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 คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมเฉลิมฉลองวันปใหมไทยกับเทศกาลสงกรานต ประจำป 2559 เมื่อวันที่ 11 
เมษายน 2559   ณ บริเวณดานหนาสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารเจาคุณทหาร  ดวยกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป 
และพิธีรดน้ำขอพรจากผูอาวุโสของคณะ จากนั้นบุคลากรของคณะไดรวมสาดน้ำกันดวยความสนุกสนาน สรางความรูสึก 
ผูกพันกลมเกลียวและสามัคคีในหมูคณะ
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 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง  เปนประธานในพิธีสรงน้ำพระนิรันตราย  และกลาวอวยพรคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรของสถาบัน 
ในโอกาสท่ีสถาบันจัดพิธีรดน้ำขอพรนายกสภาสถาบันฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต เพื่อเปนขวัญและกำลังใจแก 
บุคลากรทุกระดับ และเปนการสืบสานประเพณีที่ดีงาม  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ หองโถง ชั้น7 
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
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ประชุมสัญจรคณะผู้บริหารสถาบัน

อ่านต่อหน้า 4

 ศาสตราจารย ดร.สุชชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
พรอมดวยผูบริหารสถาบัน คณบดีและผูแทนจากทุกคณะและวิทยาลัย  เขารวมประชุมผูบริหารสัญจร ครั้งท่ี 4/2559 
ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารบุนนาค คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559  โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.มณฑล แกนมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พรอมดวยผูบริหารคณะ คณาจารย เจาหนาที่ ใหการตอนรับ

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัด “Big Cleanimg Day” วันทำความสะอาดคร้ังใหญ เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559   
ซึ่งเปนสวนหน่ึงของกิจกรรม 5 ส. ที่คณะไดดำเนินการมาอยางตอเนื่องเปนปที่ 16 แลว โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากร 
ทุกหนวยงานของคณะ ตลอดจนผูบริหารเขารวมกิจกรรม  ในโอกาสน้ี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวีณา ทวีกิจการ รักษาการ 
คณบดี ไดเปนประธานกลาวเปด 
กิจกรรมและชื่นชมในความรวม
มือรวมใจของบุคลากรทุกทานที่
ไดรวมกันทำกิจกรรมนี้มาโดย 
ตลอด เพราะการทำ 5 ส นี้ 
สามารถทำไดทุกวันตลอดเวลา 
เร่ิมจากที่โตะทำงานเรา ถาโตะ 
ทำงานม ีความเป นระเบ ียบ 
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ไมสะสมฝุนละออง สิ่งสกปรก สุขภาพกายและสุขภาพจิตเราก็จะดีข้ึน นอกจากนี้ยังชวยสรางสภาพแวดลอมที่ดีในที่ทำงาน 
เพื่อใหเกิดบรรยากาศท่ีนาทำงาน เกิดความสะอาดเรียบรอยในสำนักงาน สรางทัศนคติและจิตสำนึกท่ีดีตอองคกร 
ซึ่งจะนำไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานท่ีดียิ่งขึ้นอีกดวย

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รวมกับ สมาคม 
สัตวบาลแหงประเทศไทย กรมปศุสัตว และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญ 
นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผูประกอบการดานอุตสาหกรรมเน้ือสัตวและอาหาร 
เขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนื้อสัตวนานา 

ชาติ ครั้งที่ 62  “The International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST)” ระหวาง วันที่ 14-19 
สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม Swissotel LE CONCORDE กรุงเทพมหานคร รูปแบบการประชุมมีทั้งการบรรยายพิเศษจาก 
วิทยากรและนักวิจัยจากทั่วโลก การนำเสนอผลงานวิจัยภายใตหัวขอ Meat for Global Sustainability และเปนเวที 
สำหรับงานวิจัยที่เก่ียวของกับหวงโซการผลิตเนื้อสัตว และการวิจัยดานนวัตกรรมผลิตภัณฑเนื้อสัตวแบบครบวงจรใหทุก 
ภาคสวนไดพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเครือขายการทำงานรวมกัน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ icomst2016.com


