
คูม่อืการใชง้านระบบประเมนิผลการทดลองการปฏบิตังิาน
Performance Evaluation System (PES)

1. ข ัน้ตอนการเขา้ใชง้านระบบ Performance Evaluation System

เขา้ Link: https://pes.th.kerryexpress.com/PES/Login.aspx

หมายเหตุ ใช ้Browser Google Chrome เทา่นัน้

1.1 ใส ่Username (ชือ่ผูใ้ชง้าน) และ Password (รหสัผา่น)

(ใช ้Username และ Password เดีย่วกันกับการเขา้ระบบ Coach)

หมายเหตุ ส าหรับหัวหนา้งานทีไ่มเ่คยเขา้ระบบ Coach สามารถตดิตอ่ PD Team HRIS

1.2 คลกิปุ่ ม Sign in

1.1

1.2
ใส ่Username และ Password

การเขา้ใชง้าน

กด Sign in

เพือ่เขา้ใชง้าน



2. ข ัน้ตอนการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานของพนกังานในสงักดั

2.1 เลอืกหวัขอ้ “Evaluation Probation”

2.2 เลอืกหวัขอ้ “แบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิาน”

2.3 เลอืกพนักงานทีจ่ะด าเนนิการประเมนิการทดลองปฏบิตังิานในหวัขอ้ “รายชือ่ผูถ้กูประเมนิ”

หมายเหตุ กรณีที ่1 ในการประเมนิแตล่ะรอบจะม ีE-Mail แจง้รายชือ่พนักงานทีต่อ้งไดรั้บการประเมนิผลการทดลองปฏบิัตงิาน
กอ่น จงึจะเริม่ท างานประเมนิพนักงานรอบนัน้ๆ ได ้

กรณีที ่2 ผูป้ระเมนิล าดับที ่2 ขึน้ไป Log in เขา้ระบบ PES เพือ่ด าเนนิการประเมนิผลการทดลองปฏบิัตงิานของพนักงาน
ในสงักัด จะมเ่ห็นรายชือ่ผูถ้กูประเมนิ จนกวา่ผูป้ระเมนิล าดับกอ่นหนา้จะท าการประเมนิใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

2.1
2.2

คลกิ “เลอืก

ผูป้ระเมนิ”

2.3



2.4 ด าเนนิการประเมนิตามหวัขอ้การประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานทีป่รากฏ

2.5 กด Next เพือ่ด าเนนิการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานในหนา้ตอ่ไปจนแลว้เสร็จ

2.6 ระบ ุ“จดุเดน่” และ “สิง่ทีค่วรพฒันา/ปรับปรงุ” 

หมายเหตุ กรณีทีผู่ป้ระเมนิล าดับคะแนน 4 จะมชีอ่งระบเุหตผุล เพือ่ใหใ้สเ่หตผุลทีท่ าใหไ้ดค้ะแนนในแตล่ะขอ้

2.6

2.4

ใหค้ะแนนประเมนิ
ตามหัวขอ้ตา่งๆ

2.5

กรณีใหค้ะแนน 4 จะมชีอ่ง
ใหร้ะบเุหตผุลทีไ่ด ้

กด NEXT เพือ่ประเมนิ
หัวขอ้ตอ่ไป

กด NEXT เพือ่ไปยงั
หนา้ค านวณคะแนน



3. ข ัน้ตอนการค านวณและอนมุตัคิะแนนการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิาน

หลงัจากประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานเสร็จจะเขา้สูห่นา้ “ค านวณและอนุมตัผิลการประเมนิ”

ใหด้ าเนนิการ ดงันี้

3.1 คลกิปุ่ ม “ค านวณ”

3.2 คลกิปุ่ ม “อนุมตั”ิ

หมายเหตุ กรณีผูป้ระเมนิล าดับที ่2 ขึน้ไป Log in เขา้ระบบ PES เพือ่ด าเนนิการประเมนิผลการทดลองปฏบิัตงิานของพนักงานในสงักัด
จะเห็นคะแนนการประเมนิของผูป้ระเมนิกอ่นหนา้ ซึง่ผูป้ระเมนิล าดับที ่2 ขึน้ไป สามารถแกไ้ขคะแนนการประเมนิของผูป้ระเมนิ
กอ่นหนา้ไดต้ามล าดับการประเมนิ นอกจากนีไ้มว่า่ผูป้ระเมนิล าดับที ่2 หรอื 3 จะท าการแกไ้ขคะแนนการประเปินของผูป้ระเมนิ
กอ่นหนา้หรอืไม ่พอเขา้สูห่นา้ “ค านวณและอนุมัตผิลการประเมนิ” ใหค้ลกิปุ่ ม “ค านวณ” และตามดว้ยการคลกิปุ่ ม “อนุมัต”ิ
ทกุครัง้

3.1

3.2

กด  “อนุมตั”ิ เพือ่ยนืยนั 
และสง่ผลการประเมนิ

กด “ค านวณ” เพือ่ค านวณ  
ผลรวมของการประเมนิ



4. ข ัน้ตอนพนกังานเซ็นรบัทราบผลการประเมนิทดลองปฏบิตังิาน

หลงัจากประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานเสร็จตามล าดบัการประเมนิ ผูป้ระเมนิล าดบัที ่1 ตอ้งให ้

พนักงานเซน็รับทราบผลการประเมนิ โดยด าเนนิการดงันี้

4.1 เลอืกหวัขอ้ “Evaluation Probation”

4.2 เลอืกหวัขอ้ “ขอ้มลูผูถ้กูประเมนิ”

4.3 คน้หารายชือ่พนักงานทีท่ าการประเมนิเสร็จแลว้

4.4 คลกิปุ่ ม “ยังไมเ่ซน็รับทราบ” (ปุ่ มสฟ้ีา)

หมายเหตุ ส าหรับการใหพ้นักงานเซ็นรับทราบผลการประเมนิทดลองปฏบิัตงิาน จะตอ้งประเมนิใหค้รบตามล าดับการประเมนิผล
การทดลองปฏบิัตงิานกอ่น ผูป้ระเมนิล าดับที ่1 ถงึจะสามารถใหพ้นักงานเซ็นรับทราบผลการประเมนิได ้

4.3

4.1

4.2

4.4



4.5 ใหพ้นักงานเซน็รับทราบในชอ่ง “Draw Your Signature”

4.6 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”

4.7 คลกิปุ่ ม “ตกลง”

4.7

4.5

4.6

5.1

5. ข ัน้ตอนการออกจากระบบ

5.1 คลกิปุ่ ม เพือ่ออกจากระบบ 

กด “ตกลง” เพือ่บนัทกึการเซน็
รับทราบผลการประเมนิ

ใหพ้นักงานเซ็นรับทราบผลการประเมนิ
โดยใชเ้มา้สห์รอืนิว้มอื 

(ส าหรับจอ Touch Screen)



6. ข ัน้ตอนการบนัทกึลายเซ็นของหวัหนา้งาน

6.1 เลอืกหวัขอ้ “Signature”

6.2 หวัหนา้งานบนัทกึลายเซน็ในชอ่ง “Draw Your Signature”

6.3 คลกิปุ่ ม “บนัทกึ”

6.4 คลกิปุ่ ม “ตกลง”

หมายเหตุ ส าหรับใหผู้ป้ระเมนิในการบันทกึลายเซ็นเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้

6.3

6.1

6.2

6.4



ค าอธบิาย “ระดบัคะแนน” การประเมนิผลทดลองปฏบิตังิาน

ระดบั ความหมาย

4

สูงกวา่มาตรฐาน (Above Standard)

ค าอธิบาย ผลลพัธ์ตามแผนงานในความรบัผิดชอบส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายแสดง

พฤติกรรมตามทีร่ะบุทุกคร ัง้ทีม่ีโอกาส พรอ้มท ัง้หาโอกาสทีจ่ะช้ีแนะหรือชกัชวน

ผูอ้ืน่ใหค้ดิหรือแสดงตาม

3

มาตรฐาน (Standard)

ค าอธิบาย งานทีไ่ด้รบัมอบหมายสว่นใหญส่ าเร็จ มีการแสดงออกของพฤติกรรม

ตามทีร่ะบอุยา่งสม า่เสมอ โดยไมต่อ้งมกีารตกัเตือน

2

ตอ้งปรบัปรุง (Need Improvement)

ค าอธิบาย งานที่ได้รบัมอบหมายกว่าครึ่งหน่ึงยงัไม่ส าเร็จ มีการแสดงออกของ

พฤตกิรรมตามทีร่ะบบุา้ง แมม้โีอกาสตอ้งมกีารตกัเตือนเป็นระยะ

1

ไมน่่าพอใจ (Unsatisfactory)

ค าอธิบาย งานทีไ่ด้รบัมอบหมายสว่นใหญไ่มส่ าเร็จ หรือไมไ่ด้ด าเนินการ มีการ

แสดงออกของพฤติกรรมตามที่ระบุน้อยมาก ต้องมีการตกัเตือนบ่อยคร ั้ง ควร

ปรบัปรุงโดยเรง่ดว่น


