บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปภาพที่ 3.1 โรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ไซด์
แหล่งทีม่ า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml
ชื่อสถานประกอบการ: โรงแรมไอบิส กรุ งเทพฯ ริ เวอร์ไซด์
ที่ ต้ ัง : 27 ซอยเจริ ญนคร17 ถนนเจริ ญนคร แขวงบางล าภู ล่ า ง เขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร 10600
โทร: (+66)2/6592888
แฟ็ กซ์: (+66)2/6592889
3.2 ข้ อมูลทัว่ ไปของโรงแรม

รู ปภาพที่ 3.2 โลโก้โรงแรมไอบิส กรุ งเทพฯ ริ เวอร์ไซด์
แหล่งทีม่ า https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hotel_Ibis_logo_2012.png
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รู ปภาพที่ 3.3 แผนที่โรงแรมไอบิส กรุ งเทพฯ ริ เวอร์
แหล่งทีม่ า http://www.tripchiangmai.com/แผนที่/โรงแรม-ไอบิส-กรุ งเทพ-ริ เวอร์ไซด์.html
โรงแรมไอบิส กรุ งเทพฯ ริ เวอร์ ไซด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2010 ปั จจุบนั ก่อตั้ง
มาแล้วเป็ นเวลา 8 ปี เป็ นโรงแรมระดับคุ ม้ ค่าสาหรับธุ รกิ จและการพักผ่อน โรงแรมตั้งอยู่ติดกับ
แม่น้ าเจ้าพระยา พร้ อมให้บริ การห้องพักที่สะดวกสบายบริ การอันอบอุ่นและราคาคุ ม้ ค่า ผูเ้ ข้าพัก
สามารถเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของแม่น้ าที่แสนผ่อนคลาย บริ การอาหารตลอด 24 ชัว่ โมงและ
สถานที่ จดั ประชุ ม โดยโรงแรมอยู่ห่างจากท่า เรื อเพี ยง 150 เมตร คุ ณจึ งสามารถเที่ ย วชมแม่ น้ า
เจ้าพระยา และสถานที่ ท่องเที่ ยวใกล้เคี ยงได้โดยง่ าย มี บริ การรั บส่ งฟรี จากโรงแรมไปยังสถานี
รถไฟฟ้ าบีทีเอสกรุ งธนบุรี ซึ่ งสามารถเดินทางไปยังห้างสรรพสิ นค้าและสถานบันเทิงต่างๆได้
คุ ณสามารถนั่ง เรื อล่ องแม่ น้ า เจ้า พระยาไปยังสถานที่ ส าคัญของกรุ งเทพมหานคร เช่ น
วัดอรุ ณฯ วัดโพธิ์ พระบรมมหาราชวังอันตะการตา ปากคลองตลาดและแหล่ งช้อปปิ้ งมากมาย
รวมถึงแหล่งช้อปปิ้ งริ มน้ าและแหล่งท่องเที่ยวเชิงไลฟ์ ไตล์อย่างเช่น เอเชี ยทีค นอกจากนี้ ยงั อยูใ่ กล้
สถานี รถไฟฟ้ าตั้งอยู่ใจกลางเมืองเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ในเมืองหลวงอันมีชีวิตชี วาและทันสมัย
อย่า งกรุ ง เทพมหานคร พบกับ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า ดึ ง ดู ด ใจ พระราชวัง อันงดงามที่ แ ฝงตัว อยู่
ท่ามกลางเมืองที่พลุกพล่าน เดินทางไปแหล่งช้อปปิ้ งได้ง่ายมีร้านอาหารระดับโลกมากมายห่ างจาก
คุณไม่กี่กา้ ว
3.3 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.3.1 ห้องพัก
โรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ไซด์มีหอ้ งพักจานวน 266 ห้อง ห้องพักสาหรับผูท้ ี่มีขอ้ จากัด
ด้านการเคลื่อนไหว 3 ห้อง ห้องพักสาหรับครอบครัว 12 ห้อง และห้องที่เชื่ อมต่อกัน 12 ห้องอีกทั้ง
ยังมีบริ การเตียงเสริ มในห้องสาหรับเด็ก
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3.3.1.1 ห้องสแตนดาร์ ดแบบเตียงคู่ 1 เตียง ห้องสแตนดาร์ ดดี ไซน์ทนั สมัยและได้รับการ
ออกแบบมาเป็ นอย่างดี มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับใช้สอย มีเตียงคู่แสนสบาย 1 เตียง โต๊ะ ทีวี
LCD ที่มีช่องดาวเทียมนานาชาติ บริ การ WiFi อินเทอร์เน็ต (ฟรี ) ตูเ้ ย็น เครื่ องชงชาและกาแฟ

รู ปภาพที่ 3.4 ห้องสแตนดาร์ ดแบบเตียงคู่ 1 เตียง
แหล่งทีม่ า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml
3.3.1.2 ห้องสแตนดาร์ ด 2 เตี ย งเดี่ ย ว วิวแม่ น้ า ห้องสแตนดาร์ ด 2 เตี ย งเดี่ ยวให้ความ
สะดวกสบาย พร้อมด้วยทัศนี ยภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของแม่น้ าเจ้าพระยา และห้องพัก ฟรี สาหรับ
เด็ก 2 คน อายุต่ากว่า 12 ปี ที่ใช้หอ้ งร่ วมกับผูป้ กครอง มีส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ สาหรับอาหารเช้า

รู ปภาพที่ 3.5 ห้องสแตนดาร์ ด 2 เตียงเดี่ยว วิวแม่น้ า
แหล่งทีม่ า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml
3.3.1.3 ห้องแฟมิ ลี่ 1 เตี ย งคู่และ 1 เตี ยงสองชั้น รู ้ สึกเหมื อนอยู่ในบ้านที่ มีห้องแบบ
ครอบครัวกว้างขวาง เป็ นที่พกั อาศัยสาหรับครอบครัว มี 1 เตียงคู่ 1 เตียงสองชั้น เครื่ องเล่นเกม ของ
เล่นเด็ก วิวแม่น้ ากว้าง บริ การ WiFi และสิ่ งอานวยความสะดวกทั้งหมดของห้องสแตนดาร์ ด และ
ห้องพัก ฟรี สาหรับเด็ก 2 คน อายุต่ากว่า 12 ปี ที่ใช้ห้องร่ วมกับผูป้ กครอง มีส่วนลด 50 เปอร์ เซ็นต์
สาหรับอาหารเช้า
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รู ปภาพที่ 3.6 ห้องแฟมิลี่ 1 เตียงคู่และ 1 เตียงสองชั้น
แหล่งทีม่ า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml
3.3.2 ห้องอาหารและบาร์
3.3.2.1 ห้องอาหาร Taste เป็ นห้องอาหารหนึ่งเดียวของโรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ
เวอร์ ไซด์ ตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้นล่างของโรงแรม ที่นี่จะได้เปรี ยบเรื่ องบรรยากาศที่อยู่ริมสระว่ายน้ าของ
โรงแรม และริ ม แม่ น้ า เจ้า พระยา โดยทางโรงแรมแบ่ งโซนไว้ 2 แบบทั้ง indoor และ outdoor
ห้องอาหาร Taste จะเปิ ด 3 เวลา คือ Breakfast, lunch, Dinner มีท้ งั ไลน์บุฟเฟต์และอาหารอลาคาส
แต่มีความพิเศษที่จะมีบุฟเฟ่ ต์นานาชาติและอาหารทะเลในช่วง Dinner อีกด้วย

รู ปภาพที่ 3.7 ห้องอาหาร Taste
แหล่งทีม่ า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml

รู ปภาพที่ 3.8 ห้องอาหาร Taste
แหล่งทีม่ า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml
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3.3.2.2 บาร์ ทางโรงแรมจะมีบริ การบาร์ จานวน 2 จุด คือ LOBBY BAR และบาร์
ด้านสระน้ าให้บริ การเครื่ องดื่มและเบียร์ นานาชาติมากมาย พร้อมด้วยขนมขบเคี้ยวทุกวันตลอด 24
ชัว่ โมง ให้คุณเพลิดเพลินที่บาร์ หรื อนาไปรับประทานที่หอ้ งพัก

รู ปภาพที่ 3.9 LOBBY BAR
แหล่งทีม่ า https://www.booking.com/hotel/th/ibis-bangkok-reverside.th.html

รู ปภาพที่ 3.10 บาร์ บริ เวณสระน้ า
แหล่งทีม่ า https://www.mu-ku-ra.com/2017/07/Ibis-Bangkok-Riverside.html
3.3.3 รถรับส่ ง ทางโรงแรมบริ การรถรับส่ งไปยังสถานีรถไฟฟ้ า BTS ให้บริ การตั้งแต่ 6
โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม

รู ปภาพที่ 3.11 รถรับส่ ง
แหล่งทีม่ า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml
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3.3.4 บริ การนวดไทยและสปา

รู ปภาพที่ 3.12 ศาลาไทยบริ การนวด
แหล่งทีม่ า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml
3.4 ตาแหน่ ง และลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาวเพ็ญประภา กลัดกุหลาบ
รหัสนักศึกษา
:
5902000007
คณะ
:
ศิลปศาสตร์
สาขาวิชา
:
การโรงแรม และการท่องเที่ยว
ตาแหน่ง
:
ผูช้ ่วยกุ๊ก
ช่วงเวลาในการทางาน :
07.00 น. – 16.00 น. และ 11.00 น. – 20.00 น.
งานที่ได้รับมอบหมาย :
ฝ่ ายสนับสนุนงานในครัว
- เติมไลน์บุฟเฟ่ ต์อาหารเช้า
- เก็บไลน์บุฟเฟ่ ต์อาหารเช้า
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- ออกไลน์อาหารกลางวัน
- หัน่ ผัก ผลไม้เตรี ยมตั้งไลน์บาร์สลัด
- ปั้ นข้าวทาซูชิ
-เรี ยงชีสใส่ จาน
- ผสมน้ าผลไม้
- ช่วยครัวเบเกอรี่ เรี ยงครัวซองค์ เดนิชและทาหน้าเค้ก
- เรี ยงหน้าขนมไทย
- ขายออเดอร์ ครัวเย็น เช่น คลับแซนวิช, ซี ซ่าสลัด, เบอเกอร์
- ทาพิซซ่าขายออเดอร์ อลาคาส

ชื่อ-นามสกุล
:
รหัสนักศึกษา
:
คณะ
:
สาขาวิชา
:
ตาแหน่ง
:
ช่วงเวลาในการทางาน :
งานที่ได้รับมอบหมาย :
- เติมไลน์อาหารเช้า
- เก็บไลน์อาหารเช้า
- เรี ยงครัวซองค์&เดนิช
- ทาพานาคอตต้า

นางสาวภาณุชนาถ ชูสาโรง
5902000011
ศิลปศาสตร์
การโรงแรม และการท่องเที่ยว
ผูช้ ่วยกุ๊ก
07.00 น. – 16.00 น. และ 11.00 น. – 20.00 น.
ฝ่ ายสนับสนุนงานในครัว
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- ทามูสช็อคโกแลต&สตอเบอร์รี่
- ทาใส้เค้กต่างๆ
- แต่งหน้าเค้ก
- ทาครี มบลูเล่
- ขายออเดอร์ พิซซ่า
- ตีแป้ งกล้วยทอด
- จัดขนมไทย
- ช่วยครัวไทยขายออเดอร์
- ช่วยงานครัวเย็น
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

1. นางอุมาภรณ์ ชะลอเลิศ ตาแหน่ง กุ๊กครัวเย็น

2. นางสาวปรี ยนันท์ มัลลิพิชยั กุล ตาแหน่ง กุ๊กครัวเบเกอรี่
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3.6 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษาข้อมูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ
โดยการสังเกตถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้โดยนามาทาเป็ นหัวข้อ
โครงงานสหกิจศึกษา
3.7.2 เขียนโครงร่ างรายงาน
เขี ยนหัวข้อโครงงานเพื่ อนาเสนออาจารย์ที่ป รึ กษาและพนักงานพี เลี้ ยงเพื่อขอ
คาแนะนาและร่ างเอกสารโครงงานให้กบั โครงงานสหกิจศึกษา
3.7.3 เก็บรวบรวมข้อมูล
จัดการเก็บข้อมูลและวิธีการแก้ไขปั ญหาจากคาแนะนาของพี่เลี้ ยงและค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต
3.7.4 วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการนาวิธีการแก้ไขปั ญหาและนาแก้วมังกร โยเกิ ร์ต นมและขนมปั งโฮลวีทที่
เป็ นสิ่ งเหลือใช้มาแปรรู ป
3.7.5 ทดลองทาเมนู ชีสเค้กแก้วมังกรเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake)
จัดเตรี ยมวัตถุ ดิบและอุปกรณ์ ในการทา ชี ส เค้กแก้วมังกรเพื่อสุ ขภาพ (Healthy
Pitaya Cheesecake) พร้อมกับร่ วมกันปฏิบตั ิ
3.7.6 จัดทาแบบสอบถาม
หลังจากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทดลองทา ชี สเค้กแก้วมังกรเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Pitaya
Cheesecake) เรี ยบร้อยแล้วจึงจัดทาแบบสอบถามขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพของ ชี สเค้กแก้ว
มังกรเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) โดยการให้พนักงานแผนกครัว จานวน
20 คน เป็ นผูท้ าการประเมิน
3.7.6. สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเตรี ยมนาส่ ง
3.7.7. นาเสนออาจารย์
นารายงานส่ งอาจารย์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและรับข้อเสนอแนะเพื่อนามาแก้ไข
3.7.8 ส่ งรายงานรู ปเล่มและนาเสนองานต่ออาจารย์และโครงการสหกิจศึกษา
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ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ พฤษภาคม 61 มิถุนายน 61
1.ศึกษาข้อมูล
2.เขียนโครงร่ างรายงาน
3.เก็บรวบรวมข้อมูล
4.วิเคราะห์ขอ้ มูล
5.ทดลองทา
6.จัดทาแบบสอบถาม
7.สรุ ปและเขียนรายงาน

กรกฎาคม 61 สิ งหาคม 61

