ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
------------------------------------------------ตามมาตรา 8 (6) แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน)
พ.ศ. 2548 กาหนดให้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้าน
การทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล สทศ. จึงมุ่งเน้น
พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน สาหรับการรองรับ นโยบายการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก สูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่
3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทาโครงการบริการการ
ทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรออกประกาศ เพื่อกาหนดรายละเอียดการให้บริการการทดสอบ
วัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
ครู อาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้สนใจทั่วไป
2. กาหนดการรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ตามกาหนดการ ดังนี้
ครั้งการสอบ
กิจกรรม
ลงทะเบียนรับสมัครสอบตามขั้นตอน
ชาระเงิน
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ
กาหนดการสอบ
ประกาศผลสอบ

ครั้งที่ 1/2558

ครั้งที่ 2/2558

ครั้งที่ 3/2558

7 – 15 พฤษภาคม 2558
7 – 15 พฤษภาคม 2558
7 – 15 พฤษภาคม 2558
27 พฤษภาคม 2558
6 มิถุนายน 2558
15 มิถุนายน 2558

18 – 26 มิถุนายน 2558
18 – 26 มิถุนายน 2558
18 – 26 มิถุนายน 2558
8 กรกฎาคม 2558
18 กรกฎาคม 2558
27 กรกฎาคม 2558

3 – 11 สิงหาคม 2558
3 – 11 สิงหาคม 2558
3 – 11 สิงหาคม 2558
20 สิงหาคม 2558
29 สิงหาคม 2558
7 กันยายน 2558

หมายเหตุ.- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบในแต่ละครั้งการสอบ
สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ
และปิดระบบการรับสมัครสอบ ในเวลา 16.00 น. ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ
การเปิด-ปิดระบบการชาระเงินในแต่ละครั้งการสอบ
สทศ. จะเปิดระบบการชาระเงิน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชาระเงิน
และปิดระบบการรับชาระเงินในเวลา 20.00 น. ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชาระเงิน
3. วิธีการสมัครสอบและเงื่อนไขการสมัครสอบ
วิธีการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบการรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน
ผู้สมัครสอบต้องทาการลงทะเบียน

(เลือกเมนู “ลงทะเบียน” ) กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและยืนยันการ

ลงทะเบียน ระบบจะให้รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านแก่ผู้สมัครสอบ
ขั้นตอนที่ 2 สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบนารหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ที่ได้จากระบบในขั้นตอนที่ 1 พร้อมด้วยเลขประจาตัวประชาชนที่ได้ทาการ
ลงทะเบียนมาเข้าสู่ระบบ (เข้าสู่ระบบได้ที่หน้าหลักของระบบ) หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1) สมัครสอบ โดยการไปที่เ มนู “สมัครสอบ” ทาการเลือกประเภทการสอบ และ เลือกจังหวัด ที่ท่า น
ต้ อ งการไปสอบ และยื น ยั น การสมั ค รสอบ ระบบจะออกใบสมั ค รสอบให้ ผู้ ส มั ค รสอบอั ต โนมั ติ (ใบสมั ค รสอบ
จะเป็นไฟล์นามสกุล PDF)
2) ในกรณีใบสมัครสอบสูญหายหรือประสงค์จะพิมพ์ใบสมัครสอบในภายหลัง ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เมนู
“พิมพ์ใบสมัครสอบ” เลือกประเภทการสอบ และเลขที่ใบสมัครสอบที่ต้องการจะพิมพ์กดปุ่มเพื่อพิมพ์ใบสมัครสอบ
3) นาใบสมัครสอบที่พิมพ์ออกมาไปชาระเงินที่ผู้รับบริการชาระเงินตามที่กาหนด
4) ผู้สมัครสอบตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินโดยการเข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร”
ขั้นตอนที่ 3 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสอบ
เมื่อผู้สมัครสอบได้ทาการชาระเงินและตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบเลขที่
นั่งสอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ และ พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบอีกครั้ง ตามกาหนดการที่ได้ระบุ
ไว้ในกาหนดการรับสมัครสอบ
เงื่อนไขการสมัครสอบ
1) ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบครั้งใดก็ได้ โดยให้สมัครสอบเป็นครั้งๆ ตามกาหนดการรับสมัครสอบ
2) ผู้สมัครสอบต้องดาเนินการสมัครสอบและชาระเงินตามขั้นตอนในระบบเป็นรายบุคคล
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3) ผู้สมัครสอบต้องดาเนินการสมัครสอบและชาระเงินตามกาหนดเวลาที่ สทศ. กาหนด หากเกิดปัญหาในการ
ดาเนินการให้ผู้สมัครสอบ ติดต่อ สทศ. โดยด่วน ทั้งนี้ สทศ. จะพิจารณารับสมัครสอบเฉพาะผู้สมัครสอบที่
ดาเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนของการสมัครสอบเท่านั้น
4. การชาระเงินค่าสมัครสอบ
4.1 ค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ
4.2 วิธีการชาระเงิน
น าเอกสารใบสมั ค รสอบไปช าระเงิ น ที่ เ คาน์ เ ตอร์ ข องธนาคารกรุ ง ไทยได้ ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ
โดยธนาคารจะเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม 10 บาท และเอกสารส่ ว นล่ า ง พร้ อ มส่ ง คื น เอกสารส่ ว นบนของ
ใบสมัครสอบให้ผู้สมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบหลักฐานการชาระเงินให้ถูกต้อง
ตรงตามข้อมูลผู้สมัครสอบ
4.3 หลังจากการชาระเงินให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบสถานะการชาระเงินทางเว็บไซต์ หากสถานะการ
ชาระเงินไม่เปลี่ยน ภายใน 2 วัน ให้ติดต่อ สทศ. โดยด่วน
4.4 สทศ. จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. สนามสอบ
5.1 การสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สทศ. กาหนดจัดการทดสอบในจังหวัด 4 ภูมิภาค สาหรับการสอบครั้งที่ 3
จะจัดสอบในจังหวัดที่มีศูนย์เครือข่ายของ สทศ. ประจาอยู่ รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1/2558
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
ขอนแก่น
นครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 2/2558
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
ขอนแก่น
สงขลา

ครั้งที่ 3/2558
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
ขอนแก่น
สงขลา
นครศรีธรรมราช
พิษณุโลก
นครราชสีมา
ชลบุรี

5.2 สทศ. จะเปิดสนามสอบในจังหวัดที่นอกเหนือจากข้อ 5.1 ในกรณีที่ต้นสังกัดได้แจ้งความประสงค์ขอให้เปิด
สนามสอบ และจะต้องมีผู้ที่จะสมัครสอบมากกว่า 300 คนขึ้นไป
6. การจัดการทดสอบในรูปแบบระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
สทศ. ได้ดาเนินการจัดทาระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เพื่อเป็นการขยายโอกาส
ทางการทดสอบให้ผู้เข้ารับการทดสอบมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายตอบสนองการจัดการทดสอบหลายครั้ง และรองรับ
รูปแบบของข้อสอบที่ใช้สื่อสารสนเทศต่างๆ ซึ่งการทดสอบด้วยกระดาษไม่สามารถทาได้ รวมทั้งเพื่อให้การดาเนินการ
จั ด การทดสอบเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใสและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และลดข้ อ จ ากั ด ในเรื่ อ งของระยะเวลา
ทรั พ ยากรและค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการจั ด การทดสอบ โดย สทศ . ได้ จั ด ตั้ ง
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ศูนย์เครือข่ายทั้ง 9 แห่งกระจายทุกภูมิภาค เพื่อรองรับการดาเนินการจัดการทดสอบ E-Testing

และสาหรับการ

ให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่กาหนดการสอบในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 จะมีการจัดการทดสอบทั้งด้วยกระดาษ และการทดสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ผู้สนใจสามารถเลือกการทดสอบได้ทั้งสองรูปแบบ โดยจะจัด สนามสอบในศูนย์เครือข่ายของ
สทศ. ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่
กรุงเทพมหานคร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา

7. การประกาศผลการทดสอบ
สทศ. จะประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

ในระบบการสอบครูรายบุคคลตาม

กาหนดการที่ระบุ ทั้งนี้ หากผู้เข้าสอบได้รับผลคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับการพัฒนาด้านการสร้าง
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
และจะได้รับการพัฒนาเป็นครูเครือข่ายของ สทศ. และเป็นผู้เขียนข้อสอบมืออาชีพ (Item writer) ต่อไป
8. การติดต่อ
ผู้สมัครสอบที่มีปัญหาในการดาเนินการใดๆ หรือประสงค์จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
สามารถติดต่อ สทศ. ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-217-3800 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. ในวันทาการหรือ
โทรสารหมายเลข 02-219-2996 (ระบบอัตโนมัติ)
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์)
ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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