
 
การจัดการความรู ้

เร่ือง 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 

 

 
 

โดย 
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
การจัดการความรู้ ประจ าปี งป. ๒๕๖๑ 



การจัดการความรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 

๑. ความส าคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
  ๑.๑.๑ ในอดีตท่ีผ่านมาในการรับสมัคร นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือมีขั้นตอนกระบวนการที่ซับซ้อน  
ใช้ระยะเวลา บุคคลากรและทรัพยากรเป็นอย่างมาก คือ 
      - การโฆษณาประกาศรับสมัคร เป็นการใช้ป้ายโฆษณาติดประกาศตามสถานท่ีต่าง  ๆ 
ซึ่งอาจจะท าให้การโฆษณานั้น ส้ินเปลืองทรัพยากร และการประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี 
     - ระเบียบการและใบสมัครจะต้องมีการจัดท ารูปเล่ม และจ าหน่ายให้กับผู้ท่ีสนใจมาสมัคร 
ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการจัดท าพอสมควรและใช้บุคลากรในการท างานเป็นจ านวนมาก 
  ๑.๑.๒ มีกระบวนการทดสอบผู้สมัครหลายข้ันตอน มีดังนี้ 
     - สอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) 
     - สอบพละศึกษา วิ่ง - ว่ายน้ า 
     - ตรวจสุขภาพ 
     - สอบสัมภาษณ์ 

 ๑.๒ แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา 
  ๑.๒.๑ มีการรับสมัครโดยใช้ระบบออนไลน์ เริ่มครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 
         ๑.๒.๒ ระเบียบการรับสมัครสามารถดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์ (www.rtnsm.com) และ
สามารถช าระเงินโดยผ่านทางธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขา ได้ทันที 
 ๑.๒.๓ มีกระบวนการทดสอบท่ีรวดเร็วและตรงตามเป้าหมายในการทดสอบคัดเลือก ซึ่งในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ นั้น มีการใช้คะแนน O - net เป็นการวัดผลคะแนนทางวิชาการ  ซึ่งในการประกาศผล
คะแนน O - net นั้น มีความล่าช้าท าให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการการรับสมัคร  ๆ ต่อมาในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ มีการปรับแผนการวัดคะแนน โดยการใช้คะแนนเฉล่ีย ๕ เทอมการศึกษา ม.๑/ม.๒ 
เทอม ๑/๒ และ ม.๓ เทอม ๑ เฉล่ียไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
  ๑.๒.๔ มีกระบวนการการทดสอบน้อยลง ท าให้กระบวนการมีระยะเวลารวดเร็วมากขึ้น มีดังนี้ 
          - สอบภาคปฏิบัติ 
          - พลศึกษา 
                - ตรวจโรค 
 

  /๒. จุดประสงค์....... 



- ๒ - 
   
๒. จุดประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงาน 
 ๒.๑ เพื่อให้กระบวนการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
 ๒.๒ มีการเผยแพร่ทางส่ือต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

๓. กระบวนการการรับสมัคร  
 ๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินการ (เอกสารตามผนวก ก) 

๔. ผลการด าเนินการ 
    ๔.๑ มีผู้เข้ามาสมัครจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี 
 

ปีการศึกษา จ านวยผู้สมัครที่ช าระเงิน/คน ภาคความถนัดทางดนตรี/คน 
๒๕๕๘ ๒๒๒ ๑๖๖ 

๒๕๕๙ ๓๐๔ ๒๒๒ 

๒๕๖๐ ๓๒๔ ๓๐๙ 

 
 ๔.๒ ระยะเวลาของกระบวนการการรับสมัครมีความรวดเร็วและประสิทธิภาพ โดยเริ่มจาก  
การประกาศรับสมัคร ในวันท่ี ๒๐ ธ.ค.๖๐ จนถึงการประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๑๖ มี.ค.๖๑ 
เป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดยประมาณ (เอกสารตามผนวก ข) 
 ๔.๓ มีการประเมินแบบสอบถามจากผู้ปกครอง และนักเรียนท่ีมาสมัครสอบคัดเลือก (เอกสารผนวก ค) 

๕. ปัจจัยความส าเร็จ 
  ๕.๑ เป็นองค์กรท่ีมีกระบวนการการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีรู้ จัก  
ต่อสาธารณะชนอย่างยิ่ง 
 ๕.๒ กระบวนการรับสมัครเป็นท่ียอมรับของผู้ปฏิบัติงานและผู้ท่ีมาสมัครสอบ 

๖. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ๖.๑ ใช้ทรัพยากรและบุคคลากรน้อยลงต่อการปฏิบัติงาน 
 ๖.๒ ผู้สมัครเกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการการรับสมัครที่สามารถตรวจสอบได้ 
 ๖.๓ ระยะเวลาในการด าเนินการมีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๖.๔ ได้บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือตามอัตราก าลังพลท่ี
กองทัพเรือก าหนด 

 



ขั้นตอนการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนโรงเรยีนดุริยางค์ทหารเรือ 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.rtnsm.com คลิ๊กเลือกเมนูประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนดุริยางค์
ทหารเรือ 

 

2.เข้าสู่หน้าเว็บรับสมัคร  

- คลิ๊กท่ีเมนู ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 

 

- หมายเลข 1 คือ ส่วนการประกาศทั้งหมดที่เก่ียวกับการรับสมัคร 
 
- หมายเลข 2 คือ ส่วนของเมนูประกอบด้วย หน้าหลัก , สมัครสอบออนไลน์ , ตรวจสอบสถานการณ์ช าระเงิน , พิมพ์
ใบช าระเงิน , ดาวน์โหลดโน้ตเพลง , สารพันปัญหา  

- หมายเลข 3 คือ ส่วนหัวเว็บรับสมัคร 



 

 

3. คลิ๊กเลือกเมนู ใบสมัครออนไลน์ อ่านขั้นตอนการสมัครและคลิกที่ปุ่ม [ด าเนินการต่อคลิกที่นี่] ด้านล่าง เพื่อสมัคร
สอบ 

 



4. กรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [Submit] 

 

5. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่า
ครบถ้วนและถูกต้องกรณีท่ีข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร] กรณีท่ีท่านต้องการแก้ไข
ข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง "แบบฟอร์มใบสมัคร" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง (ส าหรับโปรแกรม
ที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง) 



 

6. คลิกปุ่ม [สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและใบช าระเงิน] ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ 
และแบบฟอร์มช าระเงิน   

 



- หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการช าระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์]     

- หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [บันทึก]    

- หากท่านต้องการช าระค่าธรรมเนียมผ่านทางตู้ ATM กรุณาคลิกปุ่ม [ATM] และด าเนินการตามขั้นตอนที่หน้าเว็บ    

- หากท่านต้องการช าระค่าธรรมเนียมผ่านทาง KTB Online กรุณาคลิกปุ่ม [KTB Online] และด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่หน้าเว็บ หรือหากท่านไม่ต้องการด าเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]  

 

 

 

 



7. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบ
สมัครได้ในภายหลัง (เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู [พิมพ์ใบช าระ
เงิน] ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอกเลขที่บัตรประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพ่ือพิมพ์ใบช าระเงิน 

 

8. ผู้สมัครที่ช าระเงินเรียบร้อยสามารถตรวจสอบสถานการณ์ช าระเงินได้ที่เมนู [ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน] 

 

 

 

 

 



9. เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้วผู้สมัครจะสามารถดาวน์โหลดโน้ตเพลงได้ โดยเข้ามาท่ีเว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู [ดาวน์
โหลดโน้ตเพลง] ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอกเลขท่ีบัตรประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อพิมพ์ โน้ตเพลง 

 

 

10. ผู้สมัครสามารถดูปัญหาการสมัครเบื้องต้นที่ [เมนูสารพันปัญหา] 

 

 

 

 



11. เมื่อผู้สมัครกรอก ข้อมูลผิด สามารถเขียนค าร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐาน  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ 
จ านวน 1 ฉบับ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ โดยติดต่อขอยื่นแบบค าร้องมาที่  โรงเรียนดุริยางค์
ทหารเรือ 

 

 

 

 



ขั้นตอนการเข้าใช้งานหน้าระบบส าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
1.เข้าสู่ระบบตามลิงค์ท่ีทางบริษัท INET ให้มา โดยใส่ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และรหัสความปลอดภัย และคลิกปุ่มเข้าสู่
ระบบ 

 
2.รูปแบบหน้าจอระบบส าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร ประกอบด้วยรายละเอียดของผู้สมัครทั้งหมด แยกเป็นผู้สมัครที่
จ่ายเงินแล้ว ยังไม่จ่ายเงิน โดยสามารถเลือกดูเป็นช่วงวันที่เราก าหนด (ทางเราสามารถให้บริษัทเพ่ิมเติมการ
ประมวลผลได้ตามที่เราต้องการ) และสามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบได้จากทางช่องทางนี้ 

 

 

 



3.รูปแบบหน้าจอรายชื่อผู้สมัครที่ยังไม่จ่ายเงิน 

 
4.รูปแบบหน้าจอรายชื่อผู้สมัครทีจ่่ายเงินแล้ว 

 
5.เมื่อท าการคลิ๊กจากรายชื่อจะปรากฏรูปแบบหน้าจอใบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครที่กรอกเข้ามาทั้งหมด 

 



6.รูปแบบประจ าตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.รูปแบบขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนสอบภาคความถนัดทางดนตรี 

  
 

8.รูปแบบขั้นตอนวิธีการสมัคร 
 

 
 
 
 



ระยะเวลาในการด าเนินการกับทางบริษัท INET 

- ข้อมูลส าหรับการติดต่อทางช่องทาง E-mail : onlinerecruit@inet.co.th  

- ปรับแก้ไขระบบการรับสมัครเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการรับสมัครในแต่ละปีโดยบริษัท INET ใช้เวลาประมาณ 7 วัน 

- ขึ้นประกาศต่าง ๆ ส่งข้อมูลล่วงหน้า ให้บริษัท INET ก่อน 15 นาที จะมีเจ้าหน้าที่รอด าเนินการให้ 

- ก่อนท าการเปิดระบบรับสมัคร โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ต้องท าหนังสือขอเปิดใช้บริการการช าระเงินกับทาง
ธนาคารกรุงไทย โดยติดต่อท่ี คุณสุธี ถาวร โทร. 081-8337219 ก่อนการเปิดรับสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

- ค่าด าเนินการในการดูแลระบบฟรี เมื่อผู้สมัครไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย โดยจะเสียค่าธรรมเนียมการช าระเงิน 
30 บาท โดยทางบริษัท INET จะได้รับค่าบริการ 15 บาท ธนาคารกรุงไทย 15 บาท โดยไม่สามารถใช้บริการกับ
ธนาคารอ่ืนได้เนื่องจากบริษัท INET และ ธนาคารกรุงไทยได้ท าสัญญาความร่วมมือกันไว้ 

- เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร ทางบริษัท INET จะท าการส่งข้อมูลผู้สมัครมาให้เป็นรูปแบบไฟล์ EXCEL เพ่ือน ามาใช้
ประมวลผลต่อไป 

- ธนาคารกรุงไทยจะส่งยอดเงินที่ผู้สมัครช าระเงินเข้ามาตามบัญชีกระแสรายวัน ที่ท าการเปิดไว้กับธนาคารกรุงไทย 

- เมื่อผู้สมัครช าระเงินระบบจะปรับเปลี่ยนสถานะการช าระเงินให้ทันที 

 

รูปแบบหนังสือขอเปิดใช้บริการการช าระเงินกับทางธนาคารกรุงไทย 



 

 



 

 



 

รูปแบบเอกสารในการตรวจโรคส าหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ซึ่งจะต้องด าเนินการส่งข้อมูลก่อนวัน
ตรวจโรคอย่างน้อยประมาณ 7 วัน 


