
 

 

   

เขียนท่ี บริษทั กาลิเลโอ แมรีไทม ์จาํกดั 

141/2 หมู่ 2 ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ 

2 ธนัวาคม 2562 

 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพนัธ์โครงการหลกัสูตรเร่งรัดสาํหรับลูกเรือบนเรือยอร์ช 

เรียน ผูอ้าํนวยการศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 1. แผน่โฆษณา จาํนวน 2 แผน่ 

  2. รายละเอียดหลกัสูตร จาํนวน 3 แผน่ 

 บริษทั กาลิเลโอ แมรีไทม ์จาํกดั เป็นสถาบนัฝึกอบรมการเดินเรือระหวา่งประเทศในภูเกต็และเอเชียแปซิฟิกท่ี

ไดรั้บการรับรองจากประเทศองักฤษ Maritime & Coastguard Agency (MCA) ไดก้าํหนดจดัโครงการฝึกอบรม

หลกัสูตรเร่งรัดสาํหรับลูกเรือบนเรือยอร์ช ประกอบดว้ยหลกัสูตรดงัน้ี 1. STCW 2010  2. Powerboat, Tender and 

Ribmaster 3. Food and Hygeine สาํหรับนกัศึกษาท่ีกาํลงัจะสาํเร็จการศึกษาหรือนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระหวา่งปิด

ภาคเรียน ท่ีตอ้งการเสริมสร้างทกัษะ ความรู้ความสามารถ เสริมความมัน่ใจ ในการทาํงาน อีกทั้งยงัเป็นประสบการณ์ท่ี

ดีสาํหรับนกัศึกษาท่ีกาํลงัมองหางานเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการเดินเรือ 

 ทางบริษทั ฯ ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯ น้ีแก่นกัศึกษาหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ

ผูท่ี้สนใจโดยมีค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม เวลาในการอบรม 8 วนั หากผูใ้ดลงทะเบียนภายในเดือนธนัวาคมน้ี

จะไดรั้บส่วนลด 10%  หรือเดือนอ่ืน ๆ ทั้งน้ีหลงัจากจบหลกัสูตรน้ี ผูท่ี้เขา้รับการฝึกอบรมจะไดรั้บประกาศนียบตัร โดย

เปิดรับสมคัรตั้งแต่ บดัน้ีเป็นตน้ไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี คุณลดัดาวลัย ์ทองดว้ง โทร. 090 878 6924 

หรือโทร. 076 397 913  ทาง E-mail: ning@galileomaritimeacademy.com หรือสามารถเยี่ยมชม  

Website: www. GalileoMaritimeAcademy.com 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ยจกัขอบพระคุณยิ่ง 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางสาวลดัดาวลัย ์ทองดว้ง) 

Sales and Marketing Executive 
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Food and Hygiene 

Course Aim: 

The Food Hygiene Level 2 course provides learners with knowledge of basic food 
safety practice as well as the hazards and risks to food safety. The learner will gain 
skills and knowledge of how food should be prepared, stored, cooked, served and 
handled. The course content follows the Food Standards Agency. The aim of the 
course to promote safe an effective handling and production of good food. 

Course Objectives: 

• Personal and kitchen hygiene 

• Risk assessment and control measures 

• Food temperature control and its importance, 

• Cross-contamination risks 

• Food hazards and how to avoid them 

 

 



 

 

Powerboat, Tender and Ribmaster 

Course Aim: 

To provide each learner with practical knowledge, experience and skills for safe 
boat handling as required by competent crew for powerboats, tenders and RIBS of 
less than 10 metre length overall  

Course Objectives: 

• At the end of the course, the learner will be proficient in: 

• Driving, control and docking of vessels less than 10 metres in length overall  

• Fenders and ropework for docking and mooring 

• Anchoring, ropes, chains and anchor types  

• Safety on board, man over board drills, command and control 

responsibilities 

• VHF equipment, communications and look out duty  

• Weather, safety equipment and planning  

• Engine start/stop, trim, fuel and electrical systems up to 250 HP 

• Basic navigation, buoyage, chart work and small vessel ECDIS Course 



 

 

STCW 2010 

Course Aim: 

STCW stands for the International Convention on Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers. The STCW 2010 Basic Safety Training Course is to enable the 
student to be certified for the STCW 2010 Basic Safety Training, which is required by law for 
working on a superyacht. 

Course Objectives: 

- Elementary First Aid (EFA) Module: This module is a mixture of theory and practical 
sessions offering essential knowledge on how to respond to the most common 
emergencies on board including burns and scalds, broken bones, bleeding and shock, as 
well as learning CPR, different bandaging methods, how to move a patient and how to 
improvise when there is no equipment available. 
 

- Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF) Module: This module deals with the necessary 
precautions to minimise the risk of fires aboard ship. It examines how fires are caused 
and the first means of extinguishing them. The course includes practical training in the 
use of fire-fighting equipment and the use of breathing apparatus for firefighting and 
rescue. 
 

- Personal Survival Techniques (PST) Module: This module provides knowledge of essential 
prevention and survival techniques, including theory and practice sessions, investigating 
causes of distress, knowledge and use of equipment, launch and recovery of life rafts, 
preparation for survival, personal survival skills and use of search and rescue 
organisations. Exercises are carefully supervised and can be undertaken by non-
swimmers. 
 

- Personal Safety and Social Responsibility (PSSR) Module: This classroom based module 
provides basic induction training in safety procedures and accident prevention, 
familiarizing novice crew with employment and working conditions onboard. 
 

- Proficiency in Security Awareness (PSA) Module: This module is for crew who do not have 
designated security duties, but must still be aware of key security issues, such as: threats 
to the maritime transport industry, maritime security definitions, security roles and 
responsibilities, company and ship security requirements, security threat levels and 
security measures and procedures 
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