คูม
่ อ
ื การใชง้ านระบบประเมินผลการทดลองการปฏิบ ัติงาน
Performance Evaluation System (PES)

1.1
1.2

ใส ่ Username และ Password
้
การเข ้าใชงาน

กด Sign in
เพือ
่ เข ้าใช ้งาน

1. ขนตอนการเข้
ั้
าใชง้ านระบบ Performance Evaluation System
เข ้า Link: https://pes.th.kerryexpress.com/PES/Login.aspx
หมายเหตุ ใช ้ Browser Google Chrome เท่านัน
้

ื่ ผู ้ใชงาน)
้
1.1 ใส่ Username (ชอ
และ Password (รหัสผ่าน)
(ใช ้ Username และ Password เดีย
่ วกันกับการเข ้าระบบ Coach)
หมายเหตุ สาหรับหัวหน ้างานทีไ่ ม่เคยเข ้าระบบ Coach สามารถติดต่อ PD Team HRIS

1.2 คลิกปุ่ ม Sign in

2.1

2.2

2.3
คลิก “เลือก
ผู ้ประเมิน”

ั ัด
2. ขนตอนการประเมิ
ั้
นผลการทดลองปฏิบ ัติงานของพน ักงานในสงก
2.1 เลือกหัวข ้อ “Evaluation Probation”
2.2 เลือกหัวข ้อ “แบบประเมินผลการทดลองปฏิบต
ั งิ าน”
ื่ ผู ้ถูกประเมิน”
2.3 เลือกพนักงานทีจ
่ ะดาเนินการประเมินการทดลองปฏิบต
ั งิ านในหัวข ้อ “รายชอ

หมายเหตุ

ื่ พนั กงานทีต
กรณีท ี่ 1 ในการประเมินแต่ละรอบจะมี E-Mail แจ ้งรายชอ
่ ้องได ้รับการประเมินผลการทดลองปฏิบัตงิ าน
ก่อน จึงจะเริม
่ ทางานประเมินพนักงานรอบนัน
้ ๆ ได ้
กรณีท ี่ 2 ผู ้ประเมินลาดับที่ 2 ขึน
้ ไป Log in เข ้าระบบ PES เพือ
่ ดาเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ั
่
ื
ในสงกัด จะม่เห็นรายชอผู ้ถูกประเมิน จนกว่าผู ้ประเมินลาดับก่อนหน ้าจะทาการประเมินให ้เสร็จเรียบร ้อยก่อน

ให ้คะแนนประเมิน
ตามหัวข ้อต่างๆ

2.4

2.5
่ ง
กรณีให ้คะแนน 4 จะมีชอ
ให ้ระบุเหตุผลทีไ่ ด ้

กด NEXT เพือ
่ ประเมิน
หัวข ้อต่อไป

2.6

กด NEXT เพือ
่ ไปยัง
หน ้าคานวณคะแนน

2.4 ดาเนินการประเมินตามหัวข ้อการประเมินผลการทดลองปฏิบต
ั งิ านทีป
่ รากฏ
2.5 กด Next เพือ
่ ดาเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบต
ั งิ านในหน ้าต่อไปจนแล ้วเสร็จ
2.6 ระบุ “จุดเด่น” และ “สงิ่ ทีค
่ วรพัฒนา/ปรับปรุง”
หมายเหตุ

่ งระบุเหตุผล เพือ
กรณีทผ
ี่ ู ้ประเมินลาดับคะแนน 4 จะมีชอ
่ ให ้ใสเ่ หตุผลทีท
่ าให ้ได ้คะแนนในแต่ละข ้อ

กด “อนุมต
ั ”ิ เพือ
่ ยืนยัน
และส่งผลการประเมิน

3.2

กด“คานวณ”เพือ
่ คานวณ
ผลรวมของการประเมิน

3.1

3. ขนตอนการค
ั้
านวณและอนุม ัติคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบ ัติงาน
่ น ้า “คานวณและอนุมต
หลังจากประเมินผลการทดลองปฏิบต
ั งิ านเสร็จจะเข ้าสูห
ั ผ
ิ ลการประเมิน”
ให ้ดาเนินการ ดังนี้

3.1 คลิกปุ่ ม “คานวณ”
3.2 คลิกปุ่ ม “อนุมต
ั ”ิ

หมายเหตุ

กรณีผู ้ประเมินลาดับที่ 2 ขึน
้ ไป Log in เข ้าระบบ PES เพือ
่ ดาเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัตงิ านของพนั กงานในสงั กัด
จะเห็นคะแนนการประเมินของผู ้ประเมินก่อนหน ้า ซงึ่ ผู ้ประเมินลาดับที่ 2 ขึน
้ ไป สามารถแก ้ไขคะแนนการประเมินของผู ้ประเมิน
ก่อนหน ้าได ้ตามลาดับการประเมิน นอกจากนีไ
้ ม่วา่ ผู ้ประเมินลาดับที่ 2 หรือ 3 จะทาการแก ้ไขคะแนนการประเปิ นของผู ้ประเมิน
่
ก่อนหน ้าหรือไม่ พอเข ้าสูหน ้า “คานวณและอนุมัตผ
ิ ลการประเมิน” ให ้คลิกปุ่ ม “คานวณ” และตามด ้วยการคลิกปุ่ ม “อนุมัต”ิ
ทุกครัง้

4.1
4.2

4.3

4.4

4. ขนตอนพน
ั้
ักงานเซ็นร ับทราบผลการประเมินทดลองปฏิบ ัติงาน
หลังจากประเมินผลการทดลองปฏิบต
ั งิ านเสร็จตามลาดับการประเมิน ผู ้ประเมินลาดับที่ 1 ต ้องให ้
็ รับทราบผลการประเมิน โดยดาเนินการดังนี้
พนักงานเซน

4.1 เลือกหัวข ้อ “Evaluation Probation”
4.2 เลือกหัวข ้อ “ข ้อมูลผู ้ถูกประเมิน”
ื่ พนักงานทีท
4.3 ค ้นหารายชอ
่ าการประเมินเสร็จแล ้ว
็ รับทราบ” (ปุ่ มสฟ
ี ้ า)
4.4 คลิกปุ่ ม “ยังไม่เซน

หมายเหตุ

สาหรับการให ้พนักงานเซ็นรับทราบผลการประเมินทดลองปฏิบัตงิ าน จะต ้องประเมินให ้ครบตามลาดับการประเมินผล
การทดลองปฏิบัตงิ านก่อน ผู ้ประเมินลาดับที่ 1 ถึงจะสามารถให ้พนั กงานเซ็นรับทราบผลการประเมินได ้

กด “ตกลง” เพือ
่ บันทึกการเซ็น
รับทราบผลการประเมิน

4.7

4.5
ให ้พนั กงานเซ็นรับทราบผลการประเมิน
โดยใช ้เม ้าส์หรือนิว้ มือ
(สาหรับจอ Touch Screen)

4.6

็ รับทราบในชอ
่ ง “Draw Your Signature”
4.5 ให ้พนักงานเซน
4.6 คลิกปุ่ ม “บันทึก”
4.7 คลิกปุ่ ม “ตกลง”

5. ขนตอนการออกจากระบบ
ั้
5.1 คลิกปุ่ ม

5.1

เพือ
่ ออกจากระบบ

6.1
6.2

6.3

6.4

6. ขนตอนการบ
ั้
ันทึกลายเซ็นของห ัวหน้างาน
6.1 เลือกหัวข ้อ “Signature”
็ ในชอ
่ ง “Draw Your Signature”
6.2 หัวหน ้างานบันทึกลายเซน
6.3 คลิกปุ่ ม “บันทึก”
6.4 คลิกปุ่ ม “ตกลง”
หมายเหตุ

สาหรับให ้ผู ้ประเมินในการบันทึกลายเซ็นเพียงครัง้ เดียวเท่านั น
้

คาอธิบาย “ระด ับคะแนน” การประเมินผลทดลองปฏิบ ัติงาน
ระดับ

ความหมาย
สูงกว่ามาตรฐาน (Above Standard)

4

คาอธิบาย ผลลัพธ์ ตามแผนงานในความรับผิดชอบสาเร็ จสูงกว่าเป้ าหมายแสดง
พฤติกรรมตามทีร่ ะบุทุกครัง้ ทีม
่ ีโอกาส พร้อมทัง้ หาโอกาสทีจ่ ะชี้แนะหรือชักชวน
ผูอ
้ น
ื่ ให้คด
ิ หรือแสดงตาม

มาตรฐาน (Standard)

3

คาอธิบาย งานทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายส่วนใหญ่สาเร็จ มีการแสดงออกของพฤติกรรม
ตามทีร่ ะบุอย่างสมา่ เสมอ โดยไม่ตอ
้ งมีการตักเตือน

ต้องปรับปรุง (Need Improvement)

2

ค าอธิบาย งานที่ไ ด้ร บ
ั มอบหมายกว่า ครึ่งหนึ่ ง ยังไม่ส าเร็ จ มีก ารแสดงออกของ
พฤติกรรมตามทีร่ ะบุบา้ ง แม้มโี อกาสต้องมีการตักเตือนเป็ นระยะ

ไม่น่าพอใจ (Unsatisfactory)

1

คาอธิบาย งานทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายส่วนใหญ่ไม่สาเร็จ หรือไม่ได้ดาเนิ นการ มีการ
แสดงออกของพฤติก รรมตามที่ร ะบุ น้ อ ยมาก ต้อ งมีก ารตัก เตื อ นบ่อ ยครั้ง ควร
ปรับปรุงโดยเร่งด่วน

