ประกา ม า ิทยาลัย นดุ ิต
เรื่อง รับ มัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม
ลัก ูตรการฝึกยกระดับฝีมอื าขาการจัดการด้านอา ารและโภชนาการบนเรือ
(Food and Catering) รุ่นที่ ๑-๑๒
เพื่อดาเนินการใ ้เป็นไปตามประกา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ลักเกณฑ์ ิธีการและเงื่อนไข
เกี่ย กับมาตรฐานการฝึกอบรมและคุณ มบัติของคนประจาเรือในตาแ น่งคนครั บนเรือ ลง ันที่ ๕ เม ายน
๒๕๕๙ ซึ่งออกตามมาตรา ๗๕ แ ่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ. . ๒๕๕๘ และตามข้อกา นด A3.2
Food and Catering แ ่งอนุ ัญญาแรงงานทางทะเล ค. . ๒๐๐๖
ม า ิทยาลัย นดุ ิต ูนย์การ ึก านอกที่ตั้ง ตรัง ซึ่งได้รับอนุญาตใ ้เป็น ถานฝึกอบรมคนประจา
เรือในตาแ น่งคนครั บนเรือ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเปิดรับ มัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ลัก ูตร
การยกระดับฝีมือ าขาการจัดการด้านอา ารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) จาน น ๒๔๐ คน
แบ่งเป็น ๑๒ รุ่น รุ่นละ ๒๐ คน โดยมี ลักเกณฑ์ ิธีการและเงื่อนไขเกี่ย กับมาตรฐานการฝึกอบรม และ
คุณ มบัติของคนประจาเรือ ในตาแ น่งคนครั บนเรือ รายละเอียดดังนี้
าขา
การจัดการด้านอา าร
และโภชนาการบนเรือ
(Food and Catering)

ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม
๔๒ ชั่ โมง

จานวน (คน)

กา นดการฝึกอบรม

ปิดรับ มัคร

๒๐ คน/รุ่น

รุ่นที่ ๑-๓ :
ันที่ ๑๕ ธัน าคม
ันที่ ๑๘-๒๓
๒๕๖๐
ธัน าคม ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๔-๖ :
ันที่ ๑๒ เม ายน
ันที่ ๒๓-๒๘ เม ายน ๒๕๖๑
๒๕๖๑
รุ่นที่ ๗-๙ :
ันที่ ๒๐ เม ายน
ันที่ ๓๐ เม ายน๒๕๖๑
๕ พฤ ภาคม ๒๕๖๑

าขา

ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม

จานวน (คน)

กา นดการฝึกอบรม

ปิดรับ มัคร

รุ่นที่ ๑๐-๑๒ :
ันที่ ๑๑ มิถุนายน๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

นั ที่ ๔ มิถุนายน
๒๕๖๑

คุณ มบัติของผู้ มัคร
๑. ต้องมีอายุไม่ต่าก ่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
๒. มี ขุ ภาพร่างกายแข็งแรง มบูรณ์ ไม่เป็นอุป รรคต่อการฝึกอบรม และ ามารถเข้ารับการฝึกอบรม
ได้ตลอด ลัก ูตร
๓. ไม่เป็นผู้ติดยาเ พติดใ ้โท และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
๔. จบการ ึก าไม่ต่าก ่าชั้นมัธยม ึก าปีที่ าม รือเทียบเท่า รือมีประ บการณ์การทางานบนเรือ
เดินทะเลของรัฐ รือเอกชน ไม่น้อยก ่า กเดือนในช่ งเ ลา ้าปีก่อนเข้ารับการฝึกอบรม รือ
๕. าเร็จการ ึก าด้านค กรรม า ตร์ อา ารและโภชนาการ รือ ิทยา า ตร์การอา ารและ
โภชนาการ รือ ด้านอื่นที่เ กี่ย ข้อง รือ มี ประ บการณ์ฝึกอบรมเกี่ย กับ การประกอบอา ารไม่น้อยก ่า
าม ิบชั่ โมง รือมีประ บการณ์การทางานเกี่ย กับการประกอบอา ารไม่น้อ ยก ่า นึ่งปี
รายละเอียดการฝึกอบรม
มายเ ตุ ตามเอก ารแนบ
ลักฐานประกอบการ มัคร
๑. าเนาบัตรประจาตั ประชาชน จาน น ๑ ฉบับ
๒. รูปถ่าย น้าตรงไม่ ม ม กและแ ่นตาดา และแต่งกายชุด ากล ขนาด ๑ นิ้ จาน น ๕ รูป
พื้นขา (กระดา ด้าน)
๓. าเนา ุฒิการ ึก า จาน น ๑ ฉบับ รือ
๔. าเนา นัง ือคนประจาเรือ (SEAMAN BOOK) จาน น ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรัฐ รือเอกชน ผ่านการตร จไม่เกิน ๑ เดือน จาน น ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองประ บการณ์การทางาน จาน น ๑ ฉบับ

เอก ารแนบ
รายละเอียดการเข้าฝึกอบรม ลัก ูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
าขาการจัดการด้านอา ารและโภชนาการบนเรือ
(Food and Catering) รุ่นที่ ๑-๑๒
๑. ม า ิท ยาลัย นดุ ิต ูนย์การ ึก านอกที่ ตั้ง ตรัง ได้รับงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
เ ริม ร้างค ามเข้มแข็งและยั่งยืนใ ้กบั เ ร ฐกิจภายในประเท ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการ Mice
City : กิจกรรมเมื องน ัตกรรมอา ารเพื่ออุ ต า กรรมการท่องเที่ย (Food Tourism Innopolis) ซึ่งเป็น
กิจ กรรม ร้างการจ้างงานและพั ฒ นาบุคลากรที่ มี ค ามรู้ในการผลิตอา ารชั้น ูง มี เป้า มายเพื่อพัฒ นา
บุคลากรใน าขาอาชีพด้านการประกอบอา ารใ ้มีองค์ค ามรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น โดยผ่านการ
อบรม ลัก ูตรยกระดับ ฝีมื อ าขาการจัดการด้านอา ารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)
จาน น ๒๔๐ คน ม า ิทยาลัยจึงไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม
๒. ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าพักใน อพักม า ิทยาลัย นดุ ิต ูนย์การ ึก านอกที่ตั้ง ตรัง โดยไม่เ ีย
ค่าใช้จ่าย แต่ ากเข้าพักใน ันที่มิได้กา นดไ ้ในตาราง ผู้เข้าอบรมจะต้องชาระค่าที่พักเอง
รุ่น
๑-๓
๔-๖
๗-๙
๑๐-๑๒

วันที่อบรม
๑๘ - ๒๓ ธัน าคม ๒๕๖๐
๒๓ - ๒๘ เม ายน ๒๕๖๑
๓๐ เม ายน - ๕ พฤ ภาคม ๒๕๖๑
๑๑ มิถุนายน - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่เข้าพัก
๑๗ ธัน าคม ๒๕๖๐
๒๒ เม ายน ๒๕๖๑
๒๙ พฤ ภาคม ๒๕๖๑
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ออก
๒๔ ธัน าคม ๒๕๖๐
๒๙ เม ายน ๒๕๖๑
๖ พฤ ภาคม ๒๕๖๑
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

มายเ ตุ เข้าพักได้ ลังเ ลา ๑๔.๐๐ น. และออกก่อนเ ลา ๙.๐๐ น.
ถานที่อบรม : ม า ิทยาลัย นดุ ติ ูนย์การ ึก านอกที่ตั้ง ตรัง อาเภอ ้ ยยอด
ถานที่พัก : อพักม า ิทยาลัย นดุ ิต ูนย์การ กึ านอกที่ตั้ง ตรัง อาเภอ ้ ยยอด

วัน เวลา ถานที่รับ มัคร และกา นดการรับ มัคร
การ มัครเข้ารับการฝึกอบรม
๑. ใ ้ผ้ปู ระ งค์เข้ารับการฝึกอบรมยื่นใบ มัครด้ ยตนเอง ณ าขา ิชาเทคโนโลยีการประกอบอา าร
และการบริการ ม า ิทยาลัย นดุ ิต ูนย์การ กึ านอกที่ตั้ง ตรัง เลขที่ ๑๓๙ ถนน ิเ กุล ตาบลทับเที่ยง
อาเภอเมือง จัง ัดตรัง ๙๒๐๐๐ พร้อมเอก าร ลักฐานการ มัคร
๒. ่งใบ มัครทางจด มายอิเล็กทรอนิก ์ ไปที่ E-mail : tt_kahn@hotmail.co.th แล้ ่งใบ มัคร
พร้อม ลักฐานประกอบการ มัคร ไปยัง าขา ิชาเทคโนโลยีการประกอบอา ารและการบริการโดยเร็
มายเ ตุ
จากัดจาน นผู้เข้าฝึกอบรม ไม่เกิน ๒๐ คน ต่อรุ่น ทั้งนี้ ม า ิทยาลัย นดุ ิตจะพิจารณาคัดเลือกผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
๑. ผู้ที่มีคุณ มบัติครบถ้ นตามประกา กา นดและมีค ามพร้อมในการเข้าฝึกอบรม
๒. การพิจารณาและตัด ินผลการคัดเลือกใ ้คณะกรรมการม า ิทยาลัย นดุ ิ ตเป็นผู้ ินิจฉัยชี้ขาด
และผลการตัด ินของคณะกรรมการคือเป็นที่ ิ้น ุด
อบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
าขา ิชาเทคโนโลยีการประกอบอา ารและการบริการ ม า ิทยาลัย นดุ ิต ูนย์การ ึก านอก
ที่ตั้ง ตรัง โทร ัพท์ ๐ ๗๕๒๒ ๑๒๑๒-๕ ต่อ ๖๘๑๗ โทร าร ๐ ๗๕๒๒ ๑๒๑๖ รือ ติดต่ออาจารย์ทิพย์พิกา
ธรฤทธิ์ โทร ัพท์ ๐๘ ๖๕๓๒ ๓๓๙๐

รูปถ่าย
ใบ มัครเข้ารับการฝึกอบรม ลัก ูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
าขาการจัดการด้านอา ารและโภชนาการบนเรือ

1 นิ้

1. ข้อมูล ่ นบุคคล ชื่อ (นาย/นาง/นาง า )..................................................................นาม กุล...................................................................... เพ
ชาย
ญิง
1.1 ข้อมูลทั่ ไป (Mr./Mrs./Miss)............................................................................................................................ า นา.......................... ัญชาติ..........................
เลขประจาตั ประชาชน ....................................................................................... ัน เดือน ปีเกิด............../................../................................. อายุ.......................ปี
1.2 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่/ น่ ยงาน/อาคาร..........................................................................................ซอย..................................ถนน.........................................
มู่ที่................ตาบล..........................................อาเภอ..................................................จัง ดั ...................................................ร ั ไปร ณีย์..................................
โทร ัพท์.......................................................โทร าร..............................................อีเมล........................................................................................................................
1.3 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่........................ ซอย...........................................ถนน................................................. มู่ที่..............ตาบล....................................
อาเภอ.....................................................จัง ัด.......................................................ร ั ไปร ณีย์................................โทร ัพท์........................................................
1.4 ภาพร่างกาย
ปกติ
พิการ ระบุ.............................................................
1.5 ระดับการ ึก า ูง ุด
ประถม ึก า
ม.3
ม. 6
ปก. . ต้น
ปก. . ูง/อนุปริญญา
ป ช.
ป ท.
ป .
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1.6 มัครเข้าร่ มอบรม
รุ่นที่ 1-3 ันที่ 18-23 ธ.ค. 60
รุ่นที่ 4-6 ันที่ 23-28 เม.ย. 61
รุ่นที่ 7-9 ันที่ 30 เม.ย–5 พ.ค. 61
รุ่นที่ 10-12 ันที่ 11–16 มิ.ย. 61
2. ข้อมูลการทางานในปัจจุบัน (กรณีมงี านทา กรอกข้อ 2.1 กรณีไม่มีงานทา กรอกข้อ 2.2)
2.1 ผู้มีงานทา
ทางานภาครัฐ ระบุ น่ ยงาน................................................................................................................................................................
ทางานภาคเอกชน ระบุ น่ ยงาน..........................................................................................................................................................
ประกอบธุรกิจ ่ นตั /ประกอบอาชีพอิ ระ ระบุ..................................................................................................................................
ช่ ยธุรกิจครั เรือน
( ) ลูกจ้างธุรกิจในครั เรือน
ประเภทการจ้าง/รายได้
รายเดือน
ราย ัปดา ์
ราย ัน
รายชั่ โมง
งานเ มา/รายชิ้น
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1-5,000 บาท
5,001-9,000 บาท
9,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
ตาแ น่ง/อาชีพ.............................................................................................................................................................. อายุงาน........................................................ปี
ถานที่ทางาน ชื่อ ถานประกอบกิจการ/เลขที่/อาคาร..................................................................................ซอย.....................................ถนน.........................................
มู่ท.ี่ ..........ตาบล...............................อาเภอ................................จัง ัด........................ร ั ไปร ณีย์.....................โทร ัพท์................................โทร าร..........................
จาน นลูกจ้างทั้ง มดใน ถานประกอบการ 1-100 คน
101-200 คน
201-300 คน
301 คนขึ้นไป
กลุ่มอุต า กรรมที่ทางาน (ตอบเฉพาะผู้ทางานภาคเอกชน รัฐ ิ า กิจ ประกอบธุรกิจ ่ นตั และช่ ยธุรกิจครั เรือน)
ยานยนต์และชิ้น ่ น
เ ล็กและเ ล็กกล้า
เฟอร์นิเจอร์
อา าร
ซอฟต์แ ร์
ปิโตรเคมี
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก ์
ิ่งทอและแฟชั่น
เซรามิก ์
แม่พิมพ์
ก่อ ร้าง
โลจิ ติก ์
ท่องเที่ย และบริการ
ผลิตภัณฑ์ยาง
อื่นๆ ระบุ......................
2.2 ผู้ไม่มีงานทา

( ) อยู่ระ า่ ง างาน

( ) นักเรียน/นัก ึก า

3. เคยเข้ารับการฝึกอบรม

ไม่เคย

4. เ ตุผลที่ มัครเข้าฝึก

มัครงานในประเท
เพิ่มเงินเดือน/รายได้

5. แ ล่งที่ทราบข่า

ิทยุ
ถาน ึก า

( ) อื่นๆ ระบุ.................................................................................................

เคย จาก................................................................................................
มัครงานไปต่างประเท
เพื่อประกอบอาชีพ ่ นตั
เปลี่ยนงาน
เพื่อเพิ่มทัก ะและและยกระดับฝีมือแรงงาน
เพื่อเป็นประโยชน์กับตนและครอบครั

โทรทั น์
ื่อ ิ่งพิมพ์ ป้ายประกา
พ่อแม่ ญาติ พี่น้อง เพื่อน

อินเทอร์เน็ต
นายจ้าง

ถาบัน/ ูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
อื่นๆ...............................................

6. ท่านมีค ามประ งค์จะเข้าพัก อพักของม า ิทยาลัย นดุ ติ ูนย์การ ึก านอกที่ตั้ง ตรัง รือไม่
เข้าพัก
ไม่เข้าพัก
มายเ ตุ : กา นดการพัก 2 ท่าน ต่อ 1 ้อง โดยทางม า ิทยาลัยจะเป็นผูจ้ ัดการการเข้าพักของท่านใ ้เป็นไปอย่างเ มาะ ม
ข้าพเจ้าขอรับรอง ่าข้อค ามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และได้แนบ ลักฐานประกอบการ มัครมาด้ ย
าเนาบัตรประจาตั ประชาชน รือ าเนาทะเบียนบ้าน
าเนา ุฒิการ ึก า
เจ้า น้าที่รับ มัคร..............................................................
ันที่รับ มัคร......................../......................../....................

ใบรับรองแพทย์

อื่นๆ.....................................

ลงชื่อ.................................................................. ผู้ มัคร
นั ที่............................./.........................../..........................

