มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ร่วมมื อกับธนาคารเกียรตินาคิน สานักงานเขตวัฒนา และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ตงั้ อยูบ่ ริ เวณถนนอโศกมนตรี
จัดกิจกรรม "อโศกมนตรี : The Clean Road" เพื่ อร่วมมื อร่วมใจเป็ นหนึ่ งเดียวกัน ในการขับเคลื่ อนโครงการอนุ รักษ์ส่ ิ งแวดล้อมบริ เวณพื้ นที่ถนนอโศกมนตรี
ให้มีทศั นี ยภาพที่สวยงาม มีความสะอาด เป็ นระเบียบ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ส่วนพัฒนากายภาพ (ฟีโด้) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ร่วมมื อกับธนาคารเกียรตินาคิน
จากัด (มหาชน) สานักงานเขตวัฒนา และหน่วยงานภาคเอกชนที่ตงั้ อยูบ่ ริ เวณถนนอโศกมนตรี จัดกิจกรรม "อโศกมนตรี : The
Clean Road" ขึ้น โดยมีนิสิต บุคลากรของมหาวิ ทยาลัย บุคลากรของภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตวัฒนา ได้ร่วมกัน
เก็บกวาดขยะ ล้างทาความสะอาดถนนและทางเท้า เช็ดถูทาความสะอาดป้ายจราจร แผงเหล็กกัน้ ถนน ตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ และ
ป้ายต่างๆ บริ เวณทางเท้า ระยะทางตัง้ แต่เชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบไปจนถึงแยกชิโนทัย
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถื อเป็ นการเริ่ มต้นโครงการที่ได้รับความร่วมมื ออย่างดีจากทุก
ภาคส่วน
โครงการอนุ รักษ์ส่ ิ งแวดล้อมบริ เวณพื้ นที่ถนนอโศกมนตรี เป็ นโครงการที่เครื อข่าย
ความร่วมมื อต่างเห็ นพ้องต้องกันว่าควรจะมีความต่อเนื่ อง และเห็ นผลเป็ นรู ปธรรมต่อไป
ในอนาคต จึ งกาหนดให้จดั กิ จกรรมในลักษณะนี้ ทุกๆ 4 เดื อน โดยหวังเป็ นอย่างยิ่ งให้
ถนนอโศกมนตรี กลายเป็ นพื้ นที่ท่ ีน่าอยู ่ เป็ นระเบียบ สะอาด มีทศั นี ยภาพสวยงาม

60+Earth Hour 2018 : เมื่ อวันที่ 20 มี นำคม 2561 ผ.ศ.พินิจ เทพสำธร รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำ
กำยภำพและสิ่ งแวดล้อม ผศ.ดร.ภำณุวฒั น์ จ้อยกลัด ผูช้ ่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำกำยภำพและสิ่ งแวดล้อม และ
นำยอินทนนท์ จัน่ นิ ลลำ ผูอ้ ำนวยกำรส่ วนพัฒนำกำยภำพ พร้อมบุคลำกรส่ วนพัฒนำกำยภำพ ร่ วมเดิ นรณรงค์
กิ จกรรม “ปิ ดไฟ 1 ชัว่ โมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2018)” พร้อมกับเมืองใหญ่ 7,000 เมือง
187 ประเทศทัว่ โลก ตั้งแต่เวลำ 20.30 -21.30 น. (24 มีนำคม 2561)

ตรวจสอบห้องว่าง
ตรวจสอบห้องว่างผ่านระบบออนไลน์

(http://roombook.swu.ac.th)

ติดต่อจองห้อง
ติดต่อจองห้อง โทร. 15890 เท่านัน้
(สถานะในระบบ-อยูร่ ะหว่างรอหนังสือจากหน่วยงาน)

บันทึกขออนุมตั ิ
ทาบันทึกขออนุมตั กิ ารใช้หอ้ งประชุม
นอกเวลาราชการ
(สถานะในระบบ-เสนอขออนุมตั )ิ

รอการอนุมตั ิ
เมื่อทาการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย
จะทาการเปลี่ยนสถานะในระบบเป็ น “อนุมตั ิ”

อนุมตั ิ
อนุมตั ขิ อใช้บริการในวัน-เวลา
ที่กาหนด/ให้บริการ

แผนกอาคารและสาธารณูปโภค
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ โทร.15889

PhysDO’s New Projects...
Stakeholder:ผศ.ดร.ภำณุวฒั น์ จ้อยกลัด และบุคลำกรส่ วนพัฒนำกำยภำพ จัดโครงกำรพบปะผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ด้ำนกำยภำพและสิ่ งแวดล้อม และด้ำนกำรขนส่ ง (ประสำนมิตรและองครักษ์) ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2561
โดยมีอำจำรย์ นิสิต และบุคลำกรจำกคณะและหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ควำมสนใจในกำรเข้ำร่ วมสะท้อนปั ญหำ

ชี้แจงวิธีการจัดเก็บเอกสาร : ส่ วนพัฒนำกำยภำพ และบริ ษทั ทรัพย์ศรี ไทย จำกัด (มหำชน) ชี้แจง
วิธี ก ำรจัด เก็ บ เอกสำรให้กับ หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ซึ่ ง น ำร่ อ งโดยหน่ ว ยงำนภำยในส ำนัก งำนอธิ กำรบดี
ภำยหลังผูบ้ ริ หำรมีแนวคิดให้ใช้บริ กำรบริ ษทั เอกชนในกำรจัดเก็บเอกสำรให้เป็ นระบบ เพื่อลดปริ มำณเอกสำร
ที่ตอ้ งจัดเก็บไว้ในสำนักงำน และเพิ่มพื้นที่กำรปฏิบตั ิงำนให้มีควำมสะดวกและมีควำมเรี ยบร้อยยิง่ ขึ้น

ปรับปรุ งอาคารกิจกรรมนิสิตและพืน้ ที่หน้ าอาคาร

ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าและสาธารณูปโภค (อาคาร 14)

หารื อความร่ วมมื อ : ผศ.ดร.ภำณุ วฒั น์ จ้อยกลัด ผูช้ ่วยอธิ กำรบดีฝ่ำยพัฒนำกำยภำพและสิ่ งแวดล้อม และ
คุณเยำวเรศ ใหลอุดม หัวหน้ำแผนกธุ รกำร งำนบริ กำรและสนับสนุนองค์กร หำรื อร่ วมกับสำนักงำนเขตวัฒนำ
ในโครงกำรควำมร่ วมมือทำควำมสะอำดพื้นที่บริ เวณถนนอโศกมนตรี กิจกรรม “อโศกมนตรี : The Clean Road”
จัดทำโดย : งำนบริ กำรและสนับสนุนองค์กร แผนกธุรกำร ส่วนพัฒนำกำยภำพ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี 3 โทรศัพท์/โทรสำร 02-259 9838
website : http://phydo.op.swu.ac.th
https://www.facebook.com/PhysDO call center 02-649 5000 ต่อ 12200

