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ระบบบริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเลของไทย 
ในรูปแบบ Web Map Service 

 
๑. ความส าคัญองค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

  

 ๑.๑ ความส าคัญองค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
     แผนที่เดินเรือ เป็นแผนที่ทางทะเลที่สามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดถูกต้องแน่นอนเกี่ยวกับระยะทาง ต าแหน่ง 
ความสูง เส้นทาง ลักษณะภูมิประเทศที่ส าคัญและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศในทะเลตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันแผนที่เดินเรือเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องมีบนเรือส าหรับใช้ในการเดินเรือ ส าหรับในด้าน ความมั่นคงทางทหารนั้น 
แผนที่เดินเรือถูกใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ทางทหาร และการปฏิบัติการทางทหาร ดังนั้นแผนที่
เดินเรือจึงเป็นเอกสารที่ส าคัญที่หน่วยต่าง ๆ จะต้องจัดเตรียมเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาก่อนการวางแผนทางทหาร 
การเดินเรือ และการปฏิบัติการทางทหารในสาขาต่าง ๆ  และหากพิจารณาในด้านการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ยังมี
ความจ าเป็นในการใช้แผนที่เดินเรือเพ่ือการวางแผน บริหารจัดการและการด าเนินการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอีกด้วย 
  จากภารกิจของกรมอุทกศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมการและส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ให้กับเรือ
ใน ทร.  โดยการจัดเตรียมและสนับสนุนแผนที่เพ่ือการวางแผนทางทหารและการฝึก ก็เป็นภารกิจหนึ่ง ที่ส าคัญของ 
อศ. และจากจ านวนแผนที่หลากหลายชนิดซึ่ง อศ. จะต้องจัดเตรียมความพร้อมด้านแผนที่ สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ  
ให้ทันเวลาตามทีห่น่วยต้องการ เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติตามภารกิจที่ ทร. มอบหมาย 
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จากความจ าเป็นที่ต้องการใช้งานแผนที่ซึ่ งมีความละเอียดเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการวางแผนทางทหาร 
และการฝึกในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี และความล าบากในการเดินทาง เข้ามาติดต่อขอรับการ 
สนับสนุนข้อมูล ณ ที่ตั้ง อศ. เขตบางนา กรุงเทพฯ ท าให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศด้านแผนที่ผ่านระบบเครือข่ายภายใน ทร. (Web Map Service) ซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่าย 
ซึ่งการให้บริการข้อมูลแผนที่ฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ผ่านระบบ Web Map Service จะท าให้การ
ท างานกับไฟล์ข้อมูลแผนที่รายละเอียดสูงที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูงนั้น สามารถ
ท างานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดา, Tablet, Smart Phone, iPad, iPhone และมีเครื่องมือให้สามารถจัดการข้อมูล
เบื้องต้นกับไฟล์ภาพได้ เช่น การใส่ข้อมูลตัวอักษร การใส่สัญลักษณ์ เครื่องหมายและรูปภาพ และเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน ทร. ในการเข้าถึงและใช้งานแผนที่ของ อศ. ได้ทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลาและได้
จากทุกพ้ืนทีผ่่านการให้บริการเครือข่ายภายใน ทร. 
  เอกสารอ้างอิง 
  แบบรายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี งป.๖๔ 
   

 ๑.๒ ความเป็นมาและแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  ปัจจุบันความต้องการใช้งานแผนที่เดินเรือถูกใช้เป็นข้อมูลฐานในการวางแผนทางทหาร การเดินเรือ 
การปฏิบัติการทางทหาร และการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งการสนับสนุนแผนที่เดินเรือของ อศ. มีการให้บริการ ใน
รูปแบบแผนที่กระดาษ ซึ่งเรือทุกล าภายในกองทัพเรือสามารถเบิกไปใช้งานได้ตามอัตราที่ก าหนด ทั้งยังสามารถขอรับ
การสนับสนุนแผนที่เป็นข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น raster, Shape file, ENC S-63 และ S-57 เป็นต้น 
ซึ่งความเป็นปัจจุบันของแผนที่จะมีความเป็นปัจจุบันมากสุดในวันแรกสุดของการน าไปใช้งาน แต่เมื่อเวลาผ่านไปมี
การแก้ไขและออกบรรณาธิกรแผนที่ใหม่ แผนที่เดิมที่ได้รับไปก็จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขในแผนที่ตามการ
เปลี่ยนแปลงด้วย ถึงจะท าให้แผนที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด    ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขแผนที่นั้น ผู้ใช้งานสามารถ
แก้ไขเองได้ส าหรับในกรณีที่เป็นแผนที่เดินเรือกระดาษ  แต่ในกรณีที่เป็นข้อมูลดิจิทัลการแก้ไขข้อมูลจะกระท าด้วย
ความยากล าบาก     
  การใช้งานในรูปแบบกระดาษจะมีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องและความเชื่อมั่นในต าบลที่เนื่องจากมาตราส่วน
ของแผนที่ที่ใช้งานมีความละเอียดไม่เพียงพอ ยกตัวอย่างเช่นการใช้งานแผนที่เดินเรือหมายเลข ๐๐๑ ที่มีมาตราส่วน 
๑: ๒๔๐,๐๐๐ มีโอกาสที่ค่าพิกัดจะเกิดความผิดพลาดจากการพล็อตโดยพนักงานสูง  หากพล็อตในแผนที่ผิดไป ๑ 
มิลลิเมตรต าแหน่งจริงจะคลาดเคลื่อนไปเป็นระยะ ๒๔๐ เมตร ซึ่งจะส่งผลต่อ  ค่าความเชื่อมั่นในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติการได้ ส่วนการใช้งานในรูปแบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์มีข้อจ ากัดที่ต้องใช้เฉพาะกับระบบที่สามารถใช้งานได้คือ
ระบบ ECDIS และ ECS ที่ส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่บนเรือเท่านั้น    การใช้งานส่วนอ่ืนจากเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประมวลผลอ่ืน ๆ ไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นการจ ากัดการใช้งานและไม่สะดวกต่อการใช้งาน 
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  ส าหรับการวางแผนในระดับยุทธการ มีความต้องการที่ต้องรับทราบข้อมูลลักษณะสภาพภูมิประเทศทางทะเล
ประกอบการวางแผน ซึ่งหากใช้งานแผนที่เดินเรือในรูปแบบกระดาษหรือรูปภาพ จะมีข้อจ ากัดในลักษณะที่ไม่สามารถ
แสดงข้อมูลคุณลักษณะให้ปรากฏอยู่ในแผนที่ได้ทั้งหมด โดยจะแสดงเฉพาะข้อมูล ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการเดินเรือ
เท่านั้น หากแต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานในระดับยุทธการ อีกทั้งการค้นหาหรือ
วิเคราะห์ข้อมูลจะกระท าด้วยความล าบากและล่าช้าได้   
  ความจ าเป็นที่ต้องการใช้งานแผนที่เดินเรือส าหรับใช้ในการวางแผนทางทหาร การเดินเรือ  การปฏิบัติการ
ทางทหาร และการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี และข้อจ ากัดในการใช้งานต่าง ๆ ท า
ให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเลของไทยในรูปแบบ Web Map Service ผ่าน
ระบบเครือข่ายภายใน ทร. ซึ่งจะท าให้การท างานกับไฟล์ข้อมูลแผนที่รายละเอียดสูง ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้งานกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูงนั้น สามารถท างานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดา , Tablet, Smart Phone, 
iPad, iPhone และมีเครื่องมือให้สามารถจัดการข้อมูลเบื้องต้นกับไฟล์ภาพ เช่น การใส่ข้อมูลตัวอักษร การใส่
สัญลักษณ์ เครื่องหมายและรูปภาพ และเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน ทร. ในการเข้าถึง
และใช้งานแผนที่ของ อศ. ได้ทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลาและได้จากทุกพ้ืนที่ผ่านการให้บริการเครือข่ายภายใน ทร. 
  ในปัจจุบันภารกิจการปฏิบัติงานของ ทร. มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นและขยายขอบเขตพ้ืนที่ปฏิบัติการออกไป 
ท าให้มีความต้องการใช้งานแผนที่เพ่ิมมากขึ้น การสนับสนุนข้อมูลแผนที่เดินเรือจึงมีเพ่ิมขึ้น และจากการที่หน่วยต่าง ๆ 
ซึ่งขอรับการสนับสนุนส่วนมากอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลจาก อศ. มีความล าบากในการเดินทางมาขอรับการสนับสนุนแผนที ่
ณ ที่ตั้ง อศ. เขตบางนา กรุงเทพฯ และจากเทคโนโลยีการที่เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายใน ทร. มีการใช้งาน 
ครอบคลุมทุกหน่วยงานและ ในด้านการวางแผนทางทหารและการฝึก ก็มีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการน าเสนอ 
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในการวางแผนทางทหารและการฝึก ส่งผลต่อความต้องการแผนที่ในรูปแบบ 
ไฟล์ดิจิทัลที่เพ่ิมสูงขึ้น นอกจากการใช้งานในลักษณะของแผนที่กระดาษ 
 เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

 ๒. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู ้

 

 ๒.๑ วัตถุประสงค์ขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  ๑. เพ่ือพัฒนาระบบบริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเลของไทยในรูปแบบ Web Map Service สนับสนุนการ
วางแผนทางทหารและการปฏิบัติการทางทหารของ ทร.     
  ๒. เพ่ือให้สามารถให้บริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเลของไทย ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลได้โดยไม่ต้องร้องขอและตลอดเวลา ตามแนวทางของระบบราชการ ๔.๐ 
  แผนที่กับการวางแผนทางทหารและการฝึก อาจกล่าวได้ว่า “แผนที่เป็นเครื่องมือรบชิ้นแรกของทหาร” 
ในการพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์ทางทหาร ทหารที่ท าการรบโดยปราศจากแผนที่จะมีสภาพเช่นเดียวกับทหาร 
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ตาบอดท าการรบ แผนที่จึงเป็นเอกสารชิ้นแรกที่จะต้องจัดท าและจัดหาเพื่อใช้ประกอบ การพิจารณาก่อนการวางแผน 
แผนที่สามารถให้ข่าวสารโดยละเอียดถูกต้องแน่นอนเกี่ยวกับ ระยะทาง ต าแหน่ง ความสูง เส้นทาง ลักษณะ 
ภูมิประเทศ ที่ส าคัญและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศทั้งที่เกื้อกูลและขัดขวาง การปฏิบัติการด าเนินกิจกรรม
ทางทหารต้องการแผนที่ที่สามารถผลิตขึ้นได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์  จากภารกิจของกรมอุทกศาสตร์ ซึ่งมี 
หน้าที่ในการจัดเตรียมการและส่งก าลังบ ารุงให้กับเรือใน ทร. ในพัสดุสายอุทกศาสตร์ โดยการจัดเตรียมและสนับสนุน 
แผนที่เพ่ือการวางแผนทางทหารและการฝึก ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจส าคัญของ อศ.  และจากจ านวนแผนที่หลากหลาย 
ชนิดซึ่ง อศ. จะต้องจัดเตรียมความพร้อมด้านแผนที่ให้หน่วยต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนให้ทันกับเวลาที่หน่วย 
ต้องการในการปฏิบัติภารกิจที่ ทร. มอบหมาย 
 เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

 ๒.๒ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ๑. จ านวนแผนที่ที่ให้บริการในรูปแบบ Web Map Service    

  ๒. เพิ่มช่วงเวลาในการให้บริการข้อมูลเป็นตลอดเวลาหรือ ๒๔/๗   

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ๑. ข้อมูลแผนที่ให้บริการมีความถูกต้องและครบถ้วน   

  ๒. ระบบการให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในการวางแผน 

 การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ใน ทร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ผลการด าเนินงาน 
  ข้อมูลแผนที่ถูกจัดเก็บเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  และสามารถให้บริการสามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการใช้งานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน ทร. ได้อย่างทันต่อสถานการณ ์ 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

๓. กระบวนการผลิตผลงาน 
 

 ๓.๑ การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม  
  ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมหรือมีขั้นตอนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมาย มีแนวคิด  
ส าคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้ และทุกกิจกรรม/ขั้นตอน มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันดังนี้ 
  ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
     ขั้นที่ ๑ การวางแผนและเตรียมการ เป็นการรวมรวบความต้องการสนับสนุนข้อมูลแผนที่เดินเรือจากหน่วย
ต่าง ๆ ใน ทร. รวมทั้งการรวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการให้บริการข้อมูล
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แผนที่จากหน่วยงานอื่น ๆ แล้วน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวางแผนการพัฒนาระบบบริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเล โดย
เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของข้าราชการภายใน กภอ.ศภอ.อศ. มีกิจกรรมส าคัญ ดังนี้   
  ๑. การจัดตั้งคณะท างานจัดการความรู้ กภอ.ศภอ.อศ. (ชุมชนนักปฏิบัตินักภูมิศาสตร์) โดยมี ผอ.กภอ.ศภอ.อศ. 
เป็นประธานคณะท างานฯ         
  ๒. การจัดตั้งคณะท างานระบบบริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเลของไทยในรูปแบบ Web Map Service  
ซึ่งเสนอเป็นโครงการ R2R ในปี ๒๕๖๔         
  ๓. การสอบถามปัญหาเกี่ยวการใช้งาน การบริการข้อมูลแผนที่เดินเรือ และรวบรวมความต้องการจากหน่วย
ต่าง ๆ ใน ทร. ที่มาขอรับการสนับสนุนข้อมูลแผนที่เดินเรือ      
  ๔. การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบริการข้อมูลแผนที่ในระบบ Web Map Service ตั้งแต่กรอบ
แนวคิดในการพัฒนาระบบการบริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเล แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลในระบบภูมิ
สารสนเทศ แนวคิดในการประยุกต์ใช้ระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ตลอดจนการศึกษาตัวอย่างเว็ปไซต์
ที่ให้บริการข้อมูลแผนที่ในรูปแบบ Web Map Service    
  ๕. การน าความรู้ที่รวบรวมมาได้ เรียบเรียง และจัดท าเพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
ให้บริการแผนที่ฐานทางทะเลภายในคณะท างาน        
  ๖. การวางแผนการพัฒนาระบบบริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเล โดยวางแผนเกี่ยวกับขอบเขต กรอบ
ระยะเวลา การก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการพัฒนา การออกแบบฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ การก าหนดและ
มอบหมายงานให้คณะท างาน การวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบ การจัดท าคู่มือและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
  ขั้นที่ ๒ การด าเนินการ ด าเนินการรจัดเตรียมและส่งออกข้อมูลแผนที่เดินเรือในรูปแบบ S-57 จัดท า
ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ และน าเข้าข้อมูลแผนที่เดินเรือ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่เดินเรือให้มีลักษณะตรงตาม  
ความต้องการเพ่ือการจัดท าบริการ (Service) และสุดท้ายเป็นการพัฒนาโปรแกรมการให้บริการแผนที่ (Web 
Application) โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้        
  ๑. การจัดเตรียมและส่งออกข้อมูลแผนที่เดินเรือในรูปแบบ S-๕๗ เป็นการส ารวจตรวจสอบคุณลักษณะและ
ส่งออกข้อมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ S-๕๗ (.๐๐๐ file)      
  ๒. การจัดท าฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ เป็นการก าหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล ได้แก่ คุณลักษณะ 
(Attribute) ชนิดของข้อมูล (Data Type) คีย์ (Key) และการสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล โดยการจัดท า
ฐานข้อมูลดังกล่าวนี้จะต้องมีความสอดคล้องและรองรับข้อมูลในรูปแบบ S-๕๗ ได้ก่อนจะน าเข้าข้อมูลแผนที่เดินเรือ
ในรูปแบบ S-๕๗ ในขั้นตอนต่อไป          
  ๓. การน าเข้าข้อมูลแผนที่เดินเรือในรูปแบบ S-๕๗ ในแต่ละเซลล์ของแผนที่เดินเรือทั้งหมดเข้าสู่ฐานข้อมูล 
รวมทั้งการตรวจสอบค่าข้อมูลที่น าเข้ามีความถูกต้อง ครบถ้วน     
  ๔. การจัดเตรียมข้อมูลแผนที่เดินเรือให้มีลักษณะตรงตามความต้องการ เป็นการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลแผน
ที่เดินเรือมาจัดเตรียมคุณลักษณะ (Attribute) ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 
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  ๕. การจัดท าบริการ (Service) เป็นการจัดท า/เผยแพร่ข้อมูลที่จัดเตรียมคุณลักษณะ และจัดรูปแบบการ
แสดงผลที่เหมาะสมให้เป็น Web Map Service โดยจะต้องเผยแพร่ข้อมูลไปไว้ที่เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
  ๖. การพัฒนาโปรแกรมการให้บริการแผนที่ฐานทางทะเล (Web Application) เป็นการน า Service ที่ได้
จัดท าแล้วในขั้นตอนมาสร้างเป็น Web Application รวมทั้งการจัดเครื่องมือต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องมือค้นหา 
เครื่องมือการพิมพ์ เครื่องมือการวัดระยะทาง เครื่องมือวาดรูป เป็นต้น     
  ขั้นที่ ๓ การทดสอบทดลองระบบให้บริการแผนที่ฐานทางทะเล โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แผนที่
เดินเรือ การแสดงผล และการใช้เครื่องมือทั้งหมด รวมทั้งการทดสอบความเร็วในการตอบสนองต่อ    การใช้งาน ใน
สภาวะที่จ านวนผู้ใช้ที่แตกต่างจากจ านวนจนถึงมากที่สุดที่ระบบรองรับได้ และตามระยะเวลาที่แตกต่างกันตลอดทั้งวัน
รวมทั้งการทดสอบการใช้งานบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนที่สร้างความเชื่อมั่นในการ
ให้บริการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ      
  ขั้นที่ ๔ การจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ ภายหลังระบบผ่านการทดสอบทดลองและสามารถใช้งานได้   อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว จะด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบการให้บริการ ตั้งแต่ข้ันการจัดท า และการใช้งานระบบ 
  ขั้นที่ ๕ การเผยแพร่การใช้งานระบบ ด าเนินการเผยแพร่การใช้งานระบบให้กับหน่วยต่าง ๆ ภายใน ทร.  
ทั้งเวทีจัดการความรู้ ทร. การอบรมความรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ของ อศ.     
  ขั้นที่ ๖ การประเมินผลและปรับปรุงระบบ จากการเผยแพร่การใช้งานระบบ เมื่อเริ่มให้บริการแล้ว ได้มีการ
ประเมินผลการใช้งานและการแนะน าเพ่ือการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการของระบบให้สูงขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

 
 

กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินการ Work Flow 
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 ๓.๒ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ๑. จ านวนแผนที่ที่ให้บริการในรูปแบบ Web Map Service    

  ๒. เพิ่มช่วงเวลาในการให้บริการข้อมูลเป็นตลอดเวลาหรือ ๒๔/๗   

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ๑. ข้อมูลแผนที่ให้บริการมีความถูกต้องและครบถ้วน   

  ๒. ระบบการให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในการวางแผน 

 การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ใน ทร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  เป็นการด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานหลังจากนั้น 
เป็นการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เพ่ือการจัดท าระบบตั้งแต่การจัดท าข้อมูลให้อยู่ 
ในรูปแบบภูมิสารสนเทศ แล้วน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล หลังจากนั้นจัดท าข้อมูลเพ่ือให้บริการ (Service) สุดท้ายเป็นการน า 
ข้อมูลบริการไปพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรมให้บริการข้อมูล ภูมิสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเป็นการศึกษาหาข้อมูล 
เกี่ยวกับระบบ Web Map Service ก าหนดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแผนที่ฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศทาง 
อุทกศาสตร์ด้วยระบบ Web Map Service สนับสนุนการวางแผนทางทหารและการน าเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บังคับบัญชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การจัดท าระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่และการจัดท า 
ระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านแผนที่ด้วยระบบ Web Map Service การจัดท าระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ 
และการจัดท าระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านแผนที่ด้วยระบบ Web Map Service สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  ๑. แผนที่เดินเรือจ านวน ๘๑ ระวาง ที่ให้บริการในรูปแบบ Web Map Service  

  ๒. การให้บริการในรูปแบบ Web Map Service สามารถให้การบริการได ้  

      ตลอดเวลา หรือ ๒๔/๗       

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ๑. ข้อมูลแผนที่ให้บริการมีความถูกต้องและครบถ้วน    

  ๒. ระบบการให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในการวางแผน 

    การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ใน ทร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ๓.๓ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  
  มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นล าดับขั้นตอน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีการหรือองค์ความรู้ 
ใหม่ที่ส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
  ผลการด าเนินงาน 
  1. ข้อมูลแผนที่ถูกจัดเก็บเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
  2. การให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน ทร. ได้อย่างทันต่อสถานการณ์ 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
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 ๓.๔  การใช้ทรัพยากร  
  ผลการประเมินตนเอง ๕ คะแนน 
  ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 
  ผลการด าเนินงาน 
  ๑. ลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลได้มากกว่า ๑๐ เท่า 
  ๒. เพ่ิมเวลาการให้บริการข้อมูลเป็นตลอดเวลาหรือ ๒๔/๗ 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 

 

๔. ผลการด าเนินการ 
 ๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค์ 
  ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบหรือขั้นตอนการด าเนินการ ครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ตามท่ีก าหนดในข้อ ๒ ทุกประการ โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ  
  ผลการด าเนินงาน 
  สามารถลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลได้มากกว่า ๑๐ เท่า อีกทั้งยังลดจ านวนเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการ 
ลงเหลือเพียง ๑ นาย ซึ่งท าให้ข้อมูลแผนที่ถูกจัดเก็บเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน การให้บริการสามารถ  
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน ทร. ได้อย่างทันต่อสถานการณ์ และสามารถให้บริการ  
ข้อมูลด้านแผนที่ได้ตลอดเวลา (๒๔/๗) โดยที่ผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางเข้ามาติดต่อที่ อศ. บางนา เพียงแค่มีอุปกรณ์ 
Smart Device และ อินเตอร์เน็ตเท่านั้น 
  เอกสารอ้างอิง 
  แบบสอบถาม 
 

 ๔.๒ การบ่งชี้ สร้าง แสวงหาข้อมูล/ความรู้ 
  การบ่งชี้ สร้างและแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพระบบงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
  ผลการด าเนินงาน 
  การพัฒนาการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับการสนับสนุน 
จากผู้บังคับบัญชา และการเสียสละเวลาของก าลังพล รวมทั้งการบริหารการปฏิบัติที่มีระบบและ มีแนวปฏิบัติที่  
ชัดเจน ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและผลงานที่ได้มีคุณภาพ 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
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 ๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ๔.๓.๑ การด าเนินการตามแนวทางการพัฒนระบบบริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเลของไทยในรูปแบบ Web 
Map Service จะเป็นแนวทางใหม่ที่เป็นรูปธรรมที่จะพลักดันวิสัยทัศน์ของ อศ. ที่ว่า “จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็น
ศูนย์กลาง ในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ”  ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่
ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geospatial Data) และระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
(Geodatabase) ตลอดจนการเพ่ิมพูนทักษะในด้านการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการจัดท าข้อมูลเพ่ือการ
บริการ (Service) ตลอดจนการจัดท า Web Application เพ่ือให้บริการข้อมูล   ภูมิสารสนเทศด้านต่าง ๆ 
  ๔.๓.๒ การพัฒนาการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และการเสียสละเวลาของก าลังพล รวมทั้งการบริหารการปฏิบัติที่มีระบบและมีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและผลงานที่ได้มีคุณภาพ  
  ๔.๓.๓ การริเริ่มพัฒนางานบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านแผนที่ด้วยระบบ Web Map Service             
ของ กภอ.ศภอ.อศ. มีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของรัฐบาล โดยให้บริการ 
ข้อมูลแบบไม่ต้องร้องขอ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา โดยเป็นการน าข้อมูลด้านแผนที่
ทางทะเลให้บริการสู่ผู้รับบริการอย่างกว้างขวาง 
  ๔.๓.๔ การริเริ่มพัฒนางานบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านแผนที่ด้วยระบบ Web Map Service ของ 
กภอ.ศภอ.อศ.มีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของรัฐบาล โดยให้บริการข้อมูลแบบ
ไม่ต้องร้องขอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา เป็นการน าข้อมูลด้านแผนที่ทางทะเลให้บริการสู่
ผู้รับบริการอย่างกว้างขวาง เพ่ือการพัฒนาการให้บริการแผนที่ฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ด้วยระบบ 
Web MapService ให้เป็นไปตามแนวทางที่องค์การอุทกศาสตร์สากลแนะน า โดยมีหน่วยงานอุทกศาสตร์ประเทศต่าง ๆ 
ใช้เป็นหลักในการพัฒนาการให้บริการข้อมูลแผนที่และข้อมูลอุทกศาสตร์ของหน่วยงาน 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

๕. ปัจจัยความส าเร็จ 
 

 ๕.๑ สิ่งที่ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ 
  ๕.๑.๑ การด าเนินงานในหน่วยงานจะไม่มีทางส าเร็จได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
ผู้บังคับบัญชา โดย ผอ.กภอ.ศภอ.อศ. ทุกท่านที่ผ่านมา ต่างให้ความส าคัญและส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาระบบ
ให้บริการแผนที่ฐานทางทะเลของไทยด้วยระบบ Web Map Service      
  ๕.๑.๒ การด าเนินการพัฒนาการให้บริการด้านแผนที่นี้ เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการหรือ
หน่วยงานใน ทร. ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ 
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  ๕.๑.๓ การพัฒนาระบบให้บริการแผนที่ฐานทางทะเลของไทยด้วยระบบ Web Map Service เป็นไปตาม
แนวทางท่ีองค์การอุทกศาสตร์สากลแนะน า และมีหน่วยงานอุทกศาสตร์ประเทศต่าง ๆ ใช้เป็นหลักในการพัฒนาการ
ให้บริการข้อมูลแผนที่และข้อมูลอุทกศาสตร์ของหน่วยงาน      
  ๕.๑.๔ ความเสียสละเวลาและทุ่มเทแรงใจแรงกายของก าลังพลภายใน กภอ.ศภอ.อศ. และความมีวินัย ในการ
ท างานและการท างานอย่างมืออาชีพของข้าราชการ ส่งผลต่อผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

๖. บทเรียนที่ได้รับ 
 

 ๖.๑ การระบุข้อมูลที่ได้รับจากการผลิต และการน าผลงานไปใช้  
  มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่น าเสนอ มีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง 
ในการน าผลงานไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติมให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
  ผลการด าเนินงาน 
  การพัฒนาการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับการสนับสนุน 
จากผู้บังคับบัญชา และการเสียสละเวลาของก าลังพล รวมทั้งการบริหารการปฏิบัติที่มีระบบและ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ส่งผลให้
การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและผลงานที่ได้มีคุณภาพ อีกทั้งการพัฒนาการให้บริการแผนที่ฐานและข้อมูลภูมิ
สารสนเทศทางอุทกศาสตร์ด้วยระบบ Web Map Service เป็นไปตามแนวทางท่ีองค์การอุทกศาสตร์สากลแนะน า 
โดยมีหน่วยงานอุทกศาสตร์ประเทศต่าง ๆ ใช้เป็นหลักในการพัฒนาการให้บริการข้อมูลแผนที่และข้อมูลอุทกศาสตร์
ของหน่วยงาน 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

๗. การเผยแพร่ผลงาน 
 

 ๗.๑ การเผยแพร่  
  มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการน าไปใช้ทั้งในและนอกหน่วย (เว้นเรื่องเฉพาะทาง เช่น งานอุทกศาสตร์) 
  ผลการด าเนินงาน 
  การเผยแพร่ เผยแพร่การบริการแผนที่ฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ด้วยระบบ Web Map 
Service สนับสนุนการวางแผนทางทหารและการน าเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา  
http://rittidatek.maps.arcgis.com/home/item.html?id=09198a301b8f4a78af76401f79a6b244 
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  เอกสารอ้างอิง 
  การติดตั้งระบบ Web Map Sevice 
 

 ๗.๒ การยอมรับ    
        สามารถเขาใช้งานระบบให้บริการแผนที่ฐานทางทะเลของไทยด้วยระบบ Web Map Service 
http://marinesgis.navy.mi.th/portal/apps/webappviewer/index.html?id=55f60c4cab1e4a3993899f2c
37ea3fce หรอื https://qrgo.page.link/f4RG3 
 
 

 
 
  
   
   
 
  รางวัลที่ได้จากการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
  ๑. รางวัลยกย่องเกียรติคุณผลงานด้านหลักการดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๗ “ระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ 
เพ่ือสนับสนุนการวางแผนทางทหารและการฝึก” 
  ๒. รางวัลยกย่องเกียรติคุณผลงานด้านหลักการชมเชย ประจาปี ๒๕๕๙ “ระบบให้บริการข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศด้านแผนที่ผ่านระบบเครือข่าย” 
  ๓. รางวัลผลงานนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหม ประจาปี ๒๕๖๐ รางวัลชมเชยด้านหลักการ “ระบบ
ให้บริการขอ้มุลภูมิสารสนเทศด้านแผนที่ผ่านระบบเครือข่าย” 
  เอกสารอ้างอิง 
  รางวัล 
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