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คู่มือการจัดสอบ DRU Test 

 
 ข้อสอบ DRU Test เป็นข้อสอบที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดท าขึ้นเพ่ือทดสอบวัด
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ส าหรับนักศึกษา โดยข้อสอบ DRU Test                    
มีจ านวนทั้งสิ้น 100 ข้อ แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 

 Listening จ านวน  30 ข้อ 
 Structure จ านวน  40 ข้อ 
 Reading จ านวน 30 ข้อ 

เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

 
 ข้อสอบ DRU Test ถือเป็นเอกสารลับทางราชการ ไม่อนุญาตให้คัดลอก ส าเนา หรือถ่ายภาพข้อสอบ
โดยเด็ดขาด 
 
แนวปฏบิัติในการจัดสอบ DRU Test 
 บทบาทหน้าที่ของคณะท่ีจัดสอบ  

 ก่อนการสอบ 
1. ประสานศูนย์ภาษาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการก่อนวันจัดสอบ เพ่ือแจ้งความประสงค์ใน

การจัดสอบ DRU Test โดยระบุข้อมูล ดังนี้ 
1.1 วันและเวลาในการจัดสอบ (เวลาเริ่มสอบ) 
1.2 สถานที่ในการจัดสอบ (จ านวนห้องสอบ ชื่อหรือหมายเลขห้องสอบ) 
1.3 จ านวนและรายชื่อนักศึกษาผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบในแต่ละห้องสอบ 

หมายเหตุ ขอข้อมูลเป็นดิจิตอลไฟล์ และไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในใบรายชื่อ
เข้าสอบ 

2. จัดหาสถานที่ส าหรับจัดสอบ และจัดห้องสอบตามแนวปฏิบัติของศูนย์ภาษา 
3. จัดหากรรมการก ากับห้องสอบประจ าแต่ละห้อง โดยอย่างต่ า แต่ละห้องจะต้องมีกรรมการ

คุมสอบอย่างน้อย 1 คน 
4. และประสานกรรมการก ากับห้องสอบ เรื่องวัน เวลา สถานที่ในการจัดสอบ และแนวปฏิบัติ

ในการก ากับห้องสองให้กรรมการก ากับห้องสอบทราบ เพ่ือการจัดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือการจัดสอบ DRU Test 

5. แจ้งวัน เวลา สถานที่ในการจัดสอบ และแนวปฏิบัติในการสอบให้ผู้เข้าสอบทราบ 
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 ระหว่างการสอบ 

ก ากับให้การจัดสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติในคู่มือการจัดสอบ DRU Test 
 

 บทบาทหน้าที่ของกรรมการก ากับห้องสอบ 
 ก่อนการสอบ 

1. รับอุปกรณ์การสอบจากเจ้าหน้าที่ศูนยภาษา ดังนี้ 
1.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
1.2 ใบระบุเลขท่ีนั่งสอบ 
1.3 แผนผังที่นั่งสอบ 
1.4 แบบรายงานพฤติกรรมทุจริตในการสอบ 
1.5 กระดาษกาว 1 ม้วน 
1.6 ข้อสอบ (จ านวนตามระบุบนหน้าซอง) 
1.7 กระดาษค าตอบ (จ านวนตามระบุบนหน้าซอง) 
1.8 ดินสอ (จ านวนตามระบุบนหน้าซอง) 
1.9 ยางลบ (จ านวนตามระบุบนหน้าซอง) 
1.10 แผ่นซีดี 1 แผ่น 
1.11 สายเชื่อมต่อเสียง 1 เส้น 
1.12 เครื่องเล่นซีดี 1 เครื่อง 

2. ตรวจสอบจ านวนข้อสอบ กระดาษค าตอบ และอุปกรณ์การสอบต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอกับ
จ านวนผู้เข้าสอบหรือไม่ หากไม่เพียงพอให้ติดต่อเจ้าหน้าศูนย์ภาษาเพ่ือขอรับเพิ่มเติม                          

3. ตรวจสอบและจัดห้องสอบตามแนวปฏิบัติของศูนย์ภาษา 
4. จัดเรียงข้อสอบบนโต๊ะส าหรับผู้เข้าสอบ โดยสลับชุดข้อสอบตามที่ศูนย์ภาษาจัดเตรียมให้ 

ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาหมายเลข 1 ชุดข้อสอบ No. 9070707 
นักศึกษาหมายเลข 2 ชุดข้อสอบ No. 9080808 
นักศึกษาหมายเลข 3 ชุดข้อสอบ No. 9090909 

หมายเหตุ จัดเรียงข้อสอบโดยสลับชุดข้อสอบต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบตามจ านวน
ผู้เข้าสอบภายในห้องนั้น 

5. จัดเรียงดินสอและยางลบบนโต๊ะส าหรับผู้เข้าสอบ 
6. แสดงใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังที่นั่งสอบไว้ ณ ประตูทางเข้าสอบ พร้อมแจ้งให้ผู้เข้า

สอบตรวจสอบรายชื่อ เลขท่ีนั่งสอบและต าแหน่งที่นั่งสอบก่อนเข้าห้องสอบ 
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7. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบล่วงหน้า 20 นาทีก่อนเริ่มสอบ โดย 

7.1 ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนของผู้ เข้าสอบ (บัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตร
ประชาชน) ให้ถูกต้อง ตรงกับตัวตนของผู้เข้าสอบและเอกสารใบเซ็นชื่อเข้าสอบ  

หมายเหตุ หากไม่มีบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
ห้องสอบ 

7.2 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ 
7.3 ก าชับและตรวจสอบให้ผู้เข้าสอบเก็บสัมภาระ เอกสาร กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน 

และอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารทุกชนิดไว้ใต้เก้าอ้ีที่นั่งสอบของตนเอง ไม่อนุญาตให้น า
ขึ้นมาบนโต๊ะที่นั่งสอบตลอดช่วงเวลาการสอบ 

7.4 ก าชับให้ผู้เข้าสอบนั่งตามล าดับเลขท่ีนั่งสอบตามใบเซ็นชื่อและแผนผังห้องสอบ 
7.5 ห้ามผู้เข้าสอบเปิดข้อสอบก่อนเวลาสอบ 

 ระหว่างการสอบ 
1. ก าชับให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อ สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา รหัสวิชา (รหัสชุดข้อสอบ) เลขที่นั่ง

สอบ และระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษาและรหัสวิชา (รหัสชุดข้อสอบ) ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

2. น าใบเซ็นชื่อให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อ เมื่อด าเนินการสอบไปแล้ว 10 นาที 
3. ไม่อนุญาให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที 
4. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบไดห้ลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 50 นาที 
5. ประสานศูนย์ภาษาในกรณีท่ีเกิดปัญหากับชุดข้อสอบ ดังนี้ 

5.1 ข้อสอบช ารุด เช่น มีจ านวนข้อสอบไม่ครบ 100 ข้อ มีจ านวนหน้าที่ขาดหายไป ชุด
ข้อสอบส ารองมีไม่เพียงพอ เป็นต้น 

5.2 อุปกรณ์ในการสอบไม่เพียงพอ เช่น กระดาษค าตอบ ดินสอ ยางลบ เป็นต้น 
5.3 อุปกรณ์ในการสอบช ารุด ได้แก่ เครื่องเล่นแผ่นเสียง และสายเชื่อมต่อเสียง 

6. ประกาศเวลาให้ผู้เข้าสอบทราบ 2 ครั้ง คือ ก่อนหมดเวลาสอบประมาณ 45 นาที และ ก่อน
หมดเวลาสอบประมาณ 15 นาท ี

7. หากผู้เข้าสอบต้องการออกจากห้องสอบชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว จะต้องได้รับ
อนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน โดยผู้เข้าสอบจะต้องไม่น าเครื่องมือสื่อสารติดตัวไปด้วย 

8. ก ากับดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบ โดยหากพบเห็นพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตหรือ
เจตนาทุจริต ให้ด าเนินการดังนี้   
8.1 ยุติการสอบของผู้เข้าสอบรายดังกล่าวทันท ี
8.2 เก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบรายดังกล่าว 
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8.3 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบรายดังกล่าวออกจากห้องสอบ จนกว่าจะได้รับค าอนุญาตจาก

เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา 
8.4 บันทึกรายละเอียดการส่อเจตนาทุจริตหรือการเจตนาทุจริตในแบบรายงานพฤติกรรม

ทุจริตในการสอบ พร้อมแนบหลักฐานการทุจริต (ถ้ามี)  
8.5 ประสานเจ้าหน้าศูนย์ภาษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 หลังการสอบ 
1. รวบรวมและบรรจุข้อสอบลงในซองข้อสอบให้ครบถว้นตามจ านวนที่ระบุไว้บนหน้าซอง  และ

ส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา 
2. รวบรวมและเรียงล าดับกระดาษค าตอบตามเลขที่นั่งสอบ จากนั้น บรรจุใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ

และกระดาษค าตอบลงในซองกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุไว้บนหน้าซอง 
และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา 

3. ส่งคืนเอกสารและอุปกรณ์การสอบทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา 
 
 บทบาทหน้าที่ของผู้เข้าสอบ 

 ก่อนการสอบ 
1. น าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ (บัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน) ที่ยังไม่

หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบไว้บน
โต๊ะที่นั่งสอบตลอดเวลาของการสอบ 
หมายเหตุ หากไม่มีบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

และหากบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีการขีดเขียนข้อความใดๆ ไว้ จะถือว่า
เป็นการทุจริตในการสอบ  

2. ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสอบ 
3. เก็บสัมภาระ เอกสาร กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารทุกชนิดไว้

ใต้เก้าอ้ีที่นั่งสอบของตนเอง ไม่อนุญาตให้น าขึ้นมาบนโต๊ะที่นั่งสอบตลอดช่วงเวลาการสอบ 
4. เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้เข้านั่งตรงที่นั่งของตนเอง ตามแผนผังที่นั่งสอบดังแสดง

ไว้ที่หน้าประตูห้องสอบ 
5. ห้ามเปิดหรือท าข้อสอบก่อนกรรมการคุมสอบอนุญาตโดยเด็ดขาด 
6. โปรดรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและขณะที่อยู่ในบริเวณสถานที่สอบ 
7. ไม่อนุญาให้เข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที 
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 ระหว่างการสอบ 

1. เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตให้เปิดข้อสอบได้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าแนะน าใน
การสอบอย่างเคร่งครัด ก่อนลงมือท าข้อสอบ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.1 ตรวจนับจ านวนข้อสอบว่าครบถ้วนตามท่ีระบุบนปกข้อสอบ  
1.2 เขียน ชื่อ นามสกุล รุ่น กลุ่ม รหัสประจ าตัวนักศึกษา รหัสวิชา (รหัสชุดข้อสอบ) เลขที่

นั่งสอบของตนเอง 
1.3 ระบายวงกลมข้อมูลรหัสประจ าตัวนักศึกษา รหัสวิชา (รหัสชุดข้อสอบ) ด้วยดินสอด า 

2B ให้ครบถ้วน ชัดเจนและถูกต้อง 
หมายเหตุ  หากระบายวงกลมไม่ครบถ้ ว น ชัด เจนและถูกต้ อง  การ

ตรวจข้อสอบจะผิดพลาด หรือตรวจไม่ได้ 
2. การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษค าตอบ ต้องปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ต้องใช้ดินสอด า 2B เท่านั้น จะใช้ปากกาไม่ได้เด็ดขาด 
2.2 ต้องระบายให้ด าเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอย่างอ่ืน

ไม่ได ้
ตัวอย่าง  

 
 
 
 
 
 

 
2.3 เมื่อระบายผิดข้อและต้องการแก้ไข จะต้องลบด้วยยางลบให้สะอาดที่สุดก่อน แล้วจึง

ระบายใหม่ตามที่ต้องการ แต่ต้องระวังอย่าให้กระดาษค าตอบฉีกขาด 
3. ห้ามผู้เข้าสอบสื่อสารหรือติดต่อซึ่งกันและกัน หรือก่อการรบกวนแก่ผู้อ่ืน เมื่อมีข้อสงสัยหรือ

มีเหตุความจ าเป็นให้แจ้งต่อกรรมการคุมสอบ 
4. ไม่อนุญาตให้ยืม หรือแลกเปลี่ยนสิ่งของ อุปกรณ์และเอกสารใดๆ ในระหว่างการสอบ 
5. การออกจากห้องสอบชั่วคราว จะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ โดยผู้เข้าสอบ

จะต้องไม่น าเครื่องมือสื่อสารติดตัวไปด้วย และต้องรี 
6. ห้ามน าหรือคัดลอกข้อสอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบออกจากห้องสอบ ไม่ว่าด้วยวิธี

ใดๆ โดยเด็ดขาด 
7. ห้ามน าข้อสอบ กระดาษค าตอบ เอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสอบออกจาก

ห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ 
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8. ห้ามกระท าการใดๆ ที่ถือเป็นการทุจริต เช่น การให้ผู้อื่นสอบแทน การให้ผู้อื่นคัดลอกค าตอบ

ของตน การบอกค าตอบของตนให้ผู้อื่นคดัลอก การคัดลอกค าขอบของผู้อื่น เป็นต้น 
9. เมื่อผู้เข้าสอบท าข้อสอบเสร็จก่อนเวลา หรือหมดเวลาสอบให้ปฏิบัติดังนี้ 

9.1 กรณีท าข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลาสอบที่ก าหนดไว้ ให้ยกมือขึ้นเพ่ือขออนุญาตออก
นอกห้องสอบ รอจนกว่ากรรมการคุมสอบมาเก็บข้อสอบ กระดาษค าตอบและเอกสาร
ประกอบการสอบเรียบร้อยก่อน หรือได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ 

9.2 กรณีหมดเวลาสอบ ห้ามนักศึกษาท าข้อสอบต่อไป ให้วางข้อสอบ กระดาษค าตอบและ
เอกสารประกอบการสอบไว้บนโต๊ะและรอจนกว่ากรรมการคุมสอบจะมาเก็บข้อสอบ 
กระดาษค าตอบและเอกสารประกอบการสอบเรียบร้อยก่อน หรือได้รับอนุญาตให้ออก
จากห้องสอบได้ 

 
แนวปฏิบัติในการกรอกข้อมูลก่อนเริ่มสอบ DRU Test 
 ข้อสอบ 

 ข้อสอบแต่ละชุดที่ใช้ในการสอบ DRU test จะมีรหัสชุดข้อสอบที่แตกต่างกัน โดยผู้เข้าสอบทุกคน 
จะต้องเขียนรหัสชุดข้อสอบในช่องรหัสวิชาและช่องเลขที่ข้อสอบ รวมถึงระบายวงกลมตัวเลือกในช่องรหัสชุด
ข้อสอบที่ปรากฏอยู่บนกระดาษค าตอบให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน มิเช่นนั้นจะถือว่ากระดาษค าตอบใบ
ดังกล่าวเป็นโมฆะ  

หมายเหตุ ผู้เข้าสอบได้รับข้อสอบชุดใด ให้ระบายและเขียนรหัสชุดข้อสอบชุดนั้นลงในกระดาษค าตอบ
ให้ถูกต้องและครบถ้วน (ดังรูป) 
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 กระดาษค าตอบ 

 กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบ DRU Test จะต้องใช้กระดาษค าตอบที่ศูนย์ภาษาจัดเตรียมไว้ให้
เท่านั้น โดยผู้เข้าสอบจะต้องระบุข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้ 

1. ชื่อ-สกุล 
2. รุ่น/กลุ่ม 
3. รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
4. รหัสวิชา (รหัสชุดข้อสอบ) 
5. เลขที่นั่งสอบ/เลขท่ีข้อสอบ (รหัสชุดข้อสอบ)/ชื่อวิชา/วันที่สอบ/ห้องสอบ 
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พฤติกรรมการทุจริตการสอบ 
 พฤติกรรม: ส่อทุจริตการสอบ 

1. พูดคุย ซักถามผู้เข้าสอบอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการก ากับห้องสอบ 
2. วางกระดาษค าตอบอย่างเปิดเผยและง่ายต่อผู้เข้าสอบอ่ืนมองเห็น 
3. ช าเลืองดูกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบอ่ืน 
4. ส่งและรับอุปกรณ์การเขียนหรือวัสดุต่าง ๆ แก่ผู้เข้าสอบอ่ืนระหว่างการสอบ โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากกรรมการก ากับห้องสอบ 
5. ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบเพื่อท าธุระส่วนตัว โดยได้รับอนุญาตจากกรรมการก ากับห้องสอบ

เป็นเวลานานเกินกว่าปกติ 
6. ผู้เข้าสอบแสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อเจตนาทุจริตอย่างชัดเจนในการสอบ 

 

 พฤติกรรม: เจตนาทุจริตการสอบ 
1. ส่งและรับเอกสารระหว่างการสอบจากผู้เข้าสอบอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการก ากับ

ห้องสอบ 
2. น าเอกสารทางวิชาการ หรือบันทึกทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายวิชาที่สอบ  ใส่ไว้

ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หรือมีกระดาษสรุปเนื้อหาย่อของรายวิชาสอบซุกซ่อนไว้ในกระเป๋า
เสื้อ กระเป๋ากางเกง กระเป๋าเครื่องเขียน อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ 
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่อยู่กับผู้เข้าสอบ 

3. ท าการคัดลอกค าตอบบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้เข้าสอบอ่ืน หรือให้ผู้เข้าสอบอ่ืนท าการคัดลอก
ค าตอบของตน หรือใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข้อสอบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
เพ่ือประโยชน์การหนึ่งการใดในอนาคต 

4. ช่วยเหลือหรือกระท าการทุจริตใด ๆ ที่แสดงถึงความร่วมมือในการเจตนาทุจริต เช่น                   
ส่งค าตอบหรือเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบในรายวิชานั้น ๆ หรือการบอก
ข้อสอบด้วยวาจา 

5. ผู้เข้าสอบท าการเข้าสอบแทนกันซ่ึงถือเป็นการเจตนาทุจริตของผู้เข้าสอบทั้งคู ่
6. ผู้เข้าสอบแสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่เจตนาทุจริตอย่างชัดเจนในการสอบ 
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การจัดห้องสอบ DRU Test 
 

 หอ้งสอบ 1 หอ้ง จะต้องจัดที่นั่งสอบ ตามแผนผังที่นั่งสอบของศูนย์ภาษา ซึ่งได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

1. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 จ านวน 80 ที่นั่ง 
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2. ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 10-13 (ห้อง 8 ) จ านวน 60 ที่นั่ง 

 

 
 

3. ห้องเรียนปกติ จ านวน 40 ที่นั่ง 
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4. ห้องเรียนปกติ จ านวน 30 ที่นั่ง 

 

 
 


