


หัวขอ้การบรรยาย 

๑. ขอ้มลูพื้นฐานของกรมอทุกศาสตร ์

๒. ปัจจยัที่สนบัสนนุการจดัการความรู ้

๓. การด าเนนิการจดัการความรู ้

๔. แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศ (Best Practice) 

ของ อศ. 



ขอ้มลูพื้นฐานของกรมอทุกศาสตร ์



วิสยัทศัน ์

“จะเป็นหน่วยงานอทุกศาสตร ์ 

      ท่ีพรอ้มสนบัสนนุปฏิบติัการทางทหาร    

           ทกุมิติของกองทพัเรอื  

              ดว้ยการบรหิารจดัการท่ีมีคณุภาพ         

                  ภายในปีพ.ศ.๒๕๖๔” 



พนัธกิจ 

 ๑.ด าเนินงานทางอทุกศาสตร ์เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบติัการทางทหารของกองทพัเรอือยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ๒.ด าเนินการสง่ก าลงับ ารงุสายอทุกศาสตรใ์หก้บัหน่วยในกองทพัเรอือยา่งมีประสิทธิภาพและครอบคลมุ

พ้ืนท่ีปฏิบติัการของกองทพัเรอื 

   ๓. ใหบ้รกิารการเดินเรอืท่ีมีความถกูตอ้งและแม่นย าตามมาตรฐานสากล  

                                        อยา่งเพียงพอ 

   ๔. เสรมิสรา้งสมรรถนะก าลงัพลของกรมอทุกศาสตรใ์หมี้ความพรอ้มในการ 

                                        ปฏิบติังานตามมาตรฐานองคก์ารอทุกศาสตรส์ากล 

   ๕. ประสานความรว่มมือและสรา้งเครอืข่ายกบัหน่วยงานภายในประเทศ 

                                        และองคก์าร ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบังานอทุกศาสตร ์

   ๖. ระบบการบรหิารจดัการของกรมอทุกศาสตรเ์ป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพการ 

       บรหิารจดัการภาครฐั (PMQA)   

 



ภารกิจ 

        อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากบัการ ด าเนินการ ใหก้ารสนบัสนนุ และ

ใหบ้รกิารดา้นอทุกศาสตร ์สมทุรศาสตร ์อตุนิุยมวิทยา  วิศวกรรมชายฝ่ัง  

                                     เครือ่งหมายทางเรอื  การเดินเรอื เวลามาตรฐานประเทศไทย  

                                                   และงานเขตแดนระหว่างประเทศ รวมทัง้ การสง่                 

     ก าลงับ ารงุพสัดสุายอทุกศาสตร ์สมทุรศาสตร ์และ 

                                                   อตุนิุยมวิทยา  ตลอดจนใหก้ารฝึก และศึกษาวิจยั 

      พฒันาวิชาการอทุกศาสตร ์สมทุรศาสตร ์ 

      อตุนิุยมวิทยา และวิชาการอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บั

      มอบหมาย 



เป้าประสงคห์ลกัตามแผนยทุธศาสตรข์องกรมอทุกศาสตร ์

๑. เสริมสรา้งและพฒันาการสนบัสนนุขอ้มลูสารสนเทศฐานขอ้มลูในการปฏิบตักิารทางทหาร  

๒. เสริมสรา้งความพรอ้ม และพฒันาขดีความสามารถของการสง่ก าลงับ ารงุสายงานอทุกศาสตร ์

ใหก้บัหนว่ยตา่งๆ ในกองทพัเรือไดต้ามความตอ้งการ 

๓. ด ารงและพฒันาการใหบ้ริการการเดนิเรือที่มคีวามถกูตอ้งและแมน่ย าตามมาตรฐานสากลอย่าง

เพียงพอ 

๔. เสริมสรา้งสมรรถนะก าลงัพลใหม้คีวามพรอ้มในการปฏิบตังิานตามมาตรฐาน 

๕. ประสานความร่วมมอืกบัหนว่ยงานภายในประเทศ และองคก์ารระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบังาน

อทุกศาสตร ์เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ ์และการน าองคค์วามรูท้ี่ไดร้บัจากความร่วมมอืมาพฒันา

ก าลงัพล 

๖. มรีะบบการบริหารจดัการท่ีมคีณุภาพตามมาตรฐานคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA)

  



ปัจจยัที่สนบัสนนุการจดัการความรู ้

การสนบัสนนุจากผ ูบ้งัคบับญัชาระดบัสงู 

 

 

 

 

 

             

 ผ ูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูของกรมอทุกศาสตร ์ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้าร

จดัการความร ูเ้ป็นเครือ่งมือในการบรหิารจดัการองคก์ร โดยการจดัการความร ูข้องกรมอทุกศาสตร ์มี

ความสอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายของผ ูบ้ญัชาการทหารเรอื และนโยบายเจา้กรมอทุกศาสตร ์



ปัจจยัที่สนบัสนนุการจดัการความรู ้

        การด าเนินการท่ีเก้ือหนนุต่อการจดัการความร ู ้

       คณะกรรมการโครงการศึกษาและจดัการความร ูข้องกรมอทุกศาสตร ์

รองเจา้กรมอทุกศาสตร ์

ผ ูน้ าการจดัการความร ู ้(Chief Knowledge Officer : CKO)  

                  ผ ูอ้ านวยการกองวิทยาการ                                    รองผ ูอ้ านวยการกองวิทยาการ  

                                                                                         และประจ าโรงเรยีนกรมอทุกศาสตร ์ 

         นายทหารประสานงานการจดัการความร ู ้                          ผ ูส้ง่เสริมการจดัการความร ู ้ 

                      (KM Coordinator)                                                         (KM Facilitator)  

      

  จดัการประชมุคณะกรรมการฯ และคณะท างานฯ เพ่ือด าเนินการจดัการความร ูภ้ายในองคก์ร ใหป้ระสบผล ส าเรจ็

เป็นรปูธรรมตามนโยบายของกองทพัเรอื 

        จดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการ และบรรยายเชิงวิชาการในสาขางาน ซ่ึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจรว่มกนัของบคุลากรในองคก์ร 

เพ่ือใหมี้ความร ูค้วามเขา้ใจท่ีถกูตอ้งตรงกนั รวมทัง้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 



  จดัสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร ผูส้ง่เสริมการจดัการความรู ้(KM Facilitator)ในองัคารท่ี ๙ ก.พ.๕๙ ณ หอ้ง

ประชมุ อศ.๒ โดยเรียนเชญิคณะวิทยากรจาก โรงเรียนนายเรือ และกรมสารบรรณทหารเรือ ซ่ึงเป็นผูม้คีวามรู้

ความเชีย่วชาญในขัน้ตอนกระบวนการของการเป็นผูส้ง่เสริมการจดัการความรู ้

 

ปัจจยัที่สนบัสนนุการจดัการความรู ้

ทกัษะของก าลงัพลในการจดัการความร ู ้



ปัจจยัที่สนบัสนนุการจดัการความรู ้

เทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนนุการจดัการความร ู ้

  ก ร ม อ ุท ก ศ า ส ต ร์  มี ร ะ บ บ

อินเทอรเ์น็ต (Internet) /ระบบอินทราเน็ต 

(Intranet)ส าหรบัสืบคน้ขอ้มลูเพ่ือใหก้ าลงั

พลสามารถเขา้ใชบ้ริการระบบเครือข่าย

ได้อย่ างสะดวก  เ พียงพอต่อความ

ตอ้งการ มีระบบการจัดเก็บความร ูเ้ป็น

ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ มีระบบการ

แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น ร ู้ แ บ บ เ ส มื อ น 

(Virtual)เว็บการจดัการความร ูข้องหน่วย 

http://www.hydro.navy.mi.th/km.php  

และระบบ Intranet  



ปัจจยัที่สนบัสนนุการจดัการความรู ้

การวดัและประเมินผลการจดัการความร ู ้

  

จดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการ ถอดรหสัความร ู ้

- ฝึกผูส้ง่เสริมการจดัการความรูข้อง อศ. 

   (KM Facilitator) มอืใหม ่

-ใชเ้คร่ืองมอืการจดัการความรู ้

-เขยีนวิธีการปฏิบตัท่ีิเลิศและบทเรียนหนึง่ประเด็น  

-น าเสนอผลงานในแตล่ะสาขา 
 

 



ปัจจยัที่สนบัสนนุการจดัการความรู ้

การชมเชย ใหร้างวลั และสรา้งแรงจงูใจ 

ภาพกิจกรรม มอบรางวลัใหห้น่วยข้ึนตรงกรมอทุกศาสตร ์



การด าเนนิการจดัการความรู ้

นโยบายและวิสยัทศันก์ารจดัการความร ู ้ 

นโยบายเจา้กรมอทุกศาสตร ์ปี ๒๕๕๙ 

 ดา้นก าลงัก าลงัพล 



การด าเนนิการจดัการความรู ้

แผนการจดัการความร ู ้

  กรมอทุกศาสตร ์มีแผนการจดัการความร ูป้ระจ าปีของหน่วย มีการสื่อสารใหก้ าลงัพลเขา้ใจ

แผนการจดัการความร ูป้ระจ าปีของหน่วย โดยมีการจดัการประชมุจากคณะกรรมการโครงการศึกษา

และการจดัการความร ูข้องกรมอทุกศาสตร ์แจง้ใหห้น่วยข้ึนตรงรบัทราบ 



การด าเนนิการจดัการความรู ้

การบ่งช้ีความร ู ้ 

     

 

 

 

 

 

 

๑.กระบวนการสง่ก าลงับ ารงุสายอทุกศาสตร ์ 

๒.กระบวนการใหบ้รกิารดา้นอทุกศาสตร ์  

๓.กระบวนการพฒันา 

๑.งานดา้นอทุกศาสตร ์

๒ งานดา้นสมทุรศาสตรแ์ละวิศวกรรมชายฝ่ัง 

 
๓.งานดา้นอตุนิุยมวิทยา 

๔. งานดา้นเครือ่งหมายทางเรอื 

๕.งานดา้นการบรกิารการเดินเรอื  

๖. งานดา้นเวลามาตรฐานประเทศไทย 

๗ .งานดา้นเขตแดนระหว่างประเทศ 



• เขียนแผนกิจกรรมการจดัการความร ู ้๗ ขัน้ตอนของ นขต.อศ. มารองรบัการด าเนินการ  

• แผนกิจกรรมการบรูณาการการจดัการความร ูแ้ละกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ อศ. 

• จดัตัง้ชมุชนนกัปฏิบติัใน นขต.อศ. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนร ูซ่ึ้งกนัและกนั มีองคค์วามร ูต้าม
กระบวนงานการสรา้งคณุค่า ๖ องคค์วามร ู ้

  -องคค์วามร ูใ้นเรือ่งกระบวนการ การส ารวจแผนท่ีทะเล 

-องคค์วามร ูใ้นเรือ่งกระบวนการ การสรา้งแผนท่ีเดินเรอื 

-องคค์วามร ูใ้นเรือ่งกระบวนการ การติดตัง้และซอ่มบ ารงุเครือ่งหมายช่วยการเดินเรอื 

-องคค์วามร ูใ้นเรือ่งกระบวนการ การตัง้สถานีวดัระดบัน ้า 

-องคค์วามร ูใ้นเรือ่งกระบวนการ การออกประกาศชาวเรอืและประกาศค าเตือนเพ่ือการเดินเรอื 

  -องคค์วามร ูใ้นเรือ่งกระบวนการ การเปิดหลกัสตูรมาตรฐานนกัส ารวจอทุกศาสตรช์ัน้สญัญาบตัร 

การด าเนนิการจดัการความรู ้

การบ่งช้ีความร ู ้ 



การผลิตแผนท่ีเดินเรอื

ตามมาตรฐานสากล

แบบมืออาชีพ การส ารวจแผนท่ีทะเล 

การสรา้งแผนท่ีเดินเรอื 

การติดตัง้และซอ่มบ ารงุ

เครือ่งหมายช่วยการเดินเรอื การตัง้สถานีวดัระดบัน ้า 

การออกประกาศชาวเรอืและ

ประกาศค าเตือนเพ่ือการเดินเรอื 

การเปิดหลกัสตูรมาตรฐาน

นกัส ารวจอทุกศาสตรช์ัน้

สญัญาบตัร 

การด าเนนิการจดัการความรู ้

การสรา้งและแสวงหาความร ู ้



• ผ ูเ้ช่ียวชาญตามกระบวนการสรา้งคณุคา่ของกรมอทุกศาสตร ์(Core Process) รวมทัง้สิ้น ๒๗ นาย 

  ๑.กระบวนการสง่ก าลงับ ารงุสายอทุกศาสตร ์จ านวน ๔ นาย 

  ๒. กระบวนการใหบ้รกิารดา้นอทุกศาสตร ์ จ านวน  ๒๓  นาย 

๒.๑ งานดา้นแผนท่ี   จ านวน  ๙  นาย 

๒.๒ งานดา้นสมทุรศาสตรแ์ละวิศวกรรมชายฝ่ัง จ านวน  ๓  นาย 

๒.๓ งานดา้นอตุนิุยมวิทยา จ านวน  ๒  นาย 

๒.๔ งานดา้นเครือ่งหมายทางเรอื จ านวน  ๔  นาย 

๒.๕ งานดา้นการบรกิารการเดินเรอื จ านวน  ๒  นาย 

๒.๖ งานดา้นเวลามาตรฐานประเทศไทย จ านวน  ๒  นาย 

๒.๗ งานดา้นเขตแดนระหว่างประเทศ จ านวน  ๑  นาย 

การด าเนนิการจดัการความรู ้

การสรา้งและแสวงหาความร ู ้



การด าเนนิการจดัการความรู ้

การจดัเก็บความร ูใ้หเ้ป็นระบบ  

  การจดัเก็บความร ูข้องกรมอทุกศาสตร ์

 มีงานท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นอทุกศาสตรห์ลายสาขา 

 ไดท้ าการจดัเก็บความร ูอ้ยา่งเป็นระบบได ้๒ แบบ 

   ๑. รปูแบบท่ีเป็นหนงัสือเลม่ 

   ๒. รปูแบบท่ีเป็นไฟลดิ์จิทลั 



การด าเนนิการจดัการความรู ้

การประมวลและกลัน่กรองความร ู ้ 

 ลกัษณะส าคญัของวิธีหรอืแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  ไดแ้ก ่

 

-การส ารวจแผนท่ีทะเล 

-การสรา้งแผนท่ีเดินเรอื 

-การติดตัง้และซอ่มบ ารงุเครือ่งหมายช่วยการเดินเรอื 

-การตัง้สถานีวดัระดบัน ้า 

-การออกประกาศชาวเรอืและประกาศค าเตือนเพ่ือการเดินเรอื 

-การเปิดหลกัสตูรมาตรฐานนกัส ารวจอทุกศาสตรช์ัน้สญัญาบตัร 

    

แกไ้ขปัญหาในการถ่ายทอดสิ่งท่ีรวบรวม

จากโลกจริงมา เ ขียนแผน ท่ีส ารวจ 

เ น่ืองจากสัญลักษณ์ท่ีนักส ารวจเก็บ

ข้อมลูแล้วถ่ายทอดเป็นสัญลักษณ์บน

แผนท่ีส ารวจนัน้ บางครัง้ไม่สอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานขององค์การอทุกศาสตร์

สากล (IHO S-4) ท่ีเป็นมาตรฐานการ

สรา้งแผนท่ีเดินเรือใหมี้ความเป็นสากล 

โดยมีจดุม ุ่งหมายให้แผนท่ีเดินเรือมี

มาตรฐานเป็นหน่ึงเดียวกนัทัว่โลก  



ล าดบัขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมพฒันา Flow Chart การผลิตแผนท่ีเดินเรือ 



ล าดบัขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมพฒันา Flow Chart การผลิตแผนท่ีเดินเรือ 

การสรา้งแผนท่ี การส ารวจแผนท่ี 



การด าเนนิการจดัการความรู ้

การเขา้ถึงความร ู ้

  ก าลงัพลของกรมอทุกศาสตร ์สามารถเขา้ถึงความร ูข้องหน่วยไดห้ลายช่องทาง คือ คน้หาไดท่ี้

หน่วยท่ีตอ้งการโดยตรง  คน้หาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบ Internet   

http://www.hydro.navy.mi.th/km.php    

  ระบบภายในของหน่วยงานดว้ยระบบ Intranet มีการแบ่งปันขอ้มลูระหว่างหน่วยข้ึนตรง (Share 

Data)และมีการแจง้ส่งผ่านขอ้มลูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์โดยเป็นไปตามมาตรฐานการรกัษา

ความปลอดภยั 

  

 



การด าเนนิการจดัการความรู ้

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความร ู ้

  มีการแบ่งปันแลกเปล่ียนความร ู ้ถ่ายทอดความร ูต่้าง ๆ ของหน่วยข้ึนตรง 

 - ในรปูแบบชมุชนนกัปฏิบติั มีการจดับรรยายงานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งโดยท่ีมีผ ูไ้ปรบัการอบรมจาก

ต่างประเทศ และในประเทศ มาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ ์โดยกองวิทยาการเป็นผ ูร้บัผิดชอบ 

 - การแลกเปลี่ยนเรยีนร ูก้บัหน่วยงานภายใน ทร.  

 - การแลกเปลี่ยนเรยีนร ูก้บัหน่วยงานภายนอก ทร.  



• การแลกเปลี่ยนเรยีนร ูก้บัหน่วยงานภาย อศ.  

การด าเนนิการจดัการความรู ้



• การแลกเปลี่ยนเรยีนร ูก้บัหน่วยงานภายใน ทร. และนอก ทร.  

การด าเนนิการจดัการความรู ้



การด าเนนิการจดัการความรู ้

การเรยีนร ู ้ 

- งานส ารวจแผนท่ีทะเล และงานสรา้งแผนท่ีเดินเรือเป็นงานท่ีมีการ

ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานในระดับสากล ซ่ึงมีองค์การอทุก

ศาสตรส์ากลควบคมุ ดแูล และก าหนดมาตรฐานปฏิบัติงานในระดับ

ระดบันานาชาติ  

- ติดตามความกา้วหนา้ และมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือใหส้ามารถ

น ามาตรฐานดงักล่าวมาปรบัใชก้บังานส ารวจและสรา้งแผนท่ีใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนด 

-มีขั้นตอนการท างานบางขั้นตอนท่ีไม่ได้น ามาใช้ในการวางแผน

กระบวนการท ามีเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการซ่อนอย ูใ่นระหว่างขัน้ตอนท่ี

ขาดหาย ดงันัน้จึงสามารถน ามาปรบัปรงุการจดัท ากระบวนการท างาน

ใหส้มบรูณก์บัการปฏิบติังานจรงิไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง 



ผลผลิต 

 การปรบัปรงุกระบวนการปฏิบตังิาน

ดา้นการผลิตแผนท่ีเดนิเรือ ที่สามารถ

ปรบัปรงุใหก้ระบวนการท างานสอดคลอ้งกบั

การปฏิบตังิานจริงอย่างสมบรูณ ์โดยสามารถ

ลดระยะเวลาในระหว่างการตรวจสอบและสง่

มอบตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจระหว่างกองส ารวจ

และกองสรา้งแผนท่ี 

 

การด าเนนิการจดัการความรู ้

แผนท่ีส ารวจ แผนท่ีเดินเรือ 



กองส ารวจแผนท่ีและกองสรา้งแผนท่ี 

ใชเ้วลาในการตรวจสอบและแกไ้ข

ตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจโดยเฉล่ีย 

ประมาณ ๓๐ วนั ต่อระวาง สามารถ

ลดลงเหลือ ๑๐ วนั 

- เก็บขอ้มลูไดอ้ยา่งครบถว้น 

- ถ่ายรปูจดุที่ส าคญัเพื่อใหส้ญัลกัษณไ์ดถ้กูตอ้ง 

- ลดคา่ใชจ่า่ยในการตรวจสอบใหม ่

-มคีูม่อืการปฏิบตังิานท่ีเกี่ยวขอ้งทนัสมยั 

- ผูป้ฏิบตังิานมคีวามรูผ้ลิตแผนที่ไดต้าม

มาตรฐานสากล 



ผลลพัธจ์ากการด าเนินการจดัการความร ู ้   

  - การเปลี่ยนแปลงข้ึนกบัวฒันธรรมของหน่วยงาน 

     - การศึกษาคน้ควา้เรียนร ู ้การถ่ายทอดความร ูแ้ละใหค้วามช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนัในการปฏิบติังาน 

 กองส ารวจและกองสรา้งแผนท่ีซ่ึงเคยใชเ้วลาในการตรวจสอบและแกไ้ข

ตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจโดยเฉลี่ย ประมาณ ๓๐ วนัต่อระวาง สามารถลดลงเหลือ 

๑๐ วนั 

การด าเนนิการจดัการความรู ้



แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศของ อศ. 

ช่ือผลงานวิธีหรอืแนวทางปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

(Best Practice)   

การผลิตแผนท่ีเดินเรือตาม

มาตรฐานสากลแบบมืออาชีพ 

 

ค าส าคญั  

แผนท่ีเดินเรอื มาตรฐานส ารวจแผนท่ีทะเล (S-44) 

มาตรฐานการสรา้งแผนท่ีเดินเรอื (S4) 



แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศของ อศ. 

เกริน่น า 

 การผลิตแผนท่ีเดินเรือตามมาตรฐานสากลแบบมืออาชีพส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานตามภารกิจหลกัของ อศ. มีองคป์ระกอบของขอ้มลูหลายส่วนท่ีเช่ือมโยงกนั 

ซ่ึงไดมี้การแสดงขอ้มลูในแผนท่ีเดินเรอื 

 -กระบวนการการส ารวจแผนท่ีทะเล 

- กระบวนการการสรา้งแผนท่ีเดินเรอื 

- กระบวนการการติดตัง้และซอ่มบ ารงุเครือ่งหมายช่วยการเดินเรอื 

- กระบวนการตัง้สถานีวดัระดบัน ้า 

- กระบวนการการออกประกาศชาวเรอืและประกาศค าเตือนเพ่ือการเดินเรอื 

 - กระบวนการการเปิดหลกัสตูรมาตรฐานนกัส ารวจอทุกศาสตรช์ัน้สญัญาบตัร 

 



แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศ อศ. 

ความส าคัญและความเป็นมา 

แผนที่เดินเรือ 

แผนที่ส ารวจ 



แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศของ อศ. 

ลักษณะส าคัญของวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

   

เร่ิมจากการเตรียมการส ารวจแผนท่ี  

ขออนมุตั ิและเดนิทางไปปฏิบตังิานส ารวจแผนท่ี 

การน ามาประมวลผลขอ้มลูปฏิบตังิานในพ้ืนท่ีและในส านกังาน   

ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจ  

ความถกูตอ้งน ามาเขยีนตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจ  

ตรวจสอบความถกูตอ้งตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจ 

สง่ตอ่ใหก้บักองสรา้งแผนท่ี  



แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศ ของ อศ. 

วตัถปุระสงคข์องวิธีหรือแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

   เพ่ือใหข้อ้มลูส ารวจมีความถกูตอ้งครบถว้นตามมาตรฐาน เพ่ือการสรา้ง

ตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจใหมี้ความสมบรูณถ์กูตอ้ง และสามารถน าไปใชใ้นการสรา้งแผนท่ี

เดินเรอืไดถ้กูตอ้ง   



แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศของ อศ. 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ 

   ลดระยะเวลาในขัน้ตอนการตรวจสอบความถกูตอ้งของตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจ และขัน้ตอน
การสรา้งตน้ฉบบัแผนท่ีเดินเรือ และลดค่าใชจ้่ายในการส ารวจแผนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มลูเพ่ิมเติมท่ียงัไม่

สมบรูณค์รบถว้น 

                  ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ 

แผนท่ีเดินเรือมีความถกูตอ้งตามมาตรฐานสากล  

แผนท่ีเดินเรือมีความทนัสมยั  

 



ขัน้ที่ ๑ • การรวบรวมขอ้มลูในสนาม  

ขัน้ที่ ๒ 
• คดัแยกประเภทขอ้มลูส ารวจ  

ขัน้ท่ี ๓ 
• การสรา้งตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจ  

ขัน้ท่ี ๔ 
• การตรวจสอบคณุภาพตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจ  

ขัน้ท่ี ๕ 
• ตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจและรายงานส ารวจ  

แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศของ อศ. 

ล าดบัขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมพฒันา Flow Chart (แผนภมิู) ของวิธีหรอืแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

การผลิตแผนท่ีเดินเรือตามมาตรฐานสากลแบบมืออาชีพ 



ขัน้ท่ี ๑  

  การรวบรวมขอ้มลูในสนาม เป็นการรวบรวมขอ้มลูการส ารวจอทุกศาสตร ์

ประกอบดว้ยขอ้มลูการเก็บรายละเอียดขอบฝ่ัง  ขอ้มลูความลึกน ้า  ต าบลท่ี

เครือ่งหมายทางเรอื  ต าบลท่ีของสิ่งกอ่สรา้งหรอืสิ่งท่ีปรากฏในธรรมชาติท่ีมี

ความโดดเด่นท่ีสามารถใชเ้ป็นท่ีหมายในการเดินเรือ  ขอ้มลูลกัษณะพ้ืนทอ้ง

ทะเล  ความเร็วทิศทางกระแสน ้า หินและสิ่งอนัตรายใตน้ ้าและอ่ืนๆ 

แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศของ อศ. 



ขัน้ท่ี ๒  

  คดัแยกประเภทขอ้มลูส ารวจ โดยจดัประเภทขอ้มลูเป็นประเภท

ขอ้มลูจดุ  เสน้  และพ้ืนท่ี ดว้ยโปรแกรมการสรา้งตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจ 

“CARIS GIS” ซ่ึงเป็นโปรแกรมเฉพาะในการเขียนตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจ 

ท่ีสามารถน าเขา้ส ูโ่ปแรแกรมการสรา้งตน้ฉบบัแผนท่ีเดินเรอื “CARIS 

paper chart composer” 

 

แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศของ อศ. 



ขัน้ท่ี ๓ 

   การสรา้งตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจ เป็นขัน้ตอนการสรา้งตน้ฉบบัแผนท่ี

ส ารวจ ประกอบดว้ยการสรา้งไฟลแ์ผนท่ีและขอบระวาง  การสรา้งชัน้ความลึก  

การแปลงขอ้มลู  การรวบขอ้มลูเขา้กบัขอบระวางแผนท่ี  การคดัเลือกเลขน ้า  

การประกอบระวางแผนท่ี  การสรา้ง Network Topology  และการสรา้ง Polygon 

Topology  

แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศของ อศ. 



ขัน้ท่ี ๔  

  การตรวจสอบคณุภาพตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจ และรายงานส ารวจ 

ตรวจสอบความครบถว้นขององคป์ระกอบต่างๆ ของตน้ฉบบัแผนท่ี

ส ารวจ (verification check) ดว้ยการใชโ้ปรแกรม ARC GIS ในลกัษณะของ

การซอ้นทบัขอ้มลูบนหนา้จอคอมพิวเตอรร์ว่มกบัการพิมพต์น้ตรวจสอบ

ดว้ยสายตา เพ่ือตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มลูท่ีมีอย ูเ่ดิม และขอ้มลูท่ี

ส ารวจเพ่ิมเติมใหม ่ 

แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศของ อศ. 



ขัน้ท่ี ๕ 

  ตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจและรายงานส ารวจ เป็นขัน้ตอนการ

ด าเนินการจดัพิมพต์น้ฉบบัแผนท่ีส ารวจ และรายงานการส ารวจ 

พรอ้มตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจ และ

รายงานการส ารวจ กอ่นการน าสง่ใหก้องสรา้งแผนท่ี  

 

แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศของ อศ. 



แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศของ อศ. 

แผนภมิูขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมพฒันา 

 ของวิธีหรอืแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

กองส ารวจแผนท่ีและกองสรา้งแผนท่ี 

ใชเ้วลาในการตรวจสอบและแกไ้ข

ตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจโดยเฉลี่ย 

ประมาณ ๓๐ วนั ต่อระวาง สามารถ

ลดลงเหลือ ๑๐ วนั 



แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศ ของ อศ. 

ผลการด าเนินงาน 

 สรปุผลการด าเนินการ กองส ารวจและกองสรา้งแผนท่ีใชเ้วลา 

ในการตรวจสอบและแกไ้ขตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจโดยเฉลี่ย ประมาณ  

๓๐ วนัต่อระวาง สามารถลดลงเหลือ ๑๐ วนั  

  

    



ตวัอยา่งขอ้มลูจดุตรวจสอบและแกไ้ขตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจ 



ตวัอยา่งขอ้มลูจดุตรวจสอบและแกไ้ขตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจ (ต่อ) 



ตวัอยา่งขอ้มลูจดุตรวจสอบและแกไ้ขตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจ (ต่อ) 



แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศ อศ. 

 เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อหน่วยงานอย่างไร 
 สง่ผลให ้

 - กรมอทุกศาสตรส์ามารถประหยดั งบประมาณในการปฏิบติัราชการ

ส ารวจในสนามเพ่ิมเติม   

 - ลดระยะเวลาในการตรวจสอบความถกูตอ้งของตน้ฉบบัแผนท่ี   

 - ลดระยะเวลาในการใหผ้ ูส้รา้งแผนท่ีสามารถสรา้งแผนท่ีโดยไม่ตอ้ง

ตรวจสอบขอ้มลูซ ้า  

 - ผลท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมท าใหเ้กิดความปลอดภยัจากการใชแ้ผนท่ี

เดินเรอืของกรมอทุกศาสตร ์มีความเป็นมาตรฐานสากล  

 - แผนท่ีเดินเรอื มีความทนัสมยั 



แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศ ของ อศ. 

เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อ ทร. อย่างไร 
 

 สง่ผลใหก้องทพัเรอืสามารถใหบ้รกิารทางสมทุรศาสตรแ์ละการคมนาคม 

ทางทะเล ดา้นแผนท่ีทางทะเลท่ีมีความถกูตอ้ง ท าใหเ้กิดความปลอดภยัในการ

เดินเรอืในน่านน ้าไทย และสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีมี 

การขนสง่ทางทะเล 



แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศ อศ. 

     

บทเรียนทีไ่ด้รับ 

   

      จากอดตีถึงปัจจบุนังานส ารวจแผนท่ีทะเล และงานสรา้งแผนท่ีเดนิเรือ 

เป็นงานท่ีมกีารก าหนดมาตรฐานในการปฏิบตังิานในระดบัสากล ซ่ึงมีองคก์ารอทุกศาสตรส์ากลควบคมุ ดแูล 

และก าหนดมาตรฐานปฏิบตังิานในระดบันานาชาต ิ 

  กรมอทุกศาสตรม์คีวามจ าเป็นในการตดิตามความกา้วหนา้ และมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อให้

สามารถน ามาตรฐานดงักลา่วมาปรบัใชก้บังานส ารวจและสรา้งแผนท่ีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนด ซ่ึง

สง่เสริมใหเ้กิดการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการคมนาคมทางทะเล ท่ีสง่ผลไปยงัความปลอดภยัในการเดนิเรือ

ในนา่นน า้ไทย  ทัง้ยงัเป็นการเสริมสรา้งความรูก้ าลงัพลกรมอทุกศาสตรใ์นสายงานส ารวจผา่นการอบรม

หลกัสตูรมาตรฐานนกัส ารวจอทุกศาสตรท่ี์รวมความกา้วหนา้ในเร่ืองมาตรฐานสากลท่ีเปลี่ยนแปลงตาม

ความกา้วหนา้ในดา้นเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 



ปัจจัยความส าเร็จ 

แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศ อศ. 

- โปรแกรมการสรา้งตน้ฉบบัแผนท่ีส ารวจและโปรแกรมการสรา้งแผนท่ีเดนิเรือใชโ้ปรแกรมท่ีมคีวามสอดคลอ้งกนั 

มขีัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีเหมอืนกนัท าใหส้ามารถใชข้อ้มลู และปรบัแกข้อ้มลูไดโ้ดยสะดวก  

- ความร่วมมอืและความพรอ้มในการเรียนรูข้องก าลงัพลท่ีปฏิบตังิานในสายงานดา้นการส ารวจและสรา้งแผนท่ี  

เป็นก าลงัพลท่ีมคีวามพรอ้มตอ่การเรียนรูท่ี้ใชใ้นการปฏิบตังิาน 

- มกีารจดัสง่ก าลงัพลเขา้ร่วมการประชมุตดิตามความกา้วหนา้ในระดบันานาชาติ 

- มกีารจดัสง่บคุลากรไปศึกษาตอ่ในสายงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงสามารถน าความรูท่ี้ไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตังิาน 

- ก าลงัพลในสายงานดา้นการส ารวจและสรา้งแผนท่ีเป็นก าลงัพลท่ีปฏิบตังิานเป็นเวลานานท าใหเ้กิดทกัษะในการ

ปฏิบตังิาน ท าใหส้ามารถพดูคยุ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 



แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศ อศ. 

-  การเผยแพร่ รายการกบนอกกะลา  ศาสตรแ์ห่งน า้ สารคดกีองทพัเรือ 

- การไดร้บัการยอมรบั ผลิตภณัฑแ์ผนที่เดนิเรือกรมอทุกศาสตรเ์ป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และไดร้บัความยอมรบัจากนกัเดนิเรือทัว่โลก รวมทัง้แผนที่เดนิเรือไทยทัง้

ในรปูแบบแผนที่กระดาษ และรปูแบบดิจิตอลไดร้บัการยอมรบัและถกูน าไปผนวกในระบบ

การใหบ้ริการแผนที่เดนิเรือ Admiralty product และ AVCS ของ อศ.สหราชอาณาจกัร 

เพื่อใหบ้ริการแกน่กัเดนิเรือทัว่โลก 

      

    

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ และรางวัลที่ได้รับ 




