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ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและชื่อวิชา            รหัสวิชา20527302     วิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
                                      (Housekeeping Management) 
 
 2.  สภาพรายวิชา             หมวดวิชาชีพ     
                                     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง          
3.  ระดับรายวิชา               ภาคการศึกษาที่ 2     ชั้นปทีี่2 
4.  รายวิชาพื้นฐาน             หมวดวิชาชีพเฉพาะ   
5.  เวลาศึกษา                   ทฤษฎี  2 ชั่วโมง    ปฏิบัติ 2  ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น  4  ชั่วโมง  และนักศึกษา 
                                      จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา  5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 16  สัปดาห์    
                                     ( ไม่รวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค) 
6. จ านวนหน่วยกิต              3  หน่วยกิต 

    7. จุดมุ่งหมายรายวิชา         1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับในงานแม่บ้าน เอกสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
                                        แม่บ้าน  
                                        2. เพ่ือให้มีทักษะการปฏิบัติงานแม่บ้านโรงแรม     

                                      3. เพ่ือให้มทีัศนคติที่ดตี่องานแม่บ้านโรงแรม กล้าแสดงออก มีความสนใจใฝ่รู้ มี  
                                      ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ งานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
8.  สมรรถนะรายวิชา 
                                     1. แสดงความรู้ในงานแม่บ้านโรงแรม 
                                     2.  ปฏิบัติงานแม่บ้านโรงแรม ระดับหัวหน้างาน 
                                     3.  จัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ 
                                     4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบัติการพ้ืนฐาน 
9. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม โครงสร้างงานแม่บ้านโรงแรม การก าหนด 
ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแผนก การวางแผน การจัดหาบุคลากร การจัดเก็บข้อมูล การจัดท า
ห้องพักตามมาตรฐาน การท าความสะอาดบริเวณสาธารณะ งานห้องผ้า  ห้องดอกไม้ การควบคุมการเบิกจ่ายของ
ใช้ประจ าวัน การตรวจความเรียบร้อยของห้องพัก การจัดเอกสารเกี่ยวกับงานแม่บ้าน สุขอนามัย และความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  และฝึกปฏิบัติงานแม่บ้านโรงแรม 
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การแบ่งบทเรียน/หัวข้อ 
 

  บทเรียนที่ 
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1 1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม 
          1.1 ความหมายของงานแม่บ้านโรงแรม 
          1.2 ความส าคัญของแผนกแม่บ้าน 
          1.3 คุณสมบัติและลักษณะส าคัญของพนักงานแผนกแม่บ้าน 
          1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้านโรงแรม 
          1.5 หลักการท างานพ้ืนฐานของงานแม่บ้านโรงแรม 
          1.6 อุตสาหกรรมโรงแรมกับงานบ้านโรงแรม 
      ปฏิบัติ ค้นคว้าโครงสร้างการท างานแม่บ้าน 
  

4 
 

4 

2 2.  การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
           2.1 คุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้บริหารงานแม่บ้าน 
           2.2 การรักษาคุณภาพของการบริการ 
           2.3 การรักษาคุณภาพของการบริการ 
           2.4 แนวทางในการวางแผนการจัดการก าลังบุคลากร 
           2.5 การจัดทรัพยากรบุคคล 
      ปฏิบัติ ค้นคว้าลักษณะของทรัพยากรบุคคลแผนกงานแม่บ้านใน    
              ปัจจุบัน 

4 4 

3 3.  การจัดการห้องพัก 
           3.1 ประเภทของห้องพัก 
           3.2 ลักษณะของเตียง 
           3.3 ความรู้เรื่องราคาห้องพัก 
           3.4 การท าความสะอาดห้องพัก 
      ปฏิบัติ ฝึกการท าความสะอาดห้องพัก 
 
  

6 6 

      สอบกลางภาค   

4 4.  การจัดการบริเวณสาธารณะ 
           4.1 ความหมายของบริเวณสาธารณะ 

        4.2 หลักการท าความสะอาดทั่วไป 
        4.3 หน้าที่ความรับผิดชอบในการท าความสะอาดบริเวณสาธารณะ 
        4.4 งานท าความสะอาดบริเวณสาธารณะ 
        4.5 ขั้นตอนการท าความสะอาดบริเวณสาธารณะ 

6 6 
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        4.6 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาดบริเวณ 
        สาธารณะ  
   ปฏิบัติ ฝึกท าความสะอาดในงานแม่บ้านบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ              
             ในอาคารเรียน   
 

5 5.  การจัดการงานส่วนอ่ืนของงานแม่บ้านโรงแรม 
           5.1 งานห้องผ้าและซักรีด 
           5.2 งานห้องดอกไม้ 

       5.3 งานมินิบาร์ 
       5.4  งานรับแจ้งของหาย 

    ปฏิบัติ   เขียนMind Map การท างานชองงานห้องผ้าซักรีด งานห้อง 
               ดอกไม้ งานมินิบาร์ 

  

4 
 

4 
 

6 6.  เอกสารงานแม่บ้านโรงแรม 
           6.1 ความหมายของเอกสารในแผนกแม่บ้าน 
           6.2 ความส าคัญของเอกสารในแผนกแม่บ้าน 
           6.3 การจัดเอกสารภายในส านักงานแม่บ้านโรงแรม 
           6.4 เอกสารงานท าความสะอาดห้องพัก 
           6.5 เอกสารงานท าความสะอาดบริเวณสาธารณะ 
           6.6 เอกสารงานห้องผ้าและซักรีด 
           6.7  เอกสารงานห้องดอกไม้ 
           6.8 เอกสารรายงานมินิบาร์ 
           6.9 เอกสารรายงานรับแจ้งของหาย 
      ปฏิบัติ  แสดงการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ 

 

4 4 

7 7. สุขอนามัยและความปลอดภัยในงานแม่บ้านโรงแรม 
           7.1 ความหมายของสุขอนามัย 

        7.2 ระเบียบการอนามัยของงานแม่บ้านโรงแรม 
           7.3  ความหมายของความปลอดภัย 
              7.4  ความส าคัญของความปลอดภัยกับงานแม่บ้านโรงแรม 
           7.5  อุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในโรงแรม 
           7.6 วิธีการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่เกิดในโรงแรม 
      ปฏิบัติ ค้นคว้าวิธีป้องกันอุบัติภัยทีเ่กิดขึ้นในโรงแรม  
 

4 4 

 สอบปลายภาค 2 2 
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จุดประสงค์การสอน 
 

  บทเรียนที่ 
 

รายการ 
เวลา(ช่ัวโมง) 

ท ป 

1 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม คุณสมบัติ หน้าที่ความ
รับผิดชอบของแม่บ้าน  

1.1 บอกความหมายของงานแม่บ้านโรงแรมได้ 
1.2 ระบุคุณสมบัติและลักษณะส าคัญของพนักงานแม่บ้านโรงแรมได้

อย่างถูกต้อง 
1.3 อธิบายความส าคัญของแผนกแม่บ้านโรงแรมไดอ้ย่างถูกต้อง 
1.4 อธิบายการจัดช่วงระยะเวลาการท างานของแผนกแม่บ้านโรงแรม

ได้อย่างถูกต้อง 
1.5 ยกตัวอย่างหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้านโรงแรมได ้ 
1.6 สรุปหลักการท างานพ้ืนฐานของงานแม่บ้านโรงแรมได้อย่าง

ถูกต้อง 
1.7 น าหลักการท างานของแม่บ้านโรงแรมไปพัฒนาอาคารสถานที่

ห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม 
1.8 ค้นคว้าโครงสร้างงานแม่บ้านตามขนาดของโรงแรม 
1.9 มีเจตคติที่ดี มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่รู้ ความ
รับผิดชอบ ความสามัคค ี   

      

4 4 

2 2.  เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม แนวทางการ
วางแผนและการจัดทรัพยากรบุคคล  
          2.1 บอกคุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้บริหารงานแม่บ้าน ได้อย่างถูกต้อง 
          2.2 ระบุวิธีการจัดทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสม 
          2.3 เลือกแนวทางในการวางแผนการจัดการก าลังบุคลากรได้อย่าง
ถูกต้อง 
          2.4 อธิบายการรักษาคุณภาพของการบริการได้อย่างถูกต้อง 
          2.5 ยกตัวอย่างการรักษาคุณภาพของการบริการได้อย่างเหมาะสม  
          2.6 ยกตัวอย่างคุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้บริหารงานแม่บ้านได ้ 
          2.7 ยกตัวอย่างวิธีการรักษาคุณภาพของการบริการได้ 
          2.8 จ าแนกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดได้ 
          2.9 ค้นคว้าลักษณะของทรัพยากรบุคคลแผนกงานแม่บ้านใน    
          ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 
          2.10 มีความสนใจใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น มีวินัย

4 4 
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และมีความสามัคคี 
  

3 3. เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของห้องพัก การจัดห้องพักและการท า
ความสะอาดห้องพักของโรงแรม 
          3.1 บอกประเภทของห้องพักไดอ้ย่างถูกต้อง 
                   3.2 ระบุจุดเด่นของห้องพักประเภทต่างๆได้ 
           3.3 อธิบายประเภทของห้องพักแบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
           3.4 ยกตัวอย่างประเภทของห้องพักได้อย่างถูกต้อง 
           3.5 สรุปลักษณะของเตียงกับราคาของห้องพักได้อย่างเหมาะสม 
           3.6 เลือกใช้เตียงเหมาะสมกับขนาดของห้องพักในโรงแรมได้อย่าง
เหมาะสม 
           3.7 น าความรู้จัดตกแต่งห้องพักจ าลองได้อย่างเหมาะสม 
           3.8 จ าแนกลักษณะเด่นของห้องพักแบบsuit ได้อย่างถูกต้อง  
           3.9 ปฏิบัติ การท าความสะอาดห้องพักได้อย่างถูกต้อง 
           3.10 มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์มี
ความสนใจใฝ่รู้ในการปฏิบัติงาน 
.    

4 4 

4 4.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการบริเวณสาธารณะและการใช้
เครื่องมือในการท าความสะอาด  
          4.1 บอกความหมายของบริเวณสาธารณะได้อย่างถูกต้อง 
          4.2 ระบุผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาดบริเวณสาธารณะได้ถูกต้อง 
          4.3 ยกตัวอย่างเครื่องมือในการท าความสะอาดบริเวณสาธารณะได้   
          4.4 อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบในการท าความสะอาดบริเวณได้ 

        4.5 สรุปเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาดบริเวณ
สาธารณะในที่ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

          4.6  เขียนขั้นตอนการท าความสะอาดบริเวณสาธารณะได้อย่าง
ถูกต้อง 
          4.7 เลือกใช้เครื่องมือในการท าความสะอาดได้เหมาะสมกับงาน 
          4..8 ปฏิบัติการท าความสะอาดในงานแม่บ้านบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ 
ในอาคารเรียนได้อย่างถูกต้อง 
         4.10 มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มี
ความสามัคค ีมีมนุษย์สัมพันธ์ มีเหตุมีผล             

6 
 

6 

5 5.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานส่วนอื่นของงานแม่บ้านโรงแรม 
        5.1 บอกงานส่วนอื่นนอกเหนือจากงานแม่บ้านได้อย่างถูกต้อง 
        5.2 ระบุความส าคัญของงานส่วนอื่นในงานแม่บ้านได้ถูกต้อง  
        5.3 อธิบายลักษณะการท างานของพนักงานห้องผ้าและซักรีดได้  
        5.4 ยกตัวอย่างงานส่วนอื่นของงานแม่บ้านได้อย่างถูกต้อง 
        5.5 อธิบายวิธีการท างานมินิบาร์ได้อย่างถูกต้อง 
           5.6 ใช้น้ ายาซักผ้าก าจัดรอยเปื้อนก่อนซักได้อย่างเหมาะสม 

6 6 
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        5.7 เปรียบเทียบงานศิลปกรรมประเภทวิจิตรศิลป์กับประยุกต์ศิลป์ได้
อย่างถูกต้อง 
        5.8 จ าแนกงานส่วนอื่นในโรงแรมที่เป็นส่วนหนึ่งของงานแม่บ้านได้
อย่างถูกต้อง 
        5.9  เขียนMind Map การท างานชองงานห้องผ้าซักรีด งานห้อง
ดอกไม้ งานมินิบาร์ได้ 
        5.10  มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ มี
ความสนใจใฝ่รู้ มีความกระตือรือร้น มีเหตุมีผล   

6 6.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของเอกสารงานบ้านโรงแรมและ
รายละเอียดของเอกสารงานแม่บ้านโรงแรม  
          6.1 บอกความหมายของเอกสารในแผนกแม่บ้านโรงแรมได้อย่าง
ถูกต้อง 
          6.2 บอกรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารงานแม่บ้านโรงแรมได้ถูกต้อง 
          6.3 บอกค าศัพท์ที่ใช้ในเอกสารงานแม่บ้านโรงแรมได้ถูกต้อง  
          6.4 อธิบายการจัดเอกสารภายในส านักงานแม่บ้านโรงแรมได้อย่าง
ถูกต้อง 
          6.5  ยกตัวอย่างรายละเอียดในเอกสารงานแม่บ้านโรงแรมได้อย่าง
ถูกต้อง 
          6.6  ยกตัวอย่างเอกสารรายงานรับแจ้งของหายได้อย่างถูกต้อง 
          6.7 วิเคราะห์รายละเอียดในเอกสารงานแม่บ้านโรงแรมได้อย่าง
เหมาะสม 
           6.8 แสดงการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ 
ถูกต้อง 
           6.9 มีเจตคติท่ีดี มีความสนใจใฝ่รู้ มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  
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7. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในงานแม่บ้านโรงแรม  
        7.1 บอกที่มาของสุขอนามัยและความปลอดภัยในโรงแรมได้อย่าง
ถูกต้อง 
        7.2 ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยในโรงแรมได้อย่างถูกต้อง 
           7.3 อธิบายขั้นตอนวิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในโรงแรมได้อย่าง
ถูกต้อง 
        7.4 ยกตัวอย่างอุบัติภัยที่เกิดในโรงแรมได้อย่างถูกต้อง  
        7.5 ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยในโรงแรมได้อย่างถูกต้อง 
        7.6 เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุได้อย่างสวยงาม 
        7.7 น าความรู้วิธีการป้องกันอุบัติภัยไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ           
        บูรณาการไปใช้กับรายวิชาอ่ืนได้อย่างถูกต้อง     
        7.8 ค้นคว้าวิธีป้องกันอุบัติภัยที่มาจากสาเหตุต่างได้อย่างถูกต้อง 
        7.9 มีเจตคติที่ดีเห็นความส าคัญของการศึกษาวิชางานแม่บ้านโรงแรม 

4 4 
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มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น ขยันอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ มีเหตุมีผล 
  

การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชานี้แบ่งเป็น   7  หน่วย   แยกได้     .7  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะด าเนินการ  ดังนี้ 
 
1. วิธีการ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลแยก เป็น  4   ส่วนโดย 

แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังนี้ 
  1.1 เจตคติ (คุณธรรมจริยธรรม)       20 คะแนน  หรือร้อยละ  20 
  1.2 งานปฏิบัติระหว่างภาคเรียน      20 คะแนน   หรือร้อยละ 20                 
 1.3 สอบกลางภาค       30 คะแนน  หรือร้อยละ 30 
 1.4 สอบปลายภาค                      30 คะแนน  หรือร้อยละ 30  

โดยจัดแบ่งน้ าหนักคะแนนในแต่ละหน่วยตามตารางหน้าถัดไป 
 
2. เกณฑ์ผา่นรายวิชา  ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง 

  2.1  คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ   50 
  2.2  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
  2.3  ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑ์ค่าระดับคะแนน 
    3.1  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2  ผู้ที่ไม่  ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับ
ค่าระดับคะแนน F 

3.2  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2  จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
     คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป                ไดร้ะดับคะแนน   A 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 75-79 ไดร้ะดับคะแนน  B+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  70-74 ไดร้ะดับคะแนน  B 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  65-69 ไดร้ะดับคะแนน  C+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  60-64 ไดร้ะดับคะแนน  C 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  55-59 ไดร้ะดับคะแนน  D+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  50-54 ไดร้ะดับคะแนน  D 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ       0-49 ไดร้ะดับคะแนน  F 
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ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 

เล
ขท

ีบ่ท
เรีย

น   คะแนนรายบทเรียนและน้ าหนักคะแนน 
 
 
 

ชื่อบทเรียน 

คะ
แน

นร
าย

หน
่วย

 

น้ าหนักคะแนน 

พุทธิพิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

คว
าม

รู้-
คว

าม
จ า

 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

สูง
กว่

า 

1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม 9 2 4 1 1 1 

2  การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 9 3 4 1 - 1 
3  การจัดห้องพัก  9 2 3 2 1 1 
4  การจัดการบริเวณสาธารณะ 8 2 3 2 - 1 
5  การจัดการงานส่วนอื่นของงานแม่บ้านโรงแรม 9 2 3 1 2 1 
6  เอกสารงานแม่บ้านโรงแรม 8 3 3 - 1 1 
7  สุขอนามัยและความปลอดภัยในงานแม่บ้านโรงแรม 8 2 3 2 - 1 
                   
        
        
        
ก คะแนนภาควิชาการ (พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย) 60      

ข 
คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เป็นการบูรณาการทุก
หน่วย) 

20 

 

ค คะแนนจิตพิสัย 20 
 รวมทั้งสิ้น 100 
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ก าหนดการสอน 
สัปดาห์ที่ วัน / เดือน คาบที่ รายการสอน หมายเหตุ 

1 4 พ.ย 2562 5-8 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม   

2 11 พ.ย 2562  5-8 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม  (ต่อ)  
3  18 พ.ย 2562  5-8 บทที่ 2 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม   
4 25 พ.ย 2562  5-8 บทที่ 2 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม (ต่อ)  
5 2 ธ.ค 2562  5-8 บทที่ 3 การจัดห้องพัก   
6 9 ธ.ค 2562   5-8 บทที่ 3 การจัดห้องพัก  ( ต่อ )  
7 16 ธ.ค 2562   5-8 บทที่ 4 การจัดการบริเวณสาธารณะ              
8  23 ธ.ค 2562 5-8 บทที่ 4 การจัดการบริเวณสาธารณะ (ต่อ)             
9 30 ธ.ค 2562  5-8                                สอบกลางภาค  
10 6 ม.ค 2563 5-8 บทที่ 4 การจัดการบริเวณสาธารณะ (ต่อ)   
11 13 ม.ค 2563 5-8 บททื่ 5 การจัดการงานส่วนอื่นของงานแม่บ้านโรงแรม    
12 20 ม.ค 2563   5-8 

 
บทที่ 5 การจัดการงานส่วนอื่นของงานแม่บ้านโรงแรม (ต่อ)  

13  27 ม.ค 2563 5-8 บทที่ 5  การจัดการงานส่วนอื่นของงานแม่บ้านโรงแรม (ต่อ)  
14 1 ก.พ 2563   5-8 บทที่ 6 เอกสารงานแม่บ้านโรงแรม      
15 8 ก.พ 2563    5-8 บทที่ 6 เอกสารงานแม่บ้านโรงแรม ( ต่อ )  
16 18 ก.พ 2563    5-8 บทที่ 7 สุขอนามัยและความปลอดภัยในงานแม่บ้านโรงแรม   
17 24 ก.พ 2563    5-8 บทที่ 7 สุขอนามัยและความปลอดภัยในงานแม่บ้านโรงแรม (ต่อ)  
18   สอบปลายภาค  
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