


»  บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ ำกัด ก่อตั้ง ขึ้น ในปี 2543 โดยคุณ
สุรชัย ชำญอนุเดช เข้ำมำเป็ น CEO และผู้ถือหุ้น ใหญ่ในปี 2554 
บริษัทด ำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ร้ำนสเต๊กเฮำส์ในห้ำงสรรพสินค้ำ แห่งแรก
ในประเทศไทย ภำยใต้ชื่อ แบรนด์ “ซำนตำเฟ่ ” (Santafe’) ซึ้ง เป็นชื่อ
เมืองหลวงในมลรัฐนิว แม็กซิโก ซึ่งมีเอกลักษณ์เด่นคือเป็นเมืองคำวบอย
เลี้ยงวัว และเป็นเมืองชุมสำยรถไฟ จึงน ำ Story ของรภไฟออกมำสร้ำง
ควำมแตกต่ำงจำกร้ำนสเต็กทัวไปที่มักใช้สัยญำลักษณ์ และสร้ำง 
Experience markting ออกแบบประสบกำรณ์ที่น่ำจดจ ำให้ลูกค้ำ ทั้ง
ด้ำนบรรยำกำศ รำคำ รูปลักษณ์อำหำร สร้ำงแบรนด์ให้มีบุคลิกขี้เล่น
เป็นกันเอง ท ำให้ลูกค้ำออกจำกร้ำนไปอย่ำงมีควำมสุขและพนักงำน
ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข (happiness well done) และเน้นจุดเด่นที่กำร
เลือกสรรวัตถุ คุณภำพดี และตั้งรำคำไม่สูงมำกเพื่อให้คุ้มค่ำต่อเงินของ
ลูกค้ำ  



» ประชุมนัดหมำยก ำหนดกำรต่ำงๆที่จะเข้ำปฎิบัติงำนสหกิจ
ศึกษำ 

» ศึกษำข้อมูล ประวัติควำมเป็นมำของร้ำนอำหำร 

» ศึกษำเกี่ยวกับอำหำร และวิธีกำรท ำอำหำร 

» สอบถำมเกี่ยวกับกฎระเบียบภำยในรำ้น 

» เตรียมควำมพร้อมทำงสภำพร่ำงกำย 

 



    แผนก พาสต้า 

» ท าอาหารจ าพวก พาสต้าและของทานเล่น 

» และเตรียมงานวัตถุดิบต่างๆ 



»ต ำแหน่ง เชคเกอร์ 

 มีหน้ำที่ ออกเมนูออเดอร์อำหำร 
และท ำเมนูอำหำรทำนเล่น ตรวจสอบ
ควำมเรียบร้อยของอำหำรและควำม
สะอำดของอำหำร 

 

 







»ต าแหน่ง หน้าเตา 

 มีหน้าที่ ผัดสปาเก็ตต้ีทุกชนิด และเครื่องเทศและ
ผัดเครื่องเครื่องเคียงของปลาดอลี่อบชสี 







»ต าแหน่ง เตาทอด 

 มีหน้าที่ ลงของทอดให้กับสเต้กและ
พาสต้า และดูแลของทอดไม่ให้ไหม้ ใช้
เวลาทอด 5 นาที และที่ส าคัญต้องลงของ
ทอดให้เพียงพอ 



 



» รอบเปิดร้าน 09.00 – 18.00 น 

 พนักงำนจะต้องเปลี่ยนของส ำหรับกำรขำยของในวันนั้น
ให้พร้อมทุกอย่ำงท ำควำมสะอำดร้ำน และจัดร้ำน เปิดไฟให้
เรียบร้อย เช็คคุณภำพของอำหำรทุกชนิด เพื่อให้รักษำคุณภำพ
ของอำหำรประเภทนั้นๆให้ลูกค้ำมำใช้บริกำรรบัประทำนเกิด
ควำมพึงพอใจแก่อำหำร  



» รอบกลาง11.00 – 20.00 น. 

 รอบนี้จะเป็นรอบที่มีลกูค้ำเขำ้มำใช้บริกำรพอประมำณ 
โดยต้องเตรียมของส ำหรบัประกอบอำหำร และมำอยู่หนำ้งำน
แทนคนเปิดร้ำนเพื่อให้คนเปิดร้ำนไปเตรียมงำนต่อ 

 



» รอบปิดร้าน 13.00 – 22.00 น. 

 ในรอบนี้จะมีลูกค้ำเข้ำมำใช้บริกำรเยอะที่สุด พนักงำน
จะต้องมีควำมรวดเร็ว แก้ปัญหำได้ดี พนักงำนจะต้องท ำควำม
สะอำดร้ำน เช็คจ ำนวนของที่เหลือให้รอบเช้ำ เพื่อเตรียมงำน
ก่อนกลับบ้ำนและหลังจำก 21.00 ท ำกำรปิดกำรขำยแล้ว เรำก็
ท ำควำมสะอำดเก็บของทุกอย่ำงลำ้ง 



» ด้ำนสังคม 

 - ฝึกกำรมีระเบียบ กำรเข้ำออกงำนที่ตรงต่อเวลำ กำร
แต่งกำยถูกต้องอยู่ในกฎระเบียบ 

 - ได้เรียนรู้กำรอยูร่่วมกับคนจ ำนวนมำกในร้ำนอำหำร 
และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีด ี

 - รู้จักช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำน  

 - กำรประพฤติตนสุภำพ เรียบร้อย พูดจำสุภำพ 
อ่อนหวำนใช้ค ำพูดให้ถูกกำลเทศะ 



» ด้ำนทฤษฎ ี

 - ได้เรียนรู้กระบวนกำรต่ำงๆ ภำยในร้ำนอำหำร 

 - ได้ทรำบถึงกำรท ำงำนในครัว กำรแบ่งหน้ำที่ในแต่ละ
ต ำแหน่ง และกำรผลิตอำหำร 

 - กำรเรียนใช้อุปกรณเ์ครื่องมอืต่ำงๆ ที่แตกต่ำงจำกใน
ห้องเรียน   



» ด้ำนปฎิบัติ 

 -ได้ลงมือท ำอำหำรให้ลูกค้ำได้รับประทำนจริง 

 - รู้จักแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ และปัญหำได้ดี 

 - เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมำะสม เช่น กำรใช้มีดให้ถูกกับ
ลักษณะวัตถุดิบนั้นๆ  

 - ท ำให้เรำมีควำมคล่องแคล่วและวอ่งไว  



» 1. ได้ลงมือปฏิบัติในสถำนที่ประกอบจริง 

» 2. ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ในแต่ละแผนก 

» 3. ได้รับควำมรู้นอกเหนือจำกต ำรำเรียน 

» 4. ฝึกฝนให้เรำมีควำมรับผิดในหน้ำที่ของตัวเองมำกยิง่ขึ้น 

» 5. ได้น ำควำมรู้จำกต ำรำเรียนไปใช้ในกำรปฏิบตัสถำนที่
ประกอบจริง 

» 6. ฝึกฝนให้เรำมีวินัยเรื่องของกำรตรงต่อเวลำ 

» 7. ฝึกเรำมีควำมกล้ำแสดงออก เพื่อพบปะผู้คน 



» พบปัญหำในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนซึ่งเกิดขึ้นได้จำก กำรขำด
ควำมเข้ำใจในระบบงำน ขำดทักษะ ในกำรท ำงำน ควำม
กังวลในกำรท ำงำน และควำมผิดพลำดในกำรท ำงำน แต่เมื่อ
ได้พบปัญหำแล้วควรที่จะรีบแก้ไขปัญหำนั้นอย่ำงทันถ่วงที 
เพื่อให้งำนสำมำรถด ำเนินต่อไปจนส ำเร็จลุล่วง ซึ่งพบว่ำมี
ปัญหำกำรปฎิบัติงำนดังนี้ 

 



» กำรขำดควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน 

 ในระยะแรกของกำรท ำงำนหรือปรับเปลี่ยนแผนกงำน 
มักจะเกิดควำมเข้ำใจผิดในกำรท ำงำนอยู่บ่อยครั้ง จึงท ำให้เกิด
ข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำนหรือปัญหำนั้นอำจน ำไปสู่ลูกค้ำ
ได้ ในกำรแก้ ไขปัญหำ เรำควรสอบถำมหัวหน้ำงำนหรือ
ผู้ปฏิบัติงำนที่อยู่ในบริเวณนั้น งำนในหน้ำที่นี้มีขั้นตอนอย่ำงไร
บ้ำง หรืออีกวิธีหนึ่ง สำมำรถทบทวนเอกสำรกำรท ำงำน ในแต่
ละแผนกนั้น จะมีเอกสำรปฏิบัติงำนประจ ำแผนก ในเอกสำรจะ
อธิบำยขั้นตอนและหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนทุกขั้นตอนอย่ำง
ละเอียด 

 



» ควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน 

 พนักงำนได้รับมอบหมำยให้ปฎิบัติงำนทำงด้ำนกำรท ำ
พำสต้ำมีจ ำนวนน้อยแต่ออเดอร์จ ำนวนมำก ท ำให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรออกรำยกำรอำหำรกำรแก้ไขในกรณีนี้คือ จะแบ่ง
พนักงำนเสิร์ฟออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะเป็นผู้ที่อ่ำนเมนู
ออเดอร์และท ำเมนูที่ไม่ไช่เมนูผัด ส่วนอีกกลุ่มจะเป็นผู้ที่มีหน้ำที่
ผัดสปำเกตตี้อย่ำงเดียว เพื่อควำมรวดเร็วและไม่วุ่นวำย 

 



» อำหำรออกช้ำกว่ำมำตรฐำน 

 ในกรณีนี้จะต้องให้พนักงำนบริกำรกลำ่วกับลกูค้ำวำ่ 
“รอสักครู่คะ่/ครับ” ในแต่ละโต๊ะที่ยังไม่ได้รับอำหำร เพื่อให้
ลูกค้ำทรำบว่ำ พนักงำนนั้นรับรู้แล้ว และที่ส ำคัญจะต้องจดจ ำ
ว่ำมีลูกท่ำนใดหรือโต๊ะใดบ้ำงที่ยังไม่ได้รับอำหำร 

 
















