


บริการต่างๆ

ของศูนย์ภาษา



1.

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ด้านภาษาต่างประเทศ

และวัฒนธรรมต่างชาติ



 หนังสือ / ต ารา

 คู่มือเตรียมสอบ

 นวนิยาย

 พจนานุกรม



โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ



Place your screenshot here

 คลิปวิดีโอเพื่อการเรียน

ภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ

https://lc.dru.ac.th/LCTUBE
/

https://lc.dru.ac.th/


2.

บริการวิชาการ

ด้านภาษาต่างประเทศ



จุลสาร/วารสาร



โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ือการพัฒนาทักษะ

ทางภาษา



3.

ทดสอบความรู้

ด้านภาษาอังกฤษ



DRU Test คืออะไร ?
เป็นการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับป.ตรี

ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่

ก าหนดให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องทดสอบทักษะ

ภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนจบการศึกษา



“เกณฑ์การผ่าน DRU Test“

มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบ DRU Test  

ให้ได้คะแนน ดังนี้

นักศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่ต ากว่า 41 คะแนน

นักศึกษาระดับ ป.โท ไม่ต ากว่า 61 คะแนน

นักศึกษาระดับ ป.เอก ไม่ต ากว่า 79 คะแนน

จาก 100 คะแนน ก่อนส าเร็จการศึกษา

นักศึกษาสามารถสอบก่ีคร้ังก็ได้จนกว่าจะผ่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



Please rename in Zoom Meeting to 

“Student Code and Name” and turn 

on your camera on during the 

test.



“The DRU Test Score“

Bachelor’s degree at least 41

นักศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่ต่ ากว่า 41

Master’s degree at least 61

นักศึกษาระดับ ป.โท ไม่ต่ ากว่า 61

Doctor’s degree at least 79

นักศึกษาระดับ ป.เอก ไม่ต่ ากว่า 79



30 ข้อ

ผู้เข้าสอบจะได้ฟังโจทย์

เป็นภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง

ในบริบทที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจ าวัน

ส่วนต่างๆ ของข้อสอบ DRU Test

Listening Structure Reading

30 ข้อ

ผู้เข้าสอบจะต้อง

ตอบค าถามจากสิ่งที่อ่าน

40 ข้อ

ผู้เข้าสอบจะต้อง

เลือกค าตอบที่ถูกต้อง 

โดยรูปแบบค าถามจะเป็น

แบบเติมประโยค

ให้สมบูรณ์ หาจุดผิด



Online

ลงทะเบียนล่วงหน้า

กับศูนย์ภาษา

(Facebook Fan 

Page : LC DRU)

Paper-based

ลงทะเบียนล่วงหน้า

กับศูนย์ภาษา

(Facebook Fan 

Page : LC DRU)

Offline

ผ่านเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

ณ ห้องศูนย์ภาษา

ในวันและเวลาท าการ

Computer-based

รูปแบบการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน DRU Test

Computer-based



ออนไลน์ออฟไลน์ Paper-based

ข้ันตอนการสอบ DRU Test



เกณฑ์การวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ



English Discoveries
โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ



“เกณฑ์การผ่าน English Discoveries“
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้นักศึกษาท่ีต้องการสอบ English Discoveries 

แทน DRU Test ปฎิบัติตามเกณฑ์ ดังน้ี

นักศึกษาระดับ ป.ตรี ระดับ Basic 3 ไม่ต ากว่า 90 คะแนน

นักศึกษาระดับ ป.โท ระดับ Intermediate ไม่ต ากว่า 90 คะแนน

นักศึกษาระดับ ป.เอก ระดับ Advance ไม่ต ากว่า 90 คะแนน

นักศึกษาสามารถสอบได้ ” 2 คร้ัง”

หากสอบไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องท าบทเรียนให้ครบ 12 ช่ัวโมง

จึงจะสามารถ “สอบใหม่ก่ีคร้ังก็ได้” จนกว่าจะผ่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



ข้ันตอนการใช้งาน English Discoveries
https://lc.dru.ac.th/Self_directed/eng_dis



เวลาท าการ

จันทร์ - ศุกร์ และอาทิตย์

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิดท าการ วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด



“



ข้อมูลติดต่อ ศูนย์ภาษา มรธ. กทม.
❑ ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 3

❑ โทร : 02-890-1801 - 8 ต่อ 30310

❑ E-mail : language.dru@dru.ac.th

❑ Website : http://lc.dru.ac.th

❑ Facebook Fan Page : LC DRU



ข้อมูลติดต่อ ศูนย์ภาษา มรธ. สป.
❑ ที่ตั้ง : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา

(อาคาร 4) ชั้น 1 ห้อง 4104

❑ โทร : 02-325-2010 ต่อ 20410

❑ Facebook Fan Page :

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ



See you then!
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