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6th Goal : Clean Water and Sanitation to guarantee the availability of clean water and sanitation 

with sustainable management for everyone 

   



2 
 

ความเป็นมา 
 

น ้ำเป็นปัจจัยส ำคัญ ในกำรสนับสนุนกำรเกษตร กำรเลี้ยงสัตว์และกำรด ำรงชีวิตของประชำชนในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภำคที่มีควำมแห้งแล้งมำกที่สุดในประเทศ รวมทั้งขำดแคลนน ้ำอุปโภคและบริโภค
และน ้ำสะอำด    
         มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำให้เพียงพอ
ต่อกำรอุปโภคและบริโภคของประชำชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่ำนศูนย์วิจัยน ้ำบำดำล คณะเทคโนโลยี  
สถำบันวิจัยน ้ำใต้ดิน สถำบันวิจัยควำมม่ันคงทำงด้ำนอำหำร พลังงำน และน ้ำในอนุภูมิภำคลุ่มน ้ำโขง สถำบันแหล่ง
น ้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์  เป็นต้น 
   มหำวิทยำลัย มีโครงกำรสร้ำงควำมยั่งยืนของน ้ำให้กับชุมชน เช่น ระบบสูบน ้ำด้วยโซล่ำเซลล์จำกแหล่งน ้ำ
ธรรมชำติ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีในกำรจัดกำรน ้ำและธำตุอำหำรในกำรผลิตพืชสวนมูลค่ำสูง กำรจัดกำรกำรใช้น ้ำ
บำดำล กำรจัดท ำธนำคำรน ้ำใต้ดิน และโครงกำรฝำยชะลอน ้ำเพ่ือเก็บกักน ้ำไว้ใช้ในกำรเกษตรกับชุมชน                  
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Policy and operation 
 

Water is an important factor in supporting agriculture, animal husbandry, and people's 
livelihoods in the Northeast which is the driest region in the country resulting in a lack of drinking 
water and clean water. 
                Khon Kaen University cooperates with government and private agencies in managing 
water resources to be sufficient for consumption by the people in the Northeast through the 
Groundwater Research Center, Faculty of Technology, the Groundwater Research Institute, Food, 
Energy and Water Security Research Institute in the Mekong Sub-Region, the Institute of Water 
Resources and Environment, Faculty of Engineering, etc. 
                The university has projects to create water sustainability for the community. For 
example, a solar water pumping system from natural water sources, technology transfer in water 
and nutrient management for high-value horticultural production.Also, groundwater use 
management; preparation of underground water banks and the check dam project to store water 
for use in agriculture and the community. 

  



4 
 

 
การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกบัการเติมน ้าใต้ดิน” 

 ในงำนสัมมนำเผยแพร่ผลกำรด ำเนิน โครงกำรอุตสำหกรรมเติมน ้ำใต้ดินระดับตื้น ”จำกนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติและทิศทำงกำรเติมน ้ำใต้ดินในอนำคต” เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2565 (Zoom webinar) โดยสถำบันน ้ำและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อควำมยั่งยืน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนำน ้ำบำดำล กรมทรัพยำกรน ้ำ
บำดำล ในโอกำสนี้ผู้อ ำนวยกำรสถำบันทรัพยำกรน ้ำใต้ดิน มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้เป็นวิทยำกรในกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้โดยกำรบรรยำยในหัวข้อ “เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับกำรเติมน ้ำใต้ดิน” ประกอบด้วย หลักกำรเติมน ้ำใต้
ดิน วิธีกำรที่เหมำะสม กำรใช้ระบบ GIS ในกำรประเมินพื้นที่เหมำะสมในกำรเติมน ้ำใต้ดิน กำรใช้แบบจ ำลอง
คณิตศำสตร์น ้ำใต้ดินในกำรวำงแผน และประเมินผลกำรเติมน ้ำใต้ดิน กำรติดตำมตรวจสอบ และประสบกำรณ์กำร
ด ำเนินกำรเติมน ้ำใต้ดินของสถำบันฯ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสำมำรถฟังย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/aYvKeDPiRw/ 
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โครงการบริการวิชาการให้ความรูด้้านทรัพยากรน ้าแก่เยาวชน 

 วันที่ 26 กุมภำพันธุ์ 2565 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันทรัพยำกรน ้ำใต้ดิน มหำวิทยำลัยขอนแก่น และตัวแทน
คณะเกษตรศำสตร์ พร้อมภำคีเครือข่ำย คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะมนุษย์ศำสตร์ ศูนย์พัฒนำศักยภำพแกนน ำทู
บีนัมเบอร์วันสู่สำกล (TIC) ส ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ (สคล.) และศูนย์เรียนรู้กระนวนเป็นหนึ่ง (KNOWA) 
จัดกิจกรรม “บริกำรวิชำกำรเกษตร อบรมพัฒนำทักษะเยำวชนโดยมีชุมชนเป็นฐำน (TIC) วิศวกรรมเพื่อสังคม 
และสร้ำงค่ำนิยมปลอดเหล้ำ บุหรี่” ณ ศูนย์เรียนรู้กระนวนเป็นหนึ่ง อ ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ฐำนเรียนรู้น ้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ้ งร่วมบึง
ประดิษฐ์ กำรจัดกำรขยะในคลองน ้ำเสียชุมชน ระบบเติมน ้ำใต้ดิน ด้วยวิธีบ ำบัดน ้ำเสียผ่ำนชั้นดินและหินอุ้มน ้ำ 
กิจกรรมเสริมพลังเยำวชนสร้ำงค่ำนิยมปลอดเหล้ำบุหรี่ และ Happy TIC สำมัคคีสร้ำงสรรค ์

 

โครงการพัฒนาและจัดการน ้าอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน ้าใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน ้าปราจีนบุรี 
จัดกจิกรรมประชาสัมพันธ์การเติมน ้าใต้ดินชุมชนต้นแบบต าบลนนทรี ระดับจังหวัด 

 สถำบันทรัพยำกรน ้ำใต้ดิน มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมประชำสัมพันธ์กำรเติมน ้ำใต้ดินชุมชน
ต้นแบบต ำบลนนทรี ระดับจังหวัด “โครงกำรพัฒนำและจัดกำรน ้ำอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรเติมน ้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน ้ำ
ปรำจีนบุรี” กำรประชำสัมพันธ์ในระดับจังหวัด เป็นกำรน ำเสนอชุมชนต้นแบบกำรเติมน ้ำใต้ดินแก่ผู ้บริหำร 
เจ้ำหน้ำที่ ในหน่วยงำนระดับจังหวัดปรำจีนบุรี และหน่วยงำนของกรมต่ำง ๆ ในระดับภูมิภำค รวมทั้งนำยอ ำเภอ

หรือผู ้แทนอ ำเภออื ่น ๆ องค์กรผู ้ใช ้น  ้ำกลุ ่มเกษตรกร 
คณะกรรมกำรกลุ่มผู้ใช้น ้ำบำงปะกง คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ
บำงปะกง ภำคประชำชน และอุตสำหกรรมจังหวัดปรำจีนบุรี 
และบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจกำรเติมน ้ำใต้ดิน เพื่อให้ได้รับทรำบ
กำรด ำเนินกำร ข้อมูลกำรเติมน ้ำใต้ดิน และรู ้จ ักชุมชน
ต้นแบบ รับทรำบวิธีกำรเติมน ้ำที่ถูกต้อง และผลส ำเร็จของ
กำรเติมน ้ำใต้ดินในชุมชนต้นแบบ  
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โครงการพัฒนาและจัดการน ้าอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน ้าใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน ้าปราจีนบุรี 
จัดกจิกรรมประชาสัมพันธ์การเติมน ้าใต้ดินชุมชน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 สถำบันทรัพยำกรน ้ำใต้ดิน มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมประชำสัมพันธ์กำรเติมน ้ำใต้ดินชุมชน
ต้นแบบต ำบลนนทรี ระดับอ ำเภอ “โครงกำรพัฒนำและจัดกำรน ้ำอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรเติมน ้ำใต้ดิน พื้น ที่ลุ่มน ้ำ
ปรำจีนบุรี” เป็นประชำสัมพันธ์กำรเติมน ้ำใต้ดินชุมชนต้นแบบ ให้เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนต่ำงๆในระดับอ ำเภอได้
รับทรำบกำรด ำเนินกำรในชุมชนต้นแบบ ผู้น ำชุมชนในต ำบลอื่นๆ ของ อ.กบินทร์บุรี และ กลุ่มเกษตรกรต่ำง  ๆ 
ของ อ.กบินทร์บุรี ได้รับทรำบข้อมูลกำรเติมน ้ำใต้ดินและรู้จักชุมชนต้นแบบ รับทรำบวิธีกำรเติมน ้ำที่ถูกต้อง และ
ผลส ำเร็จของกำรเติมน ้ำใต้ดินในชุมชนต้นแบบ จัดขึ้น ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 

 

โครงการพัฒนาและจัดการน ้าอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน ้าใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน ้าปราจีนบุรี 
จัดกจิกรรมประชุมติดตามผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

 สถำบันทรัพยำกรน ้ำใต้ดิน มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดกำรประชุมกำรประชำสัมพันธ์กำรเติมน ้ำใต้ดินของ
ชุมชนต้นแบบ “โครงกำรพัฒนำและจัดกำรน ้ำอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรเติมน ้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน ้ำปรำจีนบุรี” เป็นกำร
ประชุมเพื ่อรับทรำบผลส ำเร็จกำรเติมน ้ำใต้ดินของชุมชนต้นแบบ พร้อมทั ้งแลกเปลี ่ยนควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม และประสบกำรณ์กำรเติมน ้ำใต้ดินระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง  ๆ จัดขึ้น ณ ห้อง
ประชุมรำชพฤกษ์ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท ปรำจีนบุรี 
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โครงการวิจัยการศึกษาการเติมน ้าใต้ดดินในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายน ้าเค็มและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการเติมน ้าใต้ดินในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 สถำบันทรัพยำกรน ้ำใต้ดิน มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรเติมน ้ำใต้ดิน ภำยใต้ “โครงกำรวิจัยกำรศึกษำกำรเติมน ้ำใต้ดดินในพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงในกำรแพร่กระจำย
น ้ำเค็มและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรจัดกำรเติมน ้ำใต้ดินในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษำพื้นที่
ลุ่มน ้ำห้วยสำยบำตร จังหวัดขอนแก่น” ให้ส ำหรับหน่วยงำนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำร กลุ่มเกษตรกร และประชน
ชนผู้ที่สนใจ ได้รับทรำบถึงกิจกรรมต่ำง ๆ ที่คณะท ำงำนได้ด ำเนินกำรในพื้นที่ลุ่มน ้ำห้วยสำยบำตร ผลกำรศึกษำ 
และแนวทำงกำรด ำเนินกำรเติมน ้ำใต้ดินในพื้นที่ลุ่มน ้ำห้วยสำยบำตรและพื้นที่ในภำคตะวันเฉียงเหนือในอนำคต 
พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนแนวทำง วิธีกำร และประสบกำรณ์กำรเติมน ้ำใต้ดินระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ และประชำชน 
เพื่อให้กำรพัฒนำกำรเติมน ้ำใต้ดินในพื้นที่ลุ่มน ้ำห้วยสำยบำตรเป็นอีกทำงเลือกในกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำอย่ำง
ยั่งยืน ณ ส ำนักบริหำรศูนย์กำรค้ำพำรำมนตรำ (บขส.กระนวน) อ ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างต้นบ่อเติมน ้าใต้ดิน (ธนาคารน ้าใต้ดิน)” 
 คณะเกษตรศำสตร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรสร้ำงต้นบ่อเติมน ้ำใต้ดิน (ธนำคำรน ้ำใต้
ดิน)” ณ วัดศรีประชำรำม บ้ำนโคกสี ต ำบลบ้ำนฝำง อ ำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น ภำยใต้โครงกำร U2T กำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรครั้งนี้ เน้นเทคนิคกำรท ำต้นแบบบ่อเติมน ้ำแบบปิด เนื่องจำกสำมำรถด ำเนินกำรได้ง่ำยและใช้
งบประมำณไม่สูง และที่ส ำคัญประชำชนสำมำรถน ำไปด ำเนินกำรในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน ในพื้นที่ของ
ตนเองได้ โดยกิจกรรมในช่วงเช้ำเป็นกำรบรรยำยเกี่ยวกับหัวข้อ (1) หลักกำรเติมน ้ำใต้ดิน และ (2) กำรเลือกพ้ืนที่
ส ำหรับท ำธนำคำรน ้ำใต้ดิน และ (3) กำรบรรยำยเกี่ยวกับเทคนิคกำรวำงต ำแหน่งท ำบ่อแบบเปิดและแบบปิด  (4) 
ประโยชน์ของธนำคำรน ้ำใต้ดิน และ (5) กรณีศึกษำพื้นที่ที่ด ำเนินกำรธนำคำรน ้ำใต้ดิน ส่วนในช่วงบ่ำย วิทยำกร
และผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมร่วมกันท ำต้นแบบธนำคำรน ้ำใต้ดินแบบปิด ในบริเวณพื้นที่ วัดศรีประชำรำม บ้ำนโคกสี 
ต ำบลบ้ำนฝำง ซึ่งบริเวณดังกล่ำวประสบปัญหำน ้ำท่วมขังเป็นเวลำนำนเมื่อเกิดฝนตก เนื่องจำกเป็นที่ลุ่มต ่ำ ดังนั้น 
จึงเลือกพื้นที่นี้เพื่อช่วยลดปัญหำน ้ำท่วมขัง โดยตลอดกำรฝึกปฏิบัติกำรได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกผู้น ำ 
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หมู่บ้ำนต่ำง ๆ ตลอดจนสมำชิกในชุมชน ท ำให้ได้ต้นแบบธนำคำรน ้ำใต้ดินตำมมำตรฐำน ของชุมชนบ้ำนฝำง       
ที่สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงำนแก่ผู้ที่สนใจเพื่อจะน ำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ต้นแบบบ่อเตมิน ้าใต้ดินแบบปิด” 
 คณะเกษตรศำสตร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “ต้นแบบบ่อเติมน ้ำใต้ดินแบบปิด” ณ ศำลำ
ประชำคม หมู่ 4 บ้ำนขำมป้อม ต ำบลขัวเรียง อ ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ภำยใต้โครงกำร U2T เนื่องจำก
ปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนน ้ำในพ้ืนที่ต ำบลขัวเรียง ถึงแม้ต ำบลขัวเรียงจะอยู่ติดกับภูเขำซึ่งเป็นแหล่งต้นน ้ำแต่ยังคง
ประสบปัญหำเรื่องปริมำณน ้ำที่ไม่เพียงต่อกำรเกษตรและกำรกักเก็บน ้ำในพื้นที่  ดังนั้นจึงเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญใน
กำรน ำองค์ควำมรู้และแนวทำงกำรจัดกำรน ้ำที่จะช่วยแก้ไขปัญหำมำใช้เพื่อเพิ่มปริมำณน ้ำในพื้นที่ต ำบลขัวเรียง
อย่ำงยิ่ง โดยกิจกรรมกำรฝึกอบรมมีกำรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่  (1) ควำมส ำคัญของกำรท ำ
บ่อเติมน ้ำใต้ดินทั้งรูปแบบบ่อเติมน ้ำแบบเปิดและบ่อเติมน ้ำแบบปิด (2) หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเลือกพื้นที่ที่
เหมำะสมในกำรท ำบ่อเติมน ้ำใต้ดิน (3) ขั้นตอนกำรท ำบ่อเติมน ้ำใต้ดินแบบเปิด และแบบปิด ซึ่งกำรอบรมครั้งนี้ 
เน้นเทคนิคกำรท ำต้นแบบบ่อเติมน ้ำแบบปิด เนื่องจำกสำมำรถด ำเนินกำรได้ง่ำยและใช้ งบประมำณไม่สูง และที่
ส ำคัญประชำชนสำมำรถน ำไปด ำเนินกำรในระดับชุมชนและระดับครัวเรือนในพื้นที่ของตนเองได้  และวิทยำกร
และผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมร่วมกันท ำต้นแบบบ่อเติมน ้ำใต้ดินแบบปิด ในบริเวณพื้นที่ อบต.ขัวเรียง ซึ่งบริเวณดังกล่ำว
ประสบปัญหำน ้ำท่วมขังเป็นเวลำนำนเมื่อเกิดฝนตก เนื่องจำกเป็นที่ลุ่มต ่ำและลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียวส่งผล
ให้เกิดกำรซึมน ้ำลงสู่ดินชั้นล่ำงได้ช้ำ และพื้นที่นี้สำมำรถท ำให้ได้ต้นแบบบ่อเติมน ้ำใต้ดินมำตรฐำนของชุมชนขัว
เรียงที่สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงำนแก่ผู้ที่สนใจเพื่อจะน ำไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป  
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โครงการ “สิงห์อาสาสร้างแหล่งน ้าชุมชนอย่างยั่งยืน 
 คณะเกษตรศำสตร์ ร่วมกับ สิงห์อำสำ โดย มูลนิธิพระยำภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ำกัด, 
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ำกัด และบริษัท มหำสำรคำมเบเวอเรช จ ำกัด บริษัทในเครือฯ พร้อมด้วยเครือข่ำย
นักศึกษำสิงห์อำสำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 สถำบัน จัดโครงกำร “สิงห์อำสำสร้ำงแหล่งน ้ำชุมชนอย่ำงยั่งยืน” 
สร้ำงบ่อน ้ำเพื่อเป็นแหล่งน ้ำให้ชำวบ้ำนไว้ใช้ตลอดทั้งปี พร้อมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรสร้ำงแหล่งน ้ำชุมชน
อย่ำงยั่งยืนให้แก่ชำวบ้ำน เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรน ้ำที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและให้ชำวบ้ำนภำคอีสำนมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สำมำรถมีน ้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคทั้งในภำวะปกติและในช่วงหน้ำแล้ง สำมำรถน ำน ้ำไปใช้ในกำรท ำ
กำรเกษตรสร้ำงรำยได้ด้วย โดยในครั้งนี้ได้ท ำแหล่งน ้ำชุมชนต้นแบบแห่งที่สองที่โรงเรียนบ้ำนดงน้อย ต.เสือโก้ก   
อ.วำปีปทุม จ.มหำสำรคำม หลังจำกสร้ำงแหล่งน ้ำชุมชนแห่งแรกที่บ้ำนนำสีนวน  ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
ซึ่งแหล่งน ้ำทั้งสองแห่งนับเป็นกำรสร้ำงแหล่งน ้ำได้มำกถึง 20,000 ลูกบำศก์เมตร สำมำรถช่วยเหลือพี่น้อง
ประชำชนได้กว่ำ 600 หลังคำเรือน 

 

 

 
 

 
 

 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ศูนย์ สอวน. คณะเทคโนโลยี ได้รับมอบหมำยจำกมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำน

วิทยำศำสตร์ศึกษำในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
(สอวน.) ให้เป็นศูนย์กำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ ระดับ
ภูมิภำคในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ได้จัดกำร
อบรมค่ำย 2 โอลิมปิกวิชำกำร สอวน. วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำขำวิชำ
เทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี ระหว่ำงวันที่ 1-16 พฤษภำคม 
2565 เพื ่อคัดเล ือกผู ้แทนศูนย์ฯ ไปแข่งขันโอลิมปิกว ิชำกำร
วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศระดับชำติ โครงกำรนี้นับเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมที ่จะน ำไปสู ่กำรพัฒนำอย่ำงยั ่งยืน  (Sustainable 
Development) ในเป้ำหมำยที่ 6 : สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำรจัด
ให้มีน ้ำและสุขอนำมัยส ำหรับทุกคนและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืน 
 


