บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ ฝ่ ายครัวการบิน สุ วรรณภูมิ บริษัทการบินไทย จากัด
(มหาชน)

รู ปที่ 3.1 ฝ่ ายครัวการบิน สุ วรรณภูมิ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
การบินไทย สายการบินแห่ งชาติ
บริ ษทั การบินไทย จากัด ( มหาชน ) เป็ นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดาเนิน
กิ จการในด้านการบิ นพาณิ ช ย์ใ นประเทศ และระหว่า งประเทศ ในฐานะสายการบิ นแห่ ง ชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจของชาติ ที่ดาเนิ นกิจการแข่งขันกับต่างประเทศ ในธุ รกิจการบิน
โลก และเป็ นรัฐวิสาหกิจที่สามารถทากาไรต่อเนื่ องเรื่ อยมา ทั้งยังได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ ให้
อยูใ่ นระดับสายการบินชั้นนาของโลกเสมอมา
ครัวการบินไทย
ครั วการบินไทย (อังกฤษ: THAI Catering Service) เริ่ มดาเนิ นกิจการเมื่อวันที่ 20 เมษายน
พ.ศ. 2503 โดยเช่าโรงซ่ อมบารุ งรักษาเครื่ องบิน และอาคารเล็กอย่างละหนึ่ งหลัง ภายในบริ เวณท่า
อากาศยานกรุ ง เทพ ที่ ดอนเมื องเป็ นแห่ ง แรก เพื่ อท าการผลิ ตและให้บ ริ ก ารอาหารชนิ ดต่ า ง ๆ
สาหรับสายการบินไทย และสายการบินอื่นอีกมากกว่า 50 สายการบิน
สานักงานของครัวการบินไทย มีสองแห่ งคือ อาคารขนาดใหญ่บนพื้นที่ 90, 000 ตาราง
เมตร ภายในบริ เวณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่ งใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย เพื่อ
ผลิ ตอาหารสาหรับรองรับในส่ วนของสายการบินไทย และคาสั่งจากลูกค้าทุกสายการบิน โดย
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ปั จจุบนั มีกาลังการผลิตอาหารจานวนมากกว่า 87, 000 มื้อต่อวัน ส่ วนสานักงานอีกแห่ งหนึ่ ง ตั้งอยู่
ภายในบริ เวณท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อสนับสนุนการกลับมาเปิ ดดาเนิ นการบินอีกครั้ง ตลอดจน
รองรับความต้องการของเที่ยวบินภายในประเทศ รวมทั้งกิจการภาคพื้นดินอย่างการผลิตขนมอบ
(Bakery) และการจัดเลี้ยงต่าง ๆ โดยมีศกั ยภาพผลิตอาหารได้สูงสุ ด 49, 000 มื้อต่อวัน
ครั วการบิ นไทยมี ผลงานที่ส าคัญคื อ เป็ นผูด้ าเนิ นการผลิ ตและให้บริ ก ารอาหารและ
เครื่ องดื่ม แก่นกั กีฬาและเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 เมื่อปี พ.ศ.
2541, เฟสปิ กเกมส์ ครั้งที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2542 และกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 24 เมื่อปี พ.ศ.
2550 ที่กรุ งเทพมหานคร รวมถึงในงานไอฉิเอ็กซโป (Aichi Expo) เมื่อปี พ.ศ. 2548 ที่ประเทศญี่ปุ่น
ด้วย
ผู้เชี่ ยวชาญแห่ งการทาอาหารและการครัว

รู ปที่ 3.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญแห่งการทาอาหารและการครัว






ทีมงานครัวการบินผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหารนานาชาติและพ่อครัวได้รับรางวัล การผลิตและ
ประกอบอาหาร ครั วถู กแบ่ งการทางานเฉพาะส่ วนงานแต่ละส่ วนอย่า งชัดเจนเพื่อให้
เหมาะสมกับ การ ผลิ ต อาหารแต่ ล ะประเภท อัน ประกอบด้ว ยอาหารตะวัน ตก,
อาหารไทย, อาหารจีน, อาหารญี่ปุ่น, อาหารอินเดี ย และอาหารอาหรับ/อิสลาม ให้
สอดคล้องตามความต้องการที่ถูกระบุไว้
นวัตกรรมอาหารที่เราได้คิดค้นและปรุ งรสขึ้นนั้น เราได้นาจุดเด่นของเอกลักษณ์ของความ
เป็ นไทยเข้ามาสร้างสรรค์เป็ นเมนูอาหาร จานโปรดที่รสเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด
แก่ผโู ้ ดยสาร
ด้วยองค์ประกอบชั้นเลิ ศอย่างครบครัน ทั้งในส่ วนของที มงานผูป้ รุ งอาหารที่เปี่ ยมด้วย
ทักษะในการสร้างสรรค์, สิ่ งอานวยความสะดวกที่ทนั สมัย และทรัพยากรที่เพียบพร้อมยาก
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จะหาใครเทียบ, การคัดสรรเฉพาะวัตถุ ดิบที่ มีคุณภาพสู งสุ ดมาเป็ นส่ วนประกอบของ
อาหาร, การใช้เครื่ องเทศและสมุนไพรที่สดใหม่เป็ นเครื่ องปรุ ง จึงทาให้ครัวการบินก้าว
ไปสู่ ความเป็ นผูน้ าด้านการครัวสาหรับสายการบินของโลก
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งรายบุคคลและความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้
อย่างรวดเร็ ว

การจัดการคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร
ผลิตภัณฑ์ อาหารให้ บริการเที่ยวบิน
"คุณภาพ สุ ขลักษณะ และความปลอดภัยอาหาร เป็ นเป้ าหมายหลัก และความรับผิดชอบ
ของฝ่ ายครัวการบินฯ ในการผลิตอาหาร/บริ การเที่ยวบิน เพื่อส่ งมอบแก่ลูกค้าสายการบิน"
ฝ่ ายครัวการบินได้รับการรับรอง ระบบการจัดการคุณภาพ คือ ISO 9001, HACCP, GMP
รวมทั้ง ได้รับการรับรองระบบการจัดการอื่นๆ ได้แก่ Halal, Hal-Q, OHSAS 18001, ISO 14001
และมี นโยบายในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ให้ดียงิ่ ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อความ
มัน่ ใจและประทับใจของลูกค้าที่รับบริ การ
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ฝ่ ายครัวการบิน จัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่ให้บริ การบนเครื่ องบิน ตาม
มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารสากล (International Food Safety) ซึ่ งเป็ น “ความรับผิดชอบ
ของผูผ้ ลิตต่อลูกค้า ผูบ้ ริ โภค และสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)” และ อยูใ่ นจิตสา
นึกของผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน ขณะเดียวกัน ก็ใส่ ใจในการตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะ ของลูกค้า
สายการบิ นต่างๆทัว่ โลก รวมทั้ง พยายามพัฒนาคุ ณภาพ มาตรฐาน ด้านสุ ขลักษณะและความ
ปลอดภัยอาหาร ให้ดียงิ่ ขึ้น อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ ก ารจัด การคุ ณ ภาพ สุ ข ลัก ษณะ และความปลอดภัย อาหาร เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ ฝ่ ายครัวการบินได้ประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลเชิงบูรณา
การ โดยนาระบบ GMP, HACCP, ISO 9001 มาใช้ในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
เพื่อให้มนั่ ใจในคุณภาพและบริ การที่เป็ นเลิศ สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบบริ การแก่ลูกค้า
การจัดการกระบวนการผลิ ต อยู่บนพื้นฐานของการจัดการเทคโนโลยีการผลิ ตอาหาร
“Refrigerated Food” โดยควบคุมกระบวนการให้เป็ น Cold Chain Production ตลอดทั้งห่ วงโซ่
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กระบวนการผลิตอาหาร (Food Production Chain) หลีกเลี่ยงการนาอาหารมาอยูใ่ นช่วงอุณหภูมิเขต
อันตราย (Danger Zone) เพื่อถนอมรักษาคุณภาพอาหารให้สดใหม่ ปลอดภัยต่อการบริ โภค มีการ
นาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพมาใช้
วิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ
เป็ นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็ นอันดับแรก ให้บริ การดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย
ภารกิจของบริษัทฯ








ให้บริ การขนส่ งทางอากาศอย่างครบวงจร ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยใส่
ใจในเรื่ องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และ การบริ การที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ และความพึงพอใจต่อลูกค้า
มีการบริ หารธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และโปร่ งใสด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตตามแนวทาง
ปฏิบตั ิที่เป็ นสากล และมีผลประกอบการที่น่าพอใจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ื อ
หุน้
สร้างสิ่ งแวดล้อมในการทางานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้พนักงานเรี ยนรู้
และทางานอย่างเต็มศักยภาพ และภูมิใจที่เป็ นส่ วนร่ วมในความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะเป็ นสายการบินแห่งชาติ

นโยบายของบริษัทฯ
ดาเนินงานในฐานะที่เป็ นสายการ บินแห่ งชาติ เป็ นตัวแทนของประเทศไทย ในการดารง
รักษาและเพิ่มพูนสิ ทธิ ดา้ นการบิน ร่ วมส่ งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แสวงหาและ
เพิ่มพูนรายได้ ทั้งในรู ปเงินบาท และเงินตราต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังดาเนิ นการส่ งเสริ มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ ให้มีทกั ษะ และวิชาชีพที่เป็ นมาตรฐานสากล รวมถึงส่ งเสริ มพัฒนา
เทคโนโลยีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ในการบินพาณิ ชย์ของโลก ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังมุ่งเผยแพร่ วฒั นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของประเทศไทย สู่ สายตาชาวโลกอย่างต่อเนื่อง
จรรยาบรรณของบริษัทฯ
ดาเนิ น งานหรื อประกอบธุ รกิ จบนพื้นฐานของความเป็ นธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจน
ปกป้ องรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯ และตระหนักในคุณค่าของพนักงาน โดยยึด
หลักว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่สาคัญและเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ พนักงานทุกคนจึงมีส่วน
ร่ วม และสนับสนุ นความสาเร็ จของบริ ษทั ฯเพื่อบรรลุ จุดประสงค์ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ ได้กาหนดข้อ

20

พึงปฏิบตั ิต่าง ๆ เพื่อเป็ นหลักในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งกาหนดจริ ยธรรมใน
การดาเนินธุ รกิจโดยทัว่ ไป ดังนี้
1. ปฏิบตั ิต่อลูกค้าและผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม ซื่ อสัตย์ สุ จริ ตและรักษา
ผลประโยชน์ของลูกค้าทุกคน
2. ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมือง โดยวางตัวเป็ นกลางเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ
3. ดาเนินธุ รกิจบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
4. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยคานึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.1.1 รายละเอียด ฝ่ ายครัวการบิน สุ วรรณภูมิ บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
เปิ ดบริ การ : พ.ศ. 2549
ที่อยู่ : 333/4 หมู่ 1 ต.หนองปรื อ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-692-1000
เว็บไซต์ : www.thaicatering.com
3.1.2 แผนทีต่ ้งั ฝ่ ายครัวการบิน สุ วรรณภูมิ บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)

รู ปที่ 3.3 ภาพแผนที่ต้ งั ฝ่ ายครัวการบิน สุ วรรณภูมิ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
สายการบินเป็ นไปอย่างราบรื่ น ซึ่ งแต่ละหน่ วยธุ รกิจจะต้องมีการดาเนิ นงานที่สอดคล้อง
กันอย่างเป็ นระบบเพื่อให้เครื่ องบินสามารถเดิ นทางจากสถานี ตน้ ทางถึ งสถานี ปลายทางตรงตาม
กาหนดเวลาที่ระบุในตารางบิน ด้วยความสะดวกรวดเร็ ว และปลอดภัย ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วย
สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริ ษทั ฯพร้อมทั้งสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การทั้งนี้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ อง
โดยตรงกับการขนส่ งมีรายละเอียดการให้บริ การ ดังนี้
ธุรกิจการบริการคลังสิ นค้ า
ให้บริ การจัดการคลังสิ นค้า ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ ท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานภูเก็ต โดยการดาเนินงานจัดการคลังสิ นค้าประกอบด้วย การจัดการ
เก็บรักษาชัว่ คราวและการเคลื่อนย้ายสิ นค้าทัว่ ไป สิ นค้าที่ตอ้ งได้รับการดูแลพิเศษ เช่น สิ นค้าสด
สัตว์ที่ยงั มีชีวติ วัตถุมีค่า กาให้บริ การขนส่ งสิ นค้าที่ตอ้ งการควบคุมอุณหภูมิเป็ นพิเศษ
ธุรกิจการบริการลูกค้ าภาคพืน้
ให้บ ริ การอานวยความสะดวกโดยตรงกับ ผูโ้ ดยสารตั้งแต่เข้ามาสู่ ท่ าอากาศยาน ผ่า น
ขั้นตอนต่างๆ จนเข้าสู่ ตวั อากาศยาน จากตัวอากาศยานสู่ ภาคพื้น ในเที่ยวบินทั้งขาเข้า-ขาออก โดย
ให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสารของบริ ษทั ฯและผูโ้ ดยสารของสายการบินลูกค้า
ธุรกิจการบริการอุปกรณ์ ภาคพืน้
ให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน อานวยความสะดวกบริ เวณลานจอดอากาศยาน ให้กบั
บริ ษทั ฯ และ สายการบินลูกค้า ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีความปลอดภัยสู งสุ ด มีความพร้อม
สามารถทาการบินเข้า-ออก ได้ตรงเวลา
ธุรกิจครัวการบิน
ดาเนิ นการในการผลิ ตอาหารสาหรับบริ การผูโ้ ดยสารทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่าง
ประเทศของบริ ษทั ฯ บริ การผูโ้ ดยสารของสายการบินชั้นนาอื่นๆ ดาเนิ นธุ รกิจภาคพื้นที่เกี่ยวข้อง
กับอาหาร เช่น ภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ร้านเบเกอรี่ Puff & Pie การให้บริ การจัดเลี้ยง
ทั้งในและนอกสถานที่ และร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน
กิจการอืน่ ๆ
ในส่ วนของกิ จการอื่นๆ ที่สนับสนุ นการขนส่ ง ได้แก่ฝ่ายช่าง การบริ การอานวยการบิน
การจาหน่ ายสิ นค้าปลอดภาษีบนเครื่ องบิน การจาหน่ ายสิ นค้าที่ระลึ ก และบริ การเครื่ องฝึ กบิน
จาลอง
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กิจการขนส่ งทางอากาศ
บริ ษทั ฯ เป็ นสายการบินแห่ งชาติ ที่ให้บริ การด้านการขนส่ งทางอากาศ ทั้งการบริ การ
ขนส่ งผูโ้ ดยสาร บริ การขนส่ งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์เป็ นกิจการหลักซึ่ งได้พฒั นาการ
ขนส่ งไปสู่ ภูมิภาคต่างๆ
กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
กิ จ การขนส่ ง ผูโ้ ดยสารมี เ ป้ าหมายในการพฒัน าตลาดและเครื อ ข่ า ยเส้ น ทางบิ น อย่า ง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นขีดความสามารถและดาเนิ นการ
พัฒนาท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิให้เป็ นศูนย์กลางการบิน(Hub) ที่สาคัญของภูมิภาค

รู ปที่ 3.4 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร

23

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กร
รู ปแผนผังองค์กรของแผนกกองการขายและบริ การ ฝ่ ายครัวการบิน สุ วรรณภูมิ

คณะกรรมการบริ หาร
ธุรกิจครัวการบิน
(CEM)

ฝ่ ายครัวการบิน
DC ประธานฝ่ ายครัวการบิน
CS สาหนักงานกรรมการผูจ้ ดั การ
DC-N ฝ่ ายพัฒนาการตลาดและการปฏิบตั ิการ

CQ กองประกันคุณภาพ

CF กองการขายและบริ การ

CY กองการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

CQ-G แผนกควบคุม

CF-R แผนกขายและ

CY-P แผนกวางแผน

คุณภาพและสุขอนามัย

บริ การภาคพื้น

การตลาด

CQ-S แผนกมาตรฐาน
ความปลอดภัย
ชีวอนามัย

CF-G แผนกขายและ

CY-D แผนกพัฒนา

บริ การสายการบิน

ธุรกิจ

ตารางที่ 3.1 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารขององค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.5 ตาแหน่งงานนางสาวเบญจมาศ สรโยธิน
ชื่อนักศึกษา

นางสาวเบญจมาศ สรโยธิน

แผนก

กองการขายและบริ การ

ตาแหน่ง

Airline Sales and Service Staff

ระหว่างวันที่

11 พฤษภาคม 2558 – 28 สิ งหาคม 2558

-

พิมพ์รายการอาหรเพื่อใช้ในการทดสอบอาหารโดยจัดวางให้ตรงกับอาหารตามป้ ายชื่ อ

-

ตรวจเช็ดเอกสารใส่ รายละเอียดให้ถูกต้อง

-

ตรวจเช็ครายการอาหารของแต่ละเดือน

-

หาต้นทุนของรายการอาหารและเช็คให้ถูกต้อง

-

รับโทรศัพท์

-

ถ่ายเอกสาร

-

คียข์ อ้ มูลลงในโปรแกรม

-

ทดสอบอาหารชิมรสชาติอาหาร ผลไม้ ขนม

-

อุ่นอาหารที่ใช้ในการทดสอบอาหาร

-

ชงชากาแฟให้กบั ลูกค้าที่เข้าร่ วมทดสอบอาหาร

-

จัดโต๊ะอาหารในการทดสอบอาหารแต่ละครั้ง

-

ถ่ายรู ปอาหารเพื่อนารู ปไปใส่ ใน Menu Spacification
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ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.6 ตาแหน่งงานนางสาวพิมพ์รภัส สังสี เหลือบ
ชื่อนักศึกษา

นางสาวพิมพ์รภัส สังสี เหลือบ

แผนก

กองการขายและบริ การ

ตาแหน่ง

Airline Sales and Service Staff

ระหว่างวันที่

11 พฤษภาคม 2558 – 28 สิ งหาคม 2558

-

พิมพ์รายการอาหรเพื่อใช้ในการทดสอบอาหารโดยจัดวางให้ตรงกับอาหารตามป้ ายชื่ อ

-

หารู ปอาหารเพื่อใส่ ใน Meal Plan

-

ถ่ายเอกสาร

-

รับโทรศัพท์

-

จัดโต๊ะอาหารในการทดสอบอาหารแต่ละครั้ง

-

ถ่ายรู ปอาหารเพื่อนารู ปไปใส่ ใน Menu Spacification

-

ตรวจเช็ครายการอาหารให้ถูกต้องของแต่ละเดือน

-

คียข์ อ้ มูลใส่ ลงในโปรแกรม

-

ทดสอบอาหาร รสชาติอาหาร ผลไม้ ขนม

-

อุ่นอาหารที่ใช้ในการทดสอบแต่ละครั้ง

-

ชงชากาแฟให้กบั ลูกค้าที่เข้าร่ วมทดสอบอาหาร

-

ส่ งเมลตอบกลับลูกค้า
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.7 พนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณอุทุมพร สมใจวงษ์
ตาแหน่งงาน : Assistant Manager
3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 28 สิ งหาคม 2558
การปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน
การปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน นักศึกษาโครงการสหกิจ ทางบริ ษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน) โดยฝ่ ายครัวการบิน สุ วรรณภูมิ ได้กาหนดเวลา เข้า-ออกงาน ในแต่ละวัน คือ ช่วงเวลา
8.00-17.00 น. จะมีหวั หน้างานหรื อพี่เลี้ยงคอยดูแลควบคุม และบอกหน้าที่ของการทางาน
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3.7 ตารางขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

พ.ค.58

มิ.ย.58

ก.ค.58

ส.ค.58

1.กาหนดหัวข้อในการศึกษา
ทาโครงงาน
2.รวบรวมข้อมูลการทาวุน้ น้ า
ข้าวโพดธัญพืชสาหรับ
ผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน
3.วางแผนงานที่จะปฏิบตั ิ
4.ลงมือปฏิบตั ิ
5.จัดทาเอกสาร
6.ส่ งเอกสารโครงงานให้ที่
ปรึ กษาตรวจ
ตารางที่ 3.2 ตารางขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ก.ย.58

