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ผู ้ร ่วมโครงการ

ความส ําค ัญและท ี 6มา
โครงการจ ัดตั +ง Joint EU-South East Asian Beverage Academy เป็น
โครงการที 2ม ีว ัต ถุป ระสงค์ในการส่งเสริการศึ
ม กษาขั +น สูงและการจ ัด การ
ฝึกอบรมเฉพาะด ้านเพื 2อพัฒนาศักยภาพและทักษะว ิช าช ีพสําหรับ
บ ุคลากรในอุต สาหกรรมเครื2องดื2มของประเทศไทยและประเทศแถบ
เอเช ียตะวัน ออกเฉียงใต ้

การดําเนินงาน
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UNITE (University of Teramo), IT
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5)

IFA (ISEKI-Food Association), AT

6)

8)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในยุโรปและภาคอุตสาหกรรม ภายใต้ทุน
สนับสนุนจาก Erasmus+ ได้ดําเนินการจัดตั +งโครงการ
"Joint EU-SEA Beverage Academy”
ศูนย์การอบรมวิชาชีพอิสระที2มีการทํางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานใน
กรุงเทพมหานครและยุโรป

1) BOKU (Universitaet fuer Bodenkultur Wien), AT
9) UGH (University of Geisenheim), DE
KU (Kasetsart University)

Confirmed interest:
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Boon Rawd Brewery CO Ltd (SINGHA) Design Group), DE
……
EUCEN (EU university continuing
education network), ES

ผู ้สนใจสามารถติด ต่อผู ้ป ระสานงานเพื 2อสมัค รเข ้าร่วมโครงการ

ประกอบด ้วย

SEA Beverage Academy
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(KU-First)

EU Beverage Academy
BOKU

(Universitaet fuer Bodenkultur Wien)

• จัดฝึกอบรมระยะสั +นรวมและสร้างหลักสูตรการศึกษาขั +นสูง
ร่วมกันอย่างมั2นคงและยั2งยืน

หลักสูต รอบรมระยะส ั Bน

(CPD : Continuing Professional development)

การศ ึกษาข ั Bนสูง
(HE : Higher Education)

การอบรมเฉพาะ ตามต ําแหน ่งหน ้าท ี 2 หลักสูต รประกาศน ียบ ัตร
ความช ํานาญและค ุณว ุฒ ิของผ ู ้เ ข ้า
บ ัณฑิต
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สถาบ ันพระจอมเกล ้าเจ ้าค ุณทหาร
ลาดกระบ ัง ม ีล ักษณะหล ักส ูต: ร
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รวมถ ึงการใช ้เ ทคน ิคการสอน
รูปแบบใหม ่
ü ได ้ร ับการรับรองมาตรฐาน(EQASหล Food
ักส ูต รสองปริ
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• จัดให ้มีการแลกเปลี2ยนความรู ้และเทคนิคที2ดีระหว่างประเทศ
ไทยและยุโรปอย่างต่อเนื 2อง
• จัดการศึกษาและอบรมตามความต้องการของอุตสาหกรรม ให ้
มีความสอดคล้องกับตามความต้องการของแต่ละตําแหน่งงาน
และพื+นฐานของผู ้เข้าอบรมโดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ความ
• เนื+อหาการเรียนการสอนเน้นในด้าน
ต้องการอย่างต่อเนื2องโดยใช ้นวัตกรรมการศึกษารูปแบบใหม่
• สุขาภิบาลและสิ 2งแวดล้อม (การประหยัดพลังงาน และ
ลดของเสีย)
• ทักษะการทํางาน
เป็นทีม
การคิดเชิงวิเคราะห์
รายวิชาที2พัฒนาขึ+นจะนําไปใช ้ใน
ภาษาอังกฤษ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านเทคโนโลยีเครื2องดื 2ม
• หลักสูตรปัจ จุบ ันเพื 2อให ้มีเนื+อหาเน้นด้านเทคโนโลยีเครื2องดื2ม
• หลักสูตรสองปริญญาที2จ ะพัฒนาขึ+นร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ยุโรป (อนาคต)
• หลักสูตรข้างต้นจะได้รับการรับรองEQAS-Food Award เพื2อให ้
มีคุณ ภาพตามมาตรฐานยุโรป

หน้าท ี 6และความร ับผ ิดชอบ
"Joint EU-SEA Beverage Academy”
• ดูแลโครงการ : ISEKI-Food Association (IFA)
• บริหารจัดการ : มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ยุโรป และบริษัทที 2
ร่วมโครงการ
• พัฒนาหลักสูตรที 2ได้รับการรับรองมาตรฐาน
• พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั +น
• พัฒนาคุณ ภาพบุคลากร
• จัดทําและดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
o ระบบการเรียนการสอน e-learning
o ระบบการสัมมนาผ่านสื2ออิเล็คทรอนิกส์และประชุมทางไกล
(Webinar & Teleconference system)
o ระบบจดหมายข่าว
o จัดเวทีอภิปราย
o ห ้องสมุดดิจ ิตอล
o ระบบการจัดการฐานข้อมูลความต้องการหลักสูตรรายวิชา
และผลิตผลทางการศึกษา
EU
Beverage Academy
oSEA
แหล่
งข้อมูลการจั
ดหางานและฝึก
งาน
Beverage
Academy

• ดูแลระบบเว็บ ไซต์ในส่วนของ
• ดูแลระบบเว็บ ไซต์ในส่วนของ
ยุโรป
ประเทศไทย
• ติด ต่อประสานงานและรวบรวมที 2 • ติด ต่อประสานงานและรวบรวมที 2
อยู ่สมาช ิกในยุโรป
อยูสมาช
่
ิกในเอเช ีย
• จ ัด การเรียนการสอนและฝึกอบรม • จ ัด การเรียนการสอนและฝึกอบรม
• ถ่ายทอดความรู ้และสนับสนุนการ • ถ่ายทอดความรู ้และสนับสนุนการ
ดําเนิน งาน
ดําเนิน งาน
• จ ัด ให ้ม ีการรับ รองหลักสูต รและ • จ ัด ให ้ม ีการรับ รองหลักสูต รและ
การฝึกอบรม
การฝึกอบรม
Company partners:

• สนับสนุนข้อมูลความต้องการ • เป็นแหล่งฝึกงานสําหรับ
บุคลากรและผู ้อบรม
ของภาคอุตสาหกรรม
• ให ้ความร่วมมือในการพัฒนา • ร่วมบรรยายในสถานศึกษา
• ให ้สถานที2วิจ ัยระหว่าง
หลักสูตร
การศึกษา
CONCLUSION
โครงการจัดตั +งศูนย์การอบรมวิชาชีพอิสระที2มีการทํางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานใน
กรุงเทพมหานครและยุโรป เริ2มดําเนินการ ในเดือนมกราคม 2559
โดยมีเป้าหมายในการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณ ฑิตและ
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั +น เพื2อผลิตบุคลากรที2มีคุณ ภาพอ อ ก สู่
อุตสาหกรรมเครื2องดื2มของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้

