
 
 

หลักสูตรการสร้างแผนที่เดินเรือเบื้องต้นส าหรับเจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ 

โรงเรียนอุทกศาสตร์ กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๕๗ 

-------------------------------- 
 

 ๑. ความมุ่งหมายของหลักสูตร 

  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม ที่ได้รับหน้าทีเ่ป็นเจ้าหน้าที่สร้างแผนที่เดินเรือ เจ้าหน้าที่สร้างแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ยุทธการ และเจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ยุทธการทางเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
ของกองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ หรือ ผู้ที่ได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสร้างแผนที่ส ารวจ หรือ แผนที่เฉพาะเรื่อง 
ของหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ มาตรฐาน และวิธีการปฏิบัติที่จ าเป็นส าหรับ 
การสร้างแผนที่ ที่ถูกต้องและได้มาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘ ตามเป้าประสงค์ ทร.ข้อ ๑๔.๓ และตัวชี้วัดที่ ๑๔.๓.๔ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

  ๒.๑ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายเรือ หรือ นายทหารประทวน ที่ได้รับหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ ของกองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ 
  ๒.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายเรือ หรือ นายทหารประทวน ที่ได้รับมอบหมายให้
สร้างแผนที่ส ารวจ หรือ แผนที่เฉพาะเรื่อง ของหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ 

 ๓. ระยะเวลาในการอบรม 

  ประมาณ ๔ สัปดาห์ 

 ๔. วิธีด าเนินการอบรม 

  ๔.๑ อบรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในห้องเรียนวันละ ๖ ชม. ระหว่างเวลา 
๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ และ ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐  
  ๔.๒ ด าเนินการสอนด้วยวิธีบรรยาย ฝึกปฏิบัติและสาธิต หรือวิธีการอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสมของลักษณะวิชาที่ท าการสอน โดยมีรายละเอียดการสอนดังนี้ 
   ๔.๒.๑ อบรมทางทฤษฎี 
   ๔.๒.๒ อบรมทางปฏิบัติ 

 ๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ 

  ๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย 

   - ไม่มี 
  ๕.๒ การบรรยายพิเศษ 
   - พิจารณาขึ้นตามความเหมาะสมในการเปิดหลักสูตรแต่ละครั้ง 

 ๖. การวัดผลและการประเมินผลการอบรม 

  ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือว่าด้วยการด าเนินการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข 
พ.ศ.๒๕๕๑ 



 
 

 

 ๗. เกณฑ์ตัดสินการสอบความรู้ 

  ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือว่าด้วยการด าเนินการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ .ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข 
พ.ศ.๒๕๕๑ 

 ๘. การก าหนดหน่วยกิต 

  การก าหนดหน่วยกิต ก าหนดชั่วโมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชั่วโมง เป็น ๑ หน่วยกิต 
และก าหนดการปฏิบัติประมาณ ๓๒ ชั่วโมง เป็น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นับชั่วโมงที่สอบคิดเป็นหน่วยกิต และให้
เทียบเศษของชั่วโมงท่ีเกินหรือไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้  

  ๘.๑ การเรียนภาคทฤษฎี    ๔ – ๑๑ ชั่วโมง เป็น ๐.๕ หน่วยกิต 

  ๘.๒ การเรียนภาคปฏิบัติ  ๘ – ๑๓ ชั่วโมง เป็น ๐.๕ หน่วยกิต 

 ๙. โครงสร้างหลักสูตร 

  หลักสูตรการสร้างแผนที่เดินเรือเบื้องต้นส าหรับเจ้าหน้าที่สร้างแผนที่  มีโครงสร้าง
หลักสูตรแบ่งเป็น ๕ ชุดวิชา ๑๐ รายวิชา มีการเรียนภาคทฤษฎี ๔๕ ชั่วโมง การเรียนภาคปฏิบัติ ๕๑ ชั่วโมง 
รวมทั้งสิ้น ๙๖ ชั่วโมง และจ านวนหน่วยกิตคิดเป็น ๔.๕ หน่วยกิต ดังนี้ 

 
ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง รวม หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
๑.ชุดวิชาการตรวจสอบและประเมินข้อมูลประกอบระวาง 
แผนที่เดินเรือ (Data Assessment) 

   ๐.๕ 

๑.๑ วิชาการก าหนดข้อมูลประกอบการสร้างแผนที่เดินเรือ 
(Chart Data Assessment) 

๔.๐ ๓.๐ ๗.๐ ๐.๕ 

      ๑.๒ วิชาการตรวจสอบข้อมูลประกอบการสร้างแผนที่
(Verification Process and Data Assessment) 

๓.๕ ๓.๕ ๗.๐ - 

๒. ชุดวิชาแผนที่เดินเรือกระดาษ (Paper Charts)    ๐.๕ 
     ๒.๑ วิชาการประกอบระวางแผนที่เดินเรือกระดาษ (Paper 
Chart Compilation) 

๙.๕ ๖.๐ 
 

๑๕.๕ ๐.๕ 

๓. ชุดวิชาแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENCs)    ๒.๕ 
    ๓.๑. วิชาพ้ืนฐานการสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Basic ENC Production) 

๘.๕ ๓.๐ ๑๑.๕ ๐.๕ 

    ๓.๒. วิชาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Introduction to ENC)      

๖.๐ ๘.๐ ๑๔.๐ ๑.๐ 

     ๓.๓. วิชาการประกอบระวางแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(ENC Production) 
 

๕.๐ ๘.๕ ๑๓.๕ ๑.๐ 

 

 



 
 

 

๔. ชุดวิชาการปรับปรุงแก้ไขแผนที่เดินเรือ(Chart Maintenance)    ๑.๐ 
    ๔.๑. วิชาการเตรียมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ออกประกาศชาวเรือและประกาศชาวเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Preparation and issue of NTMs for paper chart and ENC) 

๒.๐ ๔.๕ ๖.๕ - 

    ๔.๒. วิชาความรู้เกี่ยวกับประกาศชาวเรือ (Notice to 
Mariner) 

๔.๕ ๘.๕ ๑๓.๐ ๑.๐ 

   ๔.๓ วิชาปรับปรุงแก้ไขแผนที่เดินเรือ (Chart Maintenance) ๒.๐ - ๒.๐ - 

๕. ชุดวิชาการประเมินผลการเรียนรู้     
   ๕.๑  การประเมินผลการเรียนรู้ - ๖.๐ ๖.๐ - 

รวม ๔๕ ๕๑ ๙๖.๐ ๔.๕ 
 

 ๑๐. บรรยายหลักสูตร 

  รายละเอียดตามผนวกต่อท้าย ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐.๑ วิชา การก าหนดข้อมูลประกอบการสร้างแผนที่เดินเรือ 
(Chart Data Assessment)  

ผนวก ก 

๑๐.๒ วิชา การตรวจสอบข้อมูลประกอบการสร้างแผนที่
(Verification Process and Data Assessment) 

ผนวก ข 

๑๐.๓ วิชา การประกอบระวางแผนที่เดินเรือกระดาษ (Paper 
Chart Compilation) 

ผนวก ค 

๑๐.๔ วิชา พ้ืนฐานการสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Basic 
ENC Production) 

ผนวก ง 

๑๐.๕ วิชา กล่าวน าเกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Introduction to ENC)      

ผนวก จ 

๑๐.๖ วิชา การประกอบระวางแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENC 
Production) 

ผนวก ฉ 

๑๐.๗ วิชา การเตรียมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออก
ประกาศชาวเรือและประกาศชาวเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Preparation 
and issue of NTMs for paper chart and ENC)   

ผนวก ช 

๑๐.๘ วิชา ความรู้เกี่ยวกับประกาศชาวเรือ (Notices to Mariner)   ผนวก ซ 

๑๐.๙ วิชา การปรับปรุงแก้ไขแผนที่เดินเรือ (Chart Maintenance) ผนวก ฌ 

๑๐.๑๐ การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment) ผนวก ญ 



 
 

 

ผนวก ก 
 

ชื่อวิชา  การก าหนดข้อมูลประกอบการสร้างแผนที่เดินเรือ (Chart Data Assessment)   

หน่วยกิต  ๐.๕ หน่วยกิต (๔ – ๓ – ๐) 

ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจถึงภารกิจของกรมอุทกศาสตร์ต่อการผลิตแผนที่
เดินเรือและบรรณสารการเดินเรือซึ่งเชื่อมโยงกับหน่วยงานองค์การอุทกศาสตร์สากลและ
องค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ ภาพรวมของข้อมูลประกอบการสร้างแผนที่เดินเรือ 
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนแผนที่เดินเรือ และข้อมูลต่างๆที่แสดงอยู่บนสารบัญแผนที่ 

บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑.๑ บทบาทและหน้าที่ขององค์การอุทกศาสตร์สากลองค์การกิจการทางทะเล

ระหว่างประเทศ และสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (Understanding the role of IHO & 
IMO & IALA) 

  ๑.๒ แผนที่เดินเรือกับผู้ใช้งาน (Types of chart and chart users) 
  ๑.๓ มาตราส่วนและสารบัญแผนที่(Scales /marginalia /titles/notes) 
  ๑.๔ สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในแผนที่เดินเรือ(Chart Symbol and Abbreviations) 
  ๑.๕ โครงสร้างแผนที่เดินเรือ(Chart Projections) 
  ๑.๖ มูลฐานแผนที่(ทางราบ)(Chart Datum[Horizontal]) 

 

หัวข้อวิชา จ านวนช่ัวโมง หน่วยกิต การวัดผลและ
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัต ิ

๑.๑ บทบาทและหน้าที่ขององค์การอุทกศาสตร์สากล องค์การกิจการ
ทางทะเลระหว่างประเทศ  และสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ 
(Understanding the role of IHO & IMO & IALA) 

๐.๕ ๐.๕  การปฏิบัต ิ
และ 

ท าแบบทดสอบ 
๑.๒ แผนท่ีเดินเรือกับผู้ใช้งาน (Types of chart and chart users) ๐.๕ ๐.๕  
๑.๓ มาตราส่วนและสารบญัแผนที่(Scales /marginalia 
/titles/notes) 

๑.๐ -  

๑.๔ สัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในแผนที่เดินเรือ(Chart Symbol and 
Abbreviations) 

๑.๐ ๑.๐  

๑.๕ โครงสร้างแผนที่เดินเรือ(Chart Projections) ๐.๕ ๐.๕  
๑.๖ มลูฐานแผนท่ี(ทางราบ)(Chart Datum[Horizontal]) ๐.๕ ๐.๕  

รวม ๔.๐ ๓.๐ ๐.๕  

เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑. ไฟล์ Powerpoint หัวข้อ ๑.๑ – ๑.๖ 
๒. คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ(เพ่ือพลาง) กรผ.อศ. 
๓. มาตรฐานแผนที่เดินเรือสากลขององค์การอุทกศาสตร์สากล IHO S-4 

 



 
 

ผนวก ข 
 

ชื่อวิชา  การตรวจสอบข้อมูลประกอบการสร้างแผนที่(Verification Process and Data  

  Assessment) 

หน่วยกิต  ๐ หน่วยกิต (๓.๕ – ๓.๕ – ๐) 

ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจและสามารถอธิบายรายละเอียดของขั้นตอน  
การตรวจสอบข้อมูลก่อนน าไปลงในแผนที่เดินเรือ เข้าใจต่อแนวคิดในการประกอบระวาง
แผนที่เดินเรือและสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางอุทกศาสตร์และการน าเรือได้ 

บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๒.๑ ละติจูดและลองจิจูด (Latitude and Longitude) 
  ๒.๒ แบริ่งกับระยะทาง (Bearing and Distance) 
  ๒.๓ มูลฐานแผนที่ทางดิ่ง (Chart Datum[Vertical]) 
  ๒.๔ ตัวเลขน้ าและเส้นก ากับชั้นความลึกน้ า (Depth and Contour Selection) 
  ๒.๕ วาริเอชั่นและอัตราเปลี่ยนประจ าปี (Magnetic Variation) 
  ๒.๖ วงเข็มทิศและการเขียนแสดงวงเข็มทิศบนแผนที่เดินเรือ (Compass rose-  
   Placement) 

 

หัวข้อวิชา จ านวนช่ัวโมง หน่วยกิต การวัดผลและ
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัต ิ

๒.๑ ละติจูดและลองจิจูด (Latitude and Longitude) ๐.๕ ๐.๕  การปฏิบัต ิ
และ 

ท าแบบทดสอบ 
๒.๒ แบริ่งกับระยะทาง (Bearing and Distance) ๐.๕ ๐.๕  

๒.๓ มูลฐานแผนที่ทางดิ่ง (Chart Datum[Vertical]) ๐.๕ ๐.๕  

๒.๔ ตัวเลขน้ าและเส้นก ากับชั้นความลึกน้ า (Depth and 
Contour Selection) 

๑.๐ ๑.๐  

๒.๕ วาริเอชั่นและอัตราเปลี่ยนประจ าปี (Magnetic 
Variation) 

๐.๕ ๐.๕  

๒.๖ วงเข็มทิศและการเขียนแสดงวงเข็มทิศบนแผนที่
เดินเรือ (Compass rose Placement) 

๐.๕ ๐.๕  

รวม ๓.๕ ๓.๕ ๐  

เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑. ไฟล์ Powerpoint หัวข้อ ๒.๑ – ๒.๖ 
๒. คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ(เพ่ือพลาง) กรผ.อศ. 
๓. มาตรฐานแผนที่เดินเรือสากลขององค์การอุทกศาสตร์สากล IHO S-4 

 

 

 



 
 

ผนวก ค 
 

ชื่อวิชา  การประกอบระวางแผนที่เดินเรือกระดาษ (Paper Chart Compilation) 

หน่วยกิต  ๐.๕ หน่วยกิต (๙.๕ – ๖ – ๐) 

ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจและสามารถอธิบายรายละเอียดของขั้นตอน  
การประกอบระวางแผนที่เดินเรือได้ เข้าใจพ้ืนฐานการสร้างแผนที่ สามารถเปรียบเทียบ
ข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบระวางแผนที่ได้ เข้าใจการใช้งานมูลฐานทางราบแบบต่าง ๆ และ
หลักในการเลือกตัวเลขน้ า ตลอดจนสามารถอธิบายหลักการทั่วไปของระบบทุ่นขององค์การ
ประภาคารระหว่างประเทศ (IALA) ได ้

บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๓.๑ สิ่งอันตรายต่อการเดินเรือ (Navigational Dangers) 
  ๓.๒ เครื่องช่วยในการน าเรือ (Navigation Aids - Overview) 
  ๓.๓ เครื่องช่วยในการน าเรือ ประเภท ไฟ (Navigation Aids - Lights) 
  ๓.๔ เครื่องช่วยในการน าเรือ ประเภท ทุ่น (Navigation Aids - Buoys) 
  ๓.๕ เครื่องช่วยในการน าเรือ ประเภท วิทยุ (Navigation Aids – Radio Aids) 
  ๓.๖ ข้อมูลประกอบการสร้างแผนที่ (Source material – types, analysis and  
   depiction [paper and digital]) 
  ๓.๗ วิธีการแก้ไขปรับปรุงแผนที่เดินเรือ (Methods of chart maintenance) 
  ๓.๘ การตรวจสอบข้อมูล (Data Assessment) 
  ๓.๙ ผังแสดงแหล่งข้อมูลส ารวจ (Source Data Diagrams) 
  ๓.๑๐ การประเมินข้อมูลส ารวจ (Survey Appraisals) 

 

หัวข้อวิชา จ านวนช่ัวโมง หน่วยกิต การวัดผลและ
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัต ิ

๓.๑ สิ่งอันตรายต่อการเดินเรือ (Navigational Dangers) ๐.๕ ๑.๐  การปฏิบัต ิ
และ 

ท าแบบทดสอบ 
๓.๒ เครื่องช่วยในการน าเรือ (Navigation Aids - Overview) ๐.๕ -  

๓.๓ เครื่องช่วยในการน าเรือ ประเภท ไฟ (Navigation 
Aids - Lights) 

๐.๕ ๐.๕  

๓.๔ เครื่องช่วยในการน าเรือ ประเภท ทุ่น (Navigation 
Aids - Buoys) 

๑.๕ ๑.๐  

๓.๕ เครื่องช่วยในการน าเรือ ประเภท วิทยุ (Navigation 
Aids – Radio Aids) 

๐.๕ ๐.๕  

๓.๖ ข้อมูลประกอบการสร้างแผนที่ (Source material – 
types, analysis and depiction [paper and digital]) 

๐.๕ -  

๓.๗ วธิีการแก้ไขปรับปรุงแผนที่เดินเรือ (Methods of 
chart maintenance) 

๐.๕ -  

 



 
 

หัวข้อวิชา จ านวนช่ัวโมง หน่วยกิต การวัดผลและ
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัต ิ

๓.๘ การตรวจสอบข้อมูล (Data Assessment) ๒.๐ ๑.๕  การปฏิบัต ิ
และ 

ท าแบบทดสอบ 
๓.๙ แผนผังข้อมูลส ารวจ (Source Data Diagrams) ๑.๐ ๐.๕  
๓.๑๐ การประเมินข้อมูลส ารวจ (Survey Appraisals) ๒.๐ ๑.๐  

รวม ๙.๕ ๖.๐ ๐.๕  

เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑. ไฟล์ Powerpoint หัวข้อ ๓.๑ – ๓.๑๐ 
๒. คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ(เพ่ือพลาง) กรผ.อศ. 
๓. มาตรฐานแผนที่เดินเรือสากลขององค์การอุทกศาสตร์สากล IHO S-4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ง 

ชื่อวิชา  พ้ืนฐานการสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Basic ENC Production) 

หน่วยกิต  ๐.๕ หน่วยกิต (๘.๕ – ๒.๕ – ๐) 

ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจถึงประวัติ แนวทางการพัฒนาแผนที่เดินเรือ - 
เล็กทรอนิกส์ (ENC) ประเภท/คุณลักษณะรวมถึงการประยุกต์ใช้แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนมาตรฐาน แนวความคิดฐานข้อมูลแผนที่ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุม 
ทั่วโลก (WEND Principle) ที่เน้นให้เกิดความร่วมมือในการรวมข้อมูลแผนที่ เพ่ือประโยชน์
ของความเป็นเนื้อเดียว  มาตรฐาน และความถูกต้องของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนแนะน าวัตถุ (Object)  วัตถุรูปลักษณ์ (Feature)  คุณสมบัติ (Attribute) ที่ก าหนด
ไว้เป็นหมวดหมู่ในตารางวัตถุและคุณสมบัติ (Object & Attribute Catalogue)  

บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๔.๑  ประวัติและการพัฒนาแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (History and  
    Development of ENCs) 
            ๔.๒  แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (What is an ENC ?) 
             ๔.๓  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานการโอนถ่ายข้อมูลตามมาตรฐาน 

                IHO S-57 (Overview of S-57) 
             ๔.๔  กล่าวน ามาตรฐานการแสดงผลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์บนระบบแสดงผล   
    (Introduction to S-52) 
             ๔.๕  การสาธิตระบบแสดงผลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ECDIS Demonstration) 
             ๔.๖  ข้อก าหนดในการถือครอง และความต้องการตามข้อก าหนดของแผนที่ ENC  
    (Carriage regulations/requirements) 
             ๔.๗  การกระจายแผนที่ ENC (Distribution of ENCs) 
             ๔.๘  มาตรฐานผลิตภัณฑ์แผนที่ ENC (ENC Product Specifications) 
             ๔.๙  กล่าวน าโดยทั่วไปเกี่ยวกับ วัตถุ และคุณสมบัติต่าง ๆ (Introduction to  
    Objects and Attributes) 
             ๔.๑๐ ตารางวัตถุและคุณสมบัติ (Object and Attributes Catalogues) 
             ๔.๑๑ กล่าวน าคุณสมบัติ และความสัมพันธ์ในเชิงภูมิศาสตร์แบบต่าง ๆ  
    (Introduction to Topology and Spatial Attributes) 

 

หัวข้อวิชา จ านวนช่ัวโมง หน่วยกิต การวัดผลและ
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัต ิ

๔.๑ ประวัติและการพัฒนาแผนทีเ่ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(History and Development of ENCs) 

๑.๐ -  การปฏิบัต ิ
และ 

ท าแบบทดสอบ 
 

๔.๒ แผนท่ีเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (What is an ENC ?) ๐.๕ ๐.๕  
๔.๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานการโอนถ่ายข้อมลูตาม
มาตรฐาน IHO S-57 (Overview of S-57) 

๐.๕ -  

๔.๔ กล่าวน ามาตรฐานการแสดงผลแผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์บนระบบแสดงผล(Introduction to S-27 

๐.๕ -  



 
 

 

๔.๕ การสาธติระบบแสดงผลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ECDIS 
Demonstration) 

๐.๕ -   

๔.๖ ข้อก าหนดในการถือครอง และความต้องการตามข้อก าหนด
ของแผนที่ ENC (Carriage regulations/requirements) 

๐.๕ -  

๔.๗ การกระจายแผนท่ี ENC (Distribution of ENCs) ๐.๕ -  
๔.๘ มาตรฐานผลิตภณัฑ์แผนท่ี ENC (ENC Product 
Specifications) 

๑.๐ -  

๔.๙ กล่าวน าโดยทั่วไปเกีย่วกับ วัตถุ และคณุสมบัติตา่ง ๆ 
(Introduction to Objects and Attributes) 

๐.๕ ๐.๕  

๔.๑๐  ตารางวัตถุและคุณสมบตัิ (Object and Attributes 
Catalogues) 

๒.๐ ๑.๐  

๔.๑๑ กล่าวน าคุณสมบตัิ และความสัมพันธ์ในเชิงภูมิศาสตร์แบบ
ต่าง ๆ (Introduction to Topology and Spatial Attributes) 

๑.๐ ๐.๕  

รวม ๘.๕ ๒.๕ ๐.๕  

เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑. ไฟล์ PowerPoint หัวข้อ ๔.๑ – ๔.๑๑ 
๒. คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ(เพ่ือพลาง) กรผ.อศ. 
๓. มาตรฐาน IHO S-52 
๔. มาตรฐาน IHO S-57 ผนวก และตารางการใช้งานวัตถุ 
๕. เอกสาร IHO S-66 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนที่ ENC และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ผนวก จ 

 

ชื่อวิชา  กล่าวน าเกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Introduction to ENC)      

หน่วยกิต  ๑ หน่วยกิต (๗ – ๘ – ๐) 

ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจถึงประเภทของวัตถุที่ใช้ในการสร้างแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประกอบด้วย จุด (Points)  เส้น (Lines)  และพ้ืนที่ (Polygons)  
ความสัมพันธ์ในเชิงภูมิศาสตร์ของวัตถุต่าง ๆ คุณสมบัติภาคบังคับของวัตถุ (Mandatory 
Attributes)  การใช้งานตารางวัตถุ (Use Of the Object Catalogue)  มาตราส่วนส่วนการ
ใช้งาน การสร้างแผนที่ ENC เช่น ความลึกน้ า  และค าบรรยายเชิงข้อความ/เชิงภาพ 

บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๕.๑  กล่าวน าเกี่ยวกับวัตถุเชิงพ้ืนที่ (Introduction to Polygons) 
            ๕.๒  คุณสมบัติภาคบังคับของวัตถุ (Mandatory Attributes) 
             ๕.๓  วัตถุเพ่ือการอรรถาธิบาย (META Objects) 
             ๕.๔  ล าดับ และความสัมพันธ์ของวัตถุ เพื่อการสร้างแผนที่ (Object  
    hierarchy[relationships] and Aggregations)           
   ๕.๕  การใช้งานตารางวัตถุเพ่ือการสร้างแผนที่ (Use Of the Object Catalogue) 
             ๕.๖  ย่าน/มาตราส่วนการใช้งานแผนที่ ENC (Usage bands)            

 ๕.๗  การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในสร้างแผนที่ ENC (Data Capture  
    Verification)              
   ๕.๘  พ้ืนที่ความลึก - การสร้างความสูงของฝั่ง และให้ค่าเส้นอันตราย (Depth  
    Areas – creating Height of Coastline and Danger line values) 
             ๕.๙  การแสดงข้อมูลเชิงข้อความ และเชิงภาพ (Texture descriptions and  
    Pictorial Representations) 

             

หัวข้อวิชา จ านวนช่ัวโมง หน่วยกิต การวัดผลและ
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัต ิ

๕.๑ กล่าวน าเกี่ยวกับวตัถุเชิงพื้นที่ (Introduction to 
Polygons) 

๐.๕ ๐.๕   
 

การปฏิบัต ิ
และ 

ท าแบบทดสอบ 

๕.๒ คณุสมบัตภิาคบังคับของวัตถ ุ(Mandatory Attributes) ๐.๕ ๐.๕  
๕.๓ วัตถเุพื่อการอรรถาธิบาย (META Objects) ๐.๕ ๐.๕  
๕.๔ ล าดับ และความสัมพันธ์ของวัตถุ เพื่อการสร้างแผนที่ 
(Object hierarchy[relationships] and Aggregations) 

๐.๕ -  

๕.๕ การใช้งานตารางวัตถุเพื่อการสร้างแผนที่ (Use Of the 
Object Catalogue) 

๑.๐ ๐.๕  

๕.๖ ยา่น/มาตราส่วนการใช้งานแผนท่ี ENC (Usage bands) ๐.๕ ๐.๕  
๕.๗ การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในสรา้งแผนที่ ENC 
(Data Capture Verification) 

๑.๕ ๔.๐  



 
 

๕.๘ พื้นที่ความลึก - การสร้างความสูงของฝั่ง และให้ค่าเส้น
อันตราย (Depth Areas – creating Height of Coastline 
and Danger line values) 

๑.๕ ๑.๐  

๕.๙ การแสดงข้อมูลเชิงข้อความ และเชิงภาพ (Texture 
descriptions and Pictorial Representations) 

๐.๕ ๐.๕  

รวม ๗.๐ ๘.๐ ๑.๐  
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
 ๑. ไฟล์ PowerPoint หัวข้อ ๕.๑ – ๕.๙ 
 ๒. คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ(เพ่ือพลาง) กรผ.อศ. 
 ๓. มาตรฐาน IHO S-52  
 ๔. มาตรฐาน IHO S-57 ผนวก และตารางการใช้งานวัตถุ 
 ๕. เอกสาร IHO S-66 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนที่ ENC และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. คู่มือการสร้างแผนที่ ENC ด้วยโปรแกรม Seven Cs ENC Suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ฉ 

 

ชื่อวิชา  การประกอบระวางแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENC Production) 

หน่วยกิต  ๑ หน่วยกิต (๕ – ๘.๕ – ๐) 

ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจการสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และการ
ก าหนดค่าต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการประกอบระวาง อาทิเช่น การก าหนด มาตราส่วนต่ าที่สุดใน
การแสดงผล แผนที่ ENC (Scale Minimum[SCAMIN])  การก าหนดโซนความเชื่อมั่นของ
ข้อมูลที่น ามาประกอบระวางแผนที่ (Category of Zone of Confidence [CATZOC])  
และการประกันความถูกต้องและคุณภาพแผนที่ ENC (Verification & Validation)  

บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๖.๑  วาริเอชั่นแม่เหล็ก (Magnetic Variation) 
            ๖.๒  ไฟ ไฟรอง และเสี้ยวไฟ (Lights, Light Supports and Light Sectors) 
              ๖.๓  การก าหนดมาตราส่วนต่ าที่สุดในการแสดงผล แผนที่ ENC (Scale  
     Minimum[SCAMIN]) 
             ๖.๔  การก าหนดขอบเขตความเชื่อมั่นของข้อมูลที่น ามาประกอบระวางแผนที่  
    (Category of Zone of Confidence [CATZOC])    
   ๖.๕  เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง ในการประกันคุณภาพแผนที่ ENC  
    ตามมาตรฐาน IHO S-58 (Validation tools[IHO S-58] – Product Assurance) 
             ๖.๖  การยืนยันความครบถ้วนของข้อมูลหิน ซากเรืออับปาง และสิ่งกีดขวาง 

การเดนิเรือ (Rocks, Wrecks and Obstructions verification)  
  

                      หัวข้อวิชา จ านวนช่ัวโมง หน่วยกิต การวัดผลและ
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัต ิ

๖.๑ วาริเอช่ันแม่เหล็ก (Magnetic Variation) ๐.๕ ๐.๕  การปฏิบัต ิ
และ 

ท าแบบทดสอบ 
๖.๒ ไฟ ไฟรอง และเสี้ยวไฟ (Lights, Light Supports and 
Light Sectors) 

๒.๐ ๒.๐  

๖.๓ การก าหนดมาตราส่วนต่ าที่สดุในการแสดงผล แผนท่ี ENC 
(Scale Minimum[SCAMIN]) 

๐.๕ ๐.๕  

๖.๔ การก าหนดขอบเขตความเชื่อมั่นของข้อมูลที่น ามาประกอบ
ระวางแผนที่ (Category of Zone of Confidence 
[CATZOC]) 

๐.๕ ๐.๕  

๖.๕ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง ในการประกัน
คุณภาพแผนท่ี ENC ตามมาตรฐาน IHO S-๔.๐๘.๐ 
(Validation tools[IHO S-๔.๐๘.๐] – Product Assurance) 

๑.๐ ๐.๕  

๖.๖ การยืนยันความครบถ้วนของข้อมูลหิน ซากเรืออับปาง และ
สิ่งกีดขวางการเดินเรือ (Rocks, Wrecks and Obstructions 
verification) 

๐.๕ ๔.๕  

รวม ๕.๐ ๘.๕ ๑.๐  
 



 
 

 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
 ๑. ไฟล์ PowerPoint หัวข้อ ๖.๑ – ๖.๖ 
 ๒. คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ (เพ่ือพลาง) กรผ.อศ. 
 ๓. หนังสือเครื่องหมายอักษรย่อ (INT1)  
 ๔. มาตรฐานแผนที่เดินเรือสากลขององค์การอุทกศาสตร์สากล IHO S-4 
 ๕. มาตรฐาน IHO S-58 (Validation tools[IHO S-58] – Product Assurance) 
 ๖. เอกสาร IHO S-66 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนที่ ENC และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๗. คู่มือการสร้างแผนที่ ENC ด้วยโปรแกรม Seven Cs ENC Suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ช 
 

ชื่อวิชา  การเตรียมการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการออกประกาศชาวเรือและประกาศ 
  ชาวเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Preparation and issue of NTMs for paper chart and ENC)   

หน่วยกิต  - (๒.๕ – ๔.๕ – ๐) 

ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับประกาศชาวเรือ (ปชร.) และ ประกาศ
ชาวเรืออิเล็กทรอนิกส์ (eNTM)  

บรรยายหัวข้อวิชา 
๗.๑ การให้บริการข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต่อการเดินเรือระหว่างประเทศและ 

บทบาทของผู้ประสานงานภูมิภาคการเดินเรือ (The Worldwide Navigation 
Warning Service and the role of Nav Area co-ordinator) 

  ๗.๒ การปรับปรุงแก้ไขแผนที่ในช่วงระยะสั้น (Short term chart maintenance) 
  ๗.๓ การเขียนร่างประกาศชาวเรือ Drafting Notice to Mariners) 
   

หัวข้อวิชา จ านวนช่ัวโมง หน่วยกิต การวัดผลและ
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัต ิ

๗.๑ การให้บริการข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต่อการเดินเรือ
ระหว่างประเทศและบทบาทของผู้ประสานงานภูมิภาค
การเดินเรือ (The Worldwide Navigation Warning 
Service and the role of Nav Area co-ordinator) 

๐.๕ -  การปฏิบัต ิ
และ 

ท าแบบทดสอบ 

๗.๒ การปรับปรุงแก้ไขแผนที่ในช่วงระยะสั้น (Short 
term chart maintenance) 

๑.๐ ๐.๕  

๗.๓ การเขียนร่างประกาศชาวเรือ Drafting Notice to 
Mariners) 

๑.๐ ๔.๐  

รวม ๒.๕ ๔.๕ -  

 

เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑. ไฟล์ Powerpoint หัวข้อ ๗.๑ – ๗.๓ 
๒. คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ(เพ่ือพลาง) กรผ.อศ. 
๓. มาตรฐานแผนที่เดินเรือสากลขององค์การอุทกศาสตร์สากล IHO S-4 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ผนวก ซ 
 

ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับประกาศชาวเรือ (Notices to Mariner)   

หน่วยกิต  ๑ หน่วยกิต (๔.๕ – ๘.๕ – ๐) 

ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงข้อมูลที่ถูกใส่ไว้ใน
ประกาศชาวเรือ หลักการในการออกประกาศชาวเรือ ค าแนะน าส าหรับการออกประกาศ
ชาวเรือ และวิธีการแก้ไขแผนที่ตามประกาศชาวเรือ  

บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๘.๑ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผ่นปะประกาศชาวเรือ (Notice to Mariner  
    Blocks theory) 
   ๘.๒. การจัดท าแผ่นปะประกาศชาวเรือ (Notice to Mariner Blocks exercise) 
  ๘.๓ การปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Updating ENCs) 
  ๘.๔ การพัฒนาทักษะการเขียนแผนที่ (Drawing skills Exercise) 
  ๘.๕ การปรับปรุงแก้ไขแผนที่ตามประกาศชาวเรือ(Correcting paper charts for NM action) 
   

หัวข้อวิชา จ านวนช่ัวโมง หน่วยกิต การวัดผลและ
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัต ิ

๘.๑ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผ่นปะประกาศ
ชาวเรือ (Notice to Mariner Blocks theory) 

๐.๕ -  การปฏิบัต ิ
และ 

ท าแบบทดสอบ ๘.๒. การจัดท าแผ่นปะประกาศชาวเรือ (Notice to 
Mariner Blocks exercise) 

๑.๐ ๔.๐  

๘.๓ การปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Updating ENCs) 

๑.๐ ๐.๕  

๘.๔ การพัฒนาทักษะการเขียนแผนที่ (Drawing skills 
Exercise) 

๑.๐ ๒.๐  

๘.๕ การปรับปรุงแก้ไขแผนที่ตามประกาศชาวเรือ
(Correcting paper charts for NM action) 

๑.๐ ๒.๐  

รวม ๔.๕ ๘.๕ ๑.๐  

เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑. ไฟล์ Powerpoint หัวข้อ ๘.๑ – ๘.๕ 
๒. คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ(เพ่ือพลาง) กรผ.อศ. 
๓. มาตรฐานแผนที่เดินเรือสากลขององค์การอุทกศาสตร์สากล IHO S-4 

 
 
 
 
 



 
 

 

ผนวก ฌ 
 

ชื่อวิชา  การปรับปรุงแก้ไขแผนที่เดินเรือ (Chart Maintenance) 

หน่วยกิต  - (๒ – ๐ – ๐) 

ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายขั้นตอน วิธีการและ
รูปแบบของการแก้ไขแผนที่เดินเรือ ความส าคัญของการปรับปรุงแก้ไขแผนที่เดินเรือ  

บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๙.๑ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขแผนที่เดินเรือ (Chart Correction  
    guidelines and procedure) 
   ๙.๒ ความส าคัญของการปรับปรุงแก้ไขแผนที่เดินเรือ (The important of chart  
    maintenance) 
     

หัวข้อวิชา จ านวนช่ัวโมง หน่วยกิต การวัดผลและ
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัต ิ

๙.๑ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขแผนที่
เดินเรือ (Chart Correction guidelines and procedure) 

๑.๐ -  ท าแบบทดสอบ 

๙.๒ ความส าคัญของการปรับปรุงแก้ไขแผนที่เดินเรือ 
(The important of chart maintenance) 

๑.๐ -  

รวม ๒.๐ - -  

เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑. ไฟล์ Powerpoint หัวข้อ ๙.๑ และ ๙.๒ 
๒. คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ(เพ่ือพลาง) กรผ.อศ. 
๓. มาตรฐานแผนที่เดินเรือสากลขององค์การอุทกศาสตร์สากล IHO S-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ผนวก ญ 
 

ชื่อวิชา  การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment) 

หน่วยกิต  - (๐ – ๖ – ๐) 

 

ความมุ่งหมาย เพ่ือประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม จากท่ีได้ผ่านการอบรมมาตลอดหลักสูตร โดยการวัดผล
จากคะแนนการทดสอบรายหัวข้อชุดวิชา   

บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑๐.๑ การทดสอบในหัวข้อชุดวิชา การตรวจสอบและประเมินข้อมูลประกอบการ 
    สร้างแผนที่ (Data Assessment)  
   ๑๐.๒ การทดสอบในหัวข้อชุดวิชา แผนที่เดินเรือ (Paper Charts) 
   ๑๐.๓ การทดสอบในหัวข้อชุดวิชา แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENCs) 
   ๑๐.๔ การทดสอบในหัวข้อชุดวิชา การปรับปรุงแก้ไขแผนที่เดินเรือ (Charts  
    Maintenance) 
     

หัวข้อวิชา จ านวนช่ัวโมง หน่วยกิต การวัดผลและ
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัต ิ

๑๐.๑ การทดสอบในหัวข้อชุดวิชา การตรวจสอบและ
ประเมินข้อมูลประกอบการสร้างแผนที่ (Data 
Assessment) 

- ๑.๕  ท าแบบทดสอบ 

๑๐.๒ การทดสอบในหัวข้อชุดวิชา แผนที่เดินเรือ 
(Paper Charts) 

- ๑.๕  

๑๐.๓ การทดสอบในหัวข้อชุดวิชา แผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ (ENCs) 

- ๑.๕  

๑๐.๔ การทดสอบในหัวข้อชุดวิชา การปรับปรุงแก้ไข
แผนที่เดินเรือ (Charts Maintenance) 

- ๑.๕  

รวม - ๖.๐ -  

เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑. ไฟล์ Powerpoint หัวข้อ ๑.๑ - ๙.๒ 
๒. คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ (เพ่ือพลาง) กรผ.อศ. 
๓. หนังสือเครื่องหมายอักษรย่อ (INT1)  
๔. มาตรฐานแผนที่เดินเรือสากลขององค์การอุทกศาสตร์สากล IHO S-4 
๕. มาตรฐาน IHO S-58 (Validation tools[IHO S-58] – Product Assurance) 
๖. เอกสาร IHO S-66 ข้อเท็จจริงเก่ียวกับแผนที่ ENC และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๗. คู่มือการสร้างแผนที่ ENC ด้วยโปรแกรม Seven Cs ENC Suite 

 


