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หลักสูตรแมบานสำหรับการปฏิบัติงานบนเรือสำราญนานาชาติ
Housekeeping Course for International Cruise Ships
ที่มาของการจัดอบรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ รวมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และ
สถาบัน House of Hospitality เล็งเห็นถึงโอกาสการสรางงาน สรางรายได และสรางอาชีพในอุตสาหกรรม
เรือสำราญ ซึ่งปจจุบันมีความตองการกำลังคนขึ้นไปปฏิบัติงานในตำแหนงตาง ๆ บนเรือสำราญจำนวนมาก
ดวยเหตุนี้ จึงเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนดานเรือสำราญ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ขึ้น เพื่อเปลี่ยน
โอกาสที่มีใหเปนรูปธรรม เกิดการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู
ความเชียวชาญในการปฏิบัติงานบนเรือสำราญ และเปนการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานการบริการ การโรงแรม
การประกอบอาหาร ฯลฯ สำหรับบุคคลผูที่สนใจ อันจะเปนประโยชนตอคนกาฬสินธุและคนอีสานในการ
สรางงาน สรางอาชีพ สืบไป
รายละเอียดการอบรม
- หลักสูตรอบรม 200 ชั่วโมง
- เริ่มอบรมวันที่ 18 ตุลาคม 2564 - 13 พฤศจิกายน 2564
- อบรมวันจันทร - วันเสาร รวม 4 สัปดาห
- จำนวนผูเขาอบรม รุนละ 15 คน
สถานที่ฝกอบรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (ในเมือง) และโรงแรมในพื้นที่
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1) ผูที่สนใจทำงานบนเรือสำราญ
ผูที่ผานการอบรมในหลักสูตรนี้ และมีความสนใจทำงานบนเรือสำราญจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีอายุระหวาง 20 – 35 ป
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี (มีการอบรมในหลักสูตร)
- มีใบรับรองแพทยยืนยันวาไมมีโรคติดตอ เชน Hepatitis A, B, C หรือ HIV เนื่องจากจะมีผลตอ
การเขาทำงานโรงแรมและเรือสำราญ
หมายเหตุ: ผูผานการอบรบจะถูกประเมินความสามารถจากผูแทนสมาคมวิชาชีพเรือสำราญอี กครั้ง
เพื่อพิจารณาความพรอมในการทำงานบนเรือสำราญตอไป

วิทยากร คณะวิทยากรและผูเชี่ยวชาญจากสมาคมวิชาชีพเรือสำราญ

เงื่อนไขการรับสมัครและการคัดเลือก
- ผูที่สนใจสามารถกรอกสมัครผานชองทางออนไลนโดยการแสกน QR Code (ดานลาง) สมัครได
ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันศุกร ที่ 15 ตุลาคม 2564
- กรณีมีผูสมัครจำนวนมาก ผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาอบรมเพียง 15 คน
คาธรรมเนียมการอบรมและการชำระ
- คาธรรมเนียมการอบรม 30,000 บาท/คน
- เมื่อผูสมัครไดรบั การยืนยันสิทธิ์เขาอบรมจากผูจัดแลว ถึงจะสามารถชำระคาธรรมเนียมการอบรมได
เงื่อนไขผูสำเร็จการอบรม
ผูผานการอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรอง โดยจะตองเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80
ของระยะเวลาหลักสูตร

หลักสูตรแมบานสำหรับการปฏิบัติงานบนเรือสำราญนานาชาติ
Weeks
Housekeeping Training program for international cruise ships
Week 1 • Introduction
• Organization Charts
• Duty and Responsibility
• Housekeeping work flow
• Area responsibility
• Housekeeping workloads
• Relationship Between Housekeeping and Other departments
• Introduction to Methods and Equipment
• Manual Cleaning methods
• Manual Cleaning equipment

Hrs
35 Hrs

• Mechanical equipment
• Public Area cleaning
• Different Types of soiling
• Carpet cleaning
• Floor cleaning
• Selection Considerations for Cleaning Agent
• MSDS .
Week 2 • Guestroom cleaning
• Types of room
• Types of bed
• Types of linen
• Mattress Labelling and Turning
• Bed making method
• Dusting and cleaning the room
• Guest room Amenities
• Vacuuming
• Guest room standard set up
• Checking minibars
• Turndown Services
• Bathroom equipment
• Bathroom cleaning sequence
• Bathroom cleaning Agent
• Bathroom Amenities
• Bathroom Set up
• Laundry Work flow
• Reporting Defects and Equipment malfunctions
Week3 • Practical in Hotel
• Preparing Housekeeping cart
• Room Status
• Bed making
• Cleaning a Guestroom
• Public Area cleaning
• Cleaning of equipment after finish service

35 Hrs

35 Hrs

Week4

• Special clean of guestroom
• Hallway cleaning
• Laundry Observation
• Safety and Security
• Role of Housekeeping Department in Safety and Security
• Safety Hazards and Preventive Measures
• Guestroom Safety Procedure
• Handling Unexpected Situation
• Shipboard safety Procedure
• Coast guard inspection for Housekeeping Department
• Shipboard sanitation procedure
• USPH inspection
• Handling of Sharp Object
• Pest control (VSP)
• Steward pantry cleaning
• Lost and found
• Handle guest complaints
English for hospitality and International cruise line
Total

35 Hrs

60 Hrs
200 Hrs

