
การเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

บุคลากรทางการศึกษา โดยข้อสอบ Versant 



การเตรียมความพร้อม ส าหรับผู้เข้าสอบวัดระดบัภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ Versant

1.เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ เพือ่แสดงตัวตนของผู้สอบ
2.ผู้เข้าสอบต้องมอีเีมล์ ทีล่งท้ายด้วย @OBEC ทีล่งทะเบยีนผ่านระบบ Deep ให้เรียบร้อย
3.ผู้เข้าสอบต้องท าการปิดเคร่ืองโทรศัพทม์อืถอื ไม่แนะน าให้ตัง้ระบบส่ัน หรือปิดเสยีง
4.ผู้เข้าสอบท าการตรวจสอบอุปกรณห์ูฟัง แป้นคยีบ์อรด์ ว่าสามารถมองเหน็ตัวอักษรชัดเจน 

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดังรูป
5. ไมโครโฟนควรห่างจากริมฝีปาก 3-5 ซม.ระหว่างการสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้สอบใช้มอืจับไมโครโฟน
6. ผู้สอบมเีวลา 5 นาท ีในการฟังค าแนะน าก่อนการสอบ
7. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบจดโน๊ต ระหว่างสอบ
8. หากเกดิข้อขัดข้องระหว่างสอบ ขอให้ผู้เข้าสอบ ส่งสัญญาณโดยการ ยกมอื งดใช้เสียง
9. หากผู้สอบท าข้อสอบเสร็จก่อนเวลา ขอให้น่ังอยู่กับที่ และไม่ส่งเสยีงดังรบกวนผู้อืน่



Versant Web Testing Guide คู่มอืการเช็คระบบก่อนการสอบ 

1.System Check การเช็คระบบเคร่ืองคอมพวิเตอรท์ีใ่ช้สอบ

2.Internet Connection Check การเช็คระบบอินเทอรเ์น็ท

3.Headphone Volume Check การเช็คหฟัูง

4.Microphone Check การเช็คระบบไมโครโฟน

5.Environment Check การเช็คระบบเสียงรบกวน

มีทัง้หมด 5 ขั้นตอนดงันี้

เว็บไซตส์ าหรับเข้าเช็คระบบสอบ versantcheck.com



1.System Check การเชค็ระบบเคร่ืองคอมพวิเตอรท์ีใ่ช้สอบ

• Internet Explorer 11 หรือสูงกว่า 
• Chrome V.49 หรือสูงกว่า 
• Firefox V.47 หรือสูงกว่า 
• Safari 8 หรือสูงกว่า 

http://get.adobe.com/flashplayer/
ในกรณีให ้คลิ๊ก Allow จากน้ันท าการ คลิ๊ก Remember
และ คลิ๊ก Close

http://get.adobe.com/flashplayer/


เว็บไซตส์ าหรับเข้าเช็คระบบสอบ versantcheck.com

กดปุ่มยนืยัน

การเชค็ระบบเคร่ืองคอมพวิเตอรท์ีใ่ช้สอบ



กดปุ่มยนืยัน

Written/Spokenท าการเลือกแบบทดสอบทีต่อ้งการสอบ



1

ระบบท าการทดสอบโปรแกรม หากไม่มีข้อผิดพลาดจะขึน้ Success



ระบบท าการทดสอบอนิเทอรเ์นท หากไม่มีข้อผิดพลาดจะขึน้ Success

2



ระบบท าการทดสอบหฟัูง หากไม่มีข้อผิดพลาดจะขึน้ Success

3

กดปุ่มยนืยัน
กดปุ่มยนืยัน

กดปุ่มเพิม่เสียง



ระบบท าการทดสอบเสียงไมโครโฟน

Tips เทคนิคการทดสอบไมค์
1.ออกเสียงตามตดิต่อกัน 3
คร้ัง ว่า 1,2,3,4….
2.เปล่งเสียงใหต้วัชีวั้ด อยู่ตรง
กลางสีเขียว ถือว่าใช้ได้
3. หากเบาไปใหก้ดปุ่มปรับ
เสียง ด้านมุมบนขวามือ

กดปุ่มเพิม่เสียง



4

หากไม่มข้ีอผิดพลาดจะขึน้ Success



5

ระบบท าการทดสอบเสียงรบกวน หากไม่มข้ีอผิดพลาดจะขึน้ Success



จบขั้นตอนการทดสอบระบบเบือ้งตน้พร้อมเร่ิมตน้การสอบ



รายละเอยีดข้อสอบ เพือ่ใหผู้้สอบเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ

❑ ข้อสอบมทีัง้หมด 81 ข้อ
❑ แบ่งออกเป็น 9 parts โดยเร่ิม จาก A-I
❑ ใช้เวลาสอบ 50 นาที
❑ ข้อสอบเป็นการสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขยีน ใช้ระบบ AI





❖ พิมพต์ามลงิค ์Http://www.versanttest.com/scorekeeper/take-test

การเข้าหน้า URL เพือ่ท าการเข้าระบบทดสอบภาษาอังกฤษ

ใส่รหสั TINs  ตัวเลข 8 หลัก 12345678



กดปุ่มยนืยัน

ขั้นตอนที่ 1 มีค าแนะน าเพือ่เข้าสู่ระบบทดสอบภาษาอังกฤษ



ขั้นตอนที่ 2 มีค าแนะน าเพือ่เข้าสู่ระบบทดสอบภาษาอังกฤษ



ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่มยนืยัน

ใส่รหสั TINs  ตัวเลข 8 หลัก 

คียร์หสั TINs โดยมีตวัเลขทัง้หมด 8 หลัก ตามตัวอย่าง



กดปุ่ม Start

ขั้นตอนที่ 4 ค าอธิบายโครงสร้างของข้อสอบ เพือ่เข้าสู่ระบบทดสอบตามดา้นล่าง



Part A ข้อสอบการอ่าน ให้อ่านเสียงดังฟังชัด ภายใน 30 วนิาที ไม่จ าเป็นต้องอ่านจบ ข้อสอบ มี 1 ข้อ

ข้อสอบ มี 1 ข้อ



Part B ข้อสอบการอ่าน ฟังให้จบในแต่ละประโยค และอ่านออกเสยีงตามประโยคทีใ่ห้มา อ่านตามให้จบ

ข้อสอบ มี 2 ข้อ



Part C ข้อสอบการฟังและไวยากรณ์ ให้ค ามา และน ามาเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้อง

ข้อสอบ มี 2 ข้อ



Part D ข้อสอบการฟังและพูด ฟังบทสนทนา แล้วตอบค าถามตามความเข้าใจจากบทสนทนา

ข้อสอบ มี 2 ข้อ



Part E ขอ้สอบการเขียน ใหพ้ิมพข์อ้ความภายใน 60 วินาที เพ่ือวดัความคลอ่งแคลว่ รวดเรว็และความถกูตอ้ง

พมิพข้์อความ



Part F ข้อสอบไวยากรณ ์ให้เตมิค าในช่องว่าง โดยในแต่ละข้อใช้เวลา ข้อละ 25 วนิาท ี

ข้อสอบ มี 2 ข้อ

กดปุ่ม Nextเมือ่เสร็จแต่ละข้อ



Part H ขอ้สอบการอ่านและเขียน ใหอ้า่นขอ้ความภายใน 30 วินาที เม่ือขอ้ความหายไป ใหเ้รยีงขอ้ความใหม่ภายใน
90 วินาที โดยจบัเอาใจความส าคญั มาเรยีงใหม่



Part I ขอ้สอบการอ่านและเขียน ใหพ้ิมพส์รุปขอ้ความวา่คนเขียนมีความคดิเห็นอยา่งไร ตอบตามความเขา้ใจ
ใชเ้วลาในการเขียน 18 นาที เขียนใหไ้ด้ 25-50 ค า ท าทัง้ 2 ช่อง

พมิพข้์อความ

พมิพข้์อความ

กดปุ่ม Nextเมือ่เสร็จแล้ว



เสร็จสิน้การท าระบบทดสอบ

กดปุ่ม Finish



รายชื่อผู้ประสานงานโครงการทดสอบทกัษะภาษาอังกฤษ Versant

❑ภาคกลาง
คุณจันทมิา ฮริากะ ตดิต่อ 081 906-9239
คุณมยุรี สรรพเสวี ตดิต่อ 093 462-4782

❑ภาคตะวันออก
คุณจันทมิา ฮริากะตดิต่อ 081 906-9239

❑ภาคเหนือ
คุณวิรุฬ อัศวชัย ตดิต่อ 092 519-4635

❑ภาคใต้
คุณมยุรี สรรพเสวี ตดิต่อ 093 462-4782

❑ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณวรรณกร มูลค า ตดิต่อ 084 359-8239


