
 

 

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เรื่อง การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
------------------------------------------------- 

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  และพัฒนาการเรียนรู้
ในชั้นเรียน  ส าหรับรองรับนโยบายการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
เป็นองค์ประกอบหน่ึงของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  ในฐานะที่เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและด าเนินการเก่ียวกับการศึกษา  
วิจัย  พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา  รวมถึงการพัฒนาบุคลากร  
ด้านการทดสอบและการประเมินผล  จึงได้จัดการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขึ้น 

ดังน้ัน  เพื่อให้การด าเนินการจัดการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการ
เ รียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์   ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
จึงเห็นสมควรออกประกาศ  เพื่อก าหนดรายละเอียดการให้บริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังน้ี 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
ครูผู้สอน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจท่ัวไป 
 

2. ก าหนดการรับสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์  www.niets.or.th  ตามก าหนดการ  ดังน้ี 

ครั้งการสอบ 
กิจกรรม 

ครั้งที่  1/2560 ครั้งที่  2/2560 

ลงทะเบียนรับสมัครสอบ 
ตามขั้นตอน 

1 - 30 เมษายน 2560 15 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560 

ช าระเงิน 1 - 30 เมษายน 2560 15 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560 
 

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 1 - 30 เมษายน 2560 15 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560 
 

ประกาศเลขที่น่ังสอบ 
สถานที่สอบ 

16 พฤษภาคม 2560 1 สงิหาคม 2560 

ก าหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ประกาศผลสอบ 12  มิถุนายน  2560 29  สงิหาคม  2560 
 

หมายเหตุ.-  ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ 

 สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ 
 และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ 
  

การเปิด-ปิดระบบการช าระเงิน 
 สทศ. จะเปิดระบบการช าระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับช าระเงิน 
 และปิดระบบการรับช าระเงินในเวลา  20.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับช าระเงิน 
 

3. วิธีการสมัครสอบและเงื่อนไขการสมัครสอบ 
วิธีการสมัครสอบ 

ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบการรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน (ส าหรับผูท้ี่ยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบการรับสมัครสอบครู) 
ผู้สมัครสอบต้องท าการลงทะเบียน (เลือกเมนู  “ลงทะเบียน” ) กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน 

และยืนยันการลงทะเบียน  ระบบจะให้รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านแก่ผู้สมัครสอบ 
 
ขั้นตอนที่ 2 สมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบน ารหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ที่ได้จากระบบในขั้นตอนที่ 1 พร้อมด้วยเลขประจ าตัว

ประชาชนที่ได้ท าการลงทะเบียนมาเข้าสู่ระบบ (เข้าสู่ระบบได้ที่หน้าหลักของระบบ) หลังจากเข้าสู่ระบบ
เรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

1) สมัครสอบ โดยการไปที่เมนู “สมัครสอบ” ท าการเลือกประเภทการสอบ และ เลือกจังหวัด 
ที่ท่านต้องการไปสอบ และยืนยันการสมัครสอบ ระบบจะออกใบสมัครสอบให้ผู้สมัครสอบอัตโนมัติ 
(ใบสมัครสอบจะเป็นไฟลน์ามสกุล PDF) 

2) ในกรณีใบสมัครสอบสูญหายหรือประสงค์จะพิมพ์ใบสมัครสอบในภายหลัง  ให้ผู้สมัครสอบ 
เข้าไปที่เมนู “พิมพ์ใบสมัครสอบ” ท าการเลือกประเภทการสอบ และเลขที่ใบสมัครสอบที่ต้องการจะพิมพ์ 
กดปุ่มเพื่อพิมพ์ใบสมัครสอบ 

3) น าใบสมัครสอบที่พิมพ์ออกมาไปช าระเงินที่ผู้รับบริการช าระเงินตามท่ีก าหนด 
4) ผู้สมัครสอบตรวจสอบสถานะการจ่ายเงนิโดยการเข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร” 
 
ขั้นตอนที่ 3 เสรจ็สิ้นขั้นตอนการสมัครสอบ 
เม่ือผู้สมัครสอบได้ท าการช าระเงินและตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ

เข้ามาตรวจสอบเลขที่น่ังสอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ และ พิมพ์ใบเข้าห้องสอบอีกคร้ัง ตามก าหนดการ 
ทีไ่ด้ระบุไว้ในก าหนดการรับสมัครสอบ 
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 เงื่อนไขการสมัครสอบ 
1) ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบคร้ังใดก็ได้ โดยให้สมัครสอบเป็นคร้ังๆ  ตามก าหนดรับสมัครสอบ 
2) ผู้สมัครสอบต้องด าเนินการสมัครสอบและช าระเงินตามขั้นตอนในระบบเป็นรายบุคคล 
3) ผู้สมัครสอบต้องด าเนินการสมัครสอบและช าระเงินตามก าหนดเวลาที่  สทศ. ก าหนด  หากเกิดปัญหา

ในการด าเนินการให้ผู้สมัครสอบ ติดต่อ สทศ.  โดยด่วน  ทั้งน้ี  สทศ. จะพิจารณารับสมัครสอบเฉพาะ
ผู้สมัครสอบที่ด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนของการสมัครสอบเท่าน้ัน 

 

4. การช าระเงินค่าสมัครสอบ 
4.1 ค่าสมัครสอบ  200  บาทต่อคร้ังการสอบ 
4.2 วิธีการช าระเงิน 

น าเอกสารใบสมัครสอบไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม  10  บาท  และเอกสารส่วนล่าง พร้อมส่งคืนเอกสารส่วนบนของ 
ใบสมัครสอบให้ผู้สมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน  ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินให้
ถูกต้องตรงตามข้อมูลผู้สมัครสอบ 

4.3 หลังจากการช าระเงินให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบสถานะการช าระเงินทางเว็บไซต์   หากสถานะ 
การช าระเงินไม่เปลี่ยน  ภายใน  2  วันท าการ  ให้ติดต่อ สทศ. โดยด่วน 

4.4 สทศ. จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 
 

5. วิธกีารทดสอบ และสนามสอบ 
สทศ. จัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) คือ การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                 

ซ่ึงผู้เข้าสอบท าแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ แทนการท าแบบทดสอบลงในกระดาษค าตอบ เพื่อเป็นการ
ขยายโอกาสทางการทดสอบให้ผู้เข้ารับการทดสอบมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายตอบสนองการจัดการทดสอบ
หลายคร้ัง และรองรับรูปแบบของข้อสอบที่ใช้สื่อสารสนเทศต่างๆ ซ่ึงการทดสอบด้วยกระดาษไม่สามารถ             
ท าได้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  สทศ. ได้เปิดสนามสอบทั้งหมด 10 แห่ง ใน 8 จังหวัด โดยผู้สมัคร
สอบสามารถเลือกสนามสอบได้ในขั้นตอนการสมัครสอบ ดังน้ี 
 

สนามสอบที ่ สนามสอบ จังหวัด ที่น่ังสูงสุด 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) (อาคาร KSL) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม ่
ขอนแก่น 
สงขลา 
นครศรีธรรมราช 
พิษณุโลก 
นครราชสีมา 
ชลบุรี 

180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 

 
6./การประกาศ... 



4 
 

 
 

6. การประกาศผลการทดสอบ 
สทศ. จะประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ http://service.niets.or.th/ets/ ตามก าหนดการที่ระบุ  

ทั้งน้ี  หากผู้เข้าสอบได้ผลคะแนนการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ  60  ขึ้นไป  สทศ. จะจัดส่งหนังสือรับรอง
ผลคะแนนไปให้ตามที่อยู่ที่ระบุในระบบรับสมัครสอบ  ผลคะแนนการทดสอบมีอายุ  2  ปีนับตั้งแต่วันที่  
เข้ารับการทดสอบ 

 

7. สิ่งที่จะได้รับจากการเข้ารับการทดสอบ 
7.1 ได้รับการประเมินสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 
7.2 ได้รับผลการประเมินสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ออกให้โดย สทศ. 
7.3 เม่ือสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะได้รับการพัฒนาด้านการสร้างเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้

มีความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
7.4 หากผู้เข้าสอบสอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ให้มีมากขึ้น โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สทศ. กับหน่วยงานต้นสังกัด ในการจัดการอบรม
และพัฒนาให้ผู้เข้าสอบที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ให้สามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบได้ 
 

8. การติดต่อ 
ผู้สมัครสอบที่มีปัญหาในการด าเนินการใดๆ หรือประสงค์จะติดต่อสอบถามรายละเอียด 

เก่ียวกับการสอบ  สามารถติดต่อ สทศ. ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  02-217-3800  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 
18.00  น. ในวันท าการ  หรือโทรสารหมายเลข 02-219-2996 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่    10   กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2560 

 
 

    
       (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์   พันธุ์พฤกษ์) 
   ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 


