


ประวัต ิ minor group 

      บริษัทมีพัฒนาการมายาวนาน จากจุดเร่ิมต้นของไมเนอร์ กรุ๊ป ในปี 2510 ด้วยการก่อตัง้บริษัทโฆษณาและ
บริษัทให้บริการท าความสะอาดส านักงาน และจุดเร่ิมต้นของไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล 

ในปี 2521 ด้วยการเปิดโรงแรมรอยัลการ์เด้น รีสอร์ท พัทยา ระหว่างการ
เดนิทางจนถงึปัจจุบัน บริษัท ได้เผชญิกับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็น
วกิฤตการณ์ทางการเงนิในเอเชีย เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง โรคระบาด 
และภัยธรรมชาต ิแต่ทุกครัง้ บริษัทกส็ามารถก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่าง
แขง็แกร่ง กว่าเดมิ และสามารถขยายธุรกจิให้เตบิโตและประสบ
ความส าเร็จได้อย่างต่อเน่ือง 



ประวัต ิ minor group 

         จากโรงแรมเพียงแห่งเดียวและร้านอาหารหน่ึงสาขาเม่ือ
ประมาณ 40 ปีที่แล้ว ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนลได้ขยายธุรกิจ 
จนปัจจุบันมีโรงแรมในเครือกว่า 150 แห่ง ร้านอาหาร กว่า 2,000 
สาขา และจุดจ าหน่ายสินค้ากว่า 390 แห่ง ภายใต้แบรนด์ที่
หลากหลาย จากเงินลงทุนเพียงกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐ และ
พนักงานเพียงไม่ก่ีคนในประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัทมีมูลค่าตาม
ราคาตลาดมากกว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีพนักงาน
มากกว่า 66,000 คนใน 32 ประเทศ 

 

 



ซซิซ์เล่อร์  ปัจจุบันเป็นแบรนด์ของ บริษัท  ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
(มหาชน) (“MINT”) ซซิซ์เล่อร์เป็นร้านอาหารประเภทสเตก็ ซีฟู๊ด และสลัด 
สไตล์ตะวันตก มีสาขาอยู่ทั่วโลก โดย มร. เดล จอห์นสัน และภรรยา เฮเลน 

ก่อตัง้สาขาแรกขึน้ที่เมืองคลูเวอร์ รัฐแคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2501 
ส าหรับช่ือซซิซ์เล่อร์ มีที่มาจากเสียง "ฉ่า" ของสเตก็ เมื่อเสร์ิฟบนกะทะร้อน  



วัตถุประสงค์จากการฝึกสหกิจศึกษา 



• ใน พ.ศ. 2509 มร. 
จอห์นสัน ได้เสนอ
ขายกิจการร้านซิซซ์
เล่อร์ ให้กับ มร. จมิ
คอลลินส์ ซึ่งภายหลัง
กลายเป็นเจ้าของ
กิจการแฟรนไชส์ที่
ใหญ่ที่สุดของธุรกจิ
ฟาสต์ฟู้ดในฝ่ัง
ตะวันตกของ
สหรัฐอเมริกา 



• ใน พ.ศ. 2528 ซิซซ์เล่อร์ได้ขยายธุรกจิไปถงึประเทศออสเตรเลีย โดยการด าเนินงานของ 
บริษัท คอลลินส์ ฟู้ด สาขาแรกตัง้อยู่ที่เมืองแอนเนอร์เลย์ รัฐควีนส์แลนด์ ก่อนที่จะขยาย
สาขากระจายไปทั่วรัฐควีนส์แลนด์ นิวเซาท์เวลล์ ออสเตรเลียเหนือ และออสเตรเลีย

ตะวันตกในปัจจุบัน 



• ส าหรับในประเทศไทย บริษัท เอส แอล อาร์ ที จ ากัด ในเครือบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) ได้น า "ซซิซ์เลอร์" เข้ามาในประเทศไทยและเปิดสาขาแรกที่ อาคารฟิฟฟ์ตีฟิ้ฟฟ์ 
พลาซ่า (Fifty Fifth Plaza) สุขุมวทิ 55 (ปิดบริการแล้ว) ใน พ.ศ. 2535 และได้ขยายสาขา

เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 



• ซิซซ์เล่อร์เป็น
ร้านอาหาร
ประเภทสเตก็ ซีฟู้ด 
และสลัด สไตล์
ตะวันตก โดยเป็น
ร้านอาหารแรกที่ได้
น า  
สลัดบาร์มา
ให้บริการลูกค้า จน
เป็นที่ รู้จักกันอย่าง
กว้างขวาง  



• ซซิซ์เล่อร์ได้มีการพัฒนาเมนูอาหารอย่าง
ต่อเน่ือง ปัจจุบันนีซ้ซิซ์เล่อร์มีอาหาร
หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสเตก็เนือ้ 
ไก่ หมู ซีฟู้ด ทัง้ย่างหรือทอด ให้เลือก
หลากหลายรายการ ตามความต้องการของ
ลูกค้า และใส่ใจลูกค้า โดยยังมีเมนูส าหรับ
เดก็ ให้เลือกมากมาย 



• นอกจากนีซ้ซิซ์เลอร์ ยังมีสาขาต่างประเทศมากมาย   
 



สหรัฐอเมริกา 



ออสเตรเลีย  



ญ่ีปุ่น 



จีน 



เมนู Side dish เปลีย่นได้ 

• แม้ว่าภาพในเมนูหลักที่ให้
เลือกจะมีภาพประกอบ
กับ ข้าว เฟรนฟราย มัน
อบ หรือแม้แต่ผักย่างก็
ตาม เราสามารถขอ
เปลี่ยนเป็นอะไรกไ็ด้ใน 4 
อย่างนีท้ี่เราชอบได้ โดย
ไม่เสียเงนิเพิ่ม โดยแต่ละ
เมนู Side Dish ของที่น่ี
ก็ไม่ธรรมดา เร่ิมจาก 

 



• เมนู ข้าว Sizzler 
Organic Rice อาหาร 
Side Dish ที่มกิซ์จาก
ข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพ
ถงึ 5 สายพันธ์ุ ซึ่งเป็น
ฝีมือการปลูกอย่างเอาใจ
ใส่ของเกษตรกรภาค
อีสาน แหล่งเพาะปลูกข้าว
อนิทรีย์ขึน้ช่ือในบ้านเรา
ทางร้านใช้ข้าวหุงด้วยน า้
สตอ็กสูตรพเิศษของทาง
ร้านที่ผ่านการเค่ียวมาเป็น
อย่างดี เสร์ิฟร้อนๆให้ทาน
คู่กันกับ สเตก็  

 



• ส่วนมันอบ ถ้าหากเลือกทาน
เมนูนี ้เราจะได้ทานมันอบทัง้
หัว เสิร์ฟมาพร้อมกับเนยที่
ก าลังละลายอยู่ด้านบน  ถ้า
ใครไม่ชอบทานเนย กส็ามารถ
ขอแยกหรือไม่ใส่เลยกไ็ด้ เมนู 
Side Dish สุดท้ายของที่น่ี 
คือ ผักย่าง ผักย่างที่น่ีจะเสร์ิฟ
มาในจานสเตก็พร้อมราดน า้
สลัดสูตรพเิศษของทางร้าน
ช่วยเพิ่มรสชาตอิาหารให้เข้า
กันมากขึน้ 

 



• แต่ส าหรับคนไม่ชอบทานผักย่าง
ราดน า้สลัดกส็ามารถแจ้ง
พนักงานให้แยกน า้สลัดออกได้ 
แต่ปัจจุบันซิซซ์เล่อร์ ได้เปลี่ยน
จากผักย่าง เป็นข้าวเหนียว แล้ว
ถ้าใครยังไม่ชอบ Side Dish 
ทัง้ 4 อย่างนี ้สามารถขอ
เปลี่ยนเป็น Cheese Toast 2 
ชิน้แทนได้โดยไม่ต้องเสียเงนิเพิ่ม
อีกด้วย เรียกได้ว่า สามารถเลือก
เอาตามใจชอบได้เลย 

 



• หลังจากส่ังอาหารเรียบร้อย พนักงานกจ็ะเสร์ิฟ Cheese toast (ชีสโทส) ให้ได้ทานฟรี 1 ชิน้
ต่อ 1 ท่าน ซึ่งที่ น่ีขึน้ชื่อเร่ือง Cheese Toast มาก ถือว่าเป็นเมนู Signature ของร้านเลยก็
ว่าได้ ขนมปังรูปสามเหล่ียมที่ทาด้วยชีสหนาๆ อบให้เหลืองกรอบด้วยความร้อนในอุณหภูมแิละ
เวลาที่พอเหมาะ เสิร์ฟให้ทานตอนร้อนๆ แต่จะให้อร่อยกว่านัน้ต้องคว ่าหน้าชีสลงให้ตัวชีส
สัมผัสลิน้เพื่อรับรสชาตชีิสกรอบๆ ที่ก าลังละลายในปากจนได้ความหอมของชีสกันเลยทีเดียว 

 



• หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่า 
ที่น่ียังให้บริการสลัดบาร์อิ่มไม่
อัน้ ฟรี! เม่ือคุณส่ังสเตก็จานใด
แบบใดก็ได้ คุณสามารถทาน
สลัดบาร์ ที่มีผักและอาหาร
หลากหลายชนิดให้คุณได้เลือก
มิกซ์ มากถงึ 60 อย่าง โดยสลัด
บาร์ของ Sizzler นีจ้ะแยก
ออกเป็น 4 โซน 

 



• โซนผัก – ที่ Sizzler มีผัก
ให้เลือกเยอะมากจนคดิไม่ถงึ 
มีทัง้แบบมกิซ์มาให้เลยกับผัก
สดๆ ปลอดสารพษิที่ปลูกโดย
เกษตรกรไทยและบางชนิด
น าเข้ามาจากต่างประเทศให้
เลือกมกิซ์กันตามใจชอบ แต่
มีสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่
เคยรู้มาก่อนว่า ที่จริงแล้วผัก
สลัดของ Sizzler นัน้จะมี
การเปล่ียนเมนูทุกๆ 3 เดือน 
เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
และอยากให้ทุกคนได้ลอง
ทานผักใหม่ๆกันอีกด้วย 

 



• โซนน า้ซุป – ในโซนนีจ้ะมีซุปให้เลือก
ทัง้หมด 3 ซุป มีทัง้ซุปเหด็, ซุปต้มย า
ไก่ และซุปพเิศษประจ าเดือน ที่
หลายๆคนอาจจะไม่ทราบกันว่า ซุป
ประจ าเดือนของที่น่ี มีทัง้ซุปหวัหอม 
ซุปฟักทอง ซุปฮ้อทแอนด์ซาว และซุป
หอยลาย หมุนเวียนเปล่ียนมาให้ทุก
คนได้ลองชิมเมนูใหม่ๆกัน ท าใหม่
แบบวันต่อวันและตัง้อยู่ในอุณหภมิู
ตามมาตรฐานที่ทางร้านก าหนดไว้เพื่อ
รักษาระดับความร้อนให้ซุปคงรสชาติ
ความอร่อยอยู่ตลอดเวลา 



วัตถุประสงค์จากการฝึกสหกจิศกึษา 
 

1.ได้รับประสบการณ์จริงตามสาขาวิชาที่
เรียน 

2.สามารถคิดเป็น ท าเป็น จัดการและแก้ปัญหาได้ 



วัตถุประสงค์จากการฝึกสหกจิศกึษา 
 



5.ได้ฝึกทกัษะวิชาชีพและทกัษะชีวิต มีความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงานมาก 

วัตถุประสงค์จากการฝึกสหกจิศกึษา 
 





หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงาน 
 



หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงาน 
 แผนกบริการ 



หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงาน 
 



รูปการปฎบิัตงิานแผนก Hot side 



รูปการปฎบ้ิตงิานแผนก Hot side 





การปฏิบัตงานแผนก Service 



การปฏิบัตงานแผนก Service 





การปฏิบัตงานแผนก Salad Bar  



การปฏิบัตงานแผนก Salad Bar  











ขอจบการน าเสอนเพียงเท่านีค่้ะ 


