
แบบรายงาน วิธีหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) 

  ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)   
  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนทางทหารและการฝึก   

ค าส าคัญ  
แผนที่เดินเรือ แผนที่บก แผนที่เดินเรือต่างประเทศ ระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่     

๑. เกริ่นน า 
กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 
 ปัจจุบันความต้องการใช้งานแผนที่เพื่อใช้ในปฏิบัติการวางแผนทางทหารและการฝึก       
ของหน่วยต่าง ๆ ภายในกองทัพเรือ มีความต้องการใช้งานแผนที่หลากหลายชนิด และในแต่ละชนิด
ของแผนที่ ก็ต้องการระวางแผนที่ครอบคลุมพื้นที่แตกต่างกันไปตามภารกิจ ซึ่งแบ่งแผนที่ออกได้ ดังนี้ 
  - แผนที่เดินเรือไทย แบ่งตามแต่ละมาตราส่วนของแผนที่ จ านวน ๗๙ ระวาง  
  - แผนที่บกของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ชุด L7018  มาตราส่วน 
๑ : ๕๐,๐๐๐  จ านวน ๑๐๒ ระวาง ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการของ ทร. บริเวณภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ของประเทศไทย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวล าน้ าโขง    
  - แผนที่เดินเรือต่างประเทศ ตามแต่ละมาตราส่วนของแผนที่ ครอบคลุมพื้นที่การ
เดินเรือของหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ และกองก าลังทางเรือตามการฝึกร่วมกับต่างประเทศ จ านวน 
๒๓๙ ระวาง           
 ภารกิจของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการและส่งก าลังบ ารุงให้กับ
เรือในกองทัพเรือในพัสดุสายอุทกศาสตร์ ซึ่งการจัดเตรียมแผนที่และการส าเนาแผนที่เพื่อสนับสนุน 
ในการวางแผนทางทหารและการฝึก ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจทีส่ าคัญของกรมอุทกศาสตร์ และจากความ
หลากหลายของชนิดแผนที ่ซึ่งกรมอุทกศาสตร์จะต้องจัดเตรียมความพร้อมด้านแผนที่ให้กับหน่วยต่าง ๆ 
ที่ขอรับการสนับสนุนให้ทันกับเวลาที่หน่วยต้องการในการปฏิบัติภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมาย  
 กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ มีกระบวนการสร้างแผนที่เป็นกระบวนการหลัก ส าหรับ
ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลแผนที่เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการสร้างแผนที่ ด าเนินการรวบรวม  แผน
ที่เดินเรือ แผนที่บก แผนที่ส ารวจ และบางส่วนของแผนที่เดินเรือต่างประเทศส าหรับใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการสร้างแผนที่เดินเรือ ส่งผลให้ต้องรวบรวมข้อมูลแผนที่ทั้งหมดไว้และหน่วยงานมี
เครื่องพิมพ์ส าหรับพิมพ์แผนที่อยู่แล้ว เป็นปัจจัยให้ต้องได้รับกิจในการให้บริการส าเนาแผนที่
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและการฝึกของหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ     
 กระบวนการในการให้บริการส าเนาแผนที่ใช้บุคลากรอย่างน้อย ๓ คน โดยมีขั้นตอนเริ่ม  
ตั้งแตก่ารประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุน ใช้เวลาในการด าเนินการอย่างน้อย ๖๐ นาที เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จะค้นหาแผนที่ในตู้เก็บแผนที่  ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที 
หลังจากได้แผนที่ที่ต้องการแล้ว จะน าแผนที่ดังกล่าวไปท าการสแกนภาพแผนที่ด้วยเครื่องสแกนภาพ



ใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที แล้วน าไฟล์ภาพแผนที่ไปพิมพ์แผนที่ ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที       
รวมเวลาทั้งหมดในการด าเนินการต่อการขอรับการสนับสนุนแผนที่ ๑ ระวางประมาณอย่างน้อย        
๒ ชั่วโมง (๑๒๐ นาท)ี         

 
สภาพทั่วไป 
ลักษณะส าคัญของวิธีการหรอืแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 การพัฒนาและจัดท าระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ของกรมอุทกศาสตร์ เป็นการน าเทคโนโลยี
การสแกนภาพขนาดใหญ่ให้มีข้อมูลรายละเอียดสูง ระบบการจัดท าฐานข้อมูล และเทคโนโลยีระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Geographic Information System ; GIS) มาพัฒนาในการจัดการแผนที่      
ให้อยู่ในรูปแบบภาพแผนที่ไฟล์ดิจิตอล จัดการระบบจัดเก็บข้อมูลภาพแผนที่ และการแสดงผล       
ในการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว ส่งผลให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาภาพแผนที่ที่ต้องการ   
และท าการส าเนาภาพแผนที่ให้กับหน่วยต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนและสามารถน าภาพแผนที่        
ที่ได้ไปสนับสนุนในการขอรับการสนับสนุนไฟล์ภาพดิจิตอลของแผนที่ต่าง ๆ ในการวางแผนทางทหาร
และการน าเสนอประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา      

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 
 การพัฒนาและจัดท าระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนทางทหารและ 
การฝึก มีวัตถุประสงค์ดังนี้       
   ๑. เพื่อให้กองสร้างแผนที่ฯ สามารถน าระบบข้อมูลภาพแผนที่ไปใช้ในการให้บริการ
ข้อมูลภาพแผนที่ในการสนับสนุนการวางแผนทางทหารและการฝึกของหน่วยต่างๆภายในกองทัพเรือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
  ๒. เพื่อให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ได้รับแผนที่ส าหรับใช้ในการปฏิบัติการทาง
ทหารและการฝึกอย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ       
 
 

การประสานขอรับการสนับสนุน

(๖๐ นาที)

การค้นหาแผนที่ในตู้เก็บแผนที่

(๒๐ นาที/ระวาง)

การสแกนภาพแผนที่

(๒๐ นาที/ระวาง)

การพิมพ์แผนที่

(๒๐ นาที/แผ่น)

ขั้นตอนการด าเนินการขอรับการสนับสนุนส าเนาแผนที่ (ก่อนมีการพัฒนาระบบฯ) 

รวมระยะเวลาด าเนินกิจกรรมสนับสนุนส าเนาแผนที่ ๑ ระวาง ประมาณ ๒ ชั่วโมง 



เป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  ๑. ลดบุคลากรในการด าเนินการได้มากกว่า ๒ เท่า (ลดบุคลากรในการด าเนินการ
อย่างน้อย ๓ คน ลดเหลือเพียง ๑ คน)  
   ๒. ลดระยะเวลาการให้บริการได้มากกว่า ๑ เท่า (ลดเวลาด าเนินการจากเดิม ๑๒๐ 
นาที เหลือ ๘๒ นาที ส าหรับแผนที่ระวางแรกและระยะเวลาด าเนินการจะลดลงเหลือ ๒๒ นาที 
ส าหรับแผนที่ระวางต่อไป)          
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  แผนที่ถูกสแกนด้วยความละเอียดตามความต้องการ และถูกจัดเก็บเข้าระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างถูกต้อง โดยมีข้อมูลอรรถาธิบายที่เพียงพอส าหรับการสืบค้น   

๒. ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ขั้นที่ ๑. การวางแผนงานและเตรียมการ        
   ก าหนดปัญหา และหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยด าเนินการศึกษารูปแบบและ  
แนวทางการจัดการข้อมูลภาพจากเอกสาร หนังสือ และเว็บไซต์ เพ่ือหาแนวทางการจัดท าระบบฐาน
ข้อมูลภาพแผนที่ หลังจากนั้นเตรียมการวางรูปแบบและแนวทางการด าเนินการ พร้อมกับเตรียมองค์
ความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้คณะท างาน ได้แก่ ความรู้ในการใช้งานเครื่องสแกนและพิมพ์แผนที่ Oce 
ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น  
 ขั้นที่ ๒. การฝึกอบรมและจัดการความรู้        
   ได้ด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คณะท างานเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดย
มีหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้          
  ๒.๑ การใช้งานเครื่องสแกนแผนที่ Oce และการสแกนภาพแผนที่ขนาดใหญ่ 
ตลอดจนการส่งออกภาพแผนที่ที่ได้จากการสแกน       
  ๒.๒ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น และการจัดท าระบบฐานข้อมูลแผนที่ชนิดต่างๆ  
   ๒.๓ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้งานโปรแกรม ArcGIS 9.3    
    ๒.๓.๑ น าเข้าข้อมูลภาพแผนที่ที่ได้จากการสแกน    
   ๒.๓.๒ การท าให้ภาพแผนที่มีค่าพิกัดโดยวิธี Georeferencing  
   ๒.๓.๓ การจัดท าข้อมูลภาพแผนที่เพื่อการสอบถามข้อมูลและการน าเสนอ 
 ขั้นที่ ๓. การตรวจสอบและรวบรวมแผนที่      
  ๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลแผนที่ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในคลังแผนที่ของแผนกควบคุมคุณภาพ 
โดยจากการตรวจสอบ สามารถแบ่งแผนที่ได้ดังนี้       
   ๓.๑.๑ ต้นฉบับแผนที่เดินเรือไทย จ านวน ๗๙ ระวาง   
   ๓.๑.๒ แผนที่บก ชุด L7018 มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ จ านวน ๑๐๒ ระวาง 
   ๓.๑.๓ ต้นฉบับแผนที่ส ารวจ จ านวน  ๓๘๑ ระวาง    



  ๓.๒ ตรวจสอบข้อมูลแผนที่เดินเรือต่างประเทศ ที่มีอยู่ในคลังแผนที่ของ กองบริการ
การเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ ซึ่งจากการตรวจสอบมีแผนที่เดินเรือต่างประเทศ จ านวน 
๒๓๙ ระวาง           
 ขั้นที่ ๔. การจัดท าระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่      
  ๔.๑ น าแผนที่ต่างๆที่รวบรวมได้น ามาสแกนเก็บข้อมูลภาพแผนที่ให้อยู่ในรูปแบบ
ไฟล์ภาพดิจิตอล TIFF ซึ่งสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้ดี แต่ขนาดไฟล์ที่ได้จะมีขนาดใหญ่มาก 
  ๔.๒ จัดท าฐานข้อมูลแผนที่ชนิดต่างๆ โดยก าหนดรายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญ
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและสืบค้นข้อมูล         
  ๔.๓ จัดท าภาพแผนที่ให้มีระบบพิกัดโดยวิธีการ Georeferencing  ในโปรแกรม 
ArcGIS ซึ่งจะต้องท าให้ภาพแผนที่มีระบบพิกัดตรงกับแผนที่       
  ๔.๔ น าเข้าข้อมูลภาพแผนที่เข้าระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ โดยภาพแผนที่แต่ละ
ระวางจะปรากฏบนหน้าการแสดงผลของโปรแกรม ArcGIS ตามต าบลที่ที่ได้โยงยึดค่าพิกัดไว้ 
  ๔.๕ จัดเรียงชั้นข้อมูลภาพแผนที่ตามการสืบค้นและการให้บริการแต่ละชนิดของ
แผนที่ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่     
 ขั้นที่ ๕. การให้บริการข้อมูลภาพแผนที่        
   แบ่งการให้บริการเป็นการสอบถามข้อมูลแผนที่และการตรวจสอบข้อมูลแผนที่ 
สืบค้นและการส าเนาไฟล์ข้อมูลภาพแผนที่ ตลอดจนการพิมพ์ส าเนาแผนที่    
  ๕.๑ การให้บริการสืบค้นและท าการส าเนาไฟล์ข้อมูล เมื่อทราบหมายเลขระวาง
แผนที่ที่ต้องการ โดยท าการเปิดโปรแกรม Microsoft Access และเข้าที่ฐานข้อมูลแผนที่ประเภท
ต่างๆตามที่ต้องการ ได้แก่ ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ ฐานข้อมูลแผนที่บก ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ
ต่างประเทศ และฐานข้อมูลแผนที่ส ารวจ หลังจากนั้นสืบค้นข้อมูลแผนที่ตามต้องการ เมื่อได้แผนที่ที่
ต้องการแล้ว สามารถสั่งพิมพ์ส าเนาแผนที่หรือท าการส าเนาข้อมูลไฟล์ภาพแผนที่ดิจิตอล น าไปใช้
ตามท่ีขอรับการสนับสนุนมา         
   ๕.๒ การให้บริการสืบค้นและท าการส าเนาไฟล์ข้อมูล เมื่อไม่ทราบหมายเลขระวาง
แผนที่ สามารถด าเนินการโดยเปิดโปรแกรม ArcGIS  และเข้าที่ฐานข้อมูลของแผนที่ประเภทต่างๆที่
ต้องการ  ได้แก่ ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ ฐานข้อมูลแผนที่บก ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือต่างประเทศ 
และฐานข้อมูลแผนที่ส ารวจ แล้วท าการตรวจสอบข้อมูลแผนที่ที่ต้องการ เช่น ตามพ้ืนที่สน ใจ ตาม
เส้นทางเรือเดิน ตามพ้ืนที่ภารกิจ หรือตามจุดที่ตั้งทางทหารที่ส าคัญ เป็นต้น เมื่อได้ข้อมูลระวางแผนที่
ตามท่ีต้องการแล้ว น าไปท าส าเนาไฟล์ข้อมูลภาพดิจิตอลหรือพิมพ์ส าเนาแผนที่ได้ตามท่ีต้องการ 
  ขั้นที่ ๖. การประเมินผลและปรับปรุงระบบ        
   ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของการท างานโดยเปรียบเทียบกับรูปแบบการ
ท างานก่อนมีระบบกับภายหลังจากการน าระบบมาใช้ และน าข้อมูลการวัดความพึงพอใจของผู้ขอรับ
บริการมาปรับปรุงการท างานของระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการ  



 
ล าดับขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ 

Raster Chart Service R&D Flow Chart 

 
๓. ผลการด าเนินงาน 

  เมื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมอุทกศาสตร์จะได้ระบบ       
ฐานข้อมูลภาพแผนที่จ านวน ๑ ระบบ ซ่ึงประกอบด้วย      
   ๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล(ปรับปรุง)  ๑ ชุดเครื่อง 
   ๓.๒ ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ จ านวน        ๗๙  ระเบียน 
   ๓.๓ ฐานข้อมูลแผนที่บก จ านวน       ๑๐๒  ระเบียน 
   ๓.๔ ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือต่างประเทศ     ๒๓๙ ระเบียน 
    ๓.๕ ฐานข้อมูลแผนที่ส ารวจ       ๓๘๑  ระเบียน 
   ๓.๖ ระบบแสดงผลข้อมูลภาพแผนที่จากโปรแกรม ArcGIS       ๑ ชุดข้อมูล 

การวางแผนงานและ
เตรียมการ 

การฝึกอบรมและ
จดัการความรู้ 

การตรวจสอบและ
รวบรวมแผนท่ี

การจดัท าระบบฐาน
ข้อมลูภาพแผนท่ี

การให้บริการ
ข้อมลูภาพแผนท่ี

การประเมินผลและ
ปรับปรุงระบบ  



  โดยเมื่อเริ่มให้บริการด้วยระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ของกรมอุทกศาสตร์แล้ว ส่งผลเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการค้นหาภาพแผนที่ที่ต้องการ และท าการส าเนาภาพแผนที่ให้กับหน่วยต่าง ๆ   
ที่ขอรับการสนับสนุนและสามารถน าภาพแผนที่ที่ได้ไปสนับสนุนในการขอรับการสนับสนุนไฟล์      
ภาพดิจิตอลของแผนที่ต่าง ๆ ในการวางแผนทางทหารและการน าเสนอประกอบการตัดสินใจ       
ของผู้บังคับบัญชา           
  โดยเมื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่แล้วสามารถลดบุคลากรด าเนินการจากอย่างน้อย 
๓ คน เหลือเพียง ๑ คน และลดระยะเวลาการด าเนินการลง โดยจะมีขั้นตอนดังนี้ การประสานงาน
ขอรับการสนับสนุน (๖๐ นาท)ี การสืบค้นไฟล์แผนที่ในระบบฐานข้อมูล(๒นาที/ระวาง) การพิมพ์แผนที่
(๒๐นาที/ระวาง) รวมเวลาทั้งสิ้น ๘๒ นาที ในแผนที่ระวางแรกและลดลงเหลือ ๒๒ นาทีต่อระวาง
ส าหรับแผนที่แผ่นต่อๆไป ท าให้การด าเนินการส าเนาแผนที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ
สามารถให้บริการไฟล์ภาพแผนที่ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการมีระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ดังกล่าว  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประสานขอรับการสนับสนุน

(๖๐ นาที)

การค้นหาแผนที่ในตู้เก็บแผนที่

(๒๐ นาที/ระวาง)

การสแกนภาพแผนที่

(๒๐ นาท/ีระวาง)

การพิมพ์แผนที่

(๒๐ นาที/แผ่น)

ขั้นตอนการด าเนินการขอรับการสนับสนุนส าเนาแผนที่ (ก่อนมีการพัฒนาระบบฯ) 

รวมระยะเวลาด าเนินกิจกรรมสนับสนุนส าเนาแผนที่ ๑ ระวาง ประมาณ ๒ ชั่วโมง 

ขั้นตอนการด าเนินการขอรับการสนับสนุนส าเนาแผนที่ (ภายหลังน าระบบฯมาใช)้ 

การประสานขอรับการสนับสนุน

(๖๐ นาที)

การสืบค้นไฟล์แผนที่จากระบบฯ

(๒ นาที/ระวาง)

การพิมพ์แผนที่

(๒๐ นาที/แผ่น)

 รวมระยะเวลาด าเนินกิจกรรมสนับสนุนส าเนาแผนที่ ๑ ระวาง ประมาณ ๑.๕ ชั่วโมงส าหรับ

แผนที่ระวางแรกและลดระยะเวลาด าเนินการเหลือเพียง ๐.๕ ชั่วโมง ในระวางแผ่นต่อไป 

 



  ส าหรับการให้บริการส าเนาแผนที่เพ่ือสนับสนุนการวางแผนทางทหารและการฝึกในปี       
งป.๕๗ จ านวน ๖๗๖ แผ่น ความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ ๙๘ และปี งป.๕๘ จ านวน ๗๘๕ 
แผ่น ความพึงพอใจต่อการให้บริการคิดเป็นร้อยละ ๙๖ มีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้   

๔. บทเรียนที่ได้รับ 
  ผลจากการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่นั้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นในหน่วยงาน โดยบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนมาสู่การมีวินัยในตนเองเพ่ิมมากขึ้น  มีการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้
การถ่ายทอดความรู้และให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน       

๕. ปัจจัยความส าเร็จ 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ มีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาที่ต้องการการพัฒนาอย่างแท้จริง ในการให้บริการส าเนาภาพแผนที่ของแผนกควบคุมคุณภาพ กองสร้าง
แผนที่ กรมอุทกศาสตร์ โดยระบบได้มีการพัฒนาให้มีความถูกต้องตามเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การจัดท ารูปแบบการใช้งานให้มีความง่าย สะดวก และเหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ให้บริการ อีกท้ังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรที่ร่วมกันจัดท าและใช้งานระบบ  

ปี งป.๕๗ ใน กรมอุทกศาสตร์/ครั้ง ใน กองทัพเรือ/ครั้ง A0/แผ่น A1/แผ่น A2/แผ่น A3/แผ่น A4/แผ่น รวมครั้ง ความพอใจ/เปอร์เซ็นต์

ต.ค.๕๖ ๘ ๕ ๒ ๘ ๙๐

พ.ย.๕๖ ๘ ๒ ๗๕ ๑๐ ๘๖

ธ.ค.๕๖ ๑๒ ๑ ๑๑ ๙ ๑๓ ๑๐๐

ม.ค.๕๗ ๗ ๒ ๓๔ ๒ ๙ ๑๐๐

ก.พ.๕๗ ๑๐ ๑ ๑๒๙ ๗ ๑๑ ๑๐๐

มี.ค.๕๗ ๙ ๑๗ ๗๕ ๙ ๑๐๐

เม.ย.๕๗ ๖ ๑ ๑๖ ๗ ๑๐๐

พ.ค.๕๗ ๔ ๑ ๒๐ ๕ ๑๐๐

มิ.ย.๕๗ ๗ ๑ ๑๑ ๘ ๑๐๐

ก.ค.๕๗ ๔ ๑ ๒ ๔ ๕ ๑๐๐

ส.ค.๕๗ ๘ ๑ ๑๖ ๔๐ ๖๘ ๙ ๑๐๐

ก.ย.๕๗ ๔ ๑ ๒๕ ๔๐ ๖๘ ๕ ๙๘

รวมแผ่นทั้งสิน้ ๘๗ ๑๒ ๓๖๑ ๗ ๑๑ ๘๖ ๒๑๑ ๙๙ ๙๘

สรปุรายงานการสนับสนุนหน่วยงานตา่งๆ ตั่งแต ่๑ ต.ค. ๕๖ จนถึง ก.ย.๕๗

ปี งป.๕๘ ใน กรมอุทกศาสตร์/ครั้ง ใน กองทัพเรือ/ครั้ง A0/แผ่น A1/แผ่น A2/แผ่น A3/แผ่น A4/แผ่น รวมครั้ง ความพอใจ/เปอร์เซ็นต์

ต.ค.๕๗ ๖ ๑ ๕ ๒๕ ๒ ๗ ๙๑

พ.ย.๕๗ ๗ ๗๕ ๘ ๘ ๗ ๘๐

ธ.ค.๕๗ ๓ ๒ ๑๑ ๙๔ ๕ ๑๐๐

ม.ค.๕๘ ๗ ๒ ๓๔ ๓๖ ๙ ๑๐๐

ก.พ.๕๘ ๖ ๑ ๑๒๙ ๘๔ ๗ ๑๐๐

มี.ค.๕๘ ๑๑ ๗ ๑๗ ๘๔ ๓๕ ๑๘ ๑๐๐

เม.ย.๕๘ ๙ ๒ ๑๖ ๑๐๘ ๑๔ ๑๑ ๑๐๐

รวมแผ่นทั้งสิน้ ๔๙ ๑๕ ๒๘๗ ๔๓๙ ๕๑ ๘ ๐ ๖๔ ๙๖

สรปุรายงานการสนับสนุนหน่วยงานตา่งๆ ตั่งแต ่๑ ต.ค. ๕๗ จนถึงปจัจุบนั เม.ย.๕๘



๖. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ และรางวัลที่ได้รับ 
  ๖.๑ การเผยแพร ่
   ๖.๑.๑ คณะท างานได้ร่วมแสดงผลงานในงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย 
กองทัพเรือ “นาวีวิจัย ๒๐๑๔” ที่ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๕ ส.ค.๕๗   
   ๖.๑.๒ เขียนบทความเรื่อง ระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่เพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการทาง
ทหารและการฝึก  ลงในวารสาร อุทกสาร เล่มที่ ๓ ก.ย. – ธ.ค.๕๗     
  ๖.๒ การได้รับการยอมรับ  
   ๖.๒.๑ ได้รับความยอมรับและชื่นชมกับประสิทธิภาพในการสืบค้นหาแผนที่และ 
การให้บริการที่รวดเร็วจากผู้มาติดต่อขอรับบริการ       
   ๖.๒.๒ วัฒนธรรมของหน่วยงาน (แผนกควบคุมคุณภาพ) มีการปรับเปลี่ยนมาสู่   
การมีวินัยในตนเอง มีการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์    
  ๖.๓ รางวัลที่ได้รับ 
   ๖.๓.๑ คณะท างานได้รับรางวัลยกย่องเกียรติคุณ “งานนาวีวิจัย ๒๐๑๔” ผลงาน
ด้านหลักการดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๗       
   ๖.๓.๒ กรมอุทกศาสตร์ ได้รับรางวัลยกย่องเกียรติคุณ “งานนาวีวิจัย ๒๐๑๔”
หน่วยงานเจ้าของผลงานด้านหลักการดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๗      



๗. ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ช้ินงาน ฯลฯ แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 

ตู้เก็บรวบรวมระวางแผนที่ส ารวจ 

ตู้เก็บรวบรวมระวางแผนที่เดินเรือ 

การตรวจสอบและรวบรวมแผนที่ 
          ตรวจสอบข้อมูลแผนที่ต่างๆทีม่ีรวบรวมอยูข่องแผนกควบคุมคุณภาพ 
 



 

 

ชัน้เก็บแผนที่บก ชุด L7018 

ตรวจสอบและรวบรวมแผนที่ที่มีอยู่ในคลังแผนทีข่อง กองบริการการเดินเรือ 
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ 



 

                     การเรียกใช้งานแผนที่เดินเรือ 

 

 

แผนที่เดินเรือไทย ฝั่ง ๑ (ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย) 

แผนที่เดินเรือไทย ฝั่ง ๒ (ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย) 



 

แผนที่เดินเรือไทย ฝั่ง ๓ (ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย/ฝ่ังทะเลอันดามัน) 

การแสดงผล แผนที่เดินเรือไทยทั้ง ๗๙ ระวาง  



 

 

 

 

การเรียกใช้งานแผนที่บกชุด L7018 ส าหรับข้อมูลนี้กรมอุทกศาสตร์จัดเก็บในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแนวชายฝั่งทะเลและพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 
 

แผนทีบ่ก ชุด L7018 (1: 50,000) 

แผนทีบ่ก ชุด L1501G (1:250,000) 



 

 

การเรียกใช้งานแผนที่แผนที่เดินเรือต่างประเทศ  
      ส าหรับข้อมูลแผนที่เดินเรือต่างประเทศ แบ่งออกเป็น ๓ ชุดแผนที่ ได้แก่ 

๑. INTERNATIONAL CHART 

๒. SINGAPORE CHART 

๓. AUSTRALIAN CHART 
 

แผนที่เดินเรือต่างประเทศ INTERNATIONAL CHART 

 



                           การเรียกใช้งานแผนที่ส ารวจ 

 

 
           ตรวจถูกต้อง 

  น.อ. 
         (บงกช   สโมสร) 
             ผอ.กวก.อศ. 
                  พ.ค.๕๘ 


