
 
 

หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ช้ันนายทหารประทวน 
โรงเรียนอุทกศาสตร์ กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
--------------------------------- 

                        

๑.  ความมุ่งหมาย 
 ๑.๑  เพ่ือพัฒนาก าลังพลชั้นนายทหารประทวนของกรมอุทกศาสตร์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส ารวจอุทก-
ศาสตร์ ให้มีขีดสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ
กองทัพเรือ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ตามเป้าประสงค์ ทร. ข้อที่ ๑๔.๓ และตัวชี้วัด ข้อที่ ๑๔.๓.๓ ตามแผน  
กลยุทธ์ส ารวจและศึกษาหาข้อมูล  และเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานขององค์การอุทกศาสตร์สากลว่าด้วย
ความสามารถของนักส ารวจอุทกศาสตร์ (IHO Standards of Competence for Hydrographic Surveyors 
– Publication S-5)   
 ๑.๒  เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการส ารวจอุทกศาสตร์ ให้แก่นายทหารชั้นประทวนทุกพรรคเหล่า ทั้ง
ภายในและภายนอกกองทัพเรือ  ได้มีโอกาสศึกษาเพ่ือน าความรู้ด้านอุทกศาสตร์ไปประกอบกับการปฏิบัติ
ภารกิจในหน่วยงานของตนเองได้  เนื่องจากความรู้ด้านการส ารวจอุทกศาสตร์เป็นวิชาการเฉพาะด้าน ที่ไม่มี
สถาบันอื่นใดภายในประเทศให้การศึกษา 

๒.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 
 ๒.๑  นายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. – พ.จ.อ. ของกองส ารวจแผนที่ กรมอุทกศาสตร์  
 ๒.๒  นายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. – พ.จ.อ. ทุกพรรคเหล่าของกรมอุทกศาสตร์ที่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง  
กรมอุทกศาสตร์ พิจารณาความจ าเป็นให้เข้าศึกษา    
 ๒.๓  นายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. – พ.จ.อ. จากหน่วยภายใน ทร. 
 ๒.๔  บุคคลในส่วนราชการภายนอก ทร. ที่มีสาขาวิชาชีพใกล้เคียงกัน 

๓.  ระยะเวลาในการศึกษา 
   ประมาณ ๑๐ สัปดาห์   

๔.  วิธีด าเนินการศึกษา 
 ๔.๑  ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในห้องเรียนและบริเวณที่ตั้ง รร.อศ. ระยะเวลา ๖ สัปดาห์ๆ  ละ ๕ วนั ๑๘๐ ชั่วโมง  
 ๔.๒  การฝึกภาคสนาม ในภูมิประเทศจริง ระยะเวลา ๔ สัปดาห์    

๕.  การก าหนดหน่วยกิต   
 ๕.๑  ก าหนดให้ภาคทฤษฎี  ๑๖ ชม.  เป็น ๑ หน่วยกิต  ภาคปฏิบัติ ๓๒ ชม.  เป็น  ๑  หน่วยกิต และ 
ภาคสนาม ๖๔ ชม. เป็น ๑ หน่วยกิต   ทั้งนี้ ในแต่ละวิชาจะมีหน่วยวัดปริมาณการศึกษาไม่เกิน ๔ หน่วยกิต  
โดยไม่นับชั่วโมงท่ีสอบคิดเป็นหน่วยกิต และให้เทียบเศษของชั่วโมงท่ีเกิน หรือไม่ถึง ๑ หน่วยกิต  ดังนี้ 
  ๕.๑.๑ การเรียนภาคทฤษฎี   ๔ – ๑๑ ชั่วโมง   เป็น ๐.๕ หน่วยกิต  
  ๕.๑.๒ การเรียนภาคปฏิบัติ   ๘ – ๒๓ ชั่วโมง   เป็น ๐.๕ หน่วยกิต  
  ๕.๑.๓ การเรียนภาคสนาม   ๑๖ – ๔๓ ชัว่โมง  เป็น ๐.๕ หน่วยกิต  
 ๕.๒  จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ๘.๐ หน่วยกิต 
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๖.  คะแนนประจ าตัวนักเรียน 
  ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐  และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
ว่าด้วยคะแนนประจ าตัวนักเรียนทหาร  พ.ศ.๒๕๓๐ 

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

๘.  เกณฑ์ตัดสินการสอบความรู้ 
     ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐  และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วย
การด าเนินการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๕๑ 

๙.  โครงสร้างหลักสูตร 
 

ชื่อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

รวม หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
๑.  หมวดวชิาสัมพันธ์กับวิชาหลัก       ๑.๐ 
     ๑.๑  คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์(Mathematics and Statistics) ๓ - ๓ - 
     ๑.๒  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information and 
Communication technology) 

๓ - ๓ - 

     ๑.๓  ฟิสิกส์ (Physics) ๗ - ๗ ๐.๕ 
     ๑.๔  วิทยาศาสตร์การเดินเรือ(Nautical Science) ๗ ๕ ๑๒ ๐.๕ 
๒.  หมวดวชิาหลัก    ๗.๐ 
     ๒.๑  การหยั่งน้ า(Bathymetry) ๑๓ ๒๗ ๔๐ ๒.๐ 
     ๒.๒  ระดับน้ าและการเคลื่อนตัว (Water levels and flow) ๑๐ ๑๔ ๒๔ ๑.๐ 
     ๒.๓  การก าหนดต าแหน่ง(Positioning) ๑๘ ๒๔ ๔๒ ๒.๐ 
     ๒.๔  ปฏิบัติการทางอุทกศาสตร์(Hydrographic practice) ๖ - ๖ ๐.๕ 
     ๒.๕  การจัดการข้อมูลอุทกศาสตร์(Hydrographic data management) ๘ ๒๒ ๓๐ ๑.๐ 
     ๒.๖  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(Environmental Science)   ๑๐ - ๑๐ .๕ 
     ๒.๗  กฎหมายทางอุทกศาสตร์(Legal Aspects)  ๓ - ๓ - 
๓.  ฝึกภาคสนาม(Field Training Projects) - ๑๘๐ ๑๘๐ - 

รวม ๘๘ ๒๗๒ ๓๖๐ ๘.๐ 
 
๑๐.  บรรยายหลักสูตร 
    ผนวก ก. หมวดวิชาสัมพันธ์กับวิชาหลัก 
    ผนวก ข.  หมวดวิชาหลัก  
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ผนวก ก 
 

หมวดวิชาสัมพันธ์กับวิชาหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
 

หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารประทวน 
 
ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ (Mathematics and Statistics)     
จ านวนหน่วยกิต   ๐  หน่วยกิต (๓ – ๐ – ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพ้ืนฐานในการค านวณทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับงาน
ส ารวจแผนที่ 
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  Co-ordinate geometry ๒    
๒.  Theory of errors ๑    

รวม ๓  ๐ สอบข้อเขียน 
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  ต าราคณิตศาสตร์ทั่วไป 
๒.  Royal Australian Navy Hydrographic School Handouts 
๓.  “ทฤษฎีความคลาดเคลื่อน” วิชาหลักการส ารวจ (HE392) โรงเรียนนายเรือ ของ น.ท.ธนกร นาจารย์ 
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หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารประทวน 
 
ชื่อวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication technology)     
จ านวนหน่วยกิต  ๐ หน่วยกิต (๓ – ๐ – ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพ้ืนฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และรู้จักกับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ 
รวมถึงการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ต และระบบฐานข้อมูล ตลอดจนรู้จักกับมาตรฐาน
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ขององค์การอุทกศาสตร์สากล 
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑    
๒. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ๒    

รวม ๓  ๐ สอบปฏิบัติ 
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  คู่มือ IHO C-17 Spatial Data Infrastructures: “The Marine Dimension” - Guidance for 

Hydrographic Offices, Edition 1.1.0, February 2011 
๒.  ต าราคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทั่วไป 
๓.  ต าราระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเบื้องต้นทั่วไป 
๔.  ต าราระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทั่วไป 
๕.  เว็บไซต์ต่าง ๆ 

อุปกรณก์ารสอนภาคปฏิบัติ 
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอุทกศาสตร์ 
๒. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมอุทกศาสตร์และกองทัพเรือ 
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หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารประทวน 
 
ชื่อวิชา  ฟิสิกส ์(Physics) 
จ านวนหน่วยกิต  ๐.๕ หน่วยกิต (๗ – ๐ – ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพ้ืนฐานความรู้ในทฤษฎีของสัญญาณทางเสียง แสงและไฟฟ้าที่
น ามาใช้ในอุปกรณ์การวัดระยะทางต่างๆ 
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล 

บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. หน่วยวัด(Units of measure) ๑    
๒. การแปลงสัญญาณ (Signal Modulation) ๑    
๓. ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า (Electricity and 
Electromagnetism) 

๒    

๔. แสง (Optics)  ๑    
๕. เครื่องมืออุปกรณ์การส ารวจ ๒    
     

รวม ๗  ๐.๕ สอบข้อเขียน 
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  Royal Australian Navy Hydrographic School Handouts 
๒.  IHO C-13 Manual on Hydrography, 1st Edition (Corrections to February 2011) 
๓.  ต าราทฤษฎีสัญญาณแสง เสียง ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า เบื้องต้นทั่วไป 

อุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติ 
๑. เครื่องมือส ารวจที่เกี่ยวข้อง ของกองส ารวจแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ 
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หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารประทวน 
 
ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์การเดินเรือ (Nautical Science) 
จ านวนหน่วยกิต  ๐.๕ หน่วยกิต (๗ – ๕ – ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพ้ืนฐานความรู้ในหลักการด้านการเรือและเดินเรือ เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้เรือระหว่างปฏิบัติการส ารวจหยั่งน้ า 
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. การน าเรือและการใช้แผนที่เดินเรือ ๕ ๑   
๒. ความปลอดภัยในเรือ ๑ ๒   
๓. การเรือเล็ก ๑ ๒   

รวม ๗ ๕ ๐.๕ สอบข้อเขียน
และปฏิบัติ 

 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  ต าราเดินเรือ กองวิชาการเรือและเดินเรือ โรงเรียนนายเรือ โดย น.อ.จรินทร์ บุญเหมาะ 
๒.  คู่มือการฝึกการเรือ กองวิชาการเรือและเดินเรือ โรงเรียนนายเรือ  
๓.  ต าราเรียนวิชาเดินเรือ ๑ และ ๒ กองวิชาการเรือและเดินเรือ โรงเรียนนายเรือ 
๔.  อทร.๗๗๐๘ กฎการเดินเรือในน่านน้ าไทย (สากล) 
๕.  อทร.๗๗๐๒ ภาวะทะเล 
๖.  อทร.๙๒๐๑ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ ปคส. 
 

อุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติ 
๑. อุปกรณ์การเรือและเดินเรือ ของเรือในสังกัดหมู่เรือส ารวจ หมวดเรืออุทกศาสตร์ 
๒. เรือส ารวจขนาดเล็ก ของกรมอุทกศาสตร์ 
๓. แผนที่เดินเรือ ของกองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ 
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หมวดวิชาหลัก  
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หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารประทวน 
 
ชื่อวิชา  การหย่ังน้ า (Bathymetry) 
จ านวนหน่วยกิต  ๒.๐ หน่วยกิต (๑๓ – ๒๗ – ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในการใช้เครื่องมือส าหรับการส ารวจหา
ความลึกน้ าและตรวจหาวัตถุพ้ืนท้องทะเลได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานองค์การอุทกศาสตร์สากล
ก าหนด 
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. หลักการเสียงใต้น้ า (Underwater Acoustics) ๓    
๒. เครื่องหยั่งน้ าด้วยเสียงแบบล าคลื่นเดียว 
(Single-beam echo-sounders) 

๓ ๑๒   

๓. Side scan sonar ๑ ๕   
๔. เครื่องหยั่งน้ าด้วยเสียงแบบหลายล าคลื่น
(Multibeam and swath echo sounders) 

๖ ๑๒   

รวม ๑๓ ๒๗ ๒.๐ สอบข้อเขียน
และสอบปฏิบัติ 

 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  Royal Australian Navy Hydrographic School Handouts 
๒.  IHO C-13 Manual on Hydrography, 1st Edition (Corrections to February 2011) 
๓.  IHO S-44 Standards for Hydrographic Surveys (February 2008) 
๔.  Hydrographic Surveying EM 1110-2-1003 (1 Jan 2002), U.S. Army Corps of Engineers 
๕.  เอกสารประกอบการสอน วิชาการส ารวจแผนที ่(HE311) โรงเรียนนายเรือ โดย น.อ.ธนกร นาจารย์ 

อุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติ 
๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ส ารวจที่เกี่ยวข้อง ของกองส ารวจแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ 
๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ส ารวจที่เกี่ยวข้องของ ร.ล.พฤหัสบดี และเรือส ารวจขนาดเล็กชุดโลมา 

 
 

 
  



- ๑๐ - 
 

หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารประทวน 
 
ชื่อวิชา  ระดับน้ าและการเคลื่อนตัว (Water levels and flow) 
จ านวนหน่วยกิต  ๑.๐ หน่วยกิต (๑๐ – ๑๔ – ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในทฤษฎีและหลักการขึ้น-ลง ของน้ าใน
มหาสมุทร รวมถึงทิศทางและอาการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  โดยสามารถท าการตรวจวัดและค านวณ
วิเคราะห์ระดับน้ าได้อย่างถูกต้อง  
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. ทฤษฎีน้ าขึ้น-ลง (Tidal fundamentals) ๓    
๒. การตรวจวัดระดับน้ า (Tidal measurement) ๓ ๖   
๓. ทิศทางและกระแสน้ าขึ้น-ลง (Tidal streams 
and currents) 

๓ ๖   

๔. การใช้มาตราน้ า (Use of tide tables) ๑ ๒   
รวม ๑๐ ๑๔ ๑.๐ สอบข้อเขียน

และสอบปฏิบัติ 
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  Royal Australian Navy Hydrographic School Handouts 
๒.  IHO C-13 Manual on Hydrography, 1st Edition (Corrections to February 2011) 
๓.  IHO S-44 Standards for Hydrographic Surveys (February 2008) 
๔.  Hydrographic Surveying EM 1110-2-1003 (1 Jan 2002), U.S. Army Corps of Engineers 
๕.  มาตราน้ าน่านน้ าไทย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 

อุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติ 
๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ส ารวจที่เกี่ยวข้อง ของกองส ารวจแผนที่และกองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ 
๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ส ารวจที่เกี่ยวข้องของ ร.ล.พฤหัสบดี และเรือส ารวจขนาดเล็กชุดโลมา 
๓. โปรแกรม GeoTide ของกองส ารวจแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ 

 
  



- ๑๑ - 
 

หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารประทวน 
 
ชื่อวิชา  การก าหนดต าแหน่ง (Positioning) 
จ านวนหน่วยกิต  ๒.๐ หน่วยกิต (๑๘ – ๒๔ – ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในเรื่องโครงสร้างแผนที่และมูลฐาน
(datum) และระบบพิกัดต่างๆ รวมถึงการตรวจวัดและการค านวณหาต าแหน่งค่าพิกัดบนพ้ืนโลก โดยใช้วิธีการ
ต่างๆ ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานองค์การอุทกศาสตร์สากล
ก าหนด 
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต การวัดผลและ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. ภูมมิาตรศาสตร์ (Geodesy) 
    ๑.๑ หลักการภูมมิาตรศาสตร ์(Introduction to Geodesy) 
    ๑.๒ ระบบพิกัด (Co-ordinate Systems for Positioning) 
    ๑.๔ การค านวณจีออเดติก (Geodetic Computations) 
    ๑.๖ โครงสร้างแผนที่ (Map Projections) 
๒. การหาต าแหน่งทางราบ (Horizontal Positioning) 
    ๒.๑ หลักการหาต าแหน่งทางราบ (Horizontal Positioning 
Fundamentals) 
    ๒.๒ การวัดมมุ (Angular Measurements) 
    ๒.๓ การวัดระยะ (Distance Measurements) 
    ๒.๔ การหาต าแหน่งโดยใช้คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า  
(Electromagnetic Positioning) 
    ๒.๕ การหาต าแหน่งโดยใช้ดาวเทียม (Satellite 
Positioning) 
    ๒.๖ การสร้างจุดควบคมุทางราบ (Horizontal Control 
Point) 
๓. การหาต าแหน่งทางดิ่ง (Vertical Positioning) 
    ๓.๑ หลักการหาต าแหน่งทางดิ่ง (Vertical Positioning 
Fundamentals) 
    ๓.๒ มูลฐาน (Datum) 
    ๓.๓ การวัดและค านวณความสูง 
    

๖ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

  

 
รวม 

 
๑๘ 

 
๒๔ 

 
๒.๐ 

สอบข้อเขียน 
และสอบปฏิบัติ 

 
 
  



- ๑๒ - 
 

เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
๑.  Royal Australian Navy Hydrographic School Handouts 
๒.  IHO C-13 Manual on Hydrography, 1st Edition (Corrections to February 2011) 
๓.  IHO S-44 Standards for Hydrographic Surveys (February 2008) 
๔.  Hydrographic Surveying EM 1110-2-1003 (1 Jan 2002), U.S. Army Corps of Engineers 
๕.  เอกสารประกอบการสอน วิชาการส ารวจแผนที่ (HE311) โรงเรียนนายเรือ โดย น.อ.ธนกร นาจารย์ 

อุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติ 
๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ส ารวจที่เกี่ยวข้อง ของกองส ารวจแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ 
๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ส ารวจที่เกี่ยวข้องของ ร.ล.พฤหัสบดี และเรือส ารวจขนาดเล็กชุดโลมา 
๓. โปรแกรม Leica Geo Office ของกองส ารวจแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ 

 
  



- ๑๓ - 
 

หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารประทวน 
 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการอุทกศาสตร์ (Hydrographic practice) 
จ านวนหน่วยกิต  ๐.๕ หน่วยกิต (๖ – ๐ – ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานส ารวจทางอุทกศาสตร์ ท าให้
ทราบถึงประเภทของการส ารวจอุทกศาสตร์  การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และหลักปฏิบัติ ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนด  
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 
หน่วย
กิต 

การวัดผล 
และ 

ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. ประเภทของการส ารวจอุทกศาสตร์ ๓    
    ๑.๑ การส ารวจแผนที่ทะเล (Nautical charting 
surveys) 

    

    ๑.๒ การส ารวจด้านการท่าเรือและวิศวกรรมชายฝั่ง 
(Surveys in support of port management and 
coastal engineering) 

    

    ๑.๓ การส ารวจด้านอุตสาหกรรม (Offshore industrial 
surveys) 

    

๒. ข้อก าหนดทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic 
specifications) 

๓    

    ๒.๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
    ๒.๒ หลักปฏิบัต ิ
    ๒.๓ ผลผลิต 

 
 
 

 
 
 

  

รวม ๖  ๐.๕ สอบข้อเขียน 
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  Royal Australian Navy Hydrographic School Handouts 
๒.  IHO C-13 Manual on Hydrography, 1st Edition (Corrections to February 2011) 
๓.  IHO S-44 Standards for Hydrographic Surveys (February 2008) 
๔.  Hydrographic Surveying EM 1110-2-1003 (1 Jan 2002), U.S. Army Corps of Engineers 

อุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติ 
๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ส ารวจที่เกี่ยวข้อง ของกองส ารวจแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ 
๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ส ารวจที่เกี่ยวข้องของ ร.ล.พฤหัสบดี และเรือส ารวจขนาดเล็กชุดโลมา 



- ๑๔ - 
 

หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารประทวน 
 
ชื่อวิชา  การจัดการข้อมูลอุทกศาสตร์ (Hydrographic data management) 
จ านวนหน่วยกิต  ๑.๐ หน่วยกิต (๘ – ๒๒ – ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจ และ
สามารถจัดเก็บ และการแสดงผล ด้วยโปรแกรมด้าน GIS ได ้
บรรยายหัวข้อวิชา    

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 
หน่วย
กิต 

การวัดผล 
และ 

ประเมินผล 
บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. การเก็บข้อมูลแบบ real-time 
๒. การเก็บข้อมูลอนาล็อก 
    ๒.๑ การป้อนข้อมูลเชิงเลข 
    ๒.๒ การเปลี่ยนภาพสแกนเป็นข้อมูลเว็กเตอร์ 
๓. การจัดการข้อมูล 
    ๓.๑ การประมาณ 
    ๓.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
    ๓.๓ ระบบภูมิสารสนเทศทางทะเล (Marine GIS)  
๔. การแสดงผลข้อมูล 
    ๔.๑ การแสดงผลรูปภาพต่างๆ 
    ๔.๒ การสร้างแผนที่ทางทะเล 
๕. ขั้นตอนการประกอบระวางแผนที่ 

๑ 
๑ 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 
 

๒ 

๕ 
๕ 
 

 
๖ 
 
 
 

๖ 
 
 
 

  

รวม ๘ ๒๒ ๑.๐ สอบข้อเขียน
และปฏิบัติ 

เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
๑.  IHO C-13 Manual on Hydrography, 1st Edition (Corrections to February 2011) 
๒.  IHO C-17 Spatial Data Infrastructures: “The Marine Dimension” - Guidance for 
Hydrographic Offices, Edition 1.1.0, February 2011 
๓.  IHO S-52 Specifications for Chart Content and Display Aspects of ECDIS (March 2010) 
๔.  IHO S-57 Transfer Standard for Digital Hydrographic Data, November 2000 

 ๕.  IHO S-100 Universal Hydrographic Data Model (January 2010) 
 ๖.  IHO S-4 Regulations for International (INT) Charts and Chart Specifications of the 
         IHO (September 2013) 
 ๖.  คู่มือการใช้โปรแกรม ArcGIS ของบริษัท ESRI 
 ๗.  คู่มือการใช้โปรแกรม Caris GIS ของกองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ 

 
  



- ๑๕ - 
 

หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารประทวน 
 
ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)   
จ านวนหน่วยกิต  ๑.๐ หน่วยกิต (๑๐ – ๐ – ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านอุตุนิยมวิทยา สมุทรศาสตร์ ธรณีวิทยา ธรณี
ฟิสิกส์ และสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับทะเล ที่มีผลต่องานส ารวจอุทกศาสตร์  
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. อุตุนิยมวิทยา 
๒. สมุทรศาสตร์ 
๓. ธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ทางทะเล 
๔. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

๒ 
๒ 
๓ 
๓ 

   

รวม ๑๐  ๑.๐ สอบข้อเขียน 
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  อุตุนิยมวิทยาทางทะเล กรมอุทกศาสตร์ (๑๖ มกราคม ๒๕๕๑) 
๒.  สมุทรศาสตร์เบื้องต้น กองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ 
๓.  วิศวกรรมชายฝั่งเบื้องต้น โดย น.อ.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล 
๔.  อทร.๗๗๐๙ อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 
๕.  อทร.๗๗๑๑ ความรู้ทั่วไปทางสมุทรศาสตร์ 
๖.  เอกสารประกอบการสอนจากครูผู้สอน 

อุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติ 
๑. เครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา ของกองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ 
๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ส ารวจสมุทรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของ ร.ล.พฤหัสบดี และกองสมุทรศาสตร์  

กรมอุทกศาสตร์   



- ๑๖ - 
 

หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารประทวน 
 
ชื่อวิชา  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอุทกศาสตร์ (Legal Aspects) 
จ านวนหน่วยกิต  ๐ หน่วยกิต (๓ – ๐ – ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานส ารวจแผนที่ และการก าหนด
เขตแดนทางทะเล 
บรรยายหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนที่และบรรณสารการ
เดินเรือ 

๑    

๒. เขตแดนทางทะเล ๒    
รวม ๓  ๐ สอบข้อเขียน 

 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

๑.  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ปี ค.ศ.๑๙๘๒ 
๒.  คู่มือเทคนิคกฎหมายทะเลส าหรับนายทหารอุทกศาสตร์ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
๓.  IHO C-51 Manual on Technical Aspects of the UN Convention on the Law of the Sea 
๔.  คู่มือโปรแกรม Caris LOTS ของกองส ารวจแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ 
๕.  อทร.๘๓๐๓ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

  



- ๑๗ - 
 

หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารประทวน 
 
ชื่อวิชา  ฝึกภาคสนาม (Field Training Projects) 
จ านวนหน่วยกิต  - หน่วยกิต (๐ – ๑๘๐ – ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้รับจากห้องเรียน 
ไปสู่การปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม ในขั้นปฏิบัติการส ารวจ ไปสู่การสร้างแผนที่ต้นฉบับได้ โดยงานทุกขั้นตอน
ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์การอุทกศาสตร์สากล 
 
ปฏิบัติหัวข้อวิชา    
 

หัวข้อวิชา 

จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. การติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ า 
๒. การสร้างหมุดบังคับทางราบ 
๓. การส ารวจแผนที่ทะเลมาตราส่วนใหญ่ ๑ : ๑๐๐๐ 
๔. การส ารวจแผนที่ทะเลมาตราส่วนเล็ก ๑ : ๑๐๐๐๐ 
๕. การเตรียมงานในส านักงาน 
๖. การประมวลผลในส านักงาน 
๗. การเก็บรายละเอียดขอบฝั่ง 
๘. การตรวจสอบสิ่งอันตรายใต้น้ าและที่ตื้น 
๙. การเก็บตัวอย่างลักษณะพ้ืนท้องทะเล 
๑๐. การส ารวจข้อมูลองค์ประกอบอื่นๆ 
๑๑. การส ารวจด้วยระบบมัลติบีม 

 ๑๒ 
๑๒ 
๒๔ 
๒๔ 
๑๒ 
๑๘ 
๑๘ 
๑๘ 
๑๒ 
๑๒ 
๑๘ 

  

รวม  ๑๘๐  - สอบปฏิบัติ 
 
 


