
ก ำหนดกำรจดัหลกัสตูรอบรมประจ ำปี 2561  
ประเทศไทย  
กำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศและอทุกภยั, กำรจดักำรน ้ำในเมือง, ชำยฝัง่และทะเล น ้ำผิวดินและน ้ำใต้ติน, ส่ิงแวดลอ้มและ

ระบบนิเวศน์ 

เรำจะช่วยคณุสร้ำงควำมเช่ียวชำญ  



ก ำหนดกำรจดัหลกัสตูรอบรม ประจ ำปี 2561 

กำรประชุมผู้ใช้แบบจ ำลอง MIKE Powered BY DHI ประจ ำปี 2561  (มิถนุำยน 2561) 

DHI ขอเรยีนเชญิผูส้นใจเขา้รว่มประชมุผูใ้ชแ้บบจ าลอง MIKE Powered by DHI ประจ าปี 2561 

ผูส้นใจทกุทา่นจะมโีอกาสไดพ้บปะ พดูคยุ แลกเปลีย่นประสบการณ์ และความรูใ้นการพฒันาแบบ 

จ าลองในเวอรช์ัน่ลา่สดุ กบัผูเ้ชีย่วชาญแบบจ าลองดา้นแหลง่น ้า เขตเมอืง ทะเล และ ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ  

และ ฟรี ฝึกอบรมการสรา้งแบบจ าลองเบื้องตน้ 

           แบบจ ำลอง            หวัข้อกำรอบรม              วนัท่ี      สถำนท่ี 

 

 

WEST แบบจ าลองโรงบ าบดัน ้าเสยี ตามค ารอ้งขอจากลกูคา้ DHI ประเทศไทย, AIT 

 

MIKE FLOOD  แบบจ าลองน ้าท่วมในเมอืง การผสานการไหล 1 มติใินทอ่และพืน้ทีน่ ้าท่วม 2 มติ ิ 02-03 กรกฎาคม DHI ประเทศไทย,  AIT 

MIKE HYDRO RIVER แบบจ าลองอุทกวทิยาแบบขัน้สงู 05-06 กรกฎาคม DHI ประเทศไทย,  AIT 

FLOOD FORECASTING AND EARLY  
WARNING 

ระบบเตอืนภยัและพยากรณ์น ้าท่วม การก าหนดค่าของระบบพยากรณ์แบบ real-time โดยใช ้
MIKE OPERATIONS 

09-10 กรกฎาคม DHI ประเทศไทย,  AIT 

FEFLOW  แบบจ าลองน ้าใตด้นิ ตามค ารอ้งขอจากลกูคา้ DHI ประเทศไทย,  AIT 

 

HYDROLOGICAL MODELLING IN MINING 
CATCHMENTS 

แบบจ าลอง MIKE SHE บรูณาการน ้าผวิดนิและน ้าใตด้นิพืน้ทีร่บัน ้าในเหมอืงแร่ 
 

12-13 กรกฎาคม DHI ประเทศไทย, AIT 

MIKE HYDRO BASIN แบบจ าลองการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 16-17 กรกฎาคม DHI ประเทศไทย, AIT 

MIKE HYDRO RIVER ECO LAB  แบบจ าลองคุณภาพน ้าในแม่น ้าแบบ 1 มติ ิ 19-20 กรกฎาคม DHI ประเทศไทย,  AIT 

 

MODELLING LONG-TERM SHORELINE 
EVOLUTION IN COMPLEX COASTAL 
PROJECTS 

การเปลีย่นแปลงแนวชายฝ ัง่ระยะยาวแบบ 2 มติ ิโดยใชแ้บบจ าลอง MIKE 21 SM (Shoreline 
Morphology)  

25-26 กรกฎาคม DHI ประเทศไทย,  AIT 

DYNAMIC ANALYSIS OF MOORED 
VESSELS 

การเคลื่อนทีข่องเรอืทีผ่กูกบัท่าเรอื โดยใชแ้บบจ าลอง MIKE 21 MA (Mooring Analysis)  01-02 สงิหาคม  DHI ประเทศไทย,  AIT 
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WEST 
แบบจ าลองโรงบ าบดัน ้าเสยี 
 
ก าหนดการ: ตามค ารอ้งขอจากลกูคา้  
ค่าลงทะเบยีน  20,000 บาท 

หลกัสตูร MIKE Powered by DHI 2 วนันี้ เป็นการแนะน าภาพรวมของ
ประเดน็ส าคญัทีค่วรค านึงในการสรา้งแบบจ าลองโรงบ าบดัน ้าเสยีทาง
ชวีภาพ ผูอ้บรมจะไดร้บัการอบรมการสรา้งแบบจ าลอง WEST และการ
จ าลองแบบจ าลองโรงบ าบดัน ้าเสยี 

 ส่วนต่อประสานผูใ้ชง้าน WEST  
 แนะน าแผนผงัของโรงบ าบดั 
 การจ าลองการเคลื่อนที ่
 การประเมนิวตัถุประสงค ์

MIKE FLOOD  
แบบจ าลองผสานการไหล 1 มติใินท่อและพืน้ทีน่ ้าท่วม 2 มติ ิ
 
ก าหนดการ: 02-03 กรกฎาคม 
ค่าลงทะเบยีน  20,000 บาท 

หลกัสตูร 2 วนันี้ สอนแบบจ าลองน ้าท่วมในเมอืง โดยการผสานกนัของ 2 

แบบจ าลองประกอบดว้ย แบบจ าลองการไหลในท่อ 1 มติ ิ(MIKE 

URBAN CS) และแบบจ าลองการไหลแบบ 2 มติ ิ(MIKE 21) มวีตัถุ 

ประสงคเ์พื่อสรา้งแบบจ าลอง 2 มติ ิส าหรบัแบบจ าลองน ้าท่วมในเมอืง 

 การสรา้งค่าความลกึทอ้งน ้าบนกรดิ 
 การเตรยีมแบบจ าลอง MIKE URBAN CS เพื่อเชื่อมต่อกบั

แบบจ าลอง MIKE 21 
 เชื่อมต่อแบบจ าลอง 1 มติแิละ 2 มติ ิดว้ยแบบจ าลองการไหลในเมอืง 

2 มติ ิ
 การใช ้GIS ส าหรบัการเตรยีมแบบจ าลองและแสดงผล 

 

MIKE HYDRO  River 
แบบจ าลองอุทกวทิยาแบบขัน้สงู 
 
ก าหนดการ: 05-06 กรกฎาคม 
ค่าลงทะเบยีน  20,000 บาท 

หลกัสตูร 2 วนันี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ทกัษะในการพฒันาแบบจ าลอง

แม่น ้าส าหรบัศกึษาพืน้ทีน่ ้าท่วมแบบขัน้สงู ระบบชลประทาน และระบบ

โครงขา่ยล าน ้าทีซ่บัซอ้น ดว้ยโครงสรา้งทางชลศาสตรแ์ละการควบคุม

การบรหิารจดัการประตรูะบายน ้าแบบขัน้สงู และอื่น ๆ 

 การสรา้งแบบจ าลอง MIKE HYDRO River 
 โครงสรา้งทางชลศาสตรแ์บบง่ายและซบัซอ้น รวมถงึอาคารควบคุม 

และการบรหิารจดัการ 
 การสอบเทยีบอตัโนมตัแิละตรวจสอบแบบจ าลอง 
 การประสานแบบจ าลองการไหล และแบบจ าลองน ้าฝน น ้าท่า 

FLOOD FORECASTING AND EARLY  
WARNING 
ระบบเตอืนภยัและพยากรณ์น ้าท่วม การก าหนดค่าของระบบพยากรณ์
แบบ real-time โดยใช ้MIKE OPERATIONS 
 
ก าหนดการ: 09-10 กรกฎาคม 
ค่าลงทะเบยีน  20,000 บาท 

หลกัสตูร 2 วนันี้ สอนการสรา้งระบบเตอืนภยัและพยากรณ์ทีท่รงพลงั 
และวธิกีารทีคุ่ณสามารถก าหนดค่าระบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
เฉพาะของคุณ 

 เครื่องมอืส าคญัและหน้าทีต่่างๆ ของระบบพยากรณ์น ้าทว่ม 
 การตัง้ค่าระบบเพื่อรองรบัความตอ้งการทีเ่ฉพาะเจาะจงรวมถงึการ

สรา้งการเชื่อมต่อขอ้มลูไปยงัแหลง่ขอ้มลูภายนอก 

 

FEFLOW 
แบบจ าลองน ้าใตด้นิ 
 
ก าหนดการ: ตามค ารอ้งขอจากลกูคา้ 

หลกัสตูร 3 วนันี้ เพื่อแนะน าการใชง้านแบบจ าลองน ้าใตด้นิ FEFLOW ผู้

อบรมจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัแนวความคดิของโปรแกรมแบบจ าลองโดย

ผ่านการสรา้งแบบจ าลองการไหลและเคลื่อนทีข่องสารละลายแบบ 2 และ 

3 มติ ิ 

 ส่วนต่อประสานผูใ้ชง้าน FEFLOW 

 การสรา้งกรดิเรขาคณิตแบบ 2 และ 3 มติ ิ(กรดิแบบมโีครงสรา้งและ

ไม่มโีครงสรา้ง) 

 การสรา้งแบบจ าลองการไหลกบัชัน้หนิอุม้น ้าแบบมขีอบเขตและไม่มี

ขอบเขต การสรา้งแบบจ าลองการเคลื่อนทีข่องมวลสาร และการสรา้ง

แบบจ าลองอายขุองน ้าใตด้นิ 

 แบบจ าลองคงทีแ่ละชัว่คราว 

 การใชข้อ้มลู การเชื่อมต่อ GIS/CAD และขอ้มลูแบบอื่น ๆ  

HYDROLOGICAL MODELLING IN MINING CATCHMENTS 
แบบจ าลอง MIKE SHE บรูณาการน ้าผวิดนิและน ้าใตด้นิพืน้ทีก่กัเกบ็
น ้าในเหมอืงแร ่
 
ก าหนดการ: 12-13 กรกฎาคม 
ค่าลงทะเบยีน: 20,000 บาท 

หลกัสตูรสองวนันี้จะช่วยใหค้ณุมทีกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการใช ้MIKE 
SHE เพื่อสรา้งแบบจ าลองทางอุทกวทิยาแบบครบวงจรในพืน้ทีก่กัเกบ็
น ้าทีส่่งผลกระทบต่อเหมอืง 

 การบรูณาการอุทกวทิยาในเหมอืงแร ่
 ส่วนต่อประสานผูใ้ชง้าน MIKE SHE 
 การอภปิรายอยา่งละเอยีดของกระบวนการกกัเกบ็น ้า 
 ขอ้มลูทีต่อ้งการในแบบจ าลองและการปรบัเทยีบ 
 การประยกุตใ์ชง้านทัว่ไปในพืน้ทีก่กัเกบ็น ้าทีส่่งผลกระทบต่อเหมอืง 

MIKE HYDRO BASIN 
แบบจ าลองการจดัการทรพัยากรน ้า 
 
ก าหนดการ: 16-17 กรกฎาคม 
ค่าลงทะเบยีน: 20,000 บาท 
 

หลกัสตูร MIKE Powered by DHI 2 วนั น าเสนอภาพรวมของการใช้
งานของแบบจ าลอง MIKE HYDRO BASIN เพื่อสนบัสนุนการบรหิาร
จดัการลุ่มน ้า และการบรหิารจดัการอ่างเกบ็น ้า หลกัสตูรสามารถปรบัได้
โดยเน้นการจดัการลุ่มน ้าในหลายแง่มุมทีต่่างกนั รวมถงึ พลงัน ้า การ
สมัพนัธก์นัของน ้าบนดนิและน ้าใตด้นิ การชลประทาน และคุณภาพน ้า 

 แนะน าแบบจ าลองการจดัการทรพัยากรน ้า 
 กฎเกณฑก์ารจดัสรรน ้า 
 แบบจ าลองการการจดัการเขือ่นและพลงัน ้า 
 โมดลูทางเลอืก ประกอบดว้ย ระบบชลประทาน กระบวนการน ้าฝน-

น ้าท่า การไหลของล าน ้า การสมัพนัธก์นัของน ้าบนดนิและน ้าใตด้นิ 
และกระบวนทางคณุภาพน ้า 

MIKE  HYDRO RIVER ECO LAB  
แบบจ าลองคุณภาพน ้าในแม่น ้า 
 
ก าหนดการ: 19-20 กรกฎาคม 
ค่าลงทะเบยีน: 20,000 บาท 

หลกัสตูร 2 วนันี้ สอนพืน้ฐานการสรา้งแบบจ าลองระบบนิเวศ และ
แนะน าวธิกีารพฒันาแบบจ าลองระบบนิเวศ ดว้ยแบบจ าลอง MIKE 
HYDRO River Eco Lab ของคุณเอง เน้นระบบ 1 มติ ิโดยใชง้านสมการ
ตวัสมการ Eco Lab การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองตรวจสอบคุณภาพน ้า 
สารละลายในน ้า ความสมัพนัธท์างชวีภาพของสิง่มชีวีติทีอ่ยูร่วมกนัหรอื
แยกกนัอยู ่ 

 พืน้ฐานการสรา้งแบบจ าลองระบบนิเวศน์ 
 แบบจ าลองภาพรวม MIKE HYDRO River Eco Lab 
 Eco Lab Template 
 การตัง้ค่า และด าเนินการ MIKE HYDRO River Eco Lab 
 การสอบเทยีบและตรวจสอบผลค านวณ 
 การน าเสนอและวเิคราะหผ์ล 
 แบบฝึกหดั 

 

MODELLING LONG-TERM SHORELINE EVOLUTION IN 
COMPLEX COASTAL PROJECTS 
การเปลีย่นแปลงแนวชายฝ ัง่ระยะยาวแบบ 2 มติ ิโดยใชแ้บบจ าลอง 
MIKE 21 SM (Shoreline Morphology)  
 
ก าหนดการ: 25-26 กรกฎาคม 
ค่าลงทะเบยีน: 20,000 บาท 

หลกัสตูร 2 วนันี้  ท าใหคุ้ณเขา้ใจถงึความสามารถของ MIKE 21 FM 
Shoreline Morphology (MIKE 21 FM SM) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
สามารถสรา้งและใชง้านแบบจ าลองแนวชายฝ ัง่ในโครงการชายฝ ัง่ทะเลที่
มคีวามซบัซอ้นได ้

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั MIKE 21 FM SM (Shoreline Morphology) 

 การแนะน าเครื่องมอืการ generate กรดิใน SM 

 การใชเ้ครื่องมอืใน SM ในการปฏบิตังิาน 

 แบบฝึกหดั 

DYNAMIC ANALYSIS OF MOORED VESSELS 
การเคลื่อนทีข่องเรอืทีผ่กูกบัท่าเรอื โดยใชแ้บบจ าลอง MIKE 21 MA 
(Mooring Analysis)  
 
ก าหนดการ: 01-02 สงิหาคม  
ค่าลงทะเบยีน: 20,000 บาท 

หลกัสตูร 2 วนันี้ สอนพืน้ฐานของการวเิคราะหโ์ดยใช ้MIKE 21 MA 
หลกัสตูรนี้จะใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารตัง้ค่าเรอืทีจ่อดอยูใ่นท่าจอดเรอื
ซึง่อาจมกีารกระท าจากสิง่แวดลอ้ม เช่น คลื่น กระแสน ้า และลม 
 
 

 การตอบสนองต่อความถี่ของเรอืทีจ่อด 

 การบรรจบกนัของเรอืทีจ่อด 

 การสรา้งแรงกระท าจากภายนอก (เช่น คลื่น) 

 ใช ้MIKE 21 MA ในขอบเขตดา้นเวลา 

 การประมวลผลและตคีวามผลลพัธ ์

 การแสดงภาพการเคลื่อนไหวของเรอืในรปูแบบ 3D 
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ในทุก ๆ ปี ผู้เช่ียวชำญด้ำนน ้ำจำกทัว่ทุกมุมโลก เข้ำรบักำรอบรมหลกัสูตรจำก 

THE ACADEMY by DHI หลกัสูตรของ THE ACADEMY มีทัง้หลกัสูตรท่ีจดัขึ้นแบบ

มำตรฐำน ตลอดจนหลกัสูตรท่ีก ำหนดเอง แบบเลือกหวัข้อท่ีต้องกำร ซ่ึงเป็นกำร

กำรอบรมโดยใช้ข้อมูลของผู้เข้ำอบรมมำประยุกต์ใช้ 

หลกัสตูรที ่THE ACADEMY by DHI จดัขึน้ทัง้แบบมาตราฐาน และแบบก าหนดเอง 

สามารถก าหนดระยะเวลาการอบรม และเป้าหมายตามวตัถุประสงคท์ี่แตกต่าง ตาม

ระดบัความเชีย่วชาญ ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการ หรอืผูม้อี านาจตดัสนิใจ ผูม้คีวามช านาญ

ระดบักลาง และระดบัชา่งเทคนิค 

หลกัสูตร MIKE Powered by DHI เน้นทกัษะการปฏบิตังิานจรงิดว้ยการท าแบบฝึกหดั

และการสอนทีจ่ะท าใหไ้ด้รบัประโยชน์สงูสุดจากซอฟแวร์ทีผู่อ้บรมใชง้าน และหลกัสูตร

เหล่านี้ สามารถท าใหเ้ขา้ใจความมปีระสทิธภิาพของเครื่องมอืซอฟแวร ์MIKE ส าหรบั

การสรา้งระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ 

หลกัสูตร Thematic ชว่ยใหคุ้ณสามารถน าหลกัแนวคดิ การประยุกตใ์ชง้าน และการ

สนบัสนุนการตดัสนิใจเขา้สู่ กระบวนการทางธุรกจิทัง้หมด ได้ โดยตรงจากแหล่งทีม่าสู่

การแกป้ญัหาอย่างแทจ้รงิ โดยรวบรวมหวัขอ้ทีอ่ยู่ในความสนใจในปจัจุบนั เชน่ การ

เพาะเลีย้งสตัวน์ ้าและการเกษตร การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ อุทกภยั ชายฝ ัง่และ

ทะเล น ้าผวิดนิและน ้าใตด้นิ อุทกภยัในเขตเมอืง อุตสาหกรรม สิง่แวดลอ้มและระบบ

นิเวศน์วทิยา ความปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม และอื่น ๆ  

วิทยำกรของเรำ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ หลายท่าน

เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลในสาขาวชิานัน้ ๆ วทิยากรที ่ไดร้บัการ รบัรอง มกีารสอน

อย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ สามารถรบัประกนัคุณภาพของหลกัสตูร THE ACADEMY by 

DHI ไดเ้ป็นอย่างด ี

รำยละเอียดหลกัสูตรเพ่ิมเติม ค่ำลงทะเบียน และใบลงทะเบียน  

โปรดตดิต่อ DHI TH Customer Care Unit: mike.th@dhigroup.com หรอื 

www.theacademybydhi.com 

THE ACADEMY by DHI น าเสนอหลกัสตูรใหเ้ลอืกมากมาย และแพค็เกจทีส่รา้ง
ความสามารถในดา้นน ้า รวมทัง้ทางเคมภีณัฑแ์ละพษิวทิยา โปรดตดิต่อเรา หรอืดูไดจ้าก
เวบ็ไซด ์ส าหรบัรายการหลกัสตูรอบรมแบบสมบูรณ์ พรอ้มกบัอพัเดทขอ้มลูขา่วสารการ
อบรม สามารถตรวจสอบตารางการฝึกอบรมไดจ้ากปฏทินิฝึกอบรมของทัว่โลกไดท้ี่ 
Courses & Events Calendar: www.theacademybydhi.com 

วนัท่ี และสถำนท่ีจดัฝึกอบรม 

ส านกังาน DHI ประจ าประเทศไทย สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซยี ปทุมธานี  หรอื

สถานทีท่ีส่ามารถจดัอบรมไดส้ะดวก 

หากหลกัสตูรทีท่่านสนใจไม่อยู่ในแผนก าหนดการ ปี 2561 

โปรดตดิต่อเราเพื่อจดัหลกัสูตรนัน้ในอนาคต หรอืจดัการอบรมเป็นพเิศษตามความ

ตอ้งการทีส่ านกังานของท่าน 

อปุกรณ์คอมพิวเตอร ์ 

ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งน าคอมพวิเตอรโ์น้ตบุคมาเอง โดยผูเ้ขา้อบรมจะไดร้บัโปรแกรมทีใ่ช้

ในการอบรม มาตดิตัง้ล่วงหน้าก่อนมาอบรม 

ภำษำท่ีใช้อบรม 

ภาษาไทย และ/หรอื ภาษาองักฤษ เอกสารประกอบการอบรม เป็นภาษาองักฤษ และ/

หรอืไทย  

รำคำค่ำลงทะเบียน 

2 วนั: 20,000 บาท ราคานี้ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษอีื่นใด ราคานี้ รวมเอกสาร

ประกอบการอบรม ประกาศนียบตัร อาหารกลางวนั และของวา่ง 

*ส าหรบั ราคาค่าลงทะเบยีนหลกัสตูร Thematic สามารถขอรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่

DHI Thailand Customer Care  

ส่วนลด 

10% ส าหรบัผูท้ีม่ ีService Maintenance Agreement (SMA) 

33% ส าหรบัผูอ้บรมทีล่งทะเบยีนคนที ่3 เป็นตน้ไปจากหน่วยงานเดยีวกนั 

วนัสุดท้ำยของกำรลงทะเบียน 

สามสปัดาห ์ก่อนการจดัหลกัสูตร หลกัสตูรต้องมผีูล้งทะเบยีนอย่างน้อย 3 คน จงึจดั

ได้ DHI ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงก าหนดการอบรมก่อนเป็นเวลา 

สามสปัดาห ์

DHI Thailand 

AIT/SET/WEM 
ตู ้ปณ. 4 คลองหลวง 
ปทุมธานี 12120 

โทร.:+66 81 648 6334, 66 2524 5564 
แฟ๊กซ:์+66 2 524  6425  
mike.th@dhigroup.com 
http://www.dhigroup.com/dhi-worldwide/th 


