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ระบบออนไลนข์อ้สอบ PISA  
http://ipst-pisatest.ipst.ac.th/ 

 
 

ระบบออนไลนข์อ้สอบ PISA ประกอบดว้ย 
 
 1. ระบบออนไลนข์อ้สอบ PISA ทไีดร้บัอนุญาตใหเ้ผยแพร ่เป็นระบบ
สารสนเทศทใีชเ้ผยแพรต่ัวอยา่งขอ้สอบ PISA ทอีนุญาตใหเ้ผยแพร ่ซงึพัฒนาโดย OECD 
ประกอบดว้ยขอ้สอบวชิาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และการอา่น 
 2. ระบบออนไลนข์อ้สอบดา้นการแกป้ัญหาแบบรว่มมอื เป็นระบบสารสนเทศที
ใชเ้ผยแพรต่ัวอยา่งขอ้สอบดา้นการแกปั้ญหาแบบรว่มมอื (Collaborative Problem Solving: 
CPS) ซงึเป็นขอ้สอบทสีอดคลอ้งกับแนวทางการประเมนิของ PISA 2015 ทพัีฒนาโดย สสวท. 
 สําหรับการลงทะเบยีนเขา้ใชง้านระบบออนไลน์ขอ้สอบ PISA นัน สามารถใชช้อืผูใ้ช ้
(User Name) เดยีวกันไดท้งัระบบออนไลน์ขอ้สอบ PISA ทไีดรั้บอนุญาตใหเ้ผยแพร ่และ 
ระบบออนไลน์ขอ้สอบดา้นการแกปั้ญหาแบบรว่มมอื 
 
 ระบบออนไลน์ขอ้สอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศทเีผยแพรข่อ้สอบทเีนน้การคดิ
วเิคราะหแ์ละการแกปั้ญหา ในดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์การอา่น และการแกปั้ญหาแบบ
รว่มมอื เพอืใหผู้เ้รยีนสามารถนําความรูแ้ละทักษะกระบวนการทไีดเ้รยีนไปใชใ้นการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ ในชวีติประจําวัน อันจะสง่ผลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสงูขนึ
ตามลําดับ ระบบออนไลนข์อ้สอบ PISA นี ประกอบดว้ย 
 1. ระบบออนไลนข์อ้สอบ PISA ทไีดร้บัอนุญาตใหเ้ผยแพร ่เป็นระบบ
สารสนเทศทใีชเ้ผยแพรต่ัวอยา่งขอ้สอบ PISA ท ีOECD อนุญาตใหเ้ผยแพร ่ประกอบดว้ย
ขอ้สอบวชิาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และการอา่น 
 2. ระบบออนไลนข์อ้สอบดา้นการแกป้ัญหาแบบรว่มมอื เป็นระบบสารสนเทศที
ใชเ้ผยแพรต่ัวอยา่งขอ้สอบดา้นการแกปั้ญหาแบบรว่มมอื (Collaborative Problem Solving: 
CPS) ซงึเป็นขอ้สอบทสีอดคลอ้งกับแนวทางการประเมนิของ PISA 2015 ทพัีฒนาโดย สสวท. 
 ระบบออนไลน์ขอ้สอบ PISA สามารถใชไ้ดก้ับคอมพวิเตอร ์แทบเล็ต และสมารท์
โฟน โดยรองรับการใชง้านกบัเว็บเบราเซอรท์กุประเภท ทัง Microsoft Internet Explorer 
(เวอรช์นั 11 ขนึไป) Mozilla Firefox (เวอรช์นั 32 ขนึไป) และ Google Chrome (เวอรช์นั 36 
ขนึไป) อยา่งไรก็ตาม Google Chrome เป็นเว็บเบราเซอรท์เีหมาะสมตอ่การใชง้านมากทสีดุ 
 
สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) 
เลขท ี924 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
โครงการประเมนิผลนกัเรยีนรว่มกบันานาชาต ิ(Programme for International 
Student Assessment หรอื PISA) 
โทรศัพท ์ 0 2392 4021 ตอ่ 2303 
โทรสาร 0 2382 3240 
e-mail pisa@ipst.ac.th 
สํานกัวจิยัและประเมนิมาตรฐานการศกึษาวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
โทรศัพท ์ 0 2392 4021 ตอ่ 1203-1209 , 0 2712 3606 
โทรสาร 0 2712 3602 
e-mail standard@ipst.ac.t 
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วธิกีารสมคัร 
 

วธิกีารสมัครเขา้ใชง้านระบบออนไลน์ขอ้สอบ PISA 
การจัดการและตังคา่บัญชผีูใ้ช ้
กรณีทลีมืรหัสผ่าน 
วธิกีารสมคัรเขา้ใชง้านระบบออนไลนข์อ้สอบ PISA 
(กลับไปทสีารบัญ) 
สําหรับผูท้สีนใจจะเขา้ใชง้านระบบออนไลนข์อ้สอบ PISA จะตอ้งทําการสมัครเป็นสมาชกิของ
ระบบกอ่น โดยมขีันตอนและรายละเอยีดดงัตอ่ไปน ี
 
1.คลกิ สรา้งบัญชผีูใ้ชใ้หม ่ซงึจะอยูบ่รเิวณมมุขวาบนในกรอบสแีดงดงัรปูขา้งลา่ง 

 
 
หรอืคลกิ ลงทะเบยีน เพอืเขา้สูร่ะบบสมัครสมาชกิใหมไ่ดเ้ชน่เดยีวกนั 

 
 
2.กรอกขอ้มลู Username (ชอืผูใ้ช)้, E-mail address, Password (รหัสผ่าน), ยนืยัน 
Password, ชอื, นามสกลุ, ประเภทของสมาชกิ และ โรงเรยีน/หน่วยงาน ดังรปู จากนันคลกิ 
สรา้งบัญชผีูใ้ชใ้หม ่ในกรอบสแีดงดงัรปูขา้งลา่ง 
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3.ทา่นจะไดรั้บอเีมลจากระบบออนไลน์ขอ้สอบ PISA โดยระบบจะสง่อเีมลไปยังอเีมลทไีดก้รอก
ไวใ้นขันตอนทแีลว้ (2) เมอืไดรั้บและเปิดอา่นอเีมลแลว้ ใหทํ้าการคลกิลงิกท์ปีรากฏในกรอบสี
แดงดงัรปู 
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หมายเหต:ุ หากไมพ่บอเีมลในกลอ่งอเีมลขาเขา้ ใหต้รวจสอบกลอ่งอเีมลขยะ (Junk) ในบัญชี
อเีมลของทา่นเมอืทําการคลกิลงิกต์ามทรีะบไุวด้งักลา่ว จะเป็นการเขา้สูร่ะบบโดยอัตโนมัต ิและ
สามารถเรมิใชง้านระบบได ้
 
4.หลังจากนันจะสามารถทําการ Log in เพอืเขา้ใชร้ะบบออนไลน์ขอ้สอบ PISA ไดโ้ดยใสช่อื
ผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านลงในชอ่ง Username และ Password ตามลําดับและคลกิ Log in ในกรอบสี
แดงดงัรปู 

 
 
5.หลังจาก Log in แลว้ ทา่นสามารถเลอืกเขา้ใชง้านระบบออนไลน์ขอ้สอบ PISA ทไีดอ้นุญาต
ใหเ้ผยแพร ่หรอื ระบบออนไลน์ขอ้สอบดา้นการแกปั้ญหาแบบรว่มมอื ในกรอบสแีดงดังรปู 
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การจดัการและตงัคา่บญัชผีูใ้ช ้
1.เพอืเขา้สูเ่มนูการจัดการและตังคา่บัญชผีูใ้ช ้ใหค้ลกิทชีอืผูใ้ชข้องตนเองดงัภาพ 
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2.จากนันจะเขา้สูเ่มนูแสดงประวัตกิารทําโจทย ์ใหค้ลกิท ีบัญชผีูใ้ช ้ในกรอบสแีดงดังภาพ 

 
3.จากนันจะเขา้สูเ่มนูแสดงรายละเอยีดของบัญชผีูใ้ช ้ใหค้ลกิท ีEdit ในกรอบสแีดงเพอืเขา้สู ่
เมนูการจัดการและตังคา่บัญชผีูใ้ช ้ดงัรปู 
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โดยจะสามารถแกไ้ขรหัสผ่าน, ทอียูอ่เีมล, ภาพประจําตัว, ชอื, นามสกลุ, ประเภทสมาชกิ และ 
โรงเรยีน เมอืแกไ้ขขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ใหค้ลกิ บันทกึ ในกรอบสแีดงดงัรปู เพอืบันทกึการแกไ้ข
ขอ้มลู 
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กรณีทลีมืรหสัผา่น 
(กลับไปทสีารบัญ) 
ในกรณีทลีมืรหัสผ่าน ตอ้งทําการขอรหัสผ่านใหม ่ตามขันตอนตอ่ไปน ี
1.คลกิท ีขอรหัสผ่านใหมใ่นกรอบสแีดงดังรปู 
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2.จากนันใหทํ้าการใสช่อืผูใ้ชห้รอืทอียูอ่เีมลลงในชอ่ง Username หรอื e-mail address และ
คลกิ สง่รหัสผ่านใหม ่ในกรอบสแีดงดังรปู 

 
 
3.จากนัน ทา่นจะไดรั้บอเีมลจากระบบออนไลน์ขอ้สอบ PISA โดยระบบจะสง่อเีมลไปยังอเีมลที
ไดก้รอกไวใ้นขันตอนทแีลว้ เมอืไดรั้บและเปิดอา่นอเีมลแลว้ ใหทํ้าการคลกิลงิกท์ปีรากฏใน
กรอบสแีดงดงัรปู 
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หมายเหต:ุ หากไมพ่บอเีมลในกลอ่งอเีมลขาเขา้ ใหต้รวจสอบกลอ่งอเีมลขยะ (Junk) ในบัญชี
อเีมลของทา่น 
เมอืทําการคลกิลงิกต์ามทรีะบไุวด้ังกลา่ว จะเป็นการเขา้สูเ่มนูตงัคา่รหัสผ่านใหม ่ใหผู้ใ้ชค้ลกิท ี
Log in ในกรอบสแีดงดังรปู 

 
 
4.จากนันจะเขา้สูเ่มนูการจัดการและตังคา่บญัชผีูใ้ช ้ผูใ้ชส้ามารถทําการตังคา่ Password 
(รหัสผ่าน) ใหม ่พรอ้มทังยนืยัน Password ใหถ้กูตอ้ง นอกจากนี ผูใ้ชย้ังสามารถตังคา่ทอียู่
อเีมล, ภาพประจําตัว, ชอื, นามสกลุ, ประเภทสมาชกิ และ โรงเรยีน เมอืแกไ้ขขอ้มลูเรยีบรอ้ย
แลว้ใหค้ลกิ บนัทกึ ในกรอบสแีดงดงัรปู เพอืยนืยันรหัสผ่านใหมแ่ละบันทกึการแกไ้ขขอ้มลู 
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