
The	SEA-ABT	project 
โครงการจัดตั+ง Joint	EU-South	East	Asian	Beverage	Academy เพื /อการจัดการศึกษาเฉพาะด้านอุตสาหกรรม

เครื/องดื/มระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรอบรม

561515-EPP-1-2015-1-ATEPPKA2-CBHE-JP

Gerhard Schleining1), 5), Chaleeda Borompichaichartkul2), Christina Cerne3), Reinhold Habla3), Kriskamol Na Jom4), Saverio Mannino5), Sumallika Morakul4),
Navapatthra Nunak6), Paola Pittia7, 5), SarnSettachaimongkon2), Sasitorn Tongchitpakdee4)(sasithorn.ch@ku.th), Taweepol Suesut6), Worapanya Suthanupaphwut8),
Reiner Svacinka1), FrankWill9), UlaiwanWithayakiat4)

www.SEA-ABT.eu

ผู ้ร ่วมโครงการ
โครงการจ ัดตั +งJoint EU-South East Asian Beverage Academy เป็น
โครงการที 2ม ีว ัตถ ุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษาขั +นสูงและการจ ัดการ
ฝึกอบรมเฉพาะด ้านเพื 2อพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาช ีพสําหรับ
บ ุคลากรในอุตสาหกรรมเครื2องดื2มของประเทศไทยและประเทศแถบ
เอเช ียตะวันออกเฉียงใต ้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในยุโรปและภาคอุตสาหกรรม ภายใต ้ทุน
สนับสนุนจาก Erasmus+ได ้ดําเนินการจัดตั +งโครงการ

ความสําค ัญและท ี 6มา

โครงการจัดตั +งศูนย์การอบรมวิชาชีพอิสระที2มีการทํางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานใน

กรุงเทพมหานครและยุโรป เริ2มดําเนินการ  ในเดือนมกราคม 2559 
โดยมีเป้าหมายในการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั +น เพื2อผลิตบุคลากรที2มีคุณภาพออกสู่
อุตสาหกรรมเครื2องดื2มของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้

CONCLUSION

• เนื+อหาการเรียนการสอนเน ้นในด้าน 
• สุขาภิบาลและสิ 2งแวดล้อม (การประหยัดพลังงาน และ
ลดของเสีย) 

• ทักษะการทํางาน เป็นทีม การคิดเชิงวิเคราะห์ 
ภาษาอังกฤษ

• จัดให ้มีการแลกเปลี2ยนความรู ้และเทคนิคที2ดีระหว่างประเทศ
ไทยและยุโรปอย่างต่อเนื 2อง

• จัดการศึกษาและอบรมตามความต้องการของอุตสาหกรรม ให ้
มีความสอดคล้องกับตามความต้องการของแต่ละตําแหน่งงาน 
และพื+นฐานของผู ้เข ้าอบรม โดยอาศัยข ้อมูลการวิเคราะห์ความ
ต้องการอย่างต่อเนื2อง โดยใช ้นวัตกรรมการศึกษารูปแบบใหม่

รายวิชาที2พัฒนาขึ+นจะนําไปใช ้ใน
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านเทคโนโลยีเครื2องดื 2ม
• หลักสูตรปัจจุบ ันเพื 2อให ้มีเนื+อหาเน ้นด ้านเทคโนโลยีเครื2องดื2ม
• หลักสูตรสองปริญญาที2จะพัฒนาขึ+นร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ยุโรป (อนาคต)

• จัดฝึกอบรมระยะสั +นรวมและสร้างหลักสูตรการศึกษาขั +นสูง
ร่วมกันอย่างมั2นคงและยั2งยืน

• หลักสูตรข ้างต ้นจะได ้รับการรับรอง EQAS-FoodAward เพื2อให ้
มีคุณภาพตามมาตรฐานยุโรป
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"Joint	EU-SEA	Beverage	Academy”	
ศูนย์การอบรมวิชาชีพอิสระที2มีการทํางานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานใน
กรุงเทพมหานครและยุโรป

1) 	BOKU (Universitaet fuer Bodenkultur	Wien), AT
4)	KU (Kasetsart University) 9) 	UGH (University	of	Geisenheim),	DE
6)	KMITL (King	Mongkut’s Institute	of	
Technology	Ladkrabang)

7)	UNITE (University	of	Teramo),	IT

2)	CU (ChulalongkornUniversity) 3) 	Habla Chemie,	DE
8)	PATKOL (food	equipment	supplier) 5) 	IFA (ISEKI-Food	Association),	AT
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EHEDG (Europ.	Hygienic Equipment	
Design	Group),	DE

…… EUCEN (EU	university	continuing	
education	network),	ES

ผู ้สนใจสามารถติดต่อผู ้ประสานงานเพื 2อสมัครเข ้าร่วมโครงการ

การดําเน ินงาน

• ดูแลโครงการ : ISEKI-FoodAssociation (IFA)
•บริหารจัดการ : มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ยุโรป และบริษัทที 2
ร่วมโครงการ
• พัฒนาหลักสูตรที 2ได ้รับการรับรองมาตรฐาน
• พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั +น
• พัฒนาคุณภาพบุคลากร
•จัดทําและดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
o ระบบการเรียนการสอน e-learning
o ระบบการสัมมนาผ่านสื2ออิเล็คทรอนิกส์และประชุมทางไกล 

(Webinar	&	Teleconference	system)
o ระบบจดหมายข่าว
o จัดเวทีอภิปราย
o ห ้องสมุดดิจิตอล
o ระบบการจัดการฐานข้อมูลความต้องการหลักสูตร รายวิชา
และผลิตผลทางการศึกษา

o แหล่งข ้อมูลการจัดหางานและฝึกงาน

หน้าท ี 6และความร ับผ ิดชอบ
"Joint	EU-SEA	Beverage	Academy”	

SEA	Beverage	Academy EU	Beverage	Academy
• ดูแลระบบเว็บไซต์ในส่วนของ
ย ุโรป
• ติดต่อประสานงานและรวบรวมที 2
อย ู ่สมาช ิกในย ุโรป
• จ ัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม
• ถ่ายทอดความรู ้และสนับสนุนการ
ดําเนินงาน
• จ ัดให ้ม ีการรับรองหลักสูตรและ
การฝึกอบรม 

• ดูแลระบบเว็บไซต์ในส่วนของ
ประเทศไทย
• ติดต่อประสานงานและรวบรวมที 2
อย ูส่มาช ิกในเอเช ีย
• จ ัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม
• ถ่ายทอดความรู ้และสนับสนุนการ
ดําเนินงาน
• จ ัดให ้ม ีการรับรองหลักสูตรและ
การฝึกอบรม 

•สนับสนุนข ้อมูลความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม
• ให ้ความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตร

• เป็นแหล่งฝึกงานสําหรับ
บุคลากรและผู ้อบรม
• ร่วมบรรยายในสถานศึกษา
• ให ้สถานที2วิจัยระหว่าง
การศึกษา

Company	partners:

การอบรมเฉพาะ ตามต ําแหน ่งหน ้าท ี 2 
ความช ํานาญและค ุณว ุฒ ิของผ ู ้เข ้า
อบรม (ผ ู ้จ ัดการหรือเจ ้าหน ้าท ี 2ฝ่าย
ส ุขาภ ิบาล เป็นต ้น)

หล ักส ูตรท ี 6ม ีอย ู ่:	
ü ปรับปรุงหล ักส ูตรงท ี 2ม ีอยู่ให ้ม ี
เน ื +อหาท ี 2เน ้นด ้านอ ุตสาหกรรม
เครื 2องด ื 2มและท ักษะการท ํางาน
รวมถ ึงการใช ้เทคน ิคการสอน
รูปแบบใหม ่

ü ได ้ร ับการร ับรองมาตรฐาน(EQAS-
Food	Award)หล ักส ูตรสองปร ิญญา

การอบรมท ั 2วไปส ําหรับบ ุคลากรใน
อ ุตสาหกรรมเครื 2องด ื 2ม

ประกอบด ้วย

หลักสูตรอบรมระยะสั Bน
(CPD	:	Continuing	 Professional	 development)

การศ ึกษาข ั Bนสูง
(HE	:	Higher	Education)

หลักสูตรประกาศน ียบ ัตร
บ ัณฑิต 
ท ี 2ได ้ร ับการร ับรองจาก สกอ. โดย
ความร่วมม ือระหว ่าง
มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์มหาว ิทยาล ัย และ
สถาบ ันพระจอมเกล ้าเจ ้าค ุณทหาร
ลาดกระบ ังม ีล ักษณะหล ักส ูตร:

üพหุว ิทยาการ
üตอบสนองความต ้องการของ
อ ุตสาหกรรม

üได ้ร ับการร ับรองมาตรฐาน (EQAS-
Food	Award)


