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1.

(ภาษาไทย) นางอรอนงค์ นัยวิกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Onanong Naivikul
ดํารงตําแหน่ง 1 ศาสตราจารย์ ระดั บ 10 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดํารงตําแหน่ง 2 ผู ้ อํานวยการศูนย์ความเป็ นเลิศแห่งนวัตกรรมข้ าว
2
ศูนย์ความเป็ นเลิศแห่งนวัตกรรมข้ าว ห้ อง 315 3 อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไป ดูงานและติดตามความก้ าวหน้ างานวิจัย

โดยทุน โครงการปริ ญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และศูนย์ความเป็ นเลิศแห่งนวัตกรรมข้ าว
31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2557
รวมระยะเวลา 10 วัน
2. รายละเอียดการดูงานและติดตามความก้ าวหน้ างานวิจัย
2.1
1 มิถุนายน 2557 ไปร่ วมงาน The Food Fair in Tokyo 2014
University is
Delicious
งสรรพสินค้ าใหญ่ใจกลางเมือง คือ Takashimaya เขต Shinjuku เมือง Tokyo
ภาคม – มิถุนายน เป็ นเวลา 7
28
พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2557
3 คน รวมเป็ น 4 คน ใน
1 มิถุนายน 2557 คือ 1) ลูกศิษย์ปริ ญญาเอก คปก. 2)
Niigata
University และ 3)
20 มหาวิทยาลัยโดยมี Niigata University ร่ วมออกร้ านด้ วย ได้ ชม
ลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ จากข้ าว สําหรั บอาหารกลางวันก็ เป็ นผลิตภัณฑ์
าร
รรับถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ เป็ น
อย่างดี
Niigata University และ Rice Valley
MOU
กับสถาบันค้
อร่ วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะจากข้ าว
.ศ. 2556

2
จากอดีตสู่ปัจจุบัน และ
เป็ นการเสนอแบบผสมผสานทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และเกมส์สําหรับเด็ก
เป็
และ
และใช้ เวลาไม่นานจนเกินไป
2.2
2 มิถุนายน 2557
Tokyo Seiei College เขต Shin-Koiwa เมือง Tokyo
ประสานงานกับหัวหน้ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บคณะเรา
Tokyo University
MOU
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มายาวนานแล้ ว จึงต้ องการสร้ างความสัมพันธ์ และ MOU กันกับ
Tokyo Seiei College
งาน
คณาจารย์คุณวุฒิสูง
Food Science และ Nutrition
ไปได้
ในเวลา 13.30 – 15.00 น.
และคณาจารย์ประมาณ 40 คน ฟั ง

“Rice Innovative Products” ให้ นักศึกษา

ะ วัฒ นธรรม

บ้ าน

จัดการเมืองให้ เป็
2.3
3 มิถุนายน 2557

ห

ประวัติอย่างสวยงาม เป็ นเอกลักษณ์ของ
ย่างดี นับเป็ นแบบอย่างของการ

โรงงานเป็ นไปตามระบบสุขลักษณะ HACCP
Fo
2.4
4 มิถุนายน 2557 ได้
Rice Innovative Products ให้ กับสมาชิก
Rice Valley นักศึกษาและคณาจารย์ประมาณ 50 คน เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีคณาจารย์
อีก 2
09.00 – 12.00 น. โดยได้ รับความสนใจซักถามจาก

3
ผู ้ เข้ าร่ วมฟั ง
MOU
ผ่านทางสถาบั นค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป
ช่ ว งบ่ า ยได้ รั บ ฟั ง ความก้ าวหน้ า ของงานวิ จัย จากนิ สิ ต ปริ ญ ญาเอก คื อ นางสาววารุ ณี
คุปต์กาญจนกุล โครงการปริ ญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
12 ณ ห้ องบรรยาย โดยมี Prof.
Kadowaki Motoni
.
2557
งดี

ารเซ็น MOU

ห้ รับ
Rice

นิสิตได้
Valley และคณาจารย์จาก Niigata University ไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป
2.5
6 มิถุนายน 2557 (
5 มิถุนายน 2557 เป็ นวันเดินทางจากเมืองนิกาตะไปเมือง
1 วัน) ได้ เข้ าเ
อกโก
ของการพัฒนาขนม

พร้ อมประวัติความเ
2.6
แ

OTOP

7 มิถุนายน 2557
8 มิถุนายน นิสิต 2
2 ได้ เห็นอํ านาจการทํ าลายของ
าม

2.7

9 มิถุนายน 2557

2
1 คน และระดับ ปริ ญ ญาเอก 1
โดยเฉพาะโครงการกาญจนาภิเษก (คปก.)

Prof. Toshiro Matsui ร่ วมกับนิสิต

Professor

4
ในต่างประเทศได้ 6 เดือน ถึง 10 เดือน
Prof. Matsui ก็ยินดีรับนิสิต นักศึกษาไทยจากโครงการ คปก.
ผลงานวิ
Peptein
ทางการค้ า
3.

ติและ
peptide
จัยของท่านไปผลิต

3.1
ความพร้ อมของการดําเนินงา

คุณ
ปริ ญญาตรี ของนักศึกษาใน Tokyo Seiei College
อาหารในโรงเรี ยน โรงแรม และ
3
ระดั บ คือ Professor และผูช้ ่วยอีก 2 ระดั บ พร้ อมมีนักศึกษาปริ ญญาเอกเป็ นผู ้ ประสานและช่วยเหลือ
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาอีก 1
การนําไปใช้ ประโยชน์สู่ภาคเอกชน
3.2
ได้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการปริ ญญาเอกกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิตและ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยใน
3.3 ผลพลอยได้
ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดึงดูดความสนใจของผู ้ เข้ าชมทุกเพศ ทุกวัยได้ ในเวลา
(
)

5
3.4 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
Professor
สามารถถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนและลงพิมพ์ ในวารสารวิชาการต่างประเทศ
ก
ละเพียงพอ จึงมีความเห็น
และข้ อเสนอ
าวิชาเฉพาะคล้ ายคลึงกัน ดั งเช่น ด้ านข้ าว เป็ นต้ น

(ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล)
ผู ้ อํานวยการศูนย์ความเป็ นเลิศแห่งนวัตกรรมข้ าว
4. ความเห็นผู ้ บั งคับบั ญชา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล)
ผู ้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

5. ความเห็นผู ้ บั งคับบั ญชา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

