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ติดต่อด้วยตนเอง ศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะ

อีเมล   auto.industry@edumail.vic.gov.au

ข้อมูลสำาคัญสำาหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปิดตัวของอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ในรัฐวิกตอเรีย

ข้อมูลการติดต่อ
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หลายวิธี ในการช่วยให้คุณใช้บริการสนับสนุนต่างๆ ที่รัฐบาลจัดให้

ศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะเฉพาะทางด้านยานยนตร ์
(Specialised Automotive Skills and Job Centres)

BROADMEADOWS 
Kangan Institute 
Pearcedale Parade 
Broadmeadows 3047

DANDENONG 
Chisholm Institute 
311 Lonsdale Street 
Dandenong 3175

CHADSTONE 
Holmesglen Institute 
Corner Batesford & Warrigal Roads 
Chadstone 3148

SUNSHINE 
Victoria Polytechnic 
460 Ballarat Road 
Sunshine 3020

มีการจัดตั้งศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะเพิ่มเติมที่

Footscray  (Victoria Polytechnic)

Melbourne CBD (CAE, William Angliss and RMIT University)

Box Hill  (Box Hill Institute)

Northland  (Melbourne Polytechnic)

Ringwood  (Swinburne University of Technology)

Bundoora  (RMIT University)

Geelong  (The Gordon)

ถ่ายทอดทักษะของคุณ 
เปล่ียนแปลงชีวิตของคุณ

SKILLS  
AND JOBS  
CENTRES

Ange:
ขณะนี้ คนงานฝ่ายผลิตรถยนต์กำาลัง

มองหาทิศทางอาชีพด้านโลจิสติกส์



ฉันจะทำาอะไรต่อไป?
สำาหรับผู้ที่ประสบปัญหาความไม่มั่นคงในอนาคตเนื่องจากการปิดตัวของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์นั้น มีบริการสนับสนุนที่พร้อมจะให้คำาแนะนำา

แก่คุณในการหางานเพื่อนำาคุณสู่ขั้นต่อไปของการเปลี่ยนทิศทางอาชีพ

คุณอาจมีความกังวล เมื่อต้องการทราบล่วงหน้าว่าจะทำาอะไรและทำาเมื่อไร ดังนั้นเราจึงทำารายการตรวจสอบ (Checklist) ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคุณ

 คุณทราบหรือไม่ว่าคุณกำาลังจะถูกยกเลิกการว่าจ้างเมื่อไร?

 นายจ้างของคุณได้แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาลรัฐวิกตอเรียที่จัดไว้ให้คุณหรือไม่?

 คุณเคยคิดหรือไม่ว่าคุณอยากทำาอาชีพอะไรในอนาคต?

 คุณมีหนังสือประวัติการทำางาน (Resume) ฉบับปัจจุบันหรือไม่?

 คุณเคยคิดที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือไม่?

 คุณทราบหรือไม่ว่าเงินก้อนสุดท้ายที่คุณจะได้รับ รวมค่าอะไรบ้าง และเงินจำานวนนี้อาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของครอบครัวคุณอย่างไร?

 คุณเคยปรึกษาเรื่องอนาคตทางการเงินของคุณกับที่ปรึกษาทางการเงินหรือไม่?

การช่วยเหลือใดที่เหมาะสมสำาหรับฉัน?
• การได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล (เฉพาะคนงานในภาคซัพพลายเชนเท่านั้น)

• ศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะเฉพาะทาง (Specialist Skills and Job Centres) จะให้ความช่วยเหลือแก่คุณและครอบครัวของ

คุณ

• การได้รับคำาแนะนำาเกี่ยวกับอาชีพและการเปลี่ยนทิศทางอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกสอนอาชีพ

• ความช่วยเหลือในการตัดสินใจเลือกการฝึกอบรมและลงทะเบียนกับผู้จัดการฝึกอบรม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือต่างๆ ที่จัดไว้ให้คุณ
ชุดให้ความช่วยเหลือตามโครงการฝึกอบรมในภาคซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Supply Chain 
Training Initiative - ASCT) ของรัฐบาลให้การบริการสามอย่างที่สำาคัญ

ศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะ
ศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะเฉพาะทาง ให้ความช่วยเหลือด้านความต้องการของลูกจ้างของบริษัทในภาคซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ง

ได้ก่อตั้งขึ้นที่

• Broadmeadows

• Dandenong

• Chadstone

• Sunshine

ศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะ ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างในการหางานใหม่และช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขา ตลอดจนการเข้าถึงบริการต่างๆ 

มากมายอันได้แก่

• คำาแนะนำาและแนะแนวด้านอาชีพ

• คำาแนะนำาและความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม

• การประชุมเชิงปฏิบัติการและการให้ข้อมูลต่างๆ

• ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสงานต่างๆ

• การให้คำาแนะนำาถึงบริการช่วยเหลืออื่นๆ 

การรับประกันด้านการฝึกอบรมของรัฐวิกตอเรีย
ลูกจ้างในภาคซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ (automotive supply chain) ของรัฐวิกตอเรีย จะได้รับสิทธิพิเศษเพื่อเข้าร่วม

การฝึกอบรมที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งโดยปกติแล้ว การเข้าร่วมการฝึกอบรมนี้จะจำากัดเฉพาะผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับวุฒิที่สูง

กว่าที่พวกเขามี แต่บริการช่วยเหลือนี้ ได้ยกเลิกข้อจำากัดดังกล่าว เพื่อช่วยฝึกคนงานใหม่ให้สามารถทำางานในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่บ่งชี้ว่า มีแนวโน้ม

ในการเติบโต และต้องการคนงานในทักษะนั้นๆ 

บริการให้คำาแนะนำาด้านอาชีพ และการเปลี่ยนทิศทางอาชีพ  
(Career and Transition Advice Services - CTAS)
รัฐบาลรัฐวิกตอเรียได้จัดหาที่ปรึกษาด้านอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเป็นกลาง เพื่อให้ทางเลือกด้านการวางแผนและการฝึกทักษะด้าน

อาชีพใหม่ตามความสามารถส่วนบุคคล แก่ลูกจ้างในภาคซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ในรัฐวิกตอเรีย ลูกจ้างจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วม

การประชุมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วมการประชุมแบบตัวต่อตัวกับที่ปรึกษาด้านอาชีพในที่ทำางานหรือที่ศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะ

การปิดตัวของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์น้ัน จะส่งผลกระทบต่อคนงานมากมายในรัฐวิกตอเรีย ดังน้ัน

รัฐบาลของรัฐวิกตอเรีย จึงให้การสนับสนุนและให้บริการต่างๆ ท่ีจะสามารถช่วยเหลือคุณ โดยผ่านโครงการ

ฝึกอบรมในภาคซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Supply Chain Training Initiative) ของ

รัฐบาล 

“ฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นต่ออนาคต และโครงการนี้ 

ก็ได้ช่วยการตัดสินใจด้านการเลือกเส้นทางอาชีพ

ที่ฉันต้องการจะทำาจริงๆ เมื่อฉันออกจากงานที่นี่”

คุณ Ange พนักงานฝ่ายการผลิตรถยนต์ ปัจจุบันกำาลัง

มองหาทิศทางอาชีพด้านโลจิสติกส์

อ่านเรื่องราวของคุณ Ange ได้ที่

www.education.vic.gov.au/auto



ฉันจะทำาอะไรต่อไป?
สำาหรับผู้ที่ประสบปัญหาความไม่มั่นคงในอนาคตเนื่องจากการปิดตัวของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์นั้น มีบริการสนับสนุนที่พร้อมจะให้คำาแนะนำา

แก่คุณในการหางานเพื่อนำาคุณสู่ขั้นต่อไปของการเปลี่ยนทิศทางอาชีพ

คุณอาจมีความกังวล เมื่อต้องการทราบล่วงหน้าว่าจะทำาอะไรและทำาเมื่อไร ดังนั้นเราจึงทำารายการตรวจสอบ (Checklist) ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคุณ

 คุณทราบหรือไม่ว่าคุณกำาลังจะถูกยกเลิกการว่าจ้างเมื่อไร?

 นายจ้างของคุณได้แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาลรัฐวิกตอเรียที่จัดไว้ให้คุณหรือไม่?

 คุณเคยคิดหรือไม่ว่าคุณอยากทำาอาชีพอะไรในอนาคต?

 คุณมีหนังสือประวัติการทำางาน (Resume) ฉบับปัจจุบันหรือไม่?

 คุณเคยคิดที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือไม่?

 คุณทราบหรือไม่ว่าเงินก้อนสุดท้ายที่คุณจะได้รับ รวมค่าอะไรบ้าง และเงินจำานวนนี้อาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของครอบครัวคุณอย่างไร?

 คุณเคยปรึกษาเรื่องอนาคตทางการเงินของคุณกับที่ปรึกษาทางการเงินหรือไม่?

การช่วยเหลือใดที่เหมาะสมสำาหรับฉัน?
• การได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล (เฉพาะคนงานในภาคซัพพลายเชนเท่านั้น)

• ศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะเฉพาะทาง (Specialist Skills and Job Centres) จะให้ความช่วยเหลือแก่คุณและครอบครัวของ

คุณ

• การได้รับคำาแนะนำาเกี่ยวกับอาชีพและการเปลี่ยนทิศทางอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกสอนอาชีพ

• ความช่วยเหลือในการตัดสินใจเลือกการฝึกอบรมและลงทะเบียนกับผู้จัดการฝึกอบรม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือต่างๆ ที่จัดไว้ให้คุณ
ชุดให้ความช่วยเหลือตามโครงการฝึกอบรมในภาคซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Supply Chain 
Training Initiative - ASCT) ของรัฐบาลให้การบริการสามอย่างที่สำาคัญ

ศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะ
ศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะเฉพาะทาง ให้ความช่วยเหลือด้านความต้องการของลูกจ้างของบริษัทในภาคซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ง

ได้ก่อตั้งขึ้นที่

• Broadmeadows

• Dandenong

• Chadstone

• Sunshine

ศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะ ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างในการหางานใหม่และช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขา ตลอดจนการเข้าถึงบริการต่างๆ 

มากมายอันได้แก่

• คำาแนะนำาและแนะแนวด้านอาชีพ

• คำาแนะนำาและความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม

• การประชุมเชิงปฏิบัติการและการให้ข้อมูลต่างๆ

• ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสงานต่างๆ

• การให้คำาแนะนำาถึงบริการช่วยเหลืออื่นๆ 

การรับประกันด้านการฝึกอบรมของรัฐวิกตอเรีย
ลูกจ้างในภาคซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ (automotive supply chain) ของรัฐวิกตอเรีย จะได้รับสิทธิพิเศษเพื่อเข้าร่วม

การฝึกอบรมที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งโดยปกติแล้ว การเข้าร่วมการฝึกอบรมนี้จะจำากัดเฉพาะผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับวุฒิที่สูง

กว่าที่พวกเขามี แต่บริการช่วยเหลือนี้ ได้ยกเลิกข้อจำากัดดังกล่าว เพื่อช่วยฝึกคนงานใหม่ให้สามารถทำางานในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่บ่งชี้ว่า มีแนวโน้ม

ในการเติบโต และต้องการคนงานในทักษะนั้นๆ 

บริการให้คำาแนะนำาด้านอาชีพ และการเปลี่ยนทิศทางอาชีพ  
(Career and Transition Advice Services - CTAS)
รัฐบาลรัฐวิกตอเรียได้จัดหาที่ปรึกษาด้านอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเป็นกลาง เพื่อให้ทางเลือกด้านการวางแผนและการฝึกทักษะด้าน

อาชีพใหม่ตามความสามารถส่วนบุคคล แก่ลูกจ้างในภาคซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ในรัฐวิกตอเรีย ลูกจ้างจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วม

การประชุมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วมการประชุมแบบตัวต่อตัวกับที่ปรึกษาด้านอาชีพในที่ทำางานหรือที่ศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะ

การปิดตัวของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์น้ัน จะส่งผลกระทบต่อคนงานมากมายในรัฐวิกตอเรีย ดังน้ัน

รัฐบาลของรัฐวิกตอเรีย จึงให้การสนับสนุนและให้บริการต่างๆ ท่ีจะสามารถช่วยเหลือคุณ โดยผ่านโครงการ

ฝึกอบรมในภาคซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Supply Chain Training Initiative) ของ

รัฐบาล 

“ฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นต่ออนาคต และโครงการนี้ 

ก็ได้ช่วยการตัดสินใจด้านการเลือกเส้นทางอาชีพ

ที่ฉันต้องการจะทำาจริงๆ เมื่อฉันออกจากงานที่นี่”

คุณ Ange พนักงานฝ่ายการผลิตรถยนต์ ปัจจุบันกำาลัง

มองหาทิศทางอาชีพด้านโลจิสติกส์

อ่านเรื่องราวของคุณ Ange ได้ที่

www.education.vic.gov.au/auto



โทรศัพท ์ 134 389

เว็บไซต์   www.education.vic.gov.au/auto

ติดต่อด้วยตนเอง ศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะ

อีเมล   auto.industry@edumail.vic.gov.au

ข้อมูลสำาคัญสำาหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปิดตัวของอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ในรัฐวิกตอเรีย

ข้อมูลการติดต่อ
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หลายวิธี ในการช่วยให้คุณใช้บริการสนับสนุนต่างๆ ที่รัฐบาลจัดให้

ศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะเฉพาะทางด้านยานยนตร ์
(Specialised Automotive Skills and Job Centres)

BROADMEADOWS 
Kangan Institute 
Pearcedale Parade 
Broadmeadows 3047

DANDENONG 
Chisholm Institute 
311 Lonsdale Street 
Dandenong 3175

CHADSTONE 
Holmesglen Institute 
Corner Batesford & Warrigal Roads 
Chadstone 3148

SUNSHINE 
Victoria Polytechnic 
460 Ballarat Road 
Sunshine 3020

มีการจัดตั้งศูนย์จัดหางานและฝึกทักษะเพิ่มเติมที่

Footscray  (Victoria Polytechnic)

Melbourne CBD (CAE, William Angliss and RMIT University)

Box Hill  (Box Hill Institute)

Northland  (Melbourne Polytechnic)

Ringwood  (Swinburne University of Technology)

Bundoora  (RMIT University)

Geelong  (The Gordon)

ถ่ายทอดทักษะของคุณ 
เปล่ียนแปลงชีวิตของคุณ

SKILLS  
AND JOBS  
CENTRES

Ange:
ขณะนี้ คนงานฝ่ายผลิตรถยนต์กำาลัง

มองหาทิศทางอาชีพด้านโลจิสติกส์


