
 

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เรื่อง  การให้บริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
-------------------------------------------------  

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะครู อาจารย์ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  และเป็น 
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน ส าหรับการรองรับนโยบายในการใช้คะแนนการทดสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มัธยมศึกษาปีที่  3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2555  
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จึงได้จัดท าโครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครู
ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประจ าปีการศึกษา 2555  ขึ้น 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ  ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรออกประกาศ เพื่อก าหนดรายละเอียดการให้บริการ 
การทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ดังนี้ 

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
ครู อาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  และผู้สนใจทั่วไป 
 

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

คร้ังการสอบ 
กิจกรรม 

คร้ังที่  1/2555 คร้ังที่  2/2555 คร้ังที่  3/2555 

ลงทะเบียนรับสมัครสอบ 1 – 20 มิถุนายน  2555 11 – 30 กรกฎาคม 2555 20 - 30 สิงหาคม 2555 
ช าระเงิน 1 – 21 มิถุนายน  2555 11 – 31 กรกฎาคม 2555 20 – 31 สิงหาคม 2555 
เลือกจังหวัดที่จะไปสอบ 1 – 21 มิถุนายน  2555 11 – 31 กรกฎาคม 2555 20 – 31 สิงหาคม 2555 
ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ 
สถานที่สอบ 

27 มิถุนายน 2555 7 สิงหาคม 2555 10 กันยายน 2555 

ก าหนดการสอบ 7 กรกฎาคม 2555 18 สิงหาคม 2555 15 กันยายน 2555 
ประกาศผลสอบ 13  กรกฎาคม 2555 24 สิงหาคม  2555 21 กันยายน  2555 

หมายเหตุ.-  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ 
 สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ 
 และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  23.59  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ 
  

การเปิด-ปิดระบบการช าระเงิน 
 สทศ. จะเปิดระบบการช าระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับช าระเงิน 
 และปิดระบบการรับช าระเงินในเวลา  23.59  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับช าระเงิน 

http://www.niets.or.th/


3. วิธีการสมัครสอบและเงื่อนไขการสมัครสอบ 
 
วิธีการสมัครสอบ 

ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบการรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน 
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 าเนินการดังต่อไปนี้ 

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

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

3) น าใบสมัครสอบที่พิมพ์ออกมาไปช าระเงินที่ผู้รับบริการช าระเงินตามที่ก าหนด 
4) ผู้สมัครสอบตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินโดยการเข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร” 
ขั้นตอนที่ 3 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสอบ 
เมื่อผู้สมัครสอบได้ท าการช าระเงินและตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ

เข้ามาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ และ พิมพ์ใบเข้าห้องสอบอีกครั้ง ตามก าหนดการ 
ที่ได้ระบุไว้ในก าหนดการรับสมัครสอบ 

 
 เงื่อนไขการสมัครสอบ 

1) ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบคร้ังใดก็ได้ โดยให้สมัครสอบเป็นคร้ังๆ  ตามก าหนดรับสมัครสอบ 
2) ผู้สมัครสอบต้องด าเนินการสมัครสอบและช าระเงินตามขั้นตอนในระบบเป็นรายบุคคล 
3) ผู้สมัครสอบต้องด าเนินการสมัครสอบและช าระเงินตามก าหนดเวลาที่  สทศ. ก าหนด  หากเกิดปัญหา

ในการด าเนินการให้ผู้สมัครสอบ ติดต่อ สทศ.  โดยด่วน  ทั้งนี้  สทศ. จะพิจารณารับสมัครสอบเฉพาะ
ผู้สมัครสอบที่ด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนของการสมัครสอบเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 

http://www.niets.or.th/


4. การช าระเงินค่าสมัครสอบ 
4.1 ค่าสมัครสอบ  200  บาทต่อครั้งการสอบ 
4.2 วิธีการช าระเงิน 

น าเอกสารใบสมัครสอบไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม  10  บาท  และเอกสารส่วนล่าง พร้อมส่งคืนเอกสารส่วนบนของ 
ใบสมัครสอบให้ผู้สมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน  หรือสามารถช าระเงินผ่านตู้อัตโนมัติ ATM  ตามขั้นตอน 
ที่ระบุไว้ในระบบ 

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

4.4 สทศ. จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 
 

5. สนามสอบ 
สทศ. จะเปิดสนามสอบในจังหวัด 
5.1 กรุงเทพมหานคร 
5.2 เชียงใหม่ 
5.3 สงขลา 
5.4 ขอนแก่น 
5.5 สนามสอบในจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น  สทศ. อาจพิจารณาเปิดสนามสอบเพิ่มเติมให้ 

โดยจะต้องมีจ านวนผู้สมัครสอบไม่น้อยกว่า  300 คน  โดยขอให้หน่วยงานต้นสังกัด (สพป / สพม / 
ส านักการศึกษา กทม .  /  เมืองพัทยา /  ส านักงานส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ นจั งหวัด ) 
แจ้งความประสงค์มายัง สทศ. โดยระบุจ านวนผู้สมัครสอบ และสถานที่ที่สามารถจัดเป็นสนามสอบได้ 
มาเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในก าหนดการรับสมัครสอบที่ สทศ. ระบุ 

 
6. เกณฑ์คะแนน 

ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการทดสอบและได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  60  จึงจะได้รับวุฒิบัตร 
จาก สทศ. 

 
7. การติดต่อ 

ผู้สมัครสอบที่มีปัญหาในการด าเนินการใดๆ หรือประสงค์จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
สามารถติดต่อ สทศ. ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  02-217-3800  ตั้งแต่เวลา 8.30 -  19.00  น. ในวันท าการ
หรือโทรสารหมายเลข 02-219-2996 หรือไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์  serviceniets@gmail.com 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่    24    พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 
 

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


