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ส่วนพฒันากายภาพ ร่วมกบัส านักงานเขตวฒันา จดักิจกรรม “อโศกมนตรี :

The Clean Road” ครัง้ท่ี 2 สานต่อโครงการอนุรกัษส่ิ์งแวดลอ้ม

ส่วนพฒันากายภาพ ร่วมกบัส านกังานเขตวฒันา จดักิจกรรม "อโศกมนตรี : The Clean Road" ครั้ง ท่ี 2

เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรภาครัฐ

และเอกชน โดยมีเหล่าจิตอาสา ทัง้นิสิต บุคลากร จากมศว เขตวฒันา และองคก์รเอกชน ซ่ึงตัง้อยู่บริเวณ

ถนน อโศกมนตรีร่วมกิจกรรมในครัง้น้ี

เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 16 กนัยายน 2561 เวลา 7.00 น. กิจกรรม “อโศกมนตรี : The Clean Road” ไดถู้กจดัข้ึนอีกครั้งหน่ึง โดยไดร้ับเกียรติ

จาก นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผูอ้  านวยการเขตวฒันา ผูช้ว่ยศาสตราจารยพิ์นิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพฒันากายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม  และผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภาณุวฒัน์  จอ้ยกลดั ผูช้ว่ยอธิการบดีฝ่ายพฒันากายภาพและส่ิงแวดลอ้ม เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย        

กิจกรรมท าความสะอาดถนนอโศกมนตรี 

ถือเป็นโครงการท่ีสว่นพฒันากายภาพตัง้ใจจดัข้ึน

เ พ่ื อกระ ตุ ้น ให ้คน ใน ชุมชน ร่ วมกัน ดู แล

รับผิดชอบสภาพภูมิท ัศน์ภายในชุมชนให ้มี

ความสะอาดสวยงาม ตามเจตนารมณข์องโครงการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกิจกรรมท่ีท าประกอบไปดว้ย

การท าความสะอาดพ้ืนผิวจราจรบนทางเทา้ 

เก็บกวาดเศษขยะขา้งทาง ตลอดจนท าความสะอาด

แผงกัน้ถนน ป้ายรถประจ าทาง และป้ายจราจร



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

ปรบัปรุงรา้นขายของท่ีระลึกมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (SWU SHOP)

ปรบัปรุงหอ้งเรียนส่วนกลางชัน้ 1 อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเน่ือง 

PhysDO’s New  Projects...

แผนกอาคารและสาธารณูปโภค

งานกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม สว่นพฒันากายภาพ โทร.12141 , 15926

ถวายพานพุ่ม :ผศ.พินิจ เทพสาธร 

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันากายภาพ

และ ส่ิ ง แ วดล ้อม  พร้อมด ้ว ย     

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จอ้ยกลดั ผูช้ ่วย

อธิ การบดี ฝ่ ายพัฒนากายภาพ       

และส่ิงแวดลอ้ม ร่วมถวายพานพุม่

ถวายพระพรสมเด็จพระเจา้อยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม                       

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ท่ีส านักงานเขตวฒันาจดัข้ึน ณ โรงเรียนมธัยมวดัธาตุทอง

ดูงาน :นายอินทนนท ์จัน่นิลลา ผูอ้  านวยการสว่นพฒันา

กายภาพ น าบุคลากรจากหน่วยงานตา่งๆ ภายในส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ศึกษาดูงานการจดัเก็บเอกสาร 

ณ คลงัจดัเก็บเอกสาร บริษัท ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน)

อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ

เดินรณรงค ์: ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภาณุวฒัน์ จอ้ยกลดั ผูช้ว่ยอธิการบดีฝ่ายพฒันากายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

พรอ้มดว้ยบุคลากรส่วนพฒันากายภาพ ร่วมกบัส านักงานเขตวฒันา เดินรณรงคโ์ครงการ "การรณรงค์

สง่เสริมทุกภาคสว่นใหด้ าเนินการลดและคดัแยกขยะ 14 กลุม่เป้าหมาย" โดยเนน้ลดการใชถุ้งพลาสติก 

และเลิกใชโ้ฟม ดว้ยสโลแกน " Reduce ใชน้อ้ย Reuse ใชซ้ า้ Recycle ใชใ้หม“่ ณ ตลาดนัด มศว

อบรม :สว่นพฒันากายภาพ จดัให ้

บริษัท เอส ดี ซี เอ็นเนอจี จ ากดั 

ท าการอบรม “การใชง้านอุปกรณ์

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช ้

พลงังานในหน่วยงานภาครัฐ” ใหก้บั

บุคลากรจากหน่วยงานต่าง  ๆภายใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ณ หอ้งประชุมสภา 1 หอประชุมใหญ่

มศว ประสานมิตร 

พฒันาบุคลากร :ส่วนพฒันากายภาพ จดัโครงการจดัการ

ความรู ้(KM) เร่ือง "การจดัท า Workflow ส าหรับบุคลากรสว่น

พฒันากายภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561" ณ หอ้งประชุม 

401 ชัน้ 4 อาคารบณัฑิตวิทยาลยั

ขนอุปกรณ์สู่แม่แจ่ม :บุคลากรจิตอาสา

น าโดย นายอินทนนท ์จั่นนิลลา ผูอ้  านวยการ

สว่นพฒันากายภาพ ชว่ยกนัล าเลียงชุดเกา้อ้ีน่ัง  

จาก มศว ประสานมิตร ไปยงั โรงเรียนสาธิตชุมชน

การเรียนรูส้มเด็จยา่ วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั มศว แม่แจม่ พร้อมชว่ยติดตัง้

เพ่ือใหเ้ด็กๆ จ านวน 3 ชัน้เรียน รวม 75 คนไดใ้ชน่ั้งเรียน และทานอาหาร


