
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

  เรื่อง  การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา ดวยขอสอบมาตรฐาน DRU Test 
........................................... 

 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาและ
บุคลากร กอปรกับที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหนักศึกษาทุกคนทดสอบความรูภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาท่ีสถาบันสรางข้ึน และอาจพิจารณานําผลการทดสอบลงในใบรับรองผลการศึกษาหรือ
จัดทําเปนประกาศนียบัตร โดยใหเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2559  เปนตนไปนั้น เพ่ือเปนการตอบสนองนโยบาย
ดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําประกาศเร่ือง การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ดวยขอสอบมาตรฐาน DRU Test  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  
จึงกําหนดเกณฑการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาไวดังตอไปนี้ 

 

1. ใหนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2559 เปนตนไป ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานดวย
แบบทดสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นคือ DRU Test ใหผานเกณฑตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดกอนจบการศึกษา 

2. นักศึกษาที่ เขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป จะตองทําขอสอบใหผานเกณฑ  
(ตามเกณฑการผานของนักศึกษาแนบทาย) ซึ่งเปนระดับที่ผูสอบสามารถพูด เขียน และจับใจความ
สําคัญของขอความทั่วๆ ไปได เม่ือเปนหัวขอท่ีคุนเคย หรือสนใจ เชน การทํางาน โรงเรียน 
เวลาวาง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการเดินทางในประเทศท่ีใช
ภาษาได สามารถบรรยายประสบการณ เหตุการณ ความฝน ความหวัง พรอมใหเหตุผลส้ันๆ ได 

3. ใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2559 สอบ DRU Test โดยใชเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด (ตามเกณฑการผานของนักศึกษาแนบทาย) โดยไมตองเสียคาใชจาย ท้ังนี้เน่ืองจาก
ขอจํากัดของเวลาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอยกวานักศึกษาท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 
2559 

4. นักศึกษาตามขอท่ี 1 – 2 สามารถเขาสอบโดยไมเสียคาใชจายได 3 ครั้ง หากไมผานจะตองเสีย
คาใชจายครั้งละ 200 บาทในการสอบครั้งตอไป จนกวาจะผาน 

5. บันทึกผลการสอบและความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาลงใบเกียรติบัตร 
  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ  7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง) 

                                                                               อธิการบดี    
  



เกณฑการผานของนักศึกษาและขอความปฏิบตัิของผูสอน 
 

 เพื่อใหการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษลงสูการปฏิบัติอยางแทจริง มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนด
เกณฑการสอบผานขอสอบ DRU Test ดังนี้ 
  

1. นักศึกษา 
1.1  นักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนไปจะตองสอบ  DRU Test ใหได

คะแนนไมตํ่ากวา 41 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งเม่ือเทียบกับกรอบ Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) จะอยูในระดับ B1 หาก
ยังไมผานเกณฑท่ีกําหนด นักศึกษาจะตองสอบจนกวาจะผาน กอนจบการศึกษา 

1.2 นักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2559 ทุกคนตองเขารับการทดสอบ DRU Test 
กอนจบการศึกษา แตไมมีการกําหนดเกณฑการผาน  

1.3 นักศึกษาที่มีผลการสอบในระดับ ๔๑ คะแนนขึ้นไป จะไดรับใบเกียรติบัตรจาก       
ศูนยภาษา 
 

2. ผูสอน 
2.1 ผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2.1.1 การเรียนการสอนในชั้นเรยีน 
- เนนวิธีสอนแบบ active learning ใหผูเรียนเกิดการใฝรู พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให

เกิดข้ึนกับผูเรียน ลดบทบาทตัวเองเปนผูแนะนํา ช้ีแนวทาง แตใหนักศึกษาไดฝกทักษะผานส่ือหรือกิจกรรมตางๆ 
อยางสรางสรรคมากข้ึน 

- ใชภาษาอังกฤษในการสอนและการทํากิจกรรมกับผูเรียน ใชเทคนิคการสอนใหผูเรียน
สื่อสารไดมากขึ้น ผานกิจกรรมกลุม เดี่ยว ถาเปนวิชาปฏิบัติ เชน การเขียน ควรใหผูเรียนไดฝกเขียน เชน  
เขียนไดอารี่ เขียนเลาประสบการณ เหตุการณประทับใจ และตรวจสอบความถูกตอง พรอมให feedback  
กับผูเรียน ฝกทักษะการฟง-พูด ดวยการใหผูเรียนไดฟงและโตตอบกับเจาของภาษา หรือสื่อการเรียนท่ีออกแบบ
มาเพ่ือการฝกทักษะฟง-พูด  การสรางสถานการณจําลอง บทบาทสมมุติ หรือกิจกรรมอื่นๆท่ีเนนใหผูเรียนไดฝก
ทักษะการสื่อสารมากขึ้น และฝกทักษะการอานดวยกลยุทธการสอนการอานที่ทันสมัย อานจากสื่อตางๆทั้งที่เปน
สื่อสิ่งพิมพท่ีเปนเอกสารจริง (authentic texts) และสื่ออิเลคทรอนิกสอื่นๆ 

- วัดและประเมินผลอยางสมเหตุสมผล ออกขอสอบวัดในสิ่งท่ีไดสอน หรือไดมอบหมาย
งานใหทํา เพ่ือใหผูเรียนไดมีกําลังใจและเรียนอยางมีจุดมุงหมาย 

2.1.2 กิจกรรมนอกหลักสูตร 
- แนะนําแหลงเรียนรูนอกช้ันเรียน และมอบหมายใหผูเรียนไดฝกทักษะภาษาอังกฤษ

นอกชั้นเรียน เชน การเรียนภาษาอังกฤษจาก YouTube   จากภาพยนตร ขาว บทความจากหนังสือพิมพ 
หนังสืออานนอกเวลา หรือแอพพลิเคชั่นเรียนภาษาอังกฤษฟรี เชน Echo English ฯลฯ แลวนํามาทดสอบ หรือ
ฝกพูดอภิปรายกันเปนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และมอบหมายใหผูเรียนเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเองจาก
โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู เชน โปรแกรม Ellis, Discovery, หรือ Tell me more  

- จัดทําคลินิกภาษา เพื่อแนะนํา หรือรับใหคําปรึกษาดานภาษาอังกฤษ 
- จัดใหมีชมรมภาษาอังกฤษ มีที่ปรึกษาชมรมท่ีมีความรูดานภาษาอังกฤษ 
- มอบหมายใหผู เรียนปฏิบัติการใชทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณจริง  

เชน การสัมภาษณชาวตางชาติ การเปนลามอาสา เปนตน 
- ประชาสัมพันธโครงการหรือกิจกรรมทางภาษาอังกฤษและสงเสริมใหนักศึกษาเขารวม 



- กระตุนใหผูเรียนหมั่นทดสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษของตนเองดวยขอสอบ 
DRU Test หรือ TOEIC หรือขอสอบมาตรฐานสากลอ่ืนๆ เพื่อใหผูเรียนไดรูจุดเดน จุดดอยของทักษะภาษาของ
ตนเอง เพ่ือการปรับปรุงแกไข และเพ่ือใชเปนเอกสารรับรองความสามารถดานภาษาอังกฤษในการสมัครงาน 

2.2 ผูสอนในรายวิชาอ่ืนๆ 
- ปลูกฝงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษในวิชาชีพตางๆ  
- แนะนําแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมนอกชั้นเรียน เชน จาก YouTube หรือจาก

รายการภาษาอังกฤษท่ีหนวยงานของมหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น หรือโหลดภาษาอังกฤษฟรีจากแหลงตางๆ เพื่อการ
เรียนรูดวยตนเอง เชน Echo English ผาน application 

- เนนคําศัพทภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่ปรากฏในรายวิชาที่สอนเปนสื่อกลางประชาสัมพันธ
กิจกรรม โครงการดานภาษาอังกฤษท่ีหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัย   จัดทําขึ้นและสนับสนุนใหผูเรียนเขา
รวม 

- พัฒนาภาษาอังกฤษของผูสอนเอง ผานชองทางตางๆ เชน การเขาอบรม การเรียนดวย
ตนเองจากสื่อตางๆ การสอบ ฯลฯ 

2.3 อาจารยทีป่รึกษา 
- ติดตามการเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา การทดสอบ ผลการ

เรียนภาษาอังกฤษ ฯลฯ อยางจริงจัง จัดใหมีสมุดบันทึกกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษ พรอมการลงนามของ
วิทยากร เพื่อชวยใหนักศึกษาภายใตการดูแลมีทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเพื่อให
สามารถแขงขันไดในการสมัครเขาทํางาน 
          

ความหมายของคะแนน DRU Test (100 คะแนน) 
ระดับ (DRU Test) CEFR ความหมายของคะแนน 

Proficiency 
ระดับคลองแคลว 
(91% – 100%) 

C2 

     ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีเยี่ยมใกลเคียงเจาของภาษา สามารถใชภาษามาตรฐานได
อยางสละสลวย ถูกตองตามจุดประสงคที่จะสื่อสารไดดี สามารถอาน บทความท่ีเปนภาษาตนฉบับ 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวรรณกรรม) ไดเขาใจ สามารถ และเลือกใชภาษาสําหรับพูดและเขียนไดอยาง
เหมาะสม 

Advanced  
ระดับสูง 

(79% - 90%) 
C1 

     ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาวๆที่ซับซอนในหัวขอหลากหลาย และเขาใจความหมายแฝงไดสามารถ
แสดงความคิดความรูสึกของตนไดอยางเปนธรรมชาติ โดยไมตองหยุดคิดหาคําศัพท สามารถใชภาษาทั้งใน
ดานสังคมการทํางาน หรือดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนขอความที่ซับซอนได
อยางชัดเจนและถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ พรอมทั้งสามารถใชคําเชื่อมประโยคไดอยางถูกตอง 

Upper intermediate 
ระดับกลางตอนปลาย 

(61% - 78%) 
B2 

     ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาในระดับดี สามารถใชภาษา พูดและเขยีนไดแทบทุกเรื่อง อยาง
ถูกตอง และคลองแคลวขึ้น รวมทั้งสามารถจะอานและทําความเขาใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได 

Intermediate ระดับกลาง  
(41% – 60%) 

B1 
     ผูเรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสําคัญของขอความทั่วๆไปได เมื่อเปนหัวขอท่ีคุนเคย หรือสนใจ 
เชน การทํางาน โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทางใน
ประเทศที่ใชภาษาได สามารถบรรยายประสบการณ เหตุการณ ความฝน ความหวัง พรอมใหเหตุผลสั้นๆได 

Elementary  
ระดับเริ่มเรียน 
(26% – 40%) 

A2 

     ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคในชีวิตประจําวันในระดับกลางเชน ขอมูลเก่ียวกับครอบครัว การ
จับจายใชสอย สถานที ่ภูมิศาสตร การทํางาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนขอมูลทั่วไป 
และการใชชีวิตประจําวัน สามารถบรรยายความฝน ความคาดหวัง ประวัต ิสิ่งแวดลอม และสิ่งอื่นๆที่
จําเปนตองใช 

Beginner  
ระดับเบื้องตน 
(0% - 25%) 

A1 
     ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคงายๆในชีวิตประจําวัน สามารถแนะนาํตัวเองและผูอื่น ทัง้ยังสามารถ
ตั้งคําถามเก่ียวกับบุคคลอื่นได เชน เขาอยูที่ไหน รูจักใครบาง มีอะไรบาง และตอบคําถามเหลานี้ได ทั้งยัง
สามารถเขาใจบทสนทนาเมือ่คูสนทนาพูดชาและชัดเจน 

 


