกา้วหนา้ของเป้าหมายสําหรับพนักงานของ
คณุ รวมถงึความสาํเร็จและอปุสรรค 
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ทําซ้ําขัน้ตอนที ่6-12 
เพือ่ทําการประเมนิใหส้าํเร็จสาํหรับเป้าหมายทีเ่หลอือ
ยูส่าํหรับพนักงานของคณุ 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบ A 
คณุสามารถขยายหวัขอ้ประวัต ิ(History) 
เพือ่ดรูายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงสาํหรับ 

เป้าหมายนัน้ 
 
หากไมม่เีป้าหมายนัน้แลว้หรอืซ้ํากับเป้าหมายอืน่ 
ใหค้ลกิ ลบ (Remove) 
เพือ่ลบเป้าหมายน้ีจากแมแ่บบของพนักงาน 
พนักงานตอ้งมเีป้าหมายทีก่าํลังทําอยู ่5 เป้าหมาย 
ไมเ่ชน่นัน้คณุจะไดรั้บขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 
 
 
ข ัน้ตอนที ่13 
คณุจะเห็นคะแนนทีค่าํนวณแลว้สาํหรับหัวขอ้ 

เป้าหมายและวตัถปุระสงค ์(Goals and Objectives) 
คลกิ ถดัไป (Next) 
เพือ่ดําเนนิการหัวขอ้การประเมนิถัดไป 
คณุยังสามารถคลกิ 
บนัทกึเพือ่ดําเนนิการในภายหลงั (Save for 
Later) และงานจะยังคงอยูใ่นกลอ่งขอ้ความของคณุ 

จนกวา่คณุพรอ้มดําเนนิการตอ่ไป 

 

ข ัน้ตอนที ่14 
โปรดอา่นคําแนะนําของขอ้ความชว่ยเหลอื ในหวัขอ้ 
คําแนะนําสําหรบัผูจ้ดัการ (MANAGER 
INSTRUCTIONS)  ทีด่า้นบนสดุของหัวขอ้ 
ทําวันน้ีใหด้ขีึน้ ทําใหด้ยีิง่ขึน้ไปดว้ยกัน 
เพือ่วันพรุ่งน้ีทีด่กีวา่ (Better Today, Better 
Together, Better Tomorrow) 
ขอ้ความจะแสดงคาํแนะนําเกีย่วกบัวธิดีาํเนนิการในหั
วขอ้น้ี 

 

ข ัน้ตอนที ่15 
ตรวจสอบความสามารถทีมุ่ง่เนน้ลกูคา้เป็นหลกั 

และขอ้ความคา่นยิมทีเ่กีย่วขอ้งแตล่ะรายการ 
ซึง่อธบิาย วถิทีางของ CoorsTek 

ทีขั่บเคลือ่นพฤตกิรรมและการกระทําของเรา 
หากทําเสร็จแลว้ 
ใหต้รวจสอบความคดิเหน็เพิม่เตมิจากพนักงานของคุ
ณ 
 

ใหค้ะแนนความสารถตามการทํางานและพฤตกิรรม 

ของพนักงานของคณุ 
 
ข ัน้ตอนที ่17 
แสดงความคดิเห็น (บังคับ) 
เพือ่อธบิายการทํางานและพฤตกิรรมทีพ่นักงานของคุ
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ณแสดงใหเ้ห็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถทีมุ่ง่เนน้ลู
กคา้ รวมถงึขอ้ตชิมและโอกาส 
 
ทําขัน้ตอนที ่15-17 
ใหเ้สร็จสําหรับความสามารถตาม 4 วถิทีางของ 
CoorsTeK ทีเ่หลอือยู ่ 

 

คณุสามารถดคูะแนนทีค่ํานวณแลว้สําหรับหัวขอ้ 
ทําวันน้ีใหด้ขีึน้ ทําใหด้ยีิง่ขึน้ไปดว้ยกัน 
เพือ่วันพรุ่งน้ีทีด่กีวา่ (Better Today, Better 
Together, Better Tomorrow) คลกิ ถดัไป 
(Next) เพือ่ดาํเนนิการหวัขอ้การประเมนิถัดไป 
คณุยังสามารถคลกิ 
บนัทกึเพือ่ดําเนนิการในภายหลงั (Save for 
Later) 
และงานจะยังคงอยูใ่นกลอ่งขอ้ความของคณุจนกวา่คุ
ณพรอ้มดําเนนิการตอ่ไป 

 

ข ัน้ตอนที ่19 
โปรดอา่นคําแนะนําของขอ้ความความชว่ยเหลอื 
ในหวัขอ้ คําแนะนําสําหรบัผูจ้ดัการ (MANAGER 
INSTRUCTIONS)  ทีด่า้นบนสดุของหัวขอ้ 
ภาพรวม 
ขอ้ความจะแสดงคาํแนะนําเกีย่วกบัวธิดีาํเนนิการในหั
วขอ้น้ี 
 

 

ตรวจสอบความคดิเห็นโดยรวมทีบ่ังคับของพนักงาน 
แสดงความคดิเห็นตามขอ้บงัคับของคณุเกีย่วกับ 

ผลการปฏบิัตงิานโดยรวมสําหรับพนักงานของคณุ 

สําหรับปีน้ี  
 
ข ัน้ตอนที ่21 
คลกิ ถดัไป (Next) 
เพือ่ดําเนนิการหัวขอ้การประเมนิถัดไป 
คณุยังสามารถคลกิ 
บนัทกึเพือ่ดําเนนิการในภายหลงั (Save for 
Later) 
และงานจะยังคงอยูใ่นกลอ่งขอ้ความของคณุจนกวา่คุ
ณพรอ้มดําเนนิการตอ่ไป 
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ข ัน้ตอนที ่22 
สามารถดทูกุหวัขอ้การประเมนิพนักงานในขัน้ตอน 
“ตรวจทานและสง่” ตรวจทานเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ 

คณุพอใจกับการใหค้ะแนนและความคดิเห็นของคณุ 

หากคณุตอ้งการเปลีย่นแปลง คณุสามารถเลอืกหวัขอ้ 

จากเมนูดา้นซา้ยและจะสามารถแกไ้ขได ้
 
ข ัน้ตอนที ่23 
ตัวเลอืก: 
• คลกิ สง่ (Submit) เพือ่เสร็จสิน้กระบวนการ  
• คลกิ บนัทกึเพือ่ดําเนนิการในภายหลงั (Save 

for Later) 
และงานจะยังคงอยูใ่นกลอ่งขอ้ความของคณุจนก
วา่คณุพรอ้มทีจ่ะดําเนนิการตอ่ไป 

• คลกิ สง่กลบั (Send back) 
หากคณุตอ้งการสง่แมแ่บบการประเมนิกลับไปยัง
พนักงานเพือ่แกไ้ข 
พนักงานจะไมส่ามารถดกูารใหค้ะแนนและความคิ
ดเห็นทีเ่สร็จสมบรูณ์ของคณุหากคณุสง่กลับ  

 

 

 

ทีย่นืยันการสง่ของคณุและแสดงขัน้ตอนตอ่ไป 

คอื การอนุมัตโิดยผูจั้ดการของผูจั้ดการ 
 
หลังจากไดรั้บการอนุมัตจิากผูจั้ดการของผูจั้ดการ 
การประเมนิจะถกูสง่ไปยังผูรั้บผดิชอบการปรับเทยีบ 

มาตรฐานและจะมกีารจัดเกบ็ตลอดกระบวนการ 

ปรับเทยีบมาตรฐาน 

งานการพดูคยุเรือ่งประสทิธภิาพการทํางาน 

 

ข ัน้ตอนที ่1 
หลังจากการปรับเทยีบมาตรฐานเสร็จสิน้ 
คณุจะไดรั้บงานในกลอ่งขอ้ความใหม ่หัวขอ้ 
การพูดคยุเรือ่งประสทิธภิาพการทํางาน 
การประเมนิในฐานะผูจ้ดัการ: 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปี  
 
เลอืกงานในกลอ่งขอ้ความเพือ่ดาํเนนิการตอ่ 
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ข ัน้ตอนที ่2 
ปฏบิัตติามคาํแนะนําในรายการทีต่อ้งทํา (To Do) 
และพูดคยุเรือ่งประสทิธภิาพการทํางานกบัพนักงาน 

ของคณุ หา้มกดสง่จนกวา่บทสนทนาจะเสร็จสิน้ 
 
 
ข ัน้ตอนที ่3 
คลกิไฟล ์PDF ภายในรายการทีต่อ้งทํา (To Do) 
เพือ่เปิดการประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจําปีใน 

เวอรช์นัทีส่ามารถพมิพไ์ด ้ 
 

 

ประสทิธภิาพการทํางาน 
 
 

 

ข ัน้ตอนที ่4 
เมือ่บทสนทนากับพนักงานของคณุเสร็จสิน้แลว้ 
ใหค้ลกิสง่ (Submit) 
 

 
 

 

ถัดไปในกระบวนการ คอื การรับทราบและ 

ความคดิเห็นจากพนักงาน  

การรบัทราบเกีย่วกบัความคดิเห็นของพนกังาน 

 

ข ัน้ตอนที ่1 
หากพนักงานของคณุแสดงความคดิเห็นในขัน้ตอน 

การรับทราบเกีย่วกบัการประเมนิ 
การประเมนิจะถกูสง่กลับไปทีค่ณุเพือ่ใหแ้น่ใจวา่คณุเ
ห็นความคดิเห็น  
 
เปิดงานในกลอ่งขอ้ความขาเขา้ ในหวัขอ้ 
“ตรวจสอบและรับทราบความคดิเห็นของพนักงาน” 

 

อา่นขอ้ความชว่ยเหลอืและคลกิที ่
เร ิม่ (Get Started) 
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ข ัน้ตอนที ่3 
ขัน้ตอนการสรุปจะแสดงมมุมองโดยรวมของ 

การประเมนิพนักงาน รวมถงึการใหค้ะแนน 
ความคดิเห็นของพนักงานและความคดิเห็นของผูจั้ดก
าร  

 
 

 

 

ข ัน้ตอนที ่4 
ขัน้ตอนการรับทราบจะแสดงสถานะการรับทราบ 

และความคดิเหน็จากพนักงาน 

โปรดตรวจสอบความคดิเห็นเหลา่น้ี  
 
ข ัน้ตอนที ่5 

 

ผูจั้ดการ เพิม่ความคดิเห็นเพิม่เตมิ  

หมายเหต:ุ หากคณุเพิม่ความคดิเห็น 
การประเมนิจะไมถ่กูสง่กลับไปทีพ่นักงาน 
 

คําถามทีพ่บบอ่ย 
 
ใครสามารถมองเห็นการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปีบา้ง พนักงานของคณุ สายงานบรหิารของเขา/เธอ 
และฝ่ายทรัพยากรบคุคล จะสามารถมองเห็นการประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจําปีได ้ 
 
ฉนัสามารถดกูารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจําปีทีท่ําเสร็จแลว้ไดท้ีไ่หน 
คณุสามารถดกูารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจําปีไดใ้นใบงานความสามารถและผลการดาํเนนิงาน (Talent and 
Performance) และในขอ้มลูประวัต ิ(Profile) ของคณุในกลุม่ขอ้มลูประวตัผิลการทํางาน (Performance Profile Group)  
 
ฉนัตอ้งทําอยา่งไร หากฉนัจําเป็นตอ้งแกไ้ขการประเมนิหลงัจากการพูดคยุเรือ่งประสทิธภิาพการทํางานกบั 

พนกังานเสร็จสิน้แลว้  

โปรดตดิตอ่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลสาํหรับความชว่ยเหลอื  
 
ฉนัจะตอ้งประเมนิผลการปฏบิตังิานประจําปีสําหรบัพนกังานทีไ่ดร้บัการวา่จา้งในปีทีแ่ลว้หรอืไม ่
พนักงานทกุคนทีไ่ดรั้บการวา่จา้งในวันที ่1 พฤศจกิายน หรอืกอ่นหนา้ 

จะตอ้งดาํเนนิการประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจําปีใหเ้สร็จสิน้  
 
 

 

 

 

  


