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บทที ่1 

บทน ำ 

1.ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั เมดดรีมมิน แห่งประเทศไทย (Maidreamin Thailand) เป็นบริษทัของเมดคาเฟ่แห่ง
แรกของประเทศไทย โดยอยู่ในภายใตบ้ริษทัใหญ่ท่ีช่ือวา่ Neodelight International เป็นเมดคาเฟ่
อนัดบั1 ท่ีมี16 สาขาจากประเทศญ่ีปุ่ นโดยมีแนวคิดและการบริการท่ีไม่เหมือนใครมีเมดมาบริการ
และเอนเตอร์เทรนใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงเป็นความแปลกใหม่ของประเทศไทย โดยมีประเภทอาหารเป็น
อาหารญ่ีปุ่ น ของหวาน และอาหารอีกมากมาย ท่ีตกแต่งดว้ยความน่ารัก ทุกๆ เมนู  

ในระหวา่งท่ีฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาผูจ้ดัท าไดมี้โอกาส ฝึกปฏิบติังานในต าแหน่ง
ประสานงาน มีหนา้ท่ีในการแปลขอ้มูลการท างานลงในโปรแกรมของเมคาเฟ่ โดยโปรแกรมน้ีจะ
เช่ือมโยงกบัสาขาอ่ืนในประเทศญ่ีปุ่ นดว้ย ในส่วนดา้นการกรอกขอ้มูล จะตอ้งแปลขอ้มูลจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษเพื่อท่ีจะใหบ้ริษทัในประเทศญ่ีปุ่ นเขา้ใจในขอ้มูลน้ีดว้ย ซ่ึงจากการ
วิเคราะห์ผลขอ้มูลจากนกัศึกษาฝึกงานมกัมีปัญหาเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัวิธีการ
ท าอาหาร และค าศพัทเ์ฉพาะในดา้นการบริการ ซ่ึงจ าเป็นท่ีตอ้งใชภ้าษาองักฤษใหถู้กตอ้งเพื่อลด
ผิดพลาด และความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล ดงันั้นเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท า
โครงงาน  

“การแปลขอ้มูลเพื่อการน าเสนอ” ซ่ึงเน้ือหาในโครงงานเล่มน้ีจะประกอบไปดว้ย ขั้นตอนการ
เตรียมขอ้มูลในการแปลเน้ือหาลงในโปรแกรม ซ่ึงเป็นการแปลเน้ือหาเก่ียวกบั ขั้นตอนการ
ท าอาหาร ขอ้มูลการท างาน ขอ้มูลระบบของร้านอาหาร การบริการ และค าศพัทท่ี์ใชใ้นการแปล
ขอ้มูล ซ่ึงเป็นการสร้างประโยชน์ใหก้บัพนกังานทุกคนในการท าความเขา้ใจ ตรวจสอบขอ้มูลได้
ครบถว้นและการใชค้  าศพัทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.2 วัตถุประสงค์ในกำรท ำโครงงำน  

1.2.1 เพื่อฝึกการวางแผนการจดัขอ้มูลต่าง ๆ 

1.2.2 เพื่อใหไ้ดศึ้กษาการแปลค าศพัทเ์ฉพาะของการท าอาหาร และการบริการ  
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1.3 ขอบเขตของโครงำน 

โครงงานน้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1.3.1 การวางแผนการจดัเก็บขอ้มูล 

1.3.2 การแปลเน้ือหา 

1.3.3 ค าศพัทด์า้นการท าอาหารและการบริการ  

ขอบเขตระยะเวลาการท าโครงงาน ตั้งแต่ วนัท่ี14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.
2561 

1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 นกัศึกษาฝึกงานสหกิจมีล าดบัการท างาน การวางแผนงานใหเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนด  

1.4.2 พนกังานและนกัศึกษาฝึกงานสหกิจทราบเก่ียวกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษต่างๆ ท่ีใชใ้น
การท าอาหารและการบริการ 

 

 



 

บทที่ 2 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การจดัการท าโครงงานหัวขอ้ “การแปลขอ้มูลเพื่อการน าเสนอ”  

ผูจ้ดัท าไดน้ าหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและด าเนินการดงัน้ี  

2.1 ความรู้ในการวางแผน  

 2.1.1 การวางแผนคืออะไร 

 คือ กระบวนการคิดก่อนลงมือท า เพื่อก าหนดแผนงานไวเ้ป็นการล่วงหนา้เพื่อผลส าเร็จท่ี
ตรงตามเป้าหมาย เม่ือวางแผนแลว้เราก็ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวจ้ากนั้นจึงตรวจสอบเสร็จแลว้จึงท า
การประเมินผลเพื่อท าการพฒันาต่อไป  

 2.1.2 ประโยชน์และความส าคัญของการวางแผน 

 การวางแผนนั้นช่วยลดความไม่แน่นอน ช่วยใหก้ารจดัการตามหนา้ท่ีเป็นไปได้
โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ รู้หนา้ท่ี ใครรับผิดชอบ หากมีการวางแผนท่ีดีก็มีความส าเร็จไปคร่ึง
ทาง ยงัท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ และยงัท าใหค้าดคะเนส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้นได ้โดยสรุปไดว้า่ 
การวางแผนถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัของการบริหารท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพถือวา่
เป็นงานตั้งแต่เร่ิมแรกและเป็นงานท่ีต่อเน่ืองตลอด  

2.1.3 ประเภทของการวางแผน  

2.1.3.1 การวางแผนตามหนา้ท่ี เช่นแผนกิจกรรมต่าง ๆ แผนงานดา้นบุคคล ดา้นวิชาการ 
ดา้นงบประมาณ 

2.1.3.2 การวางแผนตามระดบัขององคก์าร เช่น แผนการจดัการของระดบัผูบ้ริหาร 

2.1.3.3 การวางแผนตามระยะเวลา เช่น ระยะสั้น ระยะยาว 

2.1.3.4 การวางแผนตามลกัษณะของแผน เช่น กลยทุธ์ ระเบียบ นโยบาย 
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2.2 ความรู้ในการรวบรวมข้อมูล 

 2.2.1 การรวบรวมข้อมูลคืออะไร  

การรวบรวมขอ้มูลในท่ีโครงงานเล่มน้ีกล่าวถึงก็คือ การน าขอ้มูลภายในองคก์รมาทั้งหมด 
เพื่อเรียบเรียงละน าไปเผยแพร่ใหก้บัคนในองคก์รไดท้ราบถึงวิธีการท างานในดา้นต่าง ๆ แผนการ
ท างาน ขอ้มูลขององคก์รในระดบัท่ีทุกคนในองคก์รจ าเป็นตอ้งทราบ  

 

2.3 ความรู้การแปล 

2.3.1 การแปลคืออะไร  

การแปล เป็นการถ่ายถอดความหมายของขอ้ความในภาษาหน่ึง ๆ ท่ีใชส่ื้อสาร ไปเป็นอีก
ภาษาหน่ึง โดยขอ้ความท่ีถ่ายทอดเป็นภาษาอ่ืนแลว้จะมีความเหมือนกบัขอ้ความในภาษาตน้ฉบบั ผู ้
ท่ีท าหนา้ท่ีแปลภาษา เรียกวา่ นกัแปล ส่วนผูแ้ปลภาษาโดยการฟังภาษาหน่ึง แลว้แปลเป็นค าพูดอีก
ภาษาหน่ึงทนัที เรียกวา่ ล่าม 

พจนานุกรม นิวเวบ็สเตอร์ ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการแปลในเร่ืองของภาษาไวด้งัน้ี 

translate : “to render into another language ; to interpret ; to explain by using other words; to 
express in other terms” ซ่ึงอาจสรุปไดว้า่ การแปล คือ 

1) การถ่ายทอดขอ้ความจาก ภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึง 

2) การตีความหมายหรือการท าใหเ้ขา้ใจความหมาย 

3) การอธิบายโดยใชถ้อ้ยค าส านวนอยา่งอ่ืน 

 2.3.2 ข้ันตอนการแปลข้อมูล  

การแปลขอ้มูลมีขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 จดัการวางรายช่ือขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นโปรแกรม โดยการแยกหมวด เป็น อาหาร
ประเภทต่าง ๆ ของหวาน น ้าป่ัน การเปิดครัว ปิดครัว การท าความสะอาด การดูแลรักษาส่ิงของ 
การใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรืออุปกรณ์การท าอาหาร การบริการลูกคา้ เอกสารท่ีใชใ้นการท างาน
ประจ าวนั 
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ขั้นตอนท่ี 2 ส่งรายช่ือท่ีตอ้งท าทั้งหมดไปยงับุคคลท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในกการดูแลใน
หวัขอ้ต่าง ๆ และรับขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ในรูปแบบภาษาไทย  

ขั้นตอนท่ี 3 น าขอ้มูลท่ีถูกส่งมาในรูปแบบภาษาไทย มาแปลเป็นภาษาองักฤษ และอพัเดต
เขา้สู่โปรแกรม 

2.4 ความรู้เกีย่วกบัการท าอาหาร 

 2.4.1 การท าอาหารคืออะไร 

 การท าอาหารของร้าน เมดดรีมมิน เปรียบสเหมือนการมอบความสุขและความแปลกใหม่
ใหก้บัผูรั้บบริการ อาหารทุกจานส่งผา่นความอร่อย ดว้ยความตั้งใจท าอาหาร ความใส่ใจ ความ
ละเอียดในการคดัสรรเลือกวตัถุดิบ ในการจดัแต่งหนา้ตาอาหารใหใ้หส้วยงามน่ารับประทาน 
เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บความสุขผา่นส่ิงเหล่านั้น โดยเฉพาะหนา้ตาของอาหารท่ีมีความพิเศษอยา่ง
มาก ตกแต่งหนา้ตาเมนูตามช่ือเมนู ให้จดจ าง่าย และดึงดูดผูรั้บบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

รูปท่ี 2.2 Seal Parfait 

รูปท่ี 2.3 Kero Parfait รูปท่ี 2.4 Kitten Parfait 

รูปท่ี 2.1 Unicorn Parfait 
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2.5วิวัฒนาการของอาหาร 

 วิวฒันาการของอาหารในแต่ละยคุสมยั แบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ก็คือ อาหารดั้งเดิม 
อาหารท่ีถูกปรับปรุง คือการเปลี่ยนวตัถุดิบหลกั เน่ืองจากหาไม่ได ้หรือเกิดจากการมีอาการแพ้
อาหารประเภทนั้น ๆ จึงน าวตัถุดิบอ่ืนมาทดแทน และสุดทา้ย อาหารฟิวชนั การฟิวชนัคือการ
รวมเขา้ดว้ยกนั เป็นการน าเอาอาหารอ่ืนมาประยกุตร์วมกนัใหเ้กิดอาหารชนิดใหม่ขึ้นมา โดยเกิด
จากการจินตานาการของเชฟ ซ่ึงเมนูอาหารของเมดดรีมมินมีการน าอาหารประจ าชาติของญ่ีปุ่ นมา
ท าให ้สวยงามและน่ารักตามคอนเซปตข์องร้าน เช่นการน าขา้วมาอดัในพิมพต์่าง ๆ และใชก้าร
ตกแต่งโดยสาหร่าย หรือผกัต่าง ๆใหอ้าหารดูมีชีวิตชีวามากขึ้น ซ่ึงเนน้เป็นเมนูอาหารท่ีใชแ้กง
กะหร่ีซ่ึงเป็นอาหารประจ าชาติของญ่ีปุ่ น 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 Kumatan รูปท่ี 2.6 Kuma Dremin 

รูปท่ี 2.7 Kuma Croquette Curry รูปท่ี 2.8 Kuma onsen 
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อีกทั้งยงัมีเมนูจานยกัษ ์ท่ีเป็นเมนูพิเศษจากทางร้าน ท่ียงัคงความน่ารักของหนา้ตาอาหาร
ไวเ้หมือนเดิม 

 
 

 ทางเมดดรีมมินจะมีเมนูพิเศษท่ีเปล่ียนทุก ๆเดือน เช่นเมนูของหวานจากผลไมต้ามฤดูกาล 
หรือเมนูตามเทศกาลในเดือนนั้น ๆ เมนูอาหารไทยท่ีเป็นการดึงดูดลูกคา้ต่างชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.9 เมนูจานยกัษ ์

รูปท่ี 2.10 เมนูอาหารไทย 
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รูปท่ี 2.11 เมนูประจ าเทศกาลวาเลนไทน์ 

รูปท่ี 2.12 เมนูเทศกาลคริสตม์าส 
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2.6 ความรู้เกีย่วกบัการบริการ 

 2.6.1 การบริการคืออะไร 

 การใหค้วามช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้นการบริการท่ีดี 
ผูรั้บบริการก็จะไดรั้บความประทบัใจ และช่ือชมองคก์ร ซ่ึงเป็นส่ิงดีส่ิงหน่ึงอนัเป็นผลดีกบัองคก์ร
ของเรา เบ้ืองหลงัการประสบความส าเร็จเกือบทุกงาน มกัพบวา่งานบริการเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุน
ดา้นต่าง ๆ เช่นงานประชาสัมพนัธ์ งานบริการวิชาการ เป็นตน้ ดงันั้นถา้บริการดี ผูรั้บบริการเกิด
ความประทบัใจ ซ่ึงการบริการถือเป็นหนา้เป็นตาขององคก์ร ภาพลกัษณ์ขององคก์รก็จะดีไปดว้ย 

 การบริการท่ีดีตอ้งเกิดขึ้นจากใจ เพราะการบริการเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูอ่ื้น
เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็ว สบายใจและพอใจ  

 หลกัการการบริการของเมดดรีมมินเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากทีสุด เพราะเป็นร้านท่ีมีจุดขายใน
เร่ืองการบริการเป็นการเอนเตอร์เทนใหก้บัลูกคา้ตั้งแต่การรับลกคา้เขา้ร้าน จนการส่งลูกคา้ออกจาก
ร้าน พนกังานทุกคนจะตอ้งสามารถรับลูกคา้เขา้มายงัในร้านท่ีเป็นดินแดนแห่งความฝัน ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง คือการพูดสคริปตอ้นรับของทางร้านโดยเฉพาะคือการจุดเทียนตอ้นรับลูกคา้เขา้สู้ดินแดน
แห่งความฝัน ลูกคา้ท่ีเขา้มาภายในร้านจะกลายเป็นการอยูใ่นดินแดนแห่งความฝันท่ีไม่ใช่แค่การนัง่
ทานอาหารในร้านอาหารธรรมดา 

 

 พนกังานทุกคน ตอ้งท าใหลู้กคา้มีความสุขอยา่งท่ีสุด ใหเ้สมือนเป็นดินแดนแห่งความฝันจริง ๆ 
ความแตกต่างของเมดหดรีมมิน ทุกคร้ังท่ีเสิร์ฟอาหารแก่ลูกคา้ จะมีการร่ายเวทยท่ี์ท าใหอ้าหาร
อร่อยยิง่ขึ้น ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งมาก  

รูปท่ี 2.13 เมนูประจ าเดือนเมษายน รูปท่ี 2.14 เมนูประจ าเดือนเมษายน 
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ในแต่ละเดือนทางเมดดรีมมินจะมีการจดั Event ตามตีมท่ีถูกก าหนดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความ
สนุกใหก้บัพนกังานและลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.17 รวมอีเวท้น์ต่าง ๆ 

รูปท่ี 2.15 ร่ายเวทยเ์พิ่มความอร่อย
ใหก้บัอาหาร 

รูปท่ี 2.16 จุดเทียนตอ้นรับลูกคา้เขา้
สู่ดินแดนแห่งความฝัน 
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จุดประสงคห์ลกัของเมดดรีมมิน คือการมอบความสุข ความสนุกสนาน และการเป็นส่วน
หน่ึงของดินแดนแห่งความฝัน โดยพนกังานทุกคน ผา่นการอบรม และฝึกงานในการบริการส าหรับ
ลูกคา้ในดินแดนแห่งความฝันเป็นอยา่งดี และหวงัวา่ ลูกคา้ทุกคนจะไดรั้บความสนุกสนาน 
ความสุข ท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของดินแดนแห่งความฝัน 



บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือ:  บริษทั เมดดรีมมิน (ไทยแลนด)์  Maidreamin Thailand 

444 Mbk Center (7 Fl., #A3-A4) Phayathai Rd, Wangmai, 
Pathumwan Bangkok 10330 

  โทรศพัท:์ 02-003-1616  

  Email:  maidreaminthai@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที3.1 โลโกส้ัญลกัษณ์ของ เมดดรีมมิน 

รูปที 3.2 แผนท่ีแสดงต ำแหน่งท่ีตั้งของบริษทัเมดดรีมมิน ไทยแลนด ์ 

mailto:maidreaminthai@gmail.com
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

 บริษทัเมดดรีมมิน (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดด้ ำเนินกิจกำรเปิดร้ำนอำหำรแนวเมดคำเฟ่ เตม็
รูปแบบเป็นเจำ้แรกท่ีแระเทศไทย ช่ือร้ำนวำ่ Maidramin (เมดดรีมมิน) ภำยใต ้Concept ‘ดินแดน
แห่งควำมฝัน’ กลุ่มลูกคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำรเป็นผูท่ี้มีควำมช่ืนชอบในวฒันธรรมญ่ีปุ่ น ซ่ึงเหมำะกบัทุก
เพศ ทุกวยั ดว้ยกำรบริกำรท่ีมีรูปแบบพิเศษกวำ่ร้ำนอ่ืน ท ำใหร้้ำนมีลกัษณะเหมือนเป็น Community 
เลก็ ๆ ส ำหรับคนท่ีช่ืนชอบในวฒันธรรมต่ำง ๆของญ่ีปุ่ น และไดมี้โอกำสมำพบปะแลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์กนัเก่ียวกบัเร่ืองต่ำง ๆ เช่น อนิเมะ มงังะ ไอดอล คอสเพลย ์นกัสะสมโมเดล โคเวอร์
แดนซ์ เกมเมอร์ เป็นตน้ 

 

ความเป็นมาบริษัท 

Maidreamin เปิดตวัขึ้นในปี 2008 และใชเ้วลำเพียง 3 ปี ก็สำมำรถขึ้นเป็นอนัดบัหน่ึงของ
วงกำรธุรกิจเมดคำเฟ่ ปัจจุบนัท่ีประเทศญ่ีปุ่ นนั้น มีสำขำทั้งหมด 17 สำขำ ตำมเมืองต่ำง ๆ ไดแ้ก่ 
Akihabara Shibuya Shinjuku Nakano Osaka Nagoya และสำขำท่ีประเทศไทยไดเ้ร่ิมจดทะเบียน
ธุรกิจแบบนิติบุคลเม่ือวนัท่ี 3 กนัยำยน 2555 โดยสำขำแรกเปิดใหบ้ริกำรในเดือน เมษำยน 2556 ใน
ศูนยก์ำรคำ้เกตเวยเ์อกมยั ชั้น M และเปิดสำขำท่ี 2 เม่ือเดือน มิถุนำยน 2558 ในศูนยก์ำรคำ้ MBK 
CENTER ชั้น 7 และในอนำคตก ำลงัจะมีกำรขยำยสำขำท่ีประเทศสหรัฐอเมริกำอีกดว้ย 
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานองค์กร 

 บริษทัเมดดรีมมิน (ประเทศไทยจ ำกดั) ไดด้ ำเนินกำรเปิดร้ำนอำหำรเป็นเมดคำเฟ่ใน
ประเทศไทยเป็นเจำ้แรก โดยมีช่องกำรกำรติดต่อ หรือกำรโปรโมทร้ำนอำหำรในช่องทำงของ 
Social Media ดว้ย เพื่อเป็นกำรขยำยกำรตลำดให้รู้จกัในวงกวำ้งมำกขึ้น อีกทั้งยงัเป็นกำรขยำยช่อง
ทำงกำรติดต่อใหก้บัลูกคำ้อีกดว้ยจึงมีเจำ้หนำ้ท่ีดูแลในส่วนของ Social Media ดว้ย และในส่วนของ
งำนกำรบริกำรโดยกำรท ำงำนจะถูกแบ่งออกเป็นหลำยต ำแหน่งเพื่อระบุหนำ้ท่ีในกำรรับผิดชอบ
ของพนกังำนอยำ่งชดัเจน เพื่อควำมมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนดำ้นต่ำง ๆ 

 

 

 

 

 

รูปที 3.3 แผนผงัองคก์ร 



15 
 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย   

 

 

 นำงสำว อยัวริญ ลำภผลอุทยัพงศ ์ รหสันกัศึกษำ 5904500026 ปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ ฝ่ำย
ประสำนงำน งำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 1.ตอบ Review ใน Google  

        2.อพัเดตข่ำวสำรของทำงร้ำนเป็นภำษำองักฤษ 

        3.ดูแลรับผิดชอบเพิ่มขอ้มูลในโปรแกรม Teachme Biz 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณ นกนอ้ย อนนัต ์

ต ำแหน่ง ทีมแอดมิน 

3.6 ระยะเวลาท่ีฝึกงาน 

 ในกำรปฏิบติังำนนกัศึกษำไดใ้ชเ้วลำในกำรปฏิบติังำนนบัตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 
ถึงวนัท่ี 30 สิงหำคม 2562 เป็นระยะเวลำทั้งส้ิน 3 เดือน 17 วนั 

 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการท างาน 

 1. ก ำหนดหวัขอ้โครงงำนเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงกำรจดัท ำโครงงำน 

 2. คน้ควำ้หำขอ้มูลในกำรท ำรูปเล่มโครงกำร 

 3. จดัท ำโครงงำนโดยน ำขอ้มูล เรียบเรียงเป็นรูปเล่มโครงงำน 

4. น ำเสนอรูปเล่มโครงงำนใหก้บัอำจำรย ์เพื่อตรวจสอบ รับฟังควำมเห็น และน ำไปแกไ้ข
เพือ่ใหไ้ดรู้ปเล่มโครงงำนท่ีมีประสิทธิภำพท่ีสุด 

 5.ส่งรูปเล่มโครงงำน จดัเตรียมควำมพร้อมของเอกสำร และน ำเสนอโครงงำน 
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3.8 อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ 

 3.8.1 ฮาร์ดแวร์  

• คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

• อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

• โทรศพัทมื์อถือ (ส ำหรับเก็บภำพและวีดีโอ) 
• โทรศพัทท่ี์ใชใ้นแผนก 

3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

• Microsoft word  
• Microsoft Excel 
• Photoshop 

• Application Teachme Biz 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 จากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในส่วนของแอพพลิชัน่ ของบริษทั เมดดรีมมินไทยแลนด ์
ในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีประสานงาน ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง  
“การแปลขอ้มูลเพื่อการน าเสนอ” โดยโครงงานแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  
 4.1 ขั้นตอนการวางแผนการจดัเก็บขอ้มูล  
 4.2 การแปลเน้ือหา 
 4.3 ค  าศพัทด์า้นการท าอาหารและการบริการ 
  
4.1 ข้ันตอนของการวางแผนการจัดเกบ็ข้อมูล 
 4.1.1 เร่ิมจดัเรียงรายช่ือขอ้มูลท่ีตอ้งการเพิ่มลงไปในโปรแกรม โดยรวบรวมลงใน Google 
Sheet เพื่อให้เห็นการอพัเดตขอ้มูลใหม่ไดต้ลอด 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 รายช่ือขอ้มูลล าดบัท่ี 1-5 
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 ในขอ้มูลล าดบัต่างๆ จะถูกแบ่งหมวดหมู่ไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อสะดวกต่อการอพัเดทขอ้มูลลง
ในแอพพลิเคชัน่ 
 

รูปท่ี 4.4 รายช่ือขอ้มูลล าดบัท่ี 9 

รูปท่ี 4.2 รายช่ือขอ้มูลล าดบัท่ี 6-7 

รูปท่ี 4.3 รายช่ือขอ้มูลล าดบัท่ี 8 



20 
 

 4.1.2 ลงมือปฏิบติัในโปรแกรม เร่ิมจากการติดตั้งโปรแกรม Teachme Biz เป็นโปรแกรมท่ีสามารถ
ใชไ้ดท้ั้งใน Computer , Ipad , Laptop , Smart phone ซ่ึงท าใหผู้จ้ดัท าสะดวกในการเพิ่มขอ้มูลลงใน
โปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.5 หนา้แรกของโปรแกรม 

รูปท่ี 4.6 โฟลเดอร์ท่ีถูกแบ่งออกตามประเภท 
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4.2 การแปลเน้ือหา 
ขอ้มูลในโปรแกรมจะถูกแบ่งไวต้ามโฟลเดอร์ตามในรายช่ือขอ้มูลท่ีโดนแบ่งตามหมวดหมู่ไว ้เพื่อ
เป็นการสะดวกในการเปิดดูขอ้มูล และการตรวจสอบ ในส่วนของการแปลวิธีการท าต่างๆ จะรอใน
ส่วนของขอ้มูลภาษาไทยอพัเดตลงในโปรแกรมลงก่อน แลว้จึงเพิ่มในส่วนของขอ้มูลภาษาองักฤษ 

  
 ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการแปล “หลกัส าคญัทั้ง 5 ในการสร้างความสุขสุดๆ” ซ่ึงเป็นหลกัการ
ปฏบติังานและบริการของบริษทัเพื่อตอ้งหารท่ีจะสร้างความสุขใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งสูงสุด 
1.ความปลอดภยั     Safety 
2.มีกริยามายาทท่ีถูกตอ้ง   Polite and courtesy 
3.การแสดง    Entertain 
4.ทีมเวิร์ค    Team work 
5. การบรรลุเป้าหมาย   Misson complete 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.7 ตวัอยา่งการเพิ่มขอ้มูลภาษาองักฤษใน
ดา้นหลกัการการบริการ 
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Neostandard10 กล่าวถึงการพฒันาตวัเองในดา้นการท างานเพื่อท่ีจะไดมี้ความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งงาน 
1.Always    สม ่าเสมอ 
2.Challenging   การท าชาเลนจ์ 
3.Positive Thinking  การคิดบวก 
4.Benefit    ประโยชน์ 
5.Change   การเปล่ียนแปลง 
6.Better    ดีขึ้น,ดีกวา่ 
7.Honer    เกียรต ์
8.Active   กระตือรือร้น 
9.Fast    ความรวดเร็ว 
10.Go along   ใหค้วามร่วมมือ 
11.Devolop   พฒันา 
12.Humble   ความอ่อนนอ้ม 
 
 

รูปท่ี 4.8 ตวัอยา่งการเพิ่มขอ้มูลภาษาองักฤษใน
ดา้นหลกัการบริการ 
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กฎและขอ้หา้มของพนกังานในบริษทั  
1.หา้มสูบบุหร่ีและด่ืมแอลกอฮอลใ์นพื้นท่ีท างาน  

 Do not smoking and drink alcohol in the working area. 
2.หา้มไปไหนสองต่อสองกบัผูช้ายภายในพื้นท่ีของร้าน 
 Do not walking with man in working area. 
3.หา้มพูดคุย นดัพบ ภายนอกกบัลูกคา้  
 Do not talk or meet with the customer. 
4.หา้มรับของขวญั ของก านลัเป็นการส่วนตวั 
 Do not accept gifts from customer. 
5.หา้มเปิดเผยขอ้มูลภายในร้านใหบุ้คคลท่ี3ไดรั้บรู้ (แมจ้ะเป็นอดีตพนกังานก็ไม่มีขอ้ยกเวน้) 
 Do not talk about work’s system or information to stanger 
6.หา้มพูดคุยถึงเร่ืองท่ีอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง เร่ืองส่วนตวัและไม่น าเร่ืองของลูกคา้มานินทา 
 Do not talk about reality life and gossip the customer 
7.ไม่ปล่อยใหลู้กคา้สัมผสั ลบูคล ากระท าอนาจารโดยปกปิดเอาไว ้(ถา้ไม่สามาแกไ้ขสถานการณ์ได้
ใหแ้จง้รุ่นพี่โดยทนัที) 
Do not let the customer touch your body and keep its secret. 
8.หา้มพาผูห้ญิงบาร์ ผูห้ญิงนัง่ดร้ิงค ์สาวอาบอบนวด เขา้มาในร้าน 
 Do not bring  bargirl to working area. 
9.หา้มวิจารณ์ธุรกิจคู่แข่ง (ใชก้ริยาและค าพูดท่ีไม่ดีท่ีเป็นคู่แข่ง) 
  Do not criticize ompititor bussiness 
10.หา้มท างานเก่ียวกบัดีเจ เช่น Talk – Talk, Bigo live 
 Do not work about live stream Ex. Bigo live 
ตัวอย่างการท าเมนูและการเตรียมอาหาร 

รูปท่ี 4.9 ตวัอยา่งการเพิ่มขอ้มูลภาษาองักฤษในดา้น
หลกัการการบริการ 
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4.2.1 Buddy waffle 

ขั้นตอนท่ี 1 
• เปิดเตาใหร้้อน ความร้อนสูงสุด 
• Turn on the waffle iron. High degree and get ready to cook. 

 

 
ขั้นตอนท่ี 2 

• เม่ือเตาร้อน ทานั้นลงบนเคร่ือง และปิดฝาลง 
• Put oil on waffle iron. 

รูปท่ี 4.10 ขั้นตอนการท า Buddy waffle  

รูปท่ี 4.11 ขั้นตอนการท า Buddy waffle  
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ขั้นตอนท่ี 3 
• เม่ือน ้ามนัเร่ิมร้อน ก็ลดไฟลงเป็นต ่าสุด 
• When oil is hot , turn down the low heat. 

 

ขั้นตอนท่ี 4 
• ใส่แป้งวาฟเฟิลท่ีสต๊อกไว ้ใชป้ระมาณ 3-4 ชอ้น แลว้แต่สภาพเน้ือแป้ง เกล่ียนแป้งใหท้ัว่

เคร่ือง 
• Put the waffle powder to the waffle iron. 

 

รูปท่ี 4.12 ขั้นตอนการท า Buddy waffle  

รูปท่ี 4.13 ขั้นตอนการท า Buddy waffle  
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ขั้นตอนท่ี 5  
• ระหวา่งรอแป้งสุก หัน่กลว้ยหอมรอไว ้เทซอสช็อคโกแลต (วอล) เตรียมหนา้ตาตกแต่ง 

(หมี,แมว) ป้ายช็อคโกแลต ดาว2ดวง เมลด็เรนโบว ์
• Before powder get cook , cut a banana and than put the chocolate sauce into a small 

picther 

  

ขั้นตอนท่ี 6  
• ตดัคร่ึงวาฟเฟิลและพกัแป้งรอใหเ้ยน็ตวั 
• Cut half of waffle  

รูปท่ี 4.14 ขั้นตอนการท า Buddy waffle  

รูปท่ี 4.15 ขั้นตอนการท า Buddy waffle 
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ขั้นตอนท่ี 7  

• เม่ือแป้งเยน็ตวั ยา้ยแป้งเขา้มาในจาน บีบครีมเคก้ลงบนวาฟเฟิล1ดา้น 
• Put the cream cake 

 

 

ขั้นตอนท่ี 8 
• วางไอติม 2 ลูก ขนาดใหญ่ทั้งหมด 
• Put big ice-cream 2 scoops (vanilla and chocolate) 

รูปท่ี 4.16 ขั้นตอนการท า Buddy waffle  

รูปท่ี 4.17 ขั้นตอนการท า Buddy Waffle  
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ขั้นตอนท่ี9 

• บีบวิปครีม 4 ต าแหน่งตามรูป 
• Put the whip cream on the waffle. 

ขั้นตอนท่ี 10  
• ตกแต่งหนา้ตาเมนูตามรูปตวัอยา่ง 
• Put the topping and design like in the picture. 

 
 

รูปท่ี 4.19  ขั้นตอนการท า Buddy waffle  

รูปท่ี4.18 ขั้นตอนการท า Buddy waffle 

รูปท่ี 4.18  ขั้นตอนการท า Buddy waffle  
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4.2.2 Cake 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• การวางเคก้และตกแต่ง 

• Example for Drawing a dish for serving a cake menu 
 

4.2.3 Parfait 
 

 

ขั้นตอนการเตรียมท่ี 1  
• เตรียมถว้ย Parfait 
• Prerare parfait cup. 

รูปท่ี 4.20 การวางและตกแต่งมนู 
Cake 

รูปท่ี 4.21 ขั้นตอนการเตรียมท า Parfait 
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ขั้นตอนการเตรียมท่ี 2 
• เตรียมหนา้ตาตกแต่ง ตามออเดอร์ 
• Prepare topping. 

 

ขั้นตอนท่ี 1 
• บีบซอสลงท่ีกน้แกว้ 
• Put the sause 

รูปท่ี 4.22 ขั้นตอนการเตรียมท า Parfait 

รูปท่ี 4.23 ขั้นตอนการท า Parfait  
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ขั้นตอนท่ี 2 
• ใส่วาฟเฟิล 3-4 ช้ิน 
• Put the waffle 3-4 pieces . 

 
 

 

ขั้นตอนท่ี 3-4 
• บีบวิปครีม วางไอติมลูกเลก็ 
• Put the whip cream and small ice-cream 1 scoop. 

รูปท่ี 4.24 ขั้นตอนการท า Parfait  

รูปท่ี 4.25 ขั้นตอนการท า Parfait  
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ขั้นตอนท่ี 5 
• บีบซอสวนรอบไอติม 
• Put the sause around ice-cream. 

 

 

ขั้นตอนท่ี 6 
• บีบวิปวนรอบๆ 
• Put the whip cream. 

รูปท่ี 4.27 ขั้นตอนท า Parfait 

รูปท่ี 4.26 ขั้นตอนการท า Pafait  
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ขั้นตอนท่ี 7 
• โรยคอนเฟลก 
• Put the corn flakes 

 

ขั้นตอนท่ี 8 
• บีบซอสรอบ ๆ 
• Put the sauce around cup. 

รูปท่ี4.28 ขั้นตอนการท า Parfait  

รูปท่ี 4.29 ขั้นตอนการท า Parfait  



34 
 

 

 

รูปภาพท่ี 4.30 ขั้นตอนการท า Parfait 

ขั้นตอนท่ี 9  
• วางไอติมลูกใหญ่ 
• Put the big ice-cream 2 scoops. 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 10 
• วางไอติมลูกใหญ่ ลูกท่ี 2 
• Put the big ice-cream 2 scoops. 

 

รูปท่ี 4.31 ขั้นตอนการท า Parfait  
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ขั้นตอนท่ี 11 
• บีบวิปครีมตามในรูปตวัอยา่ง (ยกเวน้ Seal parfait บีบแค่ 2 จุดดา้นขา้ง) 
• Put the whip cream seam in the photo. 

 
 

 

ขั้นตอนท่ี  12 
• ตกแต่งตามออเดอร์ ตวัอยา่ง Kitten parfait 
• Decorate the menu. 

 

รูปท่ี 4.32 ขั้นตอนการท า Parfait  

รูปท่ี 4.33 ขั้นตอนการท า Parfait  
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4.2.4 Momo-chan 

ขั้นตอนท่ี 1 
• เตรียมถว้ยไอติม ตามในรูป และบีบวิปครีม  
• Set a blow of ice-cream and put the whip cream. 

 

ขั้นตอนท่ี 2  
• ตกัไอติมลูกใหญ่ วางลงในถว้ยไอติม 
• Put the big ice-cream into a bowl. 

 

รูปท่ี 4.34 ขั้นตอนการท า Momo -chan  

รูปท่ี 4.35 ขั้นตอนการท า Momo-chan  
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ขั้นตอนท่ี 3 
• โรยเมลด็เรนโบว ์  
• Put the sprinkle. 

 
4.2.5 Cut Marshmallow 

 คือขั้นตอนการตดัมาสเมลโล่แบ่งคร่ึงเพื่อใชใ้นการตกแต่งเมนูของหวานต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.37 ขั้นตอนการตดั Marshmallow 

รูปท่ี 4.36 ขั้นตอนการท า Momo-chan 
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ขั้นตอนท่ี 1 
• น ามาสเมลโล่เทใส่กาละมงั และโรยแป้งขา้วโพด เพื่อไม่ใหม้าสเมลโล่ติดกนั 
• Put marshmallow in to the basin. And put the corn powder in to basin for the marshmallow 

don’t stick. 
 

ขั้นตอนท่ี 2 
• คลุกมาสเมลโล่กบัแป้งใหท้ัว่ 
• Knead the marshmallow with powder. 

 

รูปท่ี 4.38 ขั้นตอนการตดั Marshmallow  

รูปท่ี 4.39 ขั้นตอนการตดั Marshmallow  



39 
 

 

ขั้นตอนท่ี 3 
• ตดัแบ่งคร่ึง เพื่อใหม้าสเมลโล่แยกเป็นสองช้ิน ตดัจนหมด และน าเก็บเขา้ในกระปุก 
• Half cut the marshmallow, then keep its in to box. 

 
4.2.6 การเติมนม 

 การเทนมจากแกลลอนใส่ขวดไว ้เพื่อการสะดวกต่อการใช ้และป้องกนัการเน่าเสียของนม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.40 ขั้นตอนการตดั Marshmallow  

รูปภาพท่ี 4.41การเติมนม 
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ขั้นตอนท่ี 1 
• เทนมจากแกลลอน ใส่ขวดน ้ าโมเอะท่ีเก็บไว ้เพื่อนท่ีจะไดส้ะดวกต่อการหยบิใช ้
• Refill the gallon of milk to moe water bottle for easy to use it. 

 

ขั้นตอนท่ี 2 
• น าแช่ไวท่ี้ตูชิลลบ์าร์หนา้  
• Put the bottle of milk in to the bar’s refrigerator 
 

รูปท่ี 4.43 ขั้นตอนการเติมนม ขั้นท่ี 2 

รูปท่ี 4.42 ขั้นตอนการเติมนม ขั้นท่ี 1 
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4.2.7 การฝอยกระหล า่ปลี 

ขั้นตอนการท า 
• ลา้งกระหล ่าปลีและน าใบท่ีเห่ียวออกใหห้มด เหลือแค่ใบท่ีสะอาดเท่านั้น ตดัส่วนกา้นออก
เพื่อใหก้ระหล ่าปลีแยกออกจากกนั จากนั้นใชมี้ดหัน่สไลดบ์าง ๆ จนหมด และน าเก็บเขา้กระปุก 
• Rinse the cabbage and remove the loose outermost leaves so only clean, compact leaves 
remain. Cut the very bottom of the stem off to flatten the bottom of the cabbage and then use a 
knife slide all the cabbage and keep it all in to box. 
  

รูปที่ 4.44 การฝอยกระหล ่าปลี 



42 
 

4.2.8 Salmon Teriyaki 

ขั้นตอนการท า 
• โรยงานบนแซลม่อนท่ีตกัเสิร์ฟ 
• เติมน ้าร้อน เหลือขอบไว ้1-2 เซนติเมตร 
• ตกัขา้วญ่ีปุ่ นใส่ถว้ย 
• พร้อมเสิร์ฟ 

 
• Put the sesame on salmon. 
• Fill hot water into miso soup. 
• Put the Japanese rice in to the blow. 

  

รูปท่ี 4.45 Salmon Teriyaki 
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4.2.9 Ice English Tea 
 

ขั้นตอนท่ี 1 
• ใชผ้ง English tea 1 ชอ้นชา  
• English 1 table spoon. 

  

 
ขั้นตอนท่ี 2 

• ใส่น ้าอุ่นคร่ึงแกว้ และคนให้ละลาย 
• Fill warm water  half of glass. 

รูปท่ี 4.46 การท า Ice English tea 

รูปท่ี 4.47 ขั้นตอนการท า Ice English tea 
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ขั้นตอนท่ี 3  
• ตกัน ้าแขง็ใส่แกว้ ใหเ้วน้เหลือขอบไวป้ระมาณ 2 เซนติเมตร 
• Fill ice in the glass spaced top of glass 2 centimetres. 

 
 

ขั้นตอนท่ี 4 
• เทนมสดใส่เหยอืกเลก็ 
• Fill fresh milk into a small pitcher. 

 

รูปท่ี 4.48 ขั้นตอนการท า Ice English tea 

รูปท่ี 4.49 ขั้นตอนการท า Ice English tea 
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ขั้นตอนท่ี 5 
• เทน ้าเช่ือมใส่เหยอืกเลก็ 
• Fill syrup into a small pitcher. 

 
 

ขั้นตอนท่ี 6 
• พร้อมเสิร์ฟ 
• Already to serve. 

รูปท่ี 4.50 ขั้นตอนการท า Ice English tea 

รูปท่ี 4.51 ขั้นตอนการท า Ice English tea 
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4.2.10 การต้มชาไทย 

 
ขั้นตอนท่ี 1 

• เตรียมน ้าส าหรับตม้ชาไทย 2000 มิลลิลิตร ต่อ ผงชา 200 กรัม ตม้น ้าให้เดือด เปิดความ
ร้อนสูงสุด 

• Use water 2000 milliliter per Thai tea 200 gram. Turn on high heat and boil the water 
until heat. 

 
 
 

รูปท่ี 4.52 ขั้นตอนการตม้ชาไทย 
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ขั้นตอนท่ี 2 
• เม่ือน ้าเดือด น าผงชาไทยเทใส่ถุงชงชา ลดความร้อนลงเหลือ 800 และน าถุงชงชาลงไปใน

หมอ้ 
• When the water heat put Thai tea into a teabag. Turn down heat to 800, and then put the 

teabag into a pot. 
 

ขั้นตอนท่ี 3  
• ตั้งพกัไวใ้หเ้ยน็ เม่ือเยน็แลว้ เทชาใส่กระปุกใหญ่ แลว้จึงแช่ไวใ้นตูเ้ยน็ 
• Waiting for the tea cool down so, put the tea into a big jar and keep in the refrigerator.  

รูปท่ี 4.53 ขั้นตอนการตม้ชาไทย 

รูปภาพท่ี 4.54 ขั้นตอนการตม้ชาไทย 
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4.3 ค าศัพท์ด้านการท าอาหารและการบริการ 
 4.3.1 ค าศัพท์ด้านการท าอาหาร  
ในส่วนของค าศพัทเ์หล่าน้ี เป็นค าศพัทท่ี์ใชใ้นการเพิ่มขอ้มูลลงในโปรแกรม ทั้งในวิธีการท าอาหาร 
การรักษาอาหาร ช่ืออาหารต่าง ๆ ซ่ึงเป็นค าศพัทท่ี์ใชท้ั้งหมดในการเพิ่มขอ้มูล 

-A- 

VOCABULARY MEANING 
Alcohol เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
Apple juice น ้าแอปเป้ิล 
Add ใส่เพิ่ม 
Apron ผา้กนัเป้ือน 

ตารางท่ี 4.1 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร A 
-B- 

VOCABULARY MEANING 
Bake อบ 
Boil ตม้ 
Bacon เบคอน 
Beef เน้ือววั 
Butter เนย,เนยเหลว 
Boiled egg ไข่ตม้ 
Bread  ขนมปัง 
Burn เผา 
Baby corn ขา้วโพดฝักอ่อน 
Basil ใบโหระพา 
Bird chili พริกขี้หนู 
Broccoli บรอกคอล่ี 
Beat ตีส่วนผสมใหเ้ขา้กนัอยา่งรวดเร็ว 
Baking pan ถาดรองอบ 
Blender เคร่ืองป่ัน 
Bottle opener ทีเปิดขวด 
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Bowl ชาม 
ตารางท่ี 4.2 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร B 

-C- 

VOCABULARY MEANING 
Cabbage กระหล ่าปลี 
Carrot แครอท 
Cassava มนัส าปะหลงั 
Chili พริก 
Cucumber แตงกวา 
Cornflakes คอร์นเฟลค็ 
Chicken เน้ือไก่ 
Cake ขนมเคก้ 
Chocolate ช็อกโกแลต 
Cream ครีม 
Cookie คุกก้ี 
Cocktail  เหลา้ค๊อกเทล 
Cocoa โกโก ้
Cocoa powder ผงโกโก ้
Champagne เหลา้แชมเปญ 
Chicken leg น่องไก่ 
Curry แกงกะหร่ี 
Cheese เนยแขง็ 
Cut ตดัใหข้าดออกจากกนั 
Cook ท าอาหาร, ท าใหสุ้ก 
Combine น ามารวมกนั 
Chop ซอยหรือหัน่เป็นช้ินเลก็ๆ 
Chopstick ตะเกียบ 
Coffeemaker เคร่ืองท ากาแฟ 
Coffee percolator เคร่ืองชงกาแฟ 
Cup ถว้ย 
Cutting board เขียง 
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Cleaver มีดปังตอ 
ตารางท่ี 4.3 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร C 

-D- 

VOCABULARY MEANING 
Deep fry ทอด (ใชน้ ้ามนัท่วมอาหาร) 
Dressing น ้าสลดั 
Dish จาน 
Dish towel 
Dish drainer 

ผา้เช็ดจาน 
ท่ีคว  ่าจาน 

Degree ระดบั 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร D 

-E- 

VOCABULARY MEANING 
Egg ไข่ 
Enoki mushroom เห็ดเขม็ทอง 
Electric stove เตาไฟฟ้า 

ตารางท่ี 4.5 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร E 
-F- 

VOCABULARY MEANING 
French fries มนัส าปะหลงัทอด 
Fresh milk นมสด 
Fried ทอด 
Food อาหาร 
Fried egg ไข่ดาว 
Fried rice ขา้วผดั 
Fried Chicken ไก่ทอด 
Freeze แช่แขง็ 
Fork ส้อม 
Flipper ตะหลิว 
Funnel กรวยกรอง 
Freezer compartment ช่องแช่แขง็ 



51 
 

Flour ตะแกรงร่อนแป้ง 
ตารางท่ี 4. 6  แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร F 

-G- 

VOCABULARY MEANING 
Grill ยา่งแบบธรรมดา 
Grate ขดู (มกัใชก้บัชีส) 
Garlic กระเทียม 
Green onion ตน้หอม 
Glass แกว้น ้า 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร G 
-H- 

VOCABULARY MEANING 
Heat ความร้อน 

ตารางท่ี 4.8 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร H 
-J- 

VOCABULARY MEANING 
Juicer เคร่ืองคั้นน ้าผลไม ้
Jar กระปุก 
Jug เหยอืก 

ตารางท่ี 4.9 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร J 
-K- 

VOCABULARY MEANING 
Kettle กาน ้าร้อน 
Knife มีด 
Kaffir lime ใบมะกรูด 
Ketchup ซอสมะเขือเทศ 

ตารางท่ี 4.10 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร K 
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-L- 

VOCABULARY MEANING 
Lime มะนาว 
Lemon เลม่อน 
Lettuce ผกักาดหอม 
LemonGrass ตะไคร้ 
Lemonnade น ้ามะนาว 
Ladle ทพัพี 

ตารางท่ี 4.11 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร L 
-M- 

VOCABULARY MEANING 
Mortar ครก 
Microwave  ไมโครเวฟ 
Measuring cup ถว้ยตวง 
Measuring spoon ชอ้นตวง 
Meat เน้ือสัตว ์
Mushroom เห็ด 
Melt ละลายดว้ยความร้อน 

ตารางท่ี 4.12 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร M 
-O- 

VOCABULARY MEANING 
Oven เตาอบ 
Onion หอมหวัใหญ่ 
Oil น ้ามนั 
Omelette ไข่เจียว 

ตารางท่ี 4.13 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร O 
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-P- 

VOCABULARY MEANING 
Put ใส่ 
Potato มนัฝร่ัง 
Pepper พริกไทย 
Parsley พาสลีย ์
Peppermint สะระแหน่ 
Pumpkin ฟักทอง 
Pestle สาก 
Pot หมอ้ 
Pork เน้ือหมู 
Pan กระทะ 
Plate จานมีกน้ 

ตารางท่ี 4.14 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร P 
-R- 

VOCABULARY MEANING 
Rolling pin ไมค้ลึงแป้ง 
Refrigerator ตูเ้ยน็ 
Rice cooker หมอ้หุงขา้ว 
Raw ดิบ 
Recipe สูตรอาหาร 
Roll มว้น 

ตารางท่ี 4.15 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร R 
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-S- 

VOCABULARY MEANIING 
Spoon ชอ้น 
Steaming pot หมอ้ตุ๋น 
Sink อ่างลา้ง 
Saucer จานรองถว้ย 
Salt เกลือ 
Sugar น ้าตาล 
Salad สลดั 
Sieve กระชอน 
Syringe ท่ีบีบครีมแต่งหนา้เคก้ 
Slice ตดัใหเ้ป็นบาง ๆ 
Stir คน 
Stir Fry ผดั 
Season ปรุงรส 
Season sauce ซอสปรุงรส 
Sesame งา 
Spinach ผกัโขม 
Sweet Basil ใบโหระพา 
Shrimp กุง้ 
Sausage ไส้กรอก 
Spaghetti สปาเก๊ตต้ี 
Soft drink น ้าอดัลม 
Scales ตาชัง่ 
Strainer กรรไกร 

ตารางท่ี 4.16 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร S 
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-T- 

VOCABULARY MEANING 
Table spoon ชอ้นโต๊ะ 
Tray ถาด 
Turner ตะหลิว 
Teapot กาน ้าชา 

ตารางท่ี 4.17 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร  T 
-W- 

VOCABULARY MEANING 
Whisk ตะกร้อตีไข่ 
Water melon แตงโม 
Wine เหลา้องุ่น ไวน์ 
Waffle iron เคร่ืองท าวาฟเฟิล 

ตารางท่ี 4.18 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหารอกัษร  W 
  

4.3.2 ค าศัพท์ด้านการบริการ 
 ในส่วนของศพัทด์า้นการบริการผูจ้ดัท าไดม้ส่วนรับผิดชอบในการแปลในส่วนของ กฎ 
และ คติและค าขวญัของบริษทั  

-A- 

VOCABULARY MEANING 
Always สม ่าเสมอ 
Active คล่องแคล่ว 
Accept ตอบรับ 

ตารางท่ี 4.19 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการอกัษร A 
-B- 

VOCABULARY MEANING 
Benefit ประโยชน์ 
Better ดีขึ้น 
Bring น า พา 
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Business ธุระกิจ 
BarGirls ผูห้ญิงบาร 

ตารางท่ี 4.20 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการอกัษร B 
-C- 

VOCABULARY MEANING 
Challenge ทา้ทาย 
Change เปล่ียนแปลง 
Customer ลูกคา้ 
Courtesy มารยาท 
Complete สมบูรณ์ 
Criticize  วิจารณ์ 

ตารางท่ี 4.21 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการอกัษร C 
-D- 

VOCABULARY MEANING 
Develop พฒันา 
Draw วาด 

ตารางท่ี 4.22 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการอกัษร D 
-E- 

VOCABULARY MEANING 
Entertain ความสนุกสนาน 

ตารางท่ี 4.23 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการอกัษร E 
-F- 

VOCABULARY MEANING 
Fast รวดเร็ว 

ตารางท่ี 4.24 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการอกัษร F 
-G- 

VOCABULARY MEANING 
Gossip ซุบซิบ นินทา 

ตารางท่ี 4.25 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการอกัษร G 
-H- 

VOCABULARY MEANING 
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Honor เกียรติ 
Humble อ่อนนอ้มถ่อมตน 

ตารางท่ี 4.26 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการอกัษร H 
-K- 

VOCABULARY MREANING 
Keep เก็บ 

ตารางท่ี 4.27 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการอกัษร K 
-L- 

VOCABULARY MEANING 
Leader ผูน้ า 

ตารางท่ี 4.28 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการอกัษร L 
-M- 

VOCABULARY MEANING 
Mission หนา้ท่ี 
Manager ผูจ้ดัการ 
Master เจา้นาย,นายท่าน 
Management การจดัการ 

ตารางท่ี 4.29 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการอกัษร M 
-P- 

VOCABULARY MEANING 
Polite สุภาพ 

ตารางท่ี 4.30 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการอกัษร P 
-R- 

VOCABULARY MEANING 
Reality ความจริง 

ตารางท่ี 4.31 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการอกัษร R 
-S- 

VOCABULARY MEANING 
Safe ปลอดภยั 
Smoking สูบบุหร่ี 
System ระบบ 
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Stranger บุคคลภายนอก,บุคล 
Secret ความลบั 

ตารางท่ี 4.32 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการอกัษร S 
 
 

-T- 

VOCABULARY MEANING 
Thing ส่ิง 
Thinking ความคิด 
Touch สัมผสั  

ตารางท่ี 4.33 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการอกัษร T 
 



บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 หลงัจากท่ีผูจ้ดัท าไดด้ าเนินโครงงานเสร็จส้ินลงแลว้นั้นผลท่ีไดรั้บคือ การวางแผนการ
จดัการขอ้มูลต่างๆ และไดศึ้กษาการแปลค าศพัทเ์ฉพาะของการท าอาหาร และการบริการ 

 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาโครงงาน 

 เน่ืองจากขอ้มูลในโปรแกรมทั้งหมดเป็นขอ้มูลของทางบริษทั การเขา้ไปดูขอ้มูลใน
โปรแกรมจึงตอ้งเขา้ผา่นเน็ตเวิร์คของบริษทัเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูล ส่วน
ในดา้นขอ้มูลภาษาไทยไดรั้บขอ้มูลชา้ เน่ืองจากการท างานของผูอ้พัโหลดภาษาไทยมีหลายขอ้มูล
และตอ้งถ่ายท าคลิปวีดีโอและภาพถ่าย จึงท าใหก้ารท าขอ้มูลภาษาองักฤษมีความล่าชา้ไปดว้ย อีก
ทั้งขอ้มูลท่ีอพัโหลดผูจ้ดัท าตอ้งมีความเขา้ใจในขอ้มูลนั้นๆ จึงตอ้งไปศึกษาวิธีการต่าง ๆ จากแผนก
ครัว และจดขอ้มูลภาษาไทยเบ้ืองตน้มา เพื่อท าความเขา้ใจ และตอ้งศึกษาการใชโ้ปรแกรม อยา่ง
ละเอียดโดยการอบรมจากวิทยากร 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

 ในการท าโครงงาน ควรมีระยะเวลามากกวา่น้ี เน่ืองจากผูจ้ดัท าตอ้งการเรียนรู้งานท่ี
มอบหมายและศึกษาวิธีการใชโ้ปรแกรมไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร เพราะในส่วน
ของโปรแกรมเป็นโปรแกรมเฉพาะท่ีผูจ้ดัท าไม่เคยใชง้านมาก่อน   

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดไ้ปปฏิบติังานท่ี บริษทั เมดดรีมมิน ไทยแลนด ์ตั้งแต่
วนัท่ี 14พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้รียนรู้ทั้ง
ดา้นวิชาการและดา้นการท างาน ในส่วนของดา้นวิชาการผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้อยา่งมากมาย 
ทั้งจากโครงงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั จากการปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน
และการคน้ควา้ขอ้มูล   
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ส่วนท่ีส าคญัคือความรู้ของภาษาองักฤษท่ีไดจ้ากการแปลขอ้มูล ไดพ้ฒันาทกัษะทางดา้น
ภาษา เน่ืองจากส่วนท่ีผูจ้ดัท าตอ้งรับผิดชอบเป็นส่วนของการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  

ในส่วนของดา้นการท างาน ท าใหผู้จ้ดัท าโครงงานไดท้ราบวา่ ไม่เพียงแต่ตอ้งมีความรู้ใน
สาขาท่ีเรียนมาเท่านั้น แต่ยงัตอ้งมีความรู้ในดา้นต่างๆ รวมทั้งมีทกัษะอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นอย่างมากในการ
ท างาน เช่นการคิด การวางแผน การพบปะผูค้น การใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ีท างาน มารยาทในการ
อยูร่่วมกบัคนอ่ืน เรียนรู้การปรับตวัให้เขา้กบัผูอ่ื้น เรียนรู้วฒันะธรรมในองคก์ร ฝึกบุคลิกภาพจึงท า
ใหใ้นการท างาน มีความรับผิดชอบต่องานและหนา้ท่ีของตนเอง จึงท าใหผู้จ้ดัท าโครงงานไดเ้รียนรู้
ชีวิตในการท างานจริง  

 5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 เน่ืองจากบริษทั เมดดรีมมิน เป็นองคก์รท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัร้านอาหาร ผูจ้ดัท าจึงตอ้ง
ท างานเก่ียวขอ้งกบัอาหาร ซ่ึงผูจ้ดัท าไม่มีความรู้ในดา้นการท าอาหารท่ีมากพอ ผูจ้ดัท าจึงตอ้งเขา้ไป
ศึกษาวิธีการต่างๆ ในร้านเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลลงในโปรแกรมท่ีผูจ้ดัท าตอ้งรับผิดชอบ 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ  

 ปัญหาส่วนมากเป็นเร่ืองของความรู้ท่ีไม่เพียงพอ เพราะงานท่ีผูจ้ดัท าโครงงานรับผิดชอบ
นั้นเป็นงานเก่ียวกบัอาหารและการบริการ ซ่ึงตอ้งแปลขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้น ขอ้เสนอแนะ
ส าหรับนกัษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาในรุ่นต่อไปคือ การศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการท างานบริษทั
วา่เก่ียวขอ้งกบัอะไร และควรฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการท างาน ซ่ึงอาจจะช่วยยน่ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานและท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
บริษทั เมดดรีมมิน แห่งประเทศไทย 

(Maidreaming Thailand) เป็นบริษทัของเมดคาเฟ่แห่ง
แรกของประเทศไทย โดยอยูใ่นภายใตบ้ริษทัใหญ่ท่ี
ช่ือว่า Neodelight International เป็นเมดคาเฟ่อนัดบั1 
ท่ีมี16 สาขาจากประเทศญ่ีปุ่ นโดยมีแนวคิดและการ
บริการท่ีไม่เหมือนใครมีเมดมาบริการและเอนเตอร์เท
รนให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นความแปลกใหม่ของประเทศ
ไทย โดยมีประเภทอาหารเป็นอาหารญ่ีปุ่ น ของหวาน 
และอาหารอีกมากมาย ท่ีตกแต่งดว้ยความน่ารัก ทุกๆ 
เมนู ในระหว่างการปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 14 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวนัท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.
2562 ผูจ้ดัท าฝึกปฏิบติังานในต าแหน่งประสานงาน มี
หนา้ท่ีในการแปลขอ้มูลการท างานภายในร้านเพื่อ
กรอกลงในโปรแกรมของทางบริษทั 

Abstract 
Maiddreamin Thailand is the first maid café of 

Thailand under the authority of Neodelight 
International, Inc. which is no.1 maid café group in 
Japan with 16 café/restaurants. The concept of the 
café/restaurants is particular and impressive with 
services and entertainment,  which focuses on the 
target customers who like Japanese couture, Anime 
or Maid style. Maidreamin provides Japanese cuisine 
and dessert, which are decorated in to Anime style. 
During my cooperative education’s intership from 
May 14, 2019 to August 30, 2019,the interns are 

internationally trained. I had the opportunity to 
responsible for the company’s document translation 
and put in the system. 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อฝึกการวางแผนการจดัการขอ้มูลต่างๆ 

และไดศึ้กษากการแปลค าศพัทเ์ฉพาะของการ
ท าอาหารและการบริการ 

ขอบเขตโครงงาน 
 โครงงานน้ีประกอบไดด้ว้ย 3 ส่วนไดแ้ก่  
1.การวางแผนการจดัเกบ็ขอ้มูล  
2.การแปลเน้ือหา  
3.ค าศพัทด์า้นการท าอาหารและการบริการ 
ประโยชน์ทีได้รับ 
1.นกัศึกษาฝึกงานสหกิจมีล าดบัการท างาน การ

วางแผนใหเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
2.พนกังานและนกัษาฝึกงานสหกิจทราบ

เก่ียวกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษต่างๆ ท่ีใชใ้นการ
ท าอาหารและการบริการ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1.ก าหนดหวัขอ้โครงงานเพื่อให้ไดม้าซ่ึงการ

จดัท าโครงงาน 
2.คน้ควา้หาขอ้มูลในการท ารูปเลม่โครงงาน 
3.จดัท าโครงงานโดยน าขอ้มูล เรียบเรียงเป็น

รูปเล่มโครงงาน 
4.น าเสนอรูปเล่มโครงงานให้กบัอาจารย ์เพื่อ

ตรวจสอบ รับฟังความเห็น และน าไปแกไ้ขเพื่อให้ได้
รูปเล่มโครงงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 



 
 

5.ส่งรูปเล่มโครงงาน จดัเตรียมความพร้อมของ
เอกสาร และน าเสนอโครงงาน 

อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.ฮาร์ดแวร์  

- คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

- อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
- โทรศพัทมื์อถือ (ส าหรับเก็บภาพ

และวีดีโอ) 
- ทีศพัทท่ี์ใชใ้นแผนก 

2.ซอฟตแ์วร์ 

- Microsoft word 
- MicroSoft Excel 
- Photoshop 
- Application Teachme Biz 

รายละเอียดโครงงาน 
 จากท่ีคณะผูจ้กัท าไดป้ฏบติังานในส่วนของ

แอพพลิเคชัน่ ของบริษทั เมดดรีมมิน ไทยแลนด ์ใน
ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีประสานงานผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท า
โครงงานเร่ือง “การแปลขอ้มูลเพือ่การน าเสนอ” โดย
โครงงานแบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  

1.ขั้นตอนการวางแผนการจดัเก็บขอ้มูล เร่ิม
จดัเรียงรายช่ือขอ้มูลท่ีตอ้งการเพ่ิมลงไปในโปรแกรม 
โดยรวบรวมลงใน Google sheet เพื่อให้เห็นการ
อพัเดตขอ้มูลใหม่ไดต้ลอด และขั้นตอนต่อไปคือ การ
ลงมือปฏิบติัในโปรแกรมเร่ิมจากการติกตั้งโปรแกรม 
Teachme Biz เป็นโปรแกรมท่ีสามารถใชไ้ดท้ั้งใน 

Computer , Ipad , Laptop , Smart phone ซ่ึงท าให้
ผูจ้ดัท าสะดวกในการเพ่ิมขอ้มูลลงในโปรแกรม 

2.การแปลเน้ือหา ขอ้มูลในโปรแกรมจะถูกแบ่ง
ไวต้ามโฟลเดอร์ตามในรายช่ือขอ้มูลท่ีโดนแบ่งตาม
หมวดหมู่ไว ้เพื่อเป็นการสะดวกในการเปิดดูขอ้มูล 
และการตรวจสอบ ในส่วนของการแปลวิธีกรท าต่างๆ 
จะรอในส่วนของขอ้มูลภาษาไทยอพัเดตลงใน
โปรแกรม แลว้จึงเพ่ิมขอ้มูลในส่วนของภาษาองักฤษ 

 
3.ค าศพัทด์า้นการท าอาหารและการบริการ 

VOCABULARY MEANING 
Alcohol เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์
Apple juice น ้าแอปเป้ิล 
Add ใส่เพ่ิม 
Apron ผา้กนัเป้ือน 
Always สม ่าเสมอ 
Active คล่องแคล่ว 
Accept ตอบรับ 

 
สรุปผลโครงงาน 
หลงัจากท่ีผูจ้ดัท าไดด้ าเนินโครงงานเสร็จส้ินลง

แลว้นั้นผลท่ีไดรั้บคือบคุลากรในองคก์รหรือนกัศึกษา
ท่ีเขา้มาฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษากบัทางบริษทั เมดด
รีมมิน ไทยแลนด ์สามารถน าวางแผนการจดัการ
ขอ้มูลต่างๆ การเพ่ิมขอ้มูลและการแปลภาษาลงใน
โปรแกรมของบริษทั เพื่อให้ไดศึ้กษาการแปลค าศพัท์
เฉพาะของการท าอาหารและ การบริการอีกทั้งหนกั
งานขององคก์ร มีความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังาน
จากขอ้มูลท่ีไดจ้ดัทไวใ้นโปรแกรม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมาก



 
 

ขึ้น ซ่ึงตรงตามวตัถุประสงคข์องท่ีคณะผูจ้ดัท าได้
ก าหนดไวต้ั้งแต่เร่ิมด าเนินโครงงานอยา่งครบถว้น 

ประโยชน์จากการปฏิบัติงาน 
จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดไ้ปปฏิบติังานท่ี

บริษทัเมดดรีมมิน ไทยแลนด ์ตั้งแต่วนัท่ี 14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ผูจ้กัท าโครงงานไดเ้รียนรู้ทั้งวิชาการและดา้นการ
ท างาน ในส่วนของดา้นวิชาการ ผูจ้กัท าไดรั้บความรู้
อยา่งมากมาย ทั้งจากโครงงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติั จากการปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน
และการตน้ควา้ขอ้มูล และส่วนท่ีส าคญัคือความรู้ของ
ภาษาองักฤษท่ีไดจ้ากการแปลขอ้มูล ไดพ้ฒันาทกัษะ
ทางดา้นภาษา เน่ืองจากส่วนท่ีผูจ้ดัท าตอ้งรับผิดชอบ 
เป็นส่วนของการแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ และ
ในส่วนของดา้นการท างาน ท าใหผู้จ้ดัท าโครงงานได้
ทราบว่า ไม่เพียงแต่ตอ้งมีความรู้ในสาขาท่ีเรียนมา
เท่านั้น แต่ยงัตอ้งมีความรู้ในดา้นต่างๆ รวมทั้งมี
ทกัษะอื่นๆ ท่ีจ าเป็นอยา่งมากในการท างาน เช่นการ
คิดการวางแผน การพบปะผูค้น การใชชี้วิตร่วมกบั
ผูอ้ื่นในท่ีท างาน มารยาทในการอยูร่่วมกบัคนอื่น 
เรียนรู้การปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่น เรียนรู้วฒันะธรรม
ในองคก์ร ฝึกบุคลิกภาพจึงท าใหใ้นการท างาน มี
ความรับผิดชอบต่องานและหนา้ท่ีของจนเอง จึงท า
ให้ผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้รียนรู้ชีวิตในการท างานจริง 

กิตติกรรมประกาศ 
การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจ

ศึกษา บริษทัเมดดรีมมิน ไทยแลนด ์ตั้งแต่วนัท่ี 14 
พฤษภาคม พ.ศง2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ ท่ีมีคุณค่ามากมาย ส าหรับโครงงานสหกิจเล่มน้ี
ส าเร็จลงดว้ยดีจากความสนบัสนุนจากบคุคลหลาย
ฝ่าย ดงัน้ี 

1.คุณโยชิโนบุ อุเอดะ (ผูบ้ริหาร) 
2.คุณนกนอ้ย อนนัต ์(เจา้หนา้ท่ีทีมแอดมิน) 
3.คุณนริศรา แซ่ตั้ง (ผูจ้ดัการสาขา) 

4.อาจารยอ์ติเวทย ์ตั้งอมรสุขสันต ์(อาจารยท่ี์
ปรึกษา) 

และบุคคลท่านอืน่ๆ ท่ีไดใ้หค้  าแนะน า
ช่วยเหลือในการท าโครงงาน ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณ
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการช่วย
ให้ขอ้มูล ช่วยวางแผนด าเนินงานการจดัท าโครงงาน
เล่มน้ี และด าเนินงานการน าเสนอผลงาน ในดา้น
เน้ือหาขอ้มูลและค าแนะน าในการเขียนโครงงานสอน
ถึงรายละเอียดงานต่างๆ ช่วยอธิบายให้เขา้ใจถึงงาน
และโปรแกรม และเป็นท่ีปรึกษาในการท าโครงงาน
เล่มน้ีจนเสร็จสมบรูณ์ตลอดจนการให้การดูแลและ
ความเขา้ใจกบัชีวิตของการท างานจริง  ผูจ้ดัท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

เอกสารอ้างอิง 
ค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหาร เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.dailyenglish.in.th/cooking-

vocabularies/ 
https://xn--

12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/ 
https://www.ubonac.com 
(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 
ค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการ เขา้ถึงได้

จาก 
http://drweerapong.blogspot.com/2015/02/en.h

tml 
(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
 

  

https://www.dailyenglish.in.th/cooking-vocabularies/
https://www.dailyenglish.in.th/cooking-vocabularies/
https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/
https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/
https://www.ubonac.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/
http://drweerapong.blogspot.com/2015/02/en.html
http://drweerapong.blogspot.com/2015/02/en.html
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ลักษณะของ
สถานประกอบการ

ไดด้ ำเนินกิจกำรเปิดร้ำนอำหำรแนว
เมดคำเฟ่ เตม็รูปแบบเป็นเจำ้แรกท่ีประเทศไทย 
ภำยใต ้Concept ‘ดินแดนแห่งควำมฝัน’ กลุ่มลูกคำ้
ท่ีมำใชบ้ริกำรเป็นผูท่ี้มีควำมช่ืนชอบในวฒันธรรม
ญ่ีปุ่น ซ่ึงเหมำะกบัทุกเพศ ทุกวยั ดว้ยกำรบริกำรท่ี
มีรูปแบบพิเศษกวำ่ร้ำนอ่ืน ท ำใหร้้ำนมีลกัษณะ
เหมือนเป็น Community เลก็ ๆ ส ำหรับคนท่ีช่ืน
ชอบในวฒันธรรมต่ำงๆของญ่ีปุ่น 



MAIDREAMIN THAILAND

• บริษัท เมดดรีมมนิ (ไทยแลนด์)  Maidreamin

Thailand

• 444 Mbk Center (7 Fl., #A3-A4) 

Phayathai Rd, Wangmai, Pathumwan

Bangkok 10330

• Tel : 02 0031616

• Email: maidreaminthai@gmail.com

mailto:maidreaminthai@gmail.com


รายละเอียดงานท่ีได้รับมอบหมาย

ท าหน้าที่ ในฝ่ายประสานงาน

• 1.ตอบ Review ใน Google 

• อพัเดตข่ำวสำรของทำงร้ำนเป็นภำษำองักฤษ

• ดูแลรับผดิชอบเพิ่มขอ้มูลในโปรแกรม Teachme Biz



ภายในโปรแกรม 
TEACHME BIZ



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาในการจัดท าโครงงาน

• โปรแกรมนีจ้ะเช่ือมโยงกบัสาขาอ่ืนในประเทศญ่ีปุ่ น ในสว่นด้านการกรอกข้อมลู จะต้องแปลข้อมลูจากภาษาไทย
เป็นภาษาองักฤษเพ่ือท่ีจะให้บริษัทในประเทศญ่ีปุ่ นเข้าใจในข้อมลูนี ้ซึง่จากการวิเคราะห์ผลข้อมลูจากนกัศกึษาฝึกงาน
มกัมีปัญหาเก่ียวกบัการใช้ภาษาองักฤษที่เก่ียวกบัวิธีการท าอาหาร และค าศพัท์เฉพาะในด้านการบริการ ซึง่จ าเป็นท่ีต้อง
ใช้ภาษาองักฤษให้ถกูต้องเพื่อลดผิดพลาด และความคลาดเคลื่อนของข้อมลู  จึงได้เกิดโครงงาน

“การแปลข้อมูลเพื่อการน าเสนอ”



วัตถุประสงค์ของโครงงาน
• เพื่อฝึกการวางแผนการจดัข้อมลูตา่ง ๆ
• เพื่อให้ได้ศกึษาการแปลค าศพัท์เฉพาะของการท าอาหาร และการบริการ 

ขอบเขตของโครงงาน
• การวางแผนการจดัเก็บข้อมลู
• การแปลเนือ้หา
• ค าศพัท์ด้านการท าอาหารและการบริการ 



ขัน้ตอนและวิธีด าเนินงาน





การแปลข้อมูล
ด้านการบริการ
กลา่วถึงกลยทุธ์ในการปฏิบตังิานและบริการของ

บริษัท การพฒันาตนเองในการปฏิบตังิานเพ่ือน าไปสู่

การพฒันาในต าแหนง่งาน และการปฏิบตังิานอย่ามือ

อาชีพเพ่ือต้องการท่ีจะสร้างความสขุให้แก่ลกูค้าได้

อยา่งสงูสดุ และร่วมทัง้มีกฏและข้อห้ามในการ

ปฏิบตังิาน





การแปลข้อมูลในด้านการท าอาหาร



การตัด
MARSHMALLOW



การเติมนม



สรุปผลโครงงาน 

• ข้อจ ากดั
1.ดำ้นกำรเขำ้ถึงขอ้มูล จะตอ้งใชภ้ำยใต ้Network และมี
Account ของบริษทัเท่ำนั้น 

2.ไดรั้บขอ้มูลภำษำไทยล่ำชำ้ จึงท ำใหข้อ้มูลภำษำองักฤษ
ล่ำชำ้ไปดว้ย

3.ตอ้งศึกษำวธีิกำรท ำอำหำรจำกแผนกครัว เพื่อง่ำยต่อกำร
เพิ่มขอ้มูลภำษำองักฤษ

4.ดำ้นกำรใชโ้ปรแกรม ตอ้งไดรั้บกำรอบรมจำกวทิยำกร 

• ข้อดีของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา
1.ดำ้นกำรท ำงำนในส่วนของดำ้นวชิำกำร ไดรั้บควำมรู้
อยำ่งมำกมำยทั้งจำกโครงงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยใหป้ฏิบติั

2.ไดรั้บควำมรู้ของภำษำองักฤษ ท่ีไดจ้ำกกำรแปลขอ้มูล

3.ดำ้นกำรท ำงำน ทกัษะกำรท ำงำน



สรุปผลโครงงาน

• ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา

บริษทัเมดดรีมมิน เป็นองคก์รด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบั
ร้ำนอำหำร ผูจ้ดัท ำจึงตอ้งศึกษำวธีิกำรท ำอำหำร ซ่ึง
ผูจ้ดัท ำมีควำมรู้ท่ีไม่มำกพอ เพื่อศึกษำส ำหรับเป็นขอ้มูล
ลงในโปรแกรม

• ข้อเสนอแนะ

กำรศึกษำหำควำมรู้เก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษทัวำ่
เก่ียวขอ้งกบัอะไร และควรฝึกฝนทกัษะท่ีจ ำเป็นต่อกำร
ท ำงำน



MAIDREAMIN
THAILAND

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION



การแปลข้อมูลเพ่ือนการน าเสนอ 

(Translation for Presentation) 

อยัวริญ ลาภผลอุทยัพงศ ์

สาขาภาษาองักฤษส่ือสารและธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์  

มหาวิทยาลยัสยาม 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

E-mail : Penguing66@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บริษทั เมดดรีมมิน แห่งประเทศไทย 

(Maidreaming Thailand) เป็นบริษทัของเมดคาเฟ่แห่ง
แรกของประเทศไทย โดยอยูใ่นภายใตบ้ริษทัใหญ่ท่ี
ช่ือว่า Neodelight International เป็นเมดคาเฟ่อนัดบั1 
ท่ีมี16 สาขาจากประเทศญ่ีปุ่ นโดยมีแนวคิดและการ
บริการท่ีไม่เหมือนใครมีเมดมาบริการและเอนเตอร์เท
รนให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นความแปลกใหม่ของประเทศ
ไทย โดยมีประเภทอาหารเป็นอาหารญ่ีปุ่ น ของหวาน 
และอาหารอีกมากมาย ท่ีตกแต่งดว้ยความน่ารัก ทุกๆ 
เมนู ในระหว่างการปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 14 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวนัท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.
2562 ผูจ้ดัท าฝึกปฏิบติังานในต าแหน่งประสานงาน มี
หนา้ท่ีในการแปลขอ้มูลการท างานภายในร้านเพื่อ
กรอกลงในโปรแกรมของทางบริษทั 

Abstract 
Maiddreamin Thailand is the first maid café of 

Thailand under the authority of Neodelight 
International, Inc. which is no.1 maid café group in 
Japan with 16 café/restaurants. The concept of the 
café/restaurants is particular and impressive with 
services and entertainment,  which focuses on the 
target customers who like Japanese couture, Anime 
or Maid style. Maidreamin provides Japanese cuisine 
and dessert, which are decorated in to Anime style. 
During my cooperative education’s intership from 
May 14, 2019 to August 30, 2019,the interns are 

internationally trained. I had the opportunity to 
responsible for the company’s document translation 
and put in the system. 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อฝึกการวางแผนการจดัการขอ้มูลต่างๆ 

และไดศึ้กษากการแปลค าศพัทเ์ฉพาะของการ
ท าอาหารและการบริการ 

ขอบเขตโครงงาน 
 โครงงานน้ีประกอบไดด้ว้ย 3 ส่วนไดแ้ก่  
1.การวางแผนการจดัเกบ็ขอ้มูล  
2.การแปลเน้ือหา  
3.ค าศพัทด์า้นการท าอาหารและการบริการ 
ประโยชน์ทีได้รับ 
1.นกัศึกษาฝึกงานสหกิจมีล าดบัการท างาน การ

วางแผนใหเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
2.พนกังานและนกัษาฝึกงานสหกิจทราบ

เก่ียวกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษต่างๆ ท่ีใชใ้นการ
ท าอาหารและการบริการ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1.ก าหนดหวัขอ้โครงงานเพื่อให้ไดม้าซ่ึงการ

จดัท าโครงงาน 
2.คน้ควา้หาขอ้มูลในการท ารูปเลม่โครงงาน 
3.จดัท าโครงงานโดยน าขอ้มูล เรียบเรียงเป็น

รูปเล่มโครงงาน 
4.น าเสนอรูปเล่มโครงงานให้กบัอาจารย ์เพื่อ

ตรวจสอบ รับฟังความเห็น และน าไปแกไ้ขเพื่อให้ได้
รูปเล่มโครงงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 



5.ส่งรูปเล่มโครงงาน จดัเตรียมความพร้อมของ
เอกสาร และน าเสนอโครงงาน 

อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.ฮาร์ดแวร์  

- คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

- อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
- โทรศพัทมื์อถือ (ส าหรับเก็บภาพ

และวีดีโอ) 
- ทีศพัทท่ี์ใชใ้นแผนก 

2.ซอฟตแ์วร์ 

- Microsoft word 
- MicroSoft Excel 
- Photoshop 
- Application Teachme Biz 

รายละเอียดโครงงาน 
 จากท่ีคณะผูจ้กัท าไดป้ฏบติังานในส่วนของ

แอพพลิเคชัน่ ของบริษทั เมดดรีมมิน ไทยแลนด ์ใน
ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีประสานงานผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท า
โครงงานเร่ือง “การแปลขอ้มูลเพือ่การน าเสนอ” โดย
โครงงานแบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  

1.ขั้นตอนการวางแผนการจดัเก็บขอ้มูล เร่ิม
จดัเรียงรายช่ือขอ้มูลท่ีตอ้งการเพ่ิมลงไปในโปรแกรม 
โดยรวบรวมลงใน Google sheet เพื่อให้เห็นการ
อพัเดตขอ้มูลใหม่ไดต้ลอด และขั้นตอนต่อไปคือ การ
ลงมือปฏิบติัในโปรแกรมเร่ิมจากการติกตั้งโปรแกรม 
Teachme Biz เป็นโปรแกรมท่ีสามารถใชไ้ดท้ั้งใน 

Computer , Ipad , Laptop , Smart phone ซ่ึงท าให้
ผูจ้ดัท าสะดวกในการเพ่ิมขอ้มูลลงในโปรแกรม 

2.การแปลเน้ือหา ขอ้มูลในโปรแกรมจะถูกแบ่ง
ไวต้ามโฟลเดอร์ตามในรายช่ือขอ้มูลท่ีโดนแบ่งตาม
หมวดหมู่ไว ้เพื่อเป็นการสะดวกในการเปิดดูขอ้มูล 
และการตรวจสอบ ในส่วนของการแปลวิธีกรท าต่างๆ 
จะรอในส่วนของขอ้มูลภาษาไทยอพัเดตลงใน
โปรแกรม แลว้จึงเพ่ิมขอ้มูลในส่วนของภาษาองักฤษ 

 
3.ค าศพัทด์า้นการท าอาหารและการบริการ 

VOCABULARY MEANING 
Alcohol เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์
Apple juice น ้าแอปเป้ิล 
Add ใส่เพ่ิม 
Apron ผา้กนัเป้ือน 
Always สม ่าเสมอ 
Active คล่องแคล่ว 
Accept ตอบรับ 

 
สรุปผลโครงงาน 
หลงัจากท่ีผูจ้ดัท าไดด้ าเนินโครงงานเสร็จส้ินลง

แลว้นั้นผลท่ีไดรั้บคือบคุลากรในองคก์รหรือนกัศึกษา
ท่ีเขา้มาฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษากบัทางบริษทั เมดด
รีมมิน ไทยแลนด ์สามารถน าวางแผนการจดัการ
ขอ้มูลต่างๆ การเพ่ิมขอ้มูลและการแปลภาษาลงใน
โปรแกรมของบริษทั เพื่อให้ไดศึ้กษาการแปลค าศพัท์
เฉพาะของการท าอาหารและ การบริการอีกทั้งหนกั
งานขององคก์ร มีความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังาน
จากขอ้มูลท่ีไดจ้ดัทไวใ้นโปรแกรม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมาก



ขึ้น ซ่ึงตรงตามวตัถุประสงคข์องท่ีคณะผูจ้ดัท าได้
ก าหนดไวต้ั้งแต่เร่ิมด าเนินโครงงานอยา่งครบถว้น 

ประโยชน์จากการปฏิบัติงาน 
จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดไ้ปปฏิบติังานท่ี

บริษทัเมดดรีมมิน ไทยแลนด ์ตั้งแต่วนัท่ี 14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ผูจ้กัท าโครงงานไดเ้รียนรู้ทั้งวิชาการและดา้นการ
ท างาน ในส่วนของดา้นวิชาการ ผูจ้กัท าไดรั้บความรู้
อยา่งมากมาย ทั้งจากโครงงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติั จากการปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน
และการตน้ควา้ขอ้มูล และส่วนท่ีส าคญัคือความรู้ของ
ภาษาองักฤษท่ีไดจ้ากการแปลขอ้มูล ไดพ้ฒันาทกัษะ
ทางดา้นภาษา เน่ืองจากส่วนท่ีผูจ้ดัท าตอ้งรับผิดชอบ 
เป็นส่วนของการแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ และ
ในส่วนของดา้นการท างาน ท าใหผู้จ้ดัท าโครงงานได้
ทราบว่า ไม่เพียงแต่ตอ้งมีความรู้ในสาขาท่ีเรียนมา
เท่านั้น แต่ยงัตอ้งมีความรู้ในดา้นต่างๆ รวมทั้งมี
ทกัษะอื่นๆ ท่ีจ าเป็นอยา่งมากในการท างาน เช่นการ
คิดการวางแผน การพบปะผูค้น การใชชี้วิตร่วมกบั
ผูอ้ื่นในท่ีท างาน มารยาทในการอยูร่่วมกบัคนอื่น 
เรียนรู้การปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่น เรียนรู้วฒันะธรรม
ในองคก์ร ฝึกบุคลิกภาพจึงท าใหใ้นการท างาน มี
ความรับผิดชอบต่องานและหนา้ท่ีของจนเอง จึงท า
ให้ผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้รียนรู้ชีวิตในการท างานจริง 

กิตติกรรมประกาศ 
การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจ

ศึกษา บริษทัเมดดรีมมิน ไทยแลนด ์ตั้งแต่วนัท่ี 14 
พฤษภาคม พ.ศง2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ ท่ีมีคุณค่ามากมาย ส าหรับโครงงานสหกิจเล่มน้ี
ส าเร็จลงดว้ยดีจากความสนบัสนุนจากบคุคลหลาย
ฝ่าย ดงัน้ี 

1.คุณโยชิโนบุ อุเอดะ (ผูบ้ริหาร) 
2.คุณนกนอ้ย อนนัต ์(เจา้หนา้ท่ีทีมแอดมิน) 
3.คุณนริศรา แซ่ตั้ง (ผูจ้ดัการสาขา) 

4.อาจารยอ์ติเวทย ์ตั้งอมรสุขสันต ์(อาจารยท่ี์
ปรึกษา) 

และบุคคลท่านอืน่ๆ ท่ีไดใ้หค้  าแนะน า
ช่วยเหลือในการท าโครงงาน ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณ
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการช่วย
ให้ขอ้มูล ช่วยวางแผนด าเนินงานการจดัท าโครงงาน
เล่มน้ี และด าเนินงานการน าเสนอผลงาน ในดา้น
เน้ือหาขอ้มูลและค าแนะน าในการเขียนโครงงานสอน
ถึงรายละเอียดงานต่างๆ ช่วยอธิบายให้เขา้ใจถึงงาน
และโปรแกรม และเป็นท่ีปรึกษาในการท าโครงงาน
เล่มน้ีจนเสร็จสมบรูณ์ตลอดจนการให้การดูแลและ
ความเขา้ใจกบัชีวิตของการท างานจริง  ผูจ้ดัท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

เอกสารอ้างอิง 
ค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดอาหาร เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.dailyenglish.in.th/cooking-

vocabularies/ 
https://xn--

12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/ 
https://www.ubonac.com 
(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 
ค าศพัทภ์าษาองักฤษหมวดการบริการ เขา้ถึงได้

จาก 
http://drweerapong.blogspot.com/2015/02/en.h

tml 
(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

https://www.dailyenglish.in.th/cooking-vocabularies/
https://www.dailyenglish.in.th/cooking-vocabularies/
https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/
https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/
https://www.ubonac.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/
http://drweerapong.blogspot.com/2015/02/en.html
http://drweerapong.blogspot.com/2015/02/en.html


 



ภาพบรรยากาศในการท างาน 
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