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ส่วนพฒันากายภาพ เปิด 4 โครงการ ปรบัปรงุอาคารสถานท่ี แลว้เสร็จไตรมาส 4 ปี 2561

สรา้งความสวยงามใหม้หาวิทยาลยั อ านวยความสะดวกสบายแก่นิสิตและผูใ้ชบ้ริการ

1.โครงการปรบัปรุงอาคารกิจกรรม

นิสิต และพ้ืนท่ีดา้นหนา้อาคาร

2.โครงการปรบัปรุงพ้ืนท่ีและลู่ว่ิงโดยรอบสนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม  กมลาศน์

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ท่ีผา่นมา สว่นพฒันากายภาพ ไดส้รา้งผลงานมากมายท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บั มศว โดยเฉพาะการปรับปรุงภูมิทศัน์และ

ส่ิงกอ่สรา้ง ส าหรับไตรมาส 4 ของปี 2561 มีโครงการท่ีปรับปรุงแลว้เสร็จ 4 โครงการ คือ 1) โครงการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนิสิตและพ้ืนท่ี

ดา้นหนา้อาคาร  2) โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีลูว่ิ่งโดยรอบสนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ 3) โครงการปรับปรุงรา้นขายของท่ีระลึกมศว  

4) โครงการปรบัปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอาคารเรียนรวม

*มีต่อหนา้ 4



เปิดกิจกรรม : ผศ.พินิจ   เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพฒันา

กายภาพและส่ิงแวดลอ้ม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ลด

อุบติัเหตุในรั้วมหาวิทยาลยั โครงการโตโยตา้ถนนสีขาว "Toyota 

Campus Challenge 2018“

งานแถลงข่าว : ผูช้ว่ยศาสตราจารยพิ์นิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพฒันากายภาพ

และส่ิงแวดลอ้ม ร่วมงานแถลงขา่วความร่วมมือโครงการ B.VER-Blockchain Solution for 

Academic Document Verification ณ SCB Academy อาคารไทยพาณิชยป์าร์ค พลาซา่ 

East ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ ่รัชโยธิน โดยมหาวิทยาลยัศรี    

นครินทรวิโรฒ ไดร้ับเชิญใหเ้ป็นหน่ึงในสถาบนัศึกษาน าร่องในการน าแพลตฟอร์มดิจิทลั

ภายใตช่ื้อ B.VER ซ่ึงเป็นระบบยืนยนัความถูกตอ้งของเอกสารส าคญัทางการศึกษา เชน่ 

Transcript โดยใชเ้ทคโนโลยี Blockchain เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ถือเป็นการปฏิว ัติ

การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทลั ท่ีจะชว่ยลดข ัน้ตอน ลดทรัพยากร 

และลดเวลาในการตรวจสอบเอกสาร

วางพานพุ่ม : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพฒันา

กายภาพและส่ิงแวดลอ้ม พรอ้มดว้ย ผูช้ว่ย

ศาสตราจารย์ ดร.ภาณุว ัฒน์ จอ้ยกลัด

ผูช้ว่ยอธิการบดีฝ่ายพฒันากายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้มน าพานพุ่มทองพานพุ่มเงิน

ถวายบัง คมพระบรมราชา นุสาว รี ย ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั เน่ือง

ในวนัรัฐธรรมนูญ 10 ธนัวาคม 2561ณ

บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ถนนอูท่องใน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดี : ผศ.

พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดี

ฝ่ า ยพัฒนาก า ยภาพและ

ส่ิ ง แ ว ด ล ้อ ม  พ ร้ อ ม ด ้ว ย       

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จอ้ยกลัด 

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

กายภาพและ ส่ิ ง แวดล ้อม 

มอบแจกนัดอกไมร่้วมแสดง

ความยินดีกบับณัฑิตวิทยาลยั 

ในโครงการอนุรักษ์สืบสาน

และสรา้งสรรคว์ฒันธรรมและ

ศิ ลปะ  :  แต่ง ก า ยผ ้า ไ ท ย

อยา่งไรใหท้นัสมยั

อบรม : สว่นพฒันากายภาพ จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การจดัท าวาระการประชุมและรายงานการประชุม 

ประจ าปงบประมาณ 2562" ใหก้บับุคลากร และผูป้ระสานงานจากบริษัทรับจา้งเหมาฯ ณ หอ้งประชุม 

401 อาคารบณัฑิตวิทยาลยั





PhysDO’s  New  Projects...

แผนกอาคารและสาธารณูปโภค

งานกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม สว่นพฒันากายภาพ โทร.12141 , 15926

รณรงค์ : ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์  จ ้อยกลัด 

ผู ้ช ่วยอ ธิ การบดี ฝ่ ายพัฒนากายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้มเดินรณรงคท์ าความเขา้ใจกบัพ่อคา้

แม่คา้ตลาดนัด มศว เร่ือง การลดเลิกการใช ้

บรรจุภณัฑพ์ลาสติก เพ่ือลดปัญหาโลกรอ้น

สวัสดีปีใหม่ : ผูบ้ริหารและบุคคลากรส่วนพัฒนากายภาพ น าโดย ผศ.พินิจ เทพสาธร 

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันากายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ผศ.ดร.ภาณุวฒัน์ จอ้ยกลดั ผูช้ว่ยอธิการบดีฝ่าย

พฒันากายภาพและส่ิงแวดลอ้ม นายอินทนนท ์จั่นนิลลา ผูอ้  านวยการส่วนพฒันากายภาพ ใน

ฐานะผูด้  าเนินการการจดังานเขา้ร่วมกิจกรรม SWU Around The World Night Party Happy

New Year 2019 ณ สนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ มศว ประสานมิตร



งานปรบัปรุงภูมิทศันแ์ละประตูทางเขา้มหาวิทยาลยั

งานปรบัปรุงสวนหย่อมและพ้ืนท่ีพกัผ่อนโดยรอบมหาวิทยาลยั



4.โครงการปรบัปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

อาคารเรียนรวม (อาคาร 14)

3. โครงการปรบัปรุงรา้นขายของท่ีระลึก

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Shop) 

จดัท าโดย : แผนกธุรการ งานบริการและสนับสนุนองคก์ร  สว่นพฒันากายภาพ  อาคารส านักงานอธิการบดี 3   โทรศพัท/์โทรสาร 02-259 9838 

website : http://physdo.op.swu.ac.th             https://www.facebook.com/PhysDO call center 02-649 5000 ตอ่ 12200




