
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
ข้อสอบ PBRU English Placement Test คืออะไร? 
   PBRU English Placement Test คือขอ้สอบวดัระดบัความสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อ
ตรวจสอบวา่นกัศึกษามีระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษท่ีพร้อมต่อการศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษาหรือไม่  
 
การสอบ PBRU English Placement Test มีผลต่อนักศึกษาอย่างไร? 
 นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งสอบ PBRU English Placement Test และหากสอบ
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด นกัศึกษาจะมีสิทธิในการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปไดต้ามปกติ  

แต่หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชา 
Basic English เพื่อปรับพื้นฐานทกัษะภาษาองักฤษเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
เสียก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปได้
ตามปกติในภาคการศึกษาถดัไป 
 
เกณฑ์การสอบเป็นอย่างไร? 
 PBRU English Placement Test มีจ านวน 100 ขอ้ 100 คะแนนมีเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
 1. สอบได ้50 คะแนนข้ึนไป  = ผา่นเกณฑ ์
 2. สอบไดน้อ้ยกวา่ 49 คะแนน =  ไม่ผา่นเกณฑ ์

6. General Reading (การอ่านทัว่ไป) 15 ขอ้ ผูส้อบอ่านขอ้ความสั้นๆ ป้าย
ประกาศ โฆษณา ฯลฯ แลว้ตอบค าถาม เช่น 

      What does the notice say? 

         a. The library’s name is HOURS. 

         b. The library is not open on Sunday. 

             c. The library closes later on Saturday. 

              d. The library opens 5 days a week. 

            ค าตอบ คือ b.  
7. Academic Reading (การอ่านเชิงวชิาการ) 25 ขอ้ ผูส้อบอ่านบทความ 

ข่าว เอกสารทางธุรกิจ ฯลฯ แลว้ตอบค าถาม เช่น 
 

Soccer players learn many skills when playing soccer. Soccer 

players learn how to dribble and pass the ball. They also learn how 

to control the ball so they can eventually score. Most importantly, 

soccer players learn how to work together with their teammates. 

 
What is the main idea of the passage?  

a. It is very difficult to control the ball. 

b. Soccer players have to learn many skills. 

c. Passing the ball can get higher score. 

d. Working with teammates is important for soccer players. 

 

      ค  าตอบ คือ b. 
 

What is the most important thing in a soccer game? 

a. The rules      

b. Teamwork 

c. High Score 

d. The soccer field 

 

      ค  าตอบ คือ b. 
 

     คู่มอืสอบ 
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 2. Vocabulary (ค าศพัท)์ 10 ขอ้ ในแต่ละขอ้ให้ผูส้อบเลือกค าศพัทถู์กตอ้ง
และเหมาะสมกบับริบทของประโยคโจทยท่ี์สุดเป็นค าตอบ เช่น 
 Mr. Thomas works with me so, he is my _________. 

a. relative   c. parent 

  b. colleague   d. cousin 

       ค าตอบ คือ c. colleague 

 3. Short dialogues (บทสนทนาสั้น) 10 ขอ้ ในแต่ละขอ้ให้ผูส้อบเลือก
ประโยคท่ีสอดคลอ้งกบัโจทยม์ากท่ีสุด เช่น 
  A: What’s the weather like today? 

 B: ________________________. 

a. It’s cloudy.   c. I like snow. 

  b. It was cold last night. d. I don’t like it. 

ค าตอบ คือ a. It’s cloudy.  

 4. Conversation (บทสนทนายาว) 10 ขอ้ ผูส้อบจะตอ้งอ่านบทสนทนา
แลว้เลือกค าศพัทห์รือประโยคเพื่อท าใหก้ารสนทนาสมบูรณ์ท่ีสุด เช่น 
 A: My dad is in the hospital. I got a car accident yesterday. 

 B: ___________. How is he now? 

 A: He’s fine now but, he may have to stay in the hospital for a  

     couple more days. 

 

a. That’s terrific!  c. That’s fantastic! 

  b. That’s great!  d. That’s terrible! 

ค าตอบ คือ d. That’s terrible! 

 5. Grammar (ไวยากรณ์) 20 ขอ้ ให้ผูส้อบเลือกค าตอบท่ีท าให้ประโยค
ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เช่น 
  Several of the children ____ painting the wall with their fingers. 

a. is    c. are 

  b. was    d. were 

ค าตอบ คือ d. were 

 

 

 

จะเตรียมตัวสอบอย่างไร? 
 PBRU English Placement Test จะมีเน้ือหาภาษาองักฤษระดบัพื้นฐานถึง
ระดบักลาง ทั้งน้ีผูส้อบอาจเตรียมตวัสอบโดยค านึงถึงหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. ค าศัพท์และส านวน เพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีคุ้นเคย เช่น การ
ทกัทาย การสอบถามขอ้มูล การเดินทาง การซ้ือขาย การนดัหมาย การขอร้อง และ
สถานการณ์ต่างๆในชีวติประจ าวนั 
 2. โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เช่น pronouns, tenses, adverbs, 
adjectives, connecting words, prepositions, modals, conditional sentences เป็นตน้ 
 3. ทักษะการอ่านพื้นฐาน เช่น การอ่านป้ายประชาสัมพนัธ์ โฆษณา และ
การอ่านบทความสั้นๆ เพื่อหาหัวเร่ือง (topic) ใจความส าคญั (main idea) และ
รายละเอียด (detail) ของบทความต่างๆ  
ตัวอย่างข้อสอบเป็นอย่างไร? 
 PBRU English Placement Test มีจ  านวนขอ้สอบทั้งหมด 100 ขอ้ 100 
คะแนน แบ่งออกเป็น 7 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
1. Picture Description (10 คะแนน) 5. Grammar (20 คะแนน) 
2. Vocabulary (10 คะแนน)  6. General Reading (15 คะแนน) 
3. Short dialogues (10 คะแนน)  7. Academic Reading (25 คะแนน) 
4. Conversations (10 คะแนน) 
1. Picture Description (การอธิบายภาพ) 10 ขอ้ ในแต่ละขอ้จะมีรูปภาพ 1 รูป และ
ตวัเลือกประโยค 4 ประโยค ให้ผูส้อบเลือกประโยคท่ีอธิบายภาพได้ดีท่ีสุด เช่น                                    
    a. The road is being constructed. 

    b. The busses is getting into the building. 

    c. There are busses on the road. 

    d. People are getting on the bus. 

ค าตอบ คือ c. There are busses on the road. 
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