
 

แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน  หน่วยที่ 1 หน้า 1/2 

 วิชา วิชา การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
รหัสวิชา 30701 2003 

เวลาเรียนรวม 72 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย อุตสาหกรรมโรงแรมกับงาน แม่บ้าน 
 
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 
1.   งานใดในแผนกแม่บ้านที่โรงแรมบางแห่งอาจแยกการบริหารออกไป 
ก. งานห้องผ้า                                       
ข. งานห้องซักรีด 
ค. งานพนักงานต้นห้อง                            
ง. งานห้องดอกไม้ 
2.   รายได้จากมินิบาร์จัดเป็นรายได้ของแผนกใด 
ก. แผนกแม่บ้าน                                     
ข. แผนกจัดเลี้ยง 
ค. แผนกการขายและการตลาด                  
ง. แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
3.   งานหลักท่ีสำคัญของแผนกแม่บ้านคือ 
ก. งานทำความสะอาดห้องพัก                  
ข. งานทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ 
ค. งานพนักงานต้นห้อง                           
ง. งานห้องผ้า 
4.   Butler เป็นงานที่เก่ียวข้องกับงานใด 
ก. ดูแลงานในห้องซักรีด                          
ข. ดูแลงานในห้องผ้า 
ค. ดูแลงานบริการทั่วไปให้กับแขกพิเศษ      
ง. ผู้เชี่ยวชาญด้านการซักรีด 
5.   Wake Up Call  เป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกใด 
ก. แผนกแม่บ้าน                                    
ข. แผนกต้อนรับ 
ค. แผนกโทรศัพท์                                  
ง. แผนกบัญชี 
6.   แผนกแม่บ้านมีความสัมพันธ์ในงานกับแผนกใดมากที่สุด 



ก. แผนกบุคคล                                      
ข. แผนกบริการส่วนหน้า 
ค. แผนกจัดซื้อ                                     
ง. แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
7.   ตำแหน่งงานใดที่โรงแรมมักหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมมาทำงานได้ยาก 
ก. งานซักรีด                                        
ข. งานห้องผ้า 
ค. งานพนักงานต้นห้อง                           
ง. งานช่าง 
8.   งานใดในแผนกแม่บ้านที่ใช้วิธีการจ้างบุคคลภายนอกให้ช่วยดูแล 
ก. งานซักรีด                                        
ข. งานห้องผ้า 
ค. งานสวน                                          
ง. งานห้องดอกไม้ 
9.   ข้อใด ไม ่เกี่ยวข้องกับฝ่ายห้องพัก     
ก. แผนกต้อนรับ                                   
ข. แผนกบำรุงรักษา 
ค. แผนกแม่บ้าน                                   
ง. แผนกอาคันตุกะสัมพันธ์ 
10.  โรงแรมที่มีแขกชาวต่างชาติเข้าพักเป็นส่วนใหญ่  ควรเลือกพนักงานแม่บ้านที่มีคุณสมบัติแบบใด 
ก. ภาษาต่างประเทศดี                            
ข. รูปร่างหน้าตาดี 
ค. มีบุคลิกดี                                         
ง. มีกิริยามารยาทดี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน  หน่วยที่ 5 หน้า 1/2 

 วิชา วิชา การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
รหัสวิชา 30701 2003 

เวลาเรียนรวม 72 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การจัดการห้องพักและพ้ืนที่ สาธารณะ 
 
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

 
1. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของแผนกแม่บ้าน 
ก. มีความพร้อมในการต้อนรับ 
ข. ช่วยเพิ่มรายได้ให้โรงแรม 
ค. รักษาทรัพย์สินของโรงแรม 
ง. รักษาทรัพย์สินของแขก 
2. ข้อใดไม่ใช่งานหลัก ในความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน 
ก. ทำความสะอาดและบำรุงรักษา 
ข. ฝึกอบรมพนักงาน 
ค. การขายห้องพักให้กับนักท่องเที่ยว 
ง. การเขียนรายงาน 
3. คุณสมบัติใดที่พนักงานแผนกแม่บ้านจะต้องมีเป็นอันดับแรก 
ก. การมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน 
ข. กริยามารยาทที่ดี 
ค. ความสะอาดเรียบร้อยของร่างกาย 
ง. ความพร้อมที่จะทำงาน 
4. แผนกแม่บ้านจะดูแลรับผิดชอบความสะอาดในทุกส่วนของโรงแรมยกเว้นส่วนใด 
ก. สำนักงาน 
ข. ร้านค้าเช่าในโรงแรม 
ค. บริเวณสาธารณะ 
ง. ห้องครัว 
5. ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. แผนกแม่บ้านเป็นแผนกหนึ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้แขกได้ 
ข. งานในแผนกแม่บ้านจัดเป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญละทักษะเฉพาะอย่าง 
ค. การเป็นพนักงานแม่บ้านที่ดีต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรมและต้องมีมารยาทที่ดี 
ง. จรรยาบรรณวิชาชีพมีความจำเป็นและต้องยึดถือเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น 
 



6. จากรูปภาพ ข้อใดชัดเจนที่สุด 
 

 
ก. รถเข็นแม่บ้าน 
ข. อุปกรณ์การทำความสะอาด 
ค. รถเก็บผ้า 
ง. รถเก็บถังน้ำ 
7. จากรูปภาพเป็นเตียงแบบใด 

 
ก. Single  
ข. Double 
ค. Twin 
ง. quadruple 
 



8. จากรูปคือเตียงแบบใด 

 
Q.  
จากรูปคือเตียงแบบใด 
ก. Single  
ข. Double 
ค. Twin 
ง. Triple 
 
9. จากรูปคือเตียงแบบใด 

 
ก. Single  
ข. Double 
ค. Twin 
ง. Triple 
 
 
 



10. ธุรกิจโรงแรมแบ่งออกเป็นกี่ส่วน 
ก. 1 ส่วน 
ข. 2 ส่วน 
ค. 3 ส่วน 
ง. 4 ส่วน 
11. ข้อใดคุณสมบัติและลักษณะสำคัญของพนักงานในแผนกแม่บ้าน 
ก. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 
ข. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี 
ค. มีความรู้และประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 
ง. อารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่าย 
12. (Executive Housekeeper) คือตำแหน่งใด 
ก. หัวหน้าแผนกแม่บ้าน 
ข. หัวหน้าแม่บ้าน 
ค. พนักงานดูแลห้องพัก 
ง. หัวหน้าห้องผ้า 
13. (Linen Room Supervisor) คือตำแหน่งใด 
ก. หัวหน้าห้องดอกไม้ 
ข. หัวหน้าแผนกแม่บ้าน 
ค. หัวหน้าแม่บ้าน 
ง. หัวหน้าห้องผ้า 
14. เตีงขนาด 60x80 นิ้ว คือเตียงประเภทใด 
ก. Queen Sized Bed 
ข. Double Bed 
ค. Twin Bedded Room 
ง. King Sized Bed 
15. บริเวณสาธารณะที่แม่บ้านไม่ต้องรับผิดชอบ 
ก. พ้ืน 
ข. ลานจอดรถ 
ค. กระจก 
ง. หน้าโรงแรม 
 
 
 



16. จากรูปคืออุปกรณ์การทำความสะอาดใด 

 
ก. ไม้กวาดทางมะพร้าว 
ข. ไม้กวาดหยากไย่ 
ค. ไม้กวาดดอกหญ้า 
ง. ไม้กวาดขนไก่ 
17. จากรูปคืออุปกรร์การทำความสะอาดใด 

 
ก. ไม้กวาดทางมะพร้าว 
ข. ไม้กวาดหยากไย่ 
ค. ไม้กวาดดอกหญ้า 
ง. ไม้กวาดขนไก่ 
18. จากรูปคืออุปกรณ์การทำความสะอาดใด 
 

 
 
ก. ไม้กวาดทางมะพร้าว 
ข. ไม้กวาดหยากไย่ 
ค. ไม้กวาดดอกหญ้า 
ง. แปรงขัดพ้ืน 



19. แม่บ้านควรหยุดใชเ้ครื่องทำความสะอาดต่าง ๆ ทันทีเมื่อมีอาการใด 
ก. น้ามันรั่ว,ไฟรั่ว 
ข. มีกลิ่นเหม็นไหม้ 
ค. ชำรุด 
ง. ถูกทุกข้อ 
20. ข้อใดไม่ใช่ผ้าที่ใช้ในห้องพักแขก 
ก. ปลอกหมอน 
ข. ผ้าปูที่นอน 
ค. เสื้อคลุมอาบน้ำ 
ง. ผ้าปูโต๊ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) หน่วยที่ 7 หน้า 1/1 
 วิชา การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
รหัสวิชา 30701 2003 

เวลาเรียนรวม 72 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย การส่ือสารภาษาองักฤษพ้ืนฐาน งานแมบ่า้นโรงแรม 
 
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
1.   พนักงานแม่บ้านจะขออนุญาตแขกทำความสะอาดห้องพัก ต้องพูดว่าอย่างไร 
ก. Excuse me.Housekeeper Cloud I make up your room?                                          
ข. Can I clean your room? 
ค. I’m sorry, I’ll cleanup for you?                                     
ง. May I come in? 
2.   Guest : The television does not working 
      Housekeeper: ………………………………………..  
ก. What’s the problem, sir?                                          
ข. The water in the toilet room keeps running. 
ค. I’m sorry to hear that.                                          
ง. Thank you so much. 
3.  Housekeeper: ………………………………………..  
     Guest  : Yes Can someone help me with luggages? 
ก. Are you check in, sir? 
ข. Are you  checking out, sir?                                        
ค. I’ll get the bell boy for you.                             
ง. I’m sorry. 
4.   เมื่อแขกกล่าวขอบคุณ พนักงานแม่บ้านจะตอบกลับอย่างไร 
ก. Thank you.                                     ข. Ok. 
ค. Never mind.                                    ง. You’re welcome. 
5.   Housekeeper: Excuse me,madam.Is this your ring? 
      Guest          : Oh yes  Where did you find it? 
      Housekeeper: ………………………………………… 
ก. I’m afaird .over there.                       ข. I’m sorry. I’ll do it right away,sir. 
ค. Near the sink.                                  ง.  It’s all right.            
  
ให้นักศึกษาเขียนแปลประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 



6. I’ll clean everything up. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
7. I’ll change it. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
8.I’ll mop it up. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
9.I’ll bring a new one. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
10.I’ll use the vacuum cleaner on it. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
11.The light bulb is broken. It needs replacing. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
12.The floor hasn’t been cleaned. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
13.ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉันจะไปทำความสะอาดให้ค่ะ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
14. ขอโทษค่ะ จะเรียกช่างมาซ่อมให้ค่ะ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
15. ดิฉันจะเอาอันใหม่ไปเปลี่ยนให้ค่ะ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
16. out of order 
……………………………………………………………………………………………………….. 
17.early make – up 
……………………………………………………………………………………………………….. 
18. Stay  over 
……………………………………………………………………………………………………….. 
19.Complimentary 
……………………………………………………………………………………………………….. 
20.Sleeper 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 


