
หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลอุทกศาสตร์เพ่ือการปฏิบัติการทางเรือ 
โรงเรียนอุทกศาสตร์ กองวิทยาการ  กรมอุทกศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
--------------------------------- 

                     
๑.  ความมุ่งหมาย 
  เพ่ือพัฒนาก าลังพลด้านการจัดการฐานข้อมูลอุทกศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ ของกองทัพเรือ  
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ตามเป้าประสงค์ ทร.ข้อ ๑๔.๒ ระบบการท างานด้านการข่าวของ ทร.ได้รับการพัฒนา
เพ่ือสนับสนุนแนวความคิดทางยุทธศาสตร์กองทัพเรือและน าระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้    
ตามแผนกลยุทธ์ที่ว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลและวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และตามเป้าประสงค์ ทร. ข้อ ๑๔.๓ ระบบการท างานด้านยุทธการของกองทัพเรือได้รับการพัฒนา 
เพ่ือสนับสนุนแนวความคิดทางยุทธศาสตร์กองทัพเรือและน าระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้   
ในเป้าประสงค์ ทร. ข้อ ๑๔.๓.๔ ที่ก าหนดความส าเร็จของการสนับสนุนและให้บริการด้านความปลอดภัยใน
การเดินเรือเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติด้านยุทธการและหน่วยต่างๆ ได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้เป็นร้อยละ ๙๕   

๒.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 
 ๒.๑  นายทหารชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ที่ปฏิบัติงานอยู่ในแผนกที่มีหน้าที่จัดเก็บรวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูล ตามหน้าที่ใน อฉก.๕๑๐๐ กรมอุทกศาสตร์ 
 ๒.๒  นายทหารชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ของกรมอุทกศาสตร์ ที่ผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยขึ้นตรง 
กรมอุทกศาสตร์ พิจารณาเห็นชอบให้เข้ารับการศึกษา  

๓.  ระยะเวลาในการศึกษา 
  ๒ สัปดาห์   

๔.  วิธีด าเนินการศึกษา 
 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในห้องเรียนระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ๆ ละ ๕ วัน รวม ๖๐ ชั่วโมง  

๕.  การก าหนดหน่วยกิต   
 ๕.๑  ก าหนดให้ภาคทฤษฎี  ๑๖ ชม.  เป็น ๑ หน่วยกิต  ภาคปฏิบัติ  ๓๒ ชม.  เป็น  ๑  หน่วยกิต   
 ๕.๒  จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ๒.๕ หน่วยกิต 

๖.  คะแนนประจ าตัวนักเรียน 
  ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือ  ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐  และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
ว่าด้วยคะแนนประจ าตัวนักเรียนทหาร  พ.ศ.๒๕๓๐ 

๘.  การวัดผลและการประเมินผลการอบรม 
 ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา  พ.ศ.๒๕๓๐  และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วย
การด าเนินการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค  พ.ศ.๒๕๔๘  และฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๕๑ 

๙.  เกณฑ์ตัดสินการสอบความรู้ 
    ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือ  ว่าด้วยการศึกษา  พ.ศ.๒๕๓๐  และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือว่าด้วย
การด าเนินการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค  พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๕๑ 



 
๑๐.  โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชาหลัก 

จ านวนชั่วโมง 

รวม หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
๑.  ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ๓ ๓ ๖ ๐.๕ 
๒.  ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ๓ ๓ ๖ ๐.๕  
๓.  โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (Spatial Data 
Infrastructure : SDI) 

๒ - ๒ - 

๔.  การใช้โปรแกรม ArcGIS -  ๑๒ ๑๒ ๐.๕  
๕.  แบบจ าลองข้อมูล (Data Model) ๒ ๒ ๔ - 
๖.  การปฏิบัติการทางเรือของกองทัพเรือ ๒ - ๒ - 
๗.  การจัดเก็บและใช้งานข้อมูลอุทกศาสตร์ ๒ ๑๒ ๑๔ ๐.๕  
๘.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูล ๓ มิติ ๓ ๕ ๘ ๐.๕  
๙.  การให้บริการข้อมูลทางระบบสารสนเทศ ๒ ๔ ๖ - 

รวม ๑๙ ๔๑ ๖๐ ๒.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑.  บรรยายหลักสูตร 
    ผนวก ก. หมวดวิชาหลัก 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ก 
 

หมวดวิชาหลัก 
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ชื่อวิชา  ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) 
จ านวนหน่วยกิต  ๐.๕ หน่วยกิต (๓ – ๓ - ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในหลักการและโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล และระบบจัดการ
ฐานข้อมูล รวมถึงประเภทของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational DBMS) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  ระบบฐานข้อมูล (Database System) ๑    
๒.  ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)  ๑ ๑   
๓.  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ๑ ๒   

รวม ๓ ๓ ๐.๕ สอบข้อเขียน 
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  ต าราระบบจัดการฐานข้อมูล โดยทั่วไป 
๒.  PowerPoint และเอกสารของผู้บรรยาย 
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ชื่อวิชา  ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) 
จ านวนหน่วยกิต  ๐.๕ หน่วยกิต (๓ – ๓ - ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในหลักการของระบบภูมิสารสนเทศ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการข้อมูลอุทกศาสตร์ได้อย่างมีมาตรฐาน 
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  องค์ประกอบของระบบภูมิสารสนเทศ ๑    
๒.  การใช้ระบบภูมิสารสนเทศในงานด้านต่าง ๆ  ๑ ๑   
๓.  มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศ ๑ ๒   

รวม ๓ ๓ ๐.๕ สอบข้อเขียน 
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  ต าราระบบภูมิสารสนเทศ โดยทั่วไป 
๒.  คู่มือมาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 
๒.  PowerPoint และเอกสารของผู้บรรยาย 
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ชื่อวิชา  โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (Spatial Data Infrastructure : SDI) 
จ านวนหน่วยกิต    -  (๒ – ๐ - ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในหลักการของระบบภูมิสารสนเทศ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการข้อมูลอุทกศาสตร์ได้อย่างมีมาตรฐาน 
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  องค์ประกอบของโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ ๑    
๒.  โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ๑    

รวม ๒ ๐ - สอบข้อเขียน 
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑. IHO C-17 Spatial Data Infrastructures: “The Marine Dimension” - Guidance for 
Hydrographic Offices, Edition 1.1.0, February 2011 
๒.   เอกสารการก าหนดมาตรฐานกลางส าหรับระบบส ารวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ 
(FGDS) 
๓.  เว็บไซต์ ThaiSDI (http://thaisdi.gistda.or.th/) 
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ชื่อวิชา  การใช้โปรแกรม ArcGIS 
จ านวนหน่วยกิต  ๐.๕ หน่วยกิต (๐ – ๑๒ - ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศ ที่เป็นมาตรฐานและนิยมใช้งาน
อย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับท่ีสามารถจัดการกับข้อมูลในหน่วยตนเองได้  
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  การใช้โปรแกรม ArcGIS 
     - การติดตั้งโปรแกรม 
     - การใช้เมนู 
     - การใช้ฟังก์ชั่นและส่วนเสริมโปรแกรม 
     - การเรียกใช้ Layer ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
     - การ Import/Export ข้อมูลรูปแบบต่างๆ 
     - การใช้เครื่องมือค านวณทางระยะและพ้ืนที่ 
     - การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
     - การแก้ไขข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
     - การน าเสนอและการพิมพ์ 

 ๑๒   

รวม ๐ ๑๒ ๐.๕ สอบปฏิบัติ 
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑. คู่มือการใช้งานโปรแกรม ArcGIS Desktop เวอร์ชั่น 10.1 ของบริษัท ESRI 
๒. เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ARCGIS 10.1 FOR DESKTOP โดย สุเพชร จิรขจรกุล 
๓. เว็บไซต์ ESRI (www.esri.com) 
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ชื่อวิชา  แบบจ าลองข้อมูล (Data Model) 
จ านวนหน่วยกิต  -  (๒ – ๒ - ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในหลักการออกแบบของแบบจ าลองข้อมูล และสามารถ
เลือกใช้แบบจ าลองท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา 
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  แบบจ าลองข้อมูล (Data Model) 
     - S-57 ENC Data Model 
     - Marine Data Model 

๒ ๒   

รวม ๒ ๒ -  สอบข้อเขียน 
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  ArcGIS Data Models (http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/40585) 
๒.  IHO S-57 Transfer Standard for Digital Hydrographic Data, November 2000 

 ๓.  IHO S-100 Universal Hydrographic Data Model (January 2010) 
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ชื่อวิชา  การปฏิบัติการทางเรือของกองทัพเรือ 
จ านวนหน่วยกิต   -  (๒ – ๒ - ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการปฏิบัติการทางเรือของกองทัพเรือสาขาต่างๆ 
เพ่ือให้สามารถจัดรูปแบบข้อมูลที่จะสนับสนุนต่อการปฏิบัติการนั้น ๆ ให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้ 
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. การปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ 
- การปฏิบัติการของเรือผิวน้ า  
- การปฏิบัติการอากาศนาวี 
- การปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทิน  
- การปฏิบัติการเรือด าน้ า 
- การปฏิบัติการปราบเรือด าน้ า  
- การปฏิบัติการวางทุ่นระเบิด 

๒ ๒   

รวม ๒ ๒ - สอบข้อเขียน 
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  เอกสารของผู้บรรยาย 
    ๒.  การปฏิบัติการของเรือ โดย น.อ.รพล ค าคล้าย พ.ศ.๒๕๓๒ 
    ๓.  ก าลังทางเรือและการปฏิบัติการทางเรือ โดย น.อ.ปรีชา บุญส่ง 
    ๔.  ปฏิบัติการทางเรือท่ัวไป โดย น.อ.วิชล ภูษา 
    ๕.  อทร.๘๐๐๑ หลักนิยมทางทะเลของกองทัพเรือ 
    ๖.  การปฏิบัติการทุ่นระเบิดและการต่อต้านทุ่นระเบิด กทบ.กร พ.ศ.๒๕๔๔ 

     ๗.  การปฏิบัติการรบผิวน้ า โดย น.อ.ไพศาล นภสิธุวงศ์ พ.ศ.๒๕๓๙ 

    ๘.  อทร.๓๔๓๐ การยกพลขึ้นบก 

    ๙.  เอกสารประกอบการศึกษา สรส.ยศ.ทร. หมวดวิชาปฏิบัติการทางทหาร เรื่องการใช้ก าลังอากาศนาวี  
 

 
 

  



หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลอุทกศาสตร์เพ่ือการปฏิบัติการทางเรือ 
 
ชื่อวิชา  การจัดเก็บและใช้งานข้อมูลอุทกศาสตร์ 
จ านวนหน่วยกิต  ๐.๕ หน่วยกิต (๒ – ๑๒ - ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลอุทก
ศาสตร์ที่อยู่ในรูปแบบ(format)ต่างกัน ให้มีรูปแบบเดียวกัน และน าเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง  รวมถึงการสืบค้น
และเรียกข้อมูลส่วนที่ต้องการไปใช้งาน   
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. การแปลงรูปแบบข้อมูล (Data Transformation) 
๒. การน าเข้าข้อมูล 
๓. การสืบค้นข้อมูล 
๔. การแก้ไขข้อมูล 

๒ 
 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

  

รวม ๒ ๑๒ ๐.๕ สอบปฏิบัติ 
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  คู่มือ ArcGIS Data Interoperability ของบริษัท ESRI 
    ๒.  คู่มือการใช้ ArcToolbox ของบริษัท ESRI 
    ๓.  ArcGIS Help 10.1, ArcGIS Resources (http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html) 
 

  



หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลอุทกศาสตร์เพ่ือการปฏิบัติการทางเรือ 
 
ชื่อวิชา  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูล ๓ มิต ิ
จ านวนหน่วยกิต  ๐.๕ หน่วยกิต (๓ – ๕ - ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในทฤษฎีและปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ (Spatial Analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง ๓ มิติ (3D Analysis) รวมถึงการประมาณค่าในช่วงว่าง
ของข้อมูลที่ไม่ได้ส ารวจ เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจในพื้นที่ที่สนใจได้  
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) 
๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง ๓ มิติ (3D Analysis) 
๓. การประมาณค่าในช่วง (Interpolation) 

๑ 
๑ 
๑ 

๒ 
๒ 
๑ 

  

รวม ๓ ๕ ๐.๕ สอบปฏิบัติ 
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  คู่มือ ArcGIS Spatial Analyst ของบริษัท ESRI 
    ๒.  คู่มือ ArcGIS 3D Analyst ของบริษัท ESRI 
    ๓.  ArcGIS Help 10.1, ArcGIS Resources (http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html) 

  



หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลอุทกศาสตร์เพ่ือการปฏิบัติการทางเรือ 
 
ชื่อวิชา  การให้บริการข้อมูลทางระบบสารสนเทศ 
จ านวนหน่วยกิต   - หน่วยกิต (๒ – ๔ - ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในทฤษฎีและปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลโดย
การให้บริการของเครื่องแม่ข่าย ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต  รวมถึงรู้จักกับ
โปรแกรมท่ีใช้บริการข้อมูล  
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. การเตรียมชั้นข้อมูลเพ่ือบริการ(Data Services) 
๒. การจัดพิมพ์ข้อมูล 
๓. การใช้โปรแกรม ArcGIS Explorer Desktop 

๑ 
๑ 

๑ 
๒ 
๑ 

  

รวม ๒ ๔ - สอบปฏิบัติ 
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  คู่มือ ArcGIS Server 10.1 ของบริษัท ESRI 
    ๒.  คู่มือ ArcGIS Explorer Desktop ของบริษัท ESRI 
    ๓.  ArcGIS Help 10.1, ArcGIS Resources (http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html) 


