
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. 6000                                          

ที ่  อว 0655.09/ วันที่           กันยายน 2564   

เรื่อง   ขอประชาสัมพันธ์ก าหนดการและแนวปฏิบัติในการสอบ RMUTSV Test ประจ าปีการศึกษา 2564  
          ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 

เรียน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
ก าหนดจัดสอบ RMUTSV Test ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นจ านวน 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบ
วัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับใบรับรอง นั้น 

ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ก าหนดการและแนวปฏิบัติในการสอบ RMUTSV 
Test ประจ าปีการศึกษา 2564 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่ ศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 074-317100 ตอ่ 6010 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(นางนุชลี ทิพย์มณฑา) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
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ก ำหนดกำรสอบ RMUTSV Test ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  

ส ำหรับนักศึกษำระดับปรญิญำโท  

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ RMUTSV Test ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 จึงก าหนดให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามปฏิทิน
ก าหนดการสอบ RMUTSV Test ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 
ล ำดับที่ 

 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
กิจกรรม 

 
กำรด ำเนินกำร 

1  6 – 10 ก.ย 2564 รับสมัครสอบ RMUTSV Test 
ครั้งที่ 1 

- นั กศึ กษ าชั้ นปี สุ ดท้ าย เข้ า
ระบบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์
สารสนเทศนักศึกษา  

- ช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา 

- น าใบ เสร็จมายื่ น ได้ที่ ศูนย์
ภาษา  

17 ก.ย 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - นักศึกษาสามารถดูรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบได้ที่เว็บไซต์เฟซบุ๊ค
เพ จศู น ย์ ภ าษ า (Language 
Center RUTS Songkhla) 

16 ต.ค 2564 สอบ RMUTSV Test ครั้งที่ 1 - (ช่ วงเช้ า ) เวลา 09 .0 0 – 
12.30 น.  

- นักศึกษาเข้าระบบทดสอบ
ออนไลน์ที่ระบบจัดการเรียน
การสอน LMS  

 

 

 

/19 ต.ค 2564... 
 

 



- 2 - 

 
ล ำดับที่ 

 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
กิจกรรม 

 
กำรด ำเนินกำร 

 
19 ต.ค 2564 ประกาศผลการสอบ 

 
- นั กศึ กษ าชั้ นปี สุ ดท้ าย เข้ า

ระบบดูผลคะแนนได้ที่เว็บไซต์
สารสนเทศนักศึกษา 

2 20 – 24 ต.ค 2564 รับสมัครสอบ RMUTSV Test 
ครั้งที่ 2 

- นั กศึ กษ าชั้ นปี สุ ดท้ าย เข้ า
ระบบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์
สารสนเทศนักศึกษา  

- ช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา 

- น าใบ เสร็จมายื่ น ได้ที่ ศูนย์
ภาษา 

31 ต.ค 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - นักศึกษาสามารถดูรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบได้ที่เว็บไซต์เฟซบุ๊ค
เพ จศู น ย์ ภ าษ า (Language 
Center RUTS Songkhla) 

27 พ.ย 2564 สอบ RMUTSV Test ครั้งที่ 2 - (ช่ วงเช้ า ) เวลา 09 .0 0 – 
12.30 น.  

- นักศึกษาเข้าระบบทดสอบ
ออนไลน์ที่ระบบจัดการเรียน
การสอน LMS 

30 พ.ย 2564 ประกาศผลการสอบ 
 

- นั กศึ กษ าชั้ นปี สุ ดท้ าย เข้ า
ระบบดูผลคะแนนได้ที่เว็บไซต์
สารสนเทศนักศึกษา 

3 1 – 5 ธ.ค 2564 รับสมัครสอบ RMUTSV Test 
ครั้งที่ 3 

- นั กศึ กษ าชั้ นปี สุ ดท้ าย เข้ า
ระบบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์
สารสนเทศนักศึกษา  

- ช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา 

- น าใบ เสร็จมายื่ น ได้ที่ ศูนย์
ภาษา 

 

 

 

/12 ธ.ค 2564... 

 

 



- 3 - 

 
ล ำดับที่ 

 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
กิจกรรม 

 
กำรด ำเนินกำร 

 

12 ธ.ค 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - นักศึกษาสามารถดูรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบได้ที่เว็บไซต์เฟซบุ๊ค
เพจศูนย์ภาษา(Language 
Center RUTS Songkhla) 

29 ม.ค 2565 สอบ RMUTSV Test ครั้งที่ 3 - (ช่ วงเช้ า ) เวลา 09 .0 0 – 
12.30 น.  

- นักศึกษาเข้าระบบทดสอบ
ออนไลน์ที่ระบบจัดการเรียน
การสอน LMS 

1 ก.พ 2565 ประกาศผลการสอบ 
 

- นั กศึ กษ าชั้ นปี สุ ดท้ าย เข้ า
ระบบดูผลคะแนนได้ที่เว็บไซต์
สารสนเทศนักศึกษา 

 
4 

4 – 8 ก.พ 2565 รับสมัครสอบ RMUTSV Test 
ครั้งที่ 4 

- นั กศึ กษ าชั้ นปี สุ ดท้ าย เข้ า
ระบบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์
สารสนเทศนักศึกษา  

- ช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา 

- น าใบ เสร็จมายื่ น ได้ที่ ศูนย์
ภาษา 

15 ก.พ 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - นักศึกษาสามารถดูรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบได้ที่เว็บไซต์เฟซบุ๊ค
เพ จศู น ย์ ภ าษ า (Language 
Center RUTS Songkhla) 

5 มี.ค 2565 สอบ RMUTSV Test ครั้งที่ 4 - (ช่ วงเช้ า ) เวลา 09 .0 0 – 
12.30 น.  

- นักศึกษาเข้าระบบทดสอบ
ออนไลน์ที่ระบบจัดการเรียน
การสอน LMS 

8 มี.ค 2565 ประกาศผลการสอบ 
 

- นั กศึ กษ าชั้ นปี สุ ดท้ าย เข้ า
ระบบดูผลคะแนนได้ที่เว็บไซต์
สารสนเทศนักศึกษา 

 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 
แนวปฏิบัติในการสอบ RMUTSV Test ออนไลน์ (ระดับปริญญาโท) 

 
1. คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 

- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีสุดท้ายที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา โดยสมัครสอบได้ที่ระบบสารสนเทศ 
  นักศึกษา (https://songkhla.sis.rmutsv.ac.th) 
 
2. ข้อปฏิบัติส าคัญในวันสอบ 

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก/พีซี/แท็บเล็ต ส าหรับท าข้อสอบ โทรศัพท์มือถือ/
แท็บเล็ต ส าหรับเชื่อมต่อ Google Meet ในการคุมสอบ และอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรและมีสัญญาณที่ดี 

- ผู้เข้าสอบจะต้องจัดวางมุมกล้องโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตตามที่ก าหนด เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดสด
ตนเองระหว่างสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) และท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก/พีซี/
แท็บเล็ต ผ่านระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) โดย Log in ด้วย RMUTSV e-Passport 
 - สถานที่ที่นั่งสอบและสภาพแวดล้อม โดยด้านหน้าของผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผนังทึบหรือม่านทึบ ไม่มี
บุคคลอ่ืนในห้องสอบ และจะต้องไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก ไม่มีการพูดคุยกับบุคคลอ่ืนระหว่างการท า
ข้อสอบ อันเป็นเหตุให้กรรมการคุมสอบอาจพิจารณาว่าเป็นการทุจริต 

  - การแต่งกาย ชุดนักศึกษา ชุดกิจกรรม หรือชุดสุภาพ โดยสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ห้ามใส่หูฟังทุกชนิด 
  รวบผม ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ขณะการท าข้อสอบ และให้ฟังค าสั่งจากกรรมการคุมสอบด้วยเสียงที่มา 
  จากอุปกรณ์ท่ีถ่ายทอดสดเท่านั้น 
  - หลักฐานที่ใช้แสดงตัวตนในการสอบ ได้แก่ บัตรประจ าตัวนักศึกษา บัตรประจ าประชาชน หรือ 
  ใบอนุญาตขับรถ (ฉบับจริง) ใบสมัครสอบ และใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ 500 บาท โดยถ่ายภาพส่งให้ 
  กรรมการคุมสอบตรวจสอบในไลน์กลุ่มสอบของผู้เข้าสอบ 
  - ช่วงเวลาการสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าระบบ Google Meet ออนไลน์ ก่อนเวลาสอบ 30 นาที เช่น  
  ผู้เข้าสอบสอบเวลา 09.30-11.00 น. กรรมการคุมสอบจะเริ่มตรวจสอบหลักฐานและมุมกล้องของผู้เข้าสอบ 
  ในเวลา 09.00 น. 
  - ระหว่างการสอบ ห้ามผู้เข้าสอบปิดกล้องถ่ายทอดสด ห้ามใช้งานโปรแกรมอ่ืนใดหรือสลับไปใช้ 
  โปรแกรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากระบบการสอบ และห้ามลุกออกจากที่นั่งสอบโดยไม่จ าเป็น กรณี มีปัญหา 
  ระหว่างการสอบ ขอให้ยกมือที่หน้ากล้องถ่ายทอดสดแจ้งปัญหาการสอบแก่กรรมการคุมสอบ และผู้เข้า 
  สอบจะต้องยินยอมให้ กรรมการคุมสอบท าการบันทึกภาพและเสียงในวันสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน 
  ประกอบการสอบ 
   
หมายเหตุ: 
 - สามารถศึกษาตัวอย่างข้อสอบ วิดีโอการอบรมก่อนสอบ และรายละเอียดการสอบอ่ืน ๆ ไดท้ี.่..   
      https://sites.google.com/view/languagecenterrutssongkhla/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0 
       %B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 
 - หากมีข้อสงสัย ติดต่อศูนย์ภาษา โทรศัพท์: 0-7431-7100 ต่อ 6010 หรือเฟซบุ๊กเพจศูนย์ภาษา: 
   Language Center Songkhla 

https://sites.google.com/view/languagecenterrutssongkhla/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0
https://sites.google.com/view/languagecenterrutssongkhla/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0



