


โครงการสัมมนาทางวิชาการ






Future Direction, Thailand Water Modeling
4.0 Prosperity, Security, Sustainability

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561
เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอุนกรรมการ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ
DHI - The expert in WATER ENVIRONMENTS

หลักการเหตุผล
ประเทศไทยกำลั ง มุ่ง ขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ว ยนวัต กรรม หรือ Thailand 4.0 โดยมี นโยบำยมุ่ ง เน้ น
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ เป้ำหมำยเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งหลังจำกประเทศ
ประสบปัญหำนำท่วมใหญ่ เมื่อปี 2554 จำกนันมำ รัฐบำลให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อ กำรบริหำรจัดกำรนำ
ของประเทศ โดยมี ก ำรพั ฒ นำเทคโนโลยี ที่ เ หมำะสมมำประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกำรวิ เ ครำะห์ แ ก้ ไ ขปั ญ หำ และ
บริหำรจัดกำรนำในประเทศไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน โดยกำรดำเนินงำนหลัก คือ กำรพัฒนำคน และ
เทคโนโลยี ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมร่ ว มมื อ และกำรสั ง เครำะห์ ปั ญ หำร่ ว มกั น
ของทุกภำคส่วน ทังของภำครัฐ เอกชน ทังในและนอกประเทศ อันนำพำไปสู่กำรพัฒนำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
และกำรบริหำรจัดกำรนำได้อย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน กำรพัฒนำแบบจำลองคณิตศำสตร์ มีบทบำทสำคัญมำก
ในกำรใช้เป็ น เครื่ องมือช่ว ยในกำรตัดสิ น ใจบริห ำรจัด กำรนำต่ อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยบูรณำกำรร่ว มกั บ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้กำรพยำกรณ์ กำรติดตำมสถำนกำรณ์นำ และกำรบริหำรจัดกำรเป็นได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
DHI ซึ่ ง เป็ น สถำบั น ที่ มี ป ระสบกำรณ์ แ ละควำมเชี่ ย วชำญด้ ำ นกำรพั ฒ นำแบบจ ำลองคณิ ต ศำสตร์
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรนำและสิ่งแวดล้อม ประเทศเดนมำร์ก ได้ร่วมกับ วิศวกรรมสถำนแห่ง ประเทศไทยฯ
จัดให้มีกำรสัมมนำทำงวิชำกำรขึนในวันที่ 14 และ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับกำรบริหำรจัดกำรนำและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้สนใจ และบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่
เกี่ย วข้องกับ น ำในทุกภำคส่ ว น นอกจำกนี ยังเป็นกำรแลกเปลี่ ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทัศนคติ ของ
ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกำรอบรมในด้ ำ นกำรพั ฒ นำแบบจ ำลอง และสำมำรถน ำควำมรู้ แ ละข้ อ เสนอแนะกำรใช้ ง ำน
แบบจ ำลองที่ ไ ด้ จ ำกกำรสั ม มนำครั งนี ไปใช้ พั ฒ นำองค์ ก ร อั น มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ก ำรพั ฒ นำงำนแหล่ ง น ำของ
ประเทศไทยมีควำมเจริญก้ำวหน้ำสืบไป

วัตถุประ สงค์
1) เพื่อให้ควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของกำรพัฒนำแบบจำลองด้ำนนำและสิ่งแวดล้อม
แก่นิสิต นักศึกษำ คณำจำรย์ และผู้สนใจทังภำครัฐและภำคเอกชน
2) เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ ในกำรพัฒนำแบบจำลองต่ำงๆ และกำรใช้งำนของแบบจำลอง
ให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพปัญหำและรูปแบบกำรศึกษำโครงกำรต่ำงๆ ในพืนทีอ่ ย่ำงแท้จริง
3) เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มสั ม มนำเกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ งำนศึ ก ษำวิ จั ย และพั ฒ นำแบบจ ำลองคณิ ต ศำสตร์
ส ำหรั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำรน ำ และสำมำรถขยำยผลที่ ไ ด้ รั บ จำกจำกกำรสั ม มนำไปพั ฒ นำงำน
ให้เกิดควำมเชี่ยวชำญในหน่วยงำนตำมภำรกิจด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำ กำรจัดกำร
ปัญหำภัยแล้ง และอุทกภัย และกำรจัดกำรชำยฝั่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอุนกรรมกำร สำขำวิศวกรรมแหล่งนำ วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยฯ และ DHI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำสำมำรถนำควำมรู้ และข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรสัมมนำวิชำกำรนี ไปพัฒนำตนเอง
ให้ เกิดควำมเชี่ย วชำญ และสำมำรถปฏิบั ติงำนในหน่ว ยงำนของตนเองได้อย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ ตลอดจน
สำมำรถถ่ ำ ยทอดควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจกำรใช้ ง ำนแบบจ ำลองให้ กั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ ง นอกจำกนี แล้ ว
กำรสัมมนำนี ยังเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยของกลุ่มผู้ใช้และผู้พัฒนำแบบจำลอง อันนำไปสู่ควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรต่อไป

การเตรียมตัวสาหรับผู้เข้าอบรม
o หำกสำมำรถติดตังโปรแกรมมำก่อนล่วงหน้ำได้ กรุณำดำวโหลด จำกเว็บ
https://www.mikepoweredbydhi.com/download/mike-2017 เลือกดำวโหลด MIKE HYDRO
River หรือ จำกลิงค์นี https://goo.gl/Ffngmd
o หรือหำกไม่สำมำรถดำวโหลดหรือติดตังโปรแกรมได้ ให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคที่ลง window 7 ขึนไป
64 bit มำด้วยในวันพฤหัสที่ 14 มิย.
o และวันศุกร์ที่ 15 มิย นำโน้ตบุคที่ติดตังโปรแกรม MIKE 2017เรียบร้อยแล้ว มำด้วยเพื่อฝึกอบรม

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่
คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง เจ้าหน้าที่ วสท.
โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 508 โทรสาร.02-184-4662
e-mail : pt3972@gmail.com www.eit.or.th

ก้าหนดการ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
“Future Direction, Thailand Water Modeling 4.0 Prosperity, Security, Sustainability”
วันพฤหัสบดีที่ 14 และวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เวลา 09:00 – 16:00 น. ห้องประชุม 1 ชัน 6 อาคาร วสท.
จัดโดย
คณะอุนกรรมการ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ
DHI - The expert in WATER ENVIRONMENTS


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
09:00 - 09:30 น.
09:30 - 09:35 น.

09:35 - 9:40 น.

09:40 – 10:10 น.

10:10 – 10:30 น.
10:30 – 11:00 น.
11:00 - 11:30 น.

ลงทะเบียน
กล่ำวรำยงำน
โดย ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น
ประธำนอนุกรรมกำรสำขำวิศวกรรมแหล่งนำ
กล่ำวเปิด
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
นำยก วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เริ่มกำรสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง “Future Direction, Thailand Water Modeling
4.0 Prosperity, Security, Sustainability
ด้าเนินรายการ โดย
นำงสำววรำภรณ์ บูรณะอัตม์
และสรุปประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อบรรยำย
โดย ดร. สมชำย ชนวัฒนำ
หัวข้อบรรยำย Solving water and environmental challenges with MIKE
Powered by DHI technologies
โดย Mr. Jesper Dørge
ตำแหน่งผู้อำนวยใหญ่ฝ่ำยโปรแกรมแบบจำลอง
หัวข้อบรรยำย DHI’s experience with water management in Thailand
โดย Mr. Oluf Zeilund Jessen
ตำแหน่ง ผู้จัดกำรโครงกำรด้ำนทรัพยำกรนำ DHI เดนมำร์ก
รับประทำนอำหำรว่ำง
วิทยำกรรับเชิญ เรื่อง กำรพัฒนำระบบแบบจำลองคำดกำรณ์และเตือนภัยนำท่วม
ฉับพลันสำหรับประเทศไทย
โดย นำยสถิตย์ จันทร์ทิพย์
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรนำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

11:30 – 12:00 น.

12:00 - 13:30 น.
13:30 – 14:00 น.

14:00 – 14:30 น.

14:30 – 14:45 น.
14:45 – 16:00 น.

วิทยำกรรับเชิญ เรื่อง โอกำสในกำรปรับใช้ โปรแกรมแบบจำลอง MIKE กับกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้
โดย นำงสำว นริศรำ ฉัตรวัชรกุล
อุทยำนแห่งชำติดอยสุเทพ-ปุย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
วิทยำกรรับเชิญ เรื่อง อ่ำวสมดุล และแนวทำงกำรจัดกำรอ่ำวสมดุลในประเทศไทย
โดย ดร. สมฤทัย ทะสดวก
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ภำควิชำวิศวกรรมทรัพยำกรนำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน
วิทยำกรรับเชิญ เรื่อง ระบบช่วยตัดสินใจสำหรับกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพนำด้วย
ข้อมูลตรวจวัดปัจจุบันและแบบจำลองกำรพยำกรณ์ กรมควบคุมมลพิษ
โดย ดร. เกษม ปิ่นทอง
กรรมกำรสมำคมอุทกวิทยำไทย
สมำคมอุทกวิทยำไทย
รับประทำนอำหำรว่ำง
แนะนำและสำธิตกำรลงโปรแกรมแบบจำลอง MIKE Powered by DHI ที่จะใช้อบรม
โดย ดร. สมชำย ชนวัฒนำ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
08:30 - 09:00 น.

09:00 – 09:30 น.
09:30 – 12:00 น.
13:00 – 15:30 น.
14:45 – 15:00 น.
15:30 – 16:00 น.

ลงทะเบียนฝึกอบรม
แบบจำลองชลศำสตร์ สิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง
โดย Mr. Jesper Dorge
ดร. สมชำย ชนวัฒนำ
แนะนำภำพรวมกำรใช้โปรแกรมแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์
ฝึกปฏิบัติกำรใช้โปรแกรมแบบจำลองคณิตศำสตร์ แบบฝึกหัด 1
ฝึกปฏิบัติกำรใช้โปรแกรมแบบจำลองคณิตศำสตร์ แบบฝึกหัด 2
รับประทำนอำหำรว่ำง
สรุป ตอบข้อซักถำม และปิดกำรสัมมนำ

แบบตอบรับ
กำรประชุมสัมมนำ ทำงวิชำกำร
เรื่อง “Future Direction, Thailand Water Modeling 4.0 Prosperity, Security, Sustainability”
วันพฤหัสบดีที่ 14 และวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เวลา 09:00 – 16:00 น. ห้องประชุม 1 ชัน 6 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอุนกรรมการ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ DHI - The expert in WATER ENVIRONMENTS

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
ชื่อหน่วยงำน
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
โทรสำร:
E-mail:
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
1. ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
E-mail :
2. ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
E-mail :
3. ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
E-mail :

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
กำรฝึกกำรใช้งำนแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ MIKE HYDRO MIKE 21 (รับจำกัด 150 ที่นั่ง)

กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
ถึง คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง เจ้าหน้าที่ วสท.
โทร.02-184-4660-9 ต่อ 508 โทรสาร 02-184-4662
หรือ E-mail : pt3972@gmail.com

