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บทที่ 1
บทนำ
1.ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั เมดดรี มมิน แห่งประเทศไทย (Maidreamin Thailand) เป็ นบริ ษทั ของเมดคาเฟ่ แห่ง
แรกของประเทศไทย โดยอยู่ในภายใต้บริ ษทั ใหญ่ที่ชื่อว่า Neodelight International เป็ นเมดคาเฟ่
อันดับ1 ที่มี16 สาขาจากประเทศญี่ปุ่นโดยมีแนวคิดและการบริ การที่ไม่เหมือนใครมีเมดมาบริ การ
และเอนเตอร์เทรนให้กบั ลูกค้า ซึ่งเป็ นความแปลกใหม่ของประเทศไทย โดยมีประเภทอาหารเป็ น
อาหารญี่ปุ่น ของหวาน และอาหารอีกมากมาย ที่ตกแต่งด้วยความน่ารัก ทุกๆ เมนู
ในระหว่างที่ฝึกปฏิบตั ิสหกิจศึกษาผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาส ฝึ กปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
ประสานงาน มีหน้าที่ในการแปลข้อมูลการทางานลงในโปรแกรมของเมคาเฟ่ โดยโปรแกรมนี้จะ
เชื่อมโยงกับสาขาอื่นในประเทศญี่ปุ่นด้วย ในส่วนด้านการกรอกข้อมูล จะต้องแปลข้อมูลจาก
ภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้บริ ษทั ในประเทศญี่ปุ่นเข้าใจในข้อมูลนี้ดว้ ย ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ผลข้อมูลจากนักศึกษาฝึ กงานมักมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิธีการ
ทาอาหาร และคาศัพท์เฉพาะในด้านการบริ การ ซึ่งจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเพื่อลด
ผิดพลาด และความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทา
โครงงาน
“การแปลข้อมูลเพื่อการนาเสนอ” ซึ่งเนื้ อหาในโครงงานเล่มนี้จะประกอบไปด้วย ขั้นตอนการ
เตรี ยมข้อมูลในการแปลเนื้อหาลงในโปรแกรม ซึ่งเป็ นการแปลเนื้ อหาเกี่ยวกับ ขั้นตอนการ
ทาอาหาร ข้อมูลการทางาน ข้อมูลระบบของร้านอาหาร การบริ การ และคาศัพท์ที่ใช้ในการแปล
ข้อมูล ซึ่งเป็ นการสร้างประโยชน์ให้กบั พนักงานทุกคนในการทาความเข้าใจ ตรวจสอบข้อมูลได้
ครบถ้วนและการใช้คาศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
1.2 วัตถุประสงค์ ในกำรทำโครงงำน
1.2.1 เพื่อฝึ กการวางแผนการจัดข้อมูลต่าง ๆ
1.2.2 เพื่อให้ได้ศึกษาการแปลคาศัพท์เฉพาะของการทาอาหาร และการบริ การ
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1.3 ขอบเขตของโครงำน
โครงงานนี้ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
1.3.1 การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล
1.3.2 การแปลเนื้ อหา
1.3.3 คาศัพท์ดา้ นการทาอาหารและการบริ การ
ขอบเขตระยะเวลาการทาโครงงาน ตั้งแต่ วันที่14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.
2561
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 นักศึกษาฝึ กงานสหกิจมีลาดับการทางาน การวางแผนงานให้เสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.4.2 พนักงานและนักศึกษาฝึ กงานสหกิจทราบเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ ที่ใช้ใน
การทาอาหารและการบริ การ

บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การจัดการทาโครงงานหัวข้อ “การแปลข้อมูลเพื่อการนาเสนอ”
ผูจ้ ดั ทาได้นาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและดาเนินการดังนี้
2.1 ความรู้ในการวางแผน
2.1.1 การวางแผนคืออะไร
คือ กระบวนการคิดก่อนลงมือทา เพื่อกาหนดแผนงานไว้เป็ นการล่วงหน้าเพื่อผลสาเร็จที่
ตรงตามเป้าหมาย เมื่อวางแผนแล้วเราก็ปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้จากนั้นจึงตรวจสอบเสร็ จแล้วจึงทา
การประเมินผลเพื่อทาการพัฒนาต่อไป
2.1.2 ประโยชน์ และความสาคัญของการวางแผน
การวางแผนนั้นช่วยลดความไม่แน่นอน ช่วยให้การจัดการตามหน้าที่เป็ นไปได้
โดยสะดวกและมีประสิ ทธิภาพ รู ้หน้าที่ ใครรับผิดชอบ หากมีการวางแผนที่ดีก็มีความสาเร็จไปครึ่ ง
ทาง ยังทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ และยังทาให้คาดคะเนสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยสรุ ปได้วา่
การวางแผนถือเป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญของการบริ หารที่เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพถือว่า
เป็ นงานตั้งแต่เริ่ มแรกและเป็ นงานที่ต่อเนื่องตลอด
2.1.3 ประเภทของการวางแผน
2.1.3.1 การวางแผนตามหน้าที่ เช่นแผนกิจกรรมต่าง ๆ แผนงานด้านบุคคล ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ
2.1.3.2 การวางแผนตามระดับขององค์การ เช่น แผนการจัดการของระดับผูบ้ ริ หาร
2.1.3.3 การวางแผนตามระยะเวลา เช่น ระยะสั้น ระยะยาว
2.1.3.4 การวางแผนตามลักษณะของแผน เช่น กลยุทธ์ ระเบียบ นโยบาย
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2.2 ความรู้ในการรวบรวมข้ อมูล
2.2.1 การรวบรวมข้ อมูลคืออะไร
การรวบรวมข้อมูลในที่โครงงานเล่มนี้กล่าวถึงก็คือ การนาข้อมูลภายในองค์กรมาทั้งหมด
เพื่อเรี ยบเรี ยงละนาไปเผยแพร่ ให้กบั คนในองค์กรได้ทราบถึงวิธีการทางานในด้านต่าง ๆ แผนการ
ทางาน ข้อมูลขององค์กรในระดับที่ทุกคนในองค์กรจาเป็ นต้องทราบ

2.3 ความรู้การแปล
2.3.1 การแปลคืออะไร
การแปล เป็ นการถ่ายถอดความหมายของข้อความในภาษาหนึ่ง ๆ ที่ใช้สื่อสาร ไปเป็ นอีก
ภาษาหนึ่ง โดยข้อความที่ถ่ายทอดเป็ นภาษาอื่นแล้วจะมีความเหมือนกับข้อความในภาษาต้นฉบับ ผู ้
ที่ทาหน้าที่แปลภาษา เรี ยกว่า นักแปล ส่วนผูแ้ ปลภาษาโดยการฟังภาษาหนึ่ง แล้วแปลเป็ นคาพูดอีก
ภาษาหนึ่งทันที เรี ยกว่า ล่าม
พจนานุกรม นิวเว็บสเตอร์ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการแปลในเรื่ องของภาษาไว้ดงั นี้
translate : “to render into another language ; to interpret ; to explain by using other words; to
express in other terms” ซึ่งอาจสรุ ปได้วา่ การแปล คือ
1) การถ่ายทอดข้อความจาก ภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง
2) การตีความหมายหรื อการทาให้เข้าใจความหมาย
3) การอธิบายโดยใช้ถอ้ ยคาสานวนอย่างอื่น
2.3.2 ขั้นตอนการแปลข้ อมูล
การแปลข้อมูลมีข้นั ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดการวางรายชื่อข้อมูลที่ตอ้ งใช้ในโปรแกรม โดยการแยกหมวด เป็ น อาหาร
ประเภทต่าง ๆ ของหวาน น้ าปั่น การเปิ ดครัว ปิ ดครัว การทาความสะอาด การดูแลรักษาสิ่ งของ
การใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้า หรื ออุปกรณ์การทาอาหาร การบริ การลูกค้า เอกสารที่ใช้ในการทางาน
ประจาวัน
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ขั้นตอนที่ 2 ส่ งรายชื่อที่ตอ้ งทาทั้งหมดไปยังบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในกการดูแลใน
หัวข้อต่าง ๆ และรับข้อมูลที่สมบูรณ์ในรู ปแบบภาษาไทย
ขั้นตอนที่ 3 นาข้อมูลที่ถูกส่งมาในรู ปแบบภาษาไทย มาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และอัพเดต
เข้าสู่โปรแกรม
2.4 ความรู้เกีย่ วกับการทาอาหาร
2.4.1 การทาอาหารคืออะไร
การทาอาหารของร้าน เมดดรี มมิน เปรี ยบสเหมือนการมอบความสุขและความแปลกใหม่
ให้กบั ผูร้ ับบริ การ อาหารทุกจานส่งผ่านความอร่ อย ด้วยความตั้งใจทาอาหาร ความใส่ใจ ความ
ละเอียดในการคัดสรรเลือกวัตถุดิบ ในการจัดแต่งหน้าตาอาหารให้ให้สวยงามน่ารับประทาน
เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การได้รับความสุ ขผ่านสิ่ งเหล่านั้น โดยเฉพาะหน้าตาของอาหารที่มีความพิเศษอย่าง
มาก ตกแต่งหน้าตาเมนูตามชื่อเมนู ให้จดจาง่าย และดึงดูดผูร้ ับบริ การ

รู ปที่ 2.1 Unicorn Parfait

รู ปที่ 2.2 Seal Parfait

รู ปที่ 2.3 Kero Parfait

รู ปที่ 2.4 Kitten Parfait
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รู ปที่ 2.5 Kumatan

รู ปที่ 2.6 Kuma Dremin

2.5วิวัฒนาการของอาหาร
วิวฒั นาการของอาหารในแต่ละยุคสมัย แบ่งได้เป็ น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ก็คือ อาหารดั้งเดิม
อาหารที่ถูกปรับปรุ ง คือการเปลี่ยนวัตถุดิบหลัก เนื่องจากหาไม่ได้ หรื อเกิดจากการมีอาการแพ้
อาหารประเภทนั้น ๆ จึงนาวัตถุดิบอื่นมาทดแทน และสุดท้าย อาหารฟิ วชัน การฟิ วชันคือการ
รวมเข้าด้วยกัน เป็ นการนาเอาอาหารอื่นมาประยุกต์รวมกันให้เกิดอาหารชนิดใหม่ข้ ึนมา โดยเกิด
จากการจินตานาการของเชฟ ซึ่งเมนูอาหารของเมดดรี มมินมีการนาอาหารประจาชาติของญี่ปุ่นมา
ทาให้ สวยงามและน่ารักตามคอนเซปต์ของร้าน เช่นการนาข้าวมาอัดในพิมพ์ต่าง ๆ และใช้การ
ตกแต่งโดยสาหร่ าย หรื อผักต่าง ๆให้อาหารดูมีชีวิตชีวามากขึ้น ซึ่งเน้นเป็ นเมนูอาหารที่ใช้แกง
กะหรี่ ซ่ ึงเป็ นอาหารประจาชาติของญี่ปุ่น

รู ปที่ 2.7 Kuma Croquette Curry

รู ปที่ 2.8 Kuma onsen
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อีกทั้งยังมีเมนูจานยักษ์ ที่เป็ นเมนูพิเศษจากทางร้าน ที่ยงั คงความน่ารักของหน้าตาอาหาร
ไว้เหมือนเดิม

รู ปที่ 2.9 เมนูจานยักษ์
ทางเมดดรี มมินจะมีเมนูพิเศษที่เปลี่ยนทุก ๆเดือน เช่นเมนูของหวานจากผลไม้ตามฤดูกาล
หรื อเมนูตามเทศกาลในเดือนนั้น ๆ เมนูอาหารไทยที่เป็ นการดึงดูดลูกค้าต่างชาติ

รู ปที่ 2.10 เมนูอาหารไทย
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รู ปที่ 2.11 เมนูประจาเทศกาลวาเลนไทน์

รู ปที่ 2.12 เมนูเทศกาลคริ สต์มาส
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รู ปที่ 2.13 เมนูประจาเดือนเมษายน

รู ปที่ 2.14 เมนูประจาเดือนเมษายน

2.6 ความรู้เกีย่ วกับการบริการ
2.6.1 การบริการคืออะไร
การให้ความช่วยเหลือ หรื อการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่นการบริ การที่ดี
ผูร้ ับบริ การก็จะได้รับความประทับใจ และชื่อชมองค์กร ซึ่งเป็ นสิ่ งดีส่ิ งหนึ่งอันเป็ นผลดีกบั องค์กร
ของเรา เบื้องหลังการประสบความสาเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริ การเป็ นเครื่ องมือสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ เช่นงานประชาสัมพันธ์ งานบริ การวิชาการ เป็ นต้น ดังนั้นถ้าบริ การดี ผูร้ ับบริ การเกิด
ความประทับใจ ซึ่งการบริ การถือเป็ นหน้าเป็ นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย
การบริ การที่ดีตอ้ งเกิดขึ้นจากใจ เพราะการบริ การเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ผูอ้ ื่น
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ ว สบายใจและพอใจ
หลักการการบริ การของเมดดรี มมินเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากทีสุด เพราะเป็ นร้านที่มีจุดขายใน
เรื่ องการบริ การเป็ นการเอนเตอร์เทนให้กบั ลูกค้าตั้งแต่การรับลกค้าเข้าร้าน จนการส่งลูกค้าออกจาก
ร้าน พนักงานทุกคนจะต้องสามารถรับลูกค้าเข้ามายังในร้านที่เป็ นดินแดนแห่งความฝัน ได้อย่าง
ถูกต้อง คือการพูดสคริ ปต้อนรับของทางร้านโดยเฉพาะคือการจุดเทียนต้อนรับลูกค้าเข้าสู้ดินแดน
แห่งความฝัน ลูกค้าที่เข้ามาภายในร้านจะกลายเป็ นการอยูใ่ นดินแดนแห่งความฝันที่ไม่ใช่แค่การนัง่
ทานอาหารในร้านอาหารธรรมดา

พนักงานทุกคน ต้องทาให้ลูกค้ามีความสุขอย่างที่สุด ให้เสมือนเป็ นดินแดนแห่งความฝันจริ ง ๆ
ความแตกต่างของเมดหดรี มมิน ทุกครั้งที่เสิ ร์ฟอาหารแก่ลูกค้า จะมีการร่ ายเวทย์ที่ทาให้อาหาร
อร่ อยยิง่ ขึ้น ซึ่งเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างมาก
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รู ปที่ 2.15 ร่ ายเวทย์เพิ่มความอร่ อย
ให้กบั อาหาร

รู ปที่ 2.16 จุดเทียนต้อนรับลูกค้าเข้า
สู่ดินแดนแห่งความฝัน

ในแต่ละเดือนทางเมดดรี มมินจะมีการจัด Event ตามตีมที่ถูกกาหนดขึ้น เพื่อเป็ นการสร้างความ
สนุกให้กบั พนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริ การ

รู ปที่ 2.17 รวมอีเว้ทน์ต่าง ๆ
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จุดประสงค์หลักของเมดดรี มมิน คือการมอบความสุข ความสนุกสนาน และการเป็ นส่วน
หนึ่งของดินแดนแห่งความฝัน โดยพนักงานทุกคน ผ่านการอบรม และฝึ กงานในการบริ การสาหรับ
ลูกค้าในดินแดนแห่งความฝันเป็ นอย่างดี และหวังว่า ลูกค้าทุกคนจะได้รับความสนุกสนาน
ความสุข ที่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของดินแดนแห่งความฝัน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้ังของสถานประกอบการ
ชื่อ:

บริ ษทั เมดดรี มมิน (ไทยแลนด์) Maidreamin Thailand
444 Mbk Center (7 Fl., #A3-A4) Phayathai Rd, Wangmai,
Pathumwan Bangkok 10330

โทรศัพท์:

02-003-1616

Email:

maidreaminthai@gmail.com

รู ปที3.1 โลโก้สัญลักษณ์ของ เมดดรี มมิน

รู ปที 3.2 แผนที่แสดงตำแหน่งที่ต้ งั ของบริ ษทั เมดดรี มมิน ไทยแลนด์
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3.2 ลักษณะการประกอบการ
บริ ษทั เมดดรี มมิน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินกิจกำรเปิ ดร้ำนอำหำรแนวเมดคำเฟ่ เต็ม
รู ปแบบเป็ นเจ้ำแรกที่แระเทศไทย ชื่อร้ำนว่ำ Maidramin (เมดดรี มมิน) ภำยใต้ Concept ‘ดินแดน
แห่งควำมฝัน’ กลุ่มลูกค้ำที่มำใช้บริ กำรเป็ นผูท้ ี่มีควำมชื่นชอบในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งเหมำะกับทุก
เพศ ทุกวัย ด้วยกำรบริ กำรที่มีรูปแบบพิเศษกว่ำร้ำนอื่น ทำให้ร้ำนมีลกั ษณะเหมือนเป็ น Community
เล็ก ๆ สำหรับคนที่ชื่นชอบในวัฒนธรรมต่ำง ๆของญี่ปุ่น และได้มีโอกำสมำพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กนั เกี่ยวกับเรื่ องต่ำง ๆ เช่น อนิเมะ มังงะ ไอดอล คอสเพลย์ นักสะสมโมเดล โคเวอร์
แดนซ์ เกมเมอร์ เป็ นต้น

ความเป็ นมาบริษัท
Maidreamin เปิ ดตัวขึ้นในปี 2008 และใช้เวลำเพียง 3 ปี ก็สำมำรถขึ้นเป็ นอันดับหนึ่งของ
วงกำรธุรกิจเมดคำเฟ่ ปัจจุบนั ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น มีสำขำทั้งหมด 17 สำขำ ตำมเมืองต่ำง ๆ ได้แก่
Akihabara Shibuya Shinjuku Nakano Osaka Nagoya และสำขำที่ประเทศไทยได้เริ่ มจดทะเบียน
ธุรกิจแบบนิติบุคลเมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2555 โดยสำขำแรกเปิ ดให้บริ กำรในเดือน เมษำยน 2556 ใน
ศูนย์กำรค้ำเกตเวย์เอกมัย ชั้น M และเปิ ดสำขำที่ 2 เมื่อเดือน มิถุนำยน 2558 ในศูนย์กำรค้ำ MBK
CENTER ชั้น 7 และในอนำคตกำลังจะมีกำรขยำยสำขำที่ประเทศสหรัฐอเมริ กำอีกด้วย
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3.3 รู ปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานองค์กร
รู ปที 3.3 แผนผังองค์กร
บริ ษทั เมดดรี มมิน (ประเทศไทยจำกัด) ได้ดำเนินกำรเปิ ดร้ำนอำหำรเป็ นเมดคำเฟ่ ใน
ประเทศไทยเป็ นเจ้ำแรก โดยมีช่องกำรกำรติดต่อ หรื อกำรโปรโมทร้ำนอำหำรในช่องทำงของ
Social Media ด้วย เพื่อเป็ นกำรขยำยกำรตลำดให้รู้จกั ในวงกว้ำงมำกขึ้น อีกทั้งยังเป็ นกำรขยำยช่อง
ทำงกำรติดต่อให้กบั ลูกค้ำอีกด้วยจึงมีเจ้ำหน้ำที่ดูแลในส่วนของ Social Media ด้วย และในส่วนของ
งำนกำรบริ กำรโดยกำรทำงำนจะถูกแบ่งออกเป็ นหลำยตำแหน่งเพื่อระบุหน้ำที่ในกำรรับผิดชอบ
ของพนักงำนอย่ำงชัดเจน เพื่อควำมมีประสิ ทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนต่ำง ๆ

15

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

นำงสำว อัยวริ ญ ลำภผลอุทยั พงศ์ รหัสนักศึกษำ 5904500026 ปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ ฝ่ ำย
ประสำนงำน งำนที่ได้รับมอบหมำย 1.ตอบ Review ใน Google
2.อัพเดตข่ำวสำรของทำงร้ำนเป็ นภำษำอังกฤษ
3.ดูแลรับผิดชอบเพิ่มข้อมูลในโปรแกรม Teachme Biz
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3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา

คุณ นกน้อย อนันต์
ตำแหน่ง ทีมแอดมิน
3.6 ระยะเวลาที่ฝึกงาน
ในกำรปฏิบตั ิงำนนักศึกษำได้ใช้เวลำในกำรปฏิบตั ิงำนนับตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2561
ถึงวันที่ 30 สิ งหำคม 2562 เป็ นระยะเวลำทั้งสิ้ น 3 เดือน 17 วัน

3.7 ขั้นตอนและวิธีการทางาน
1. กำหนดหัวข้อโครงงำนเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรจัดทำโครงงำน
2. ค้นคว้ำหำข้อมูลในกำรทำรู ปเล่มโครงกำร
3. จัดทำโครงงำนโดยนำข้อมูล เรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่มโครงงำน
4. นำเสนอรู ปเล่มโครงงำนให้กบั อำจำรย์ เพื่อตรวจสอบ รับฟังควำมเห็น และนำไปแก้ไข
เพือ่ ให้ได้รูปเล่มโครงงำนที่มีประสิ ทธิภำพที่สุด
5.ส่งรู ปเล่มโครงงำน จัดเตรี ยมควำมพร้อมของเอกสำร และนำเสนอโครงงำน
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3.8 อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์
•
•
•
•

คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
อุปกรณ์เครื่ องเขียน
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับเก็บภำพและวีดีโอ)
โทรศัพท์ที่ใช้ในแผนก

3.8.2 ซอฟต์แวร์
•
•
•
•

Microsoft word
Microsoft Excel
Photoshop
Application Teachme Biz

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานในส่ วนของแอพพลิชนั่ ของบริ ษทั เมดดรี มมินไทยแลนด์
ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน ผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง
“การแปลข้อมูลเพื่อการนาเสนอ” โดยโครงงานแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
4.1 ขั้นตอนการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล
4.2 การแปลเนื้ อหา
4.3 คาศัพท์ดา้ นการทาอาหารและการบริ การ
4.1 ขั้นตอนของการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล
4.1.1 เริ่ มจัดเรี ยงรายชื่อข้อมูลที่ตอ้ งการเพิ่มลงไปในโปรแกรม โดยรวบรวมลงใน Google
Sheet เพื่อให้เห็นการอัพเดตข้อมูลใหม่ได้ตลอด

รู ปที่ 4.1 รายชื่อข้อมูลลาดับที่ 1-5
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รู ปที่ 4.2 รายชื่อข้อมูลลาดับที่ 6-7

รู ปที่ 4.3 รายชื่อข้อมูลลาดับที่ 8

รู ปที่ 4.4 รายชื่อข้อมูลลาดับที่ 9
ในข้อมูลลาดับต่างๆ จะถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการอัพเดทข้อมูลลง
ในแอพพลิเคชัน่
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4.1.2 ลงมือปฏิบตั ิในโปรแกรม เริ่ มจากการติดตั้งโปรแกรม Teachme Biz เป็ นโปรแกรมที่สามารถ
ใช้ได้ท้ งั ใน Computer , Ipad , Laptop , Smart phone ซึ่งทาให้ผจู ้ ดั ทาสะดวกในการเพิ่มข้อมูลลงใน
โปรแกรม

รู ปที่ 4.5 หน้าแรกของโปรแกรม

รู ปที่ 4.6 โฟลเดอร์ที่ถูกแบ่งออกตามประเภท
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4.2 การแปลเนื้อหา
ข้อมูลในโปรแกรมจะถูกแบ่งไว้ตามโฟลเดอร์ตามในรายชื่อข้อมูลที่โดนแบ่งตามหมวดหมู่ไว้ เพื่อ
เป็ นการสะดวกในการเปิ ดดูขอ้ มูล และการตรวจสอบ ในส่ วนของการแปลวิธีการทาต่างๆ จะรอใน
ส่วนของข้อมูลภาษาไทยอัพเดตลงในโปรแกรมลงก่อน แล้วจึงเพิ่มในส่วนของข้อมูลภาษาอังกฤษ

รู ปที่ 4.7 ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลภาษาอังกฤษใน
การางความสุขสุดๆ” ซึ่งเป็ นหลักการ
คาศัพท์ที่ใช้ในการแปล “หลักด้สานหลั
าคัญทัก้ งการการบริ
5 ในการสร้
ปฏบัติงานและบริ การของบริ ษทั เพื่อต้องหารที่จะสร้างความสุขให้แก่ลูกค้าได้อย่างสูงสุด
1.ความปลอดภัย
Safety
2.มีกริ ยามายาทที่ถูกต้อง
Polite and courtesy
3.การแสดง
Entertain
4.ทีมเวิร์ค
Team work
5. การบรรลุเป้าหมาย
Misson complete
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รู ปที่ 4.8 ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลภาษาอังกฤษใน
ด้านหลักการบริ การ
Neostandard10 กล่าวถึงการพัฒนาตัวเองในด้านการทางานเพื่อที่จะได้มีความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งงาน
1.Always
สม่าเสมอ
2.Challenging
การทาชาเลนจ์
3.Positive Thinking
การคิดบวก
4.Benefit
ประโยชน์
5.Change
การเปลี่ยนแปลง
6.Better
ดีข้ นึ ,ดีกว่า
7.Honer
เกียรต์
8.Active
กระตือรื อร้น
9.Fast
ความรวดเร็ ว
10.Go along
ให้ความร่ วมมือ
11.Devolop
พัฒนา
12.Humble
ความอ่อนน้อม
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รู ปที่ 4.9 ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลภาษาอังกฤษในด้าน
กฎและข้อห้ามของพนักงานในบริ ษทั หลักการการบริ การ
1.ห้ามสู บบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ทางาน
Do not smoking and drink alcohol in the working area.
2.ห้ามไปไหนสองต่อสองกับผูช้ ายภายในพื้นที่ของร้าน
Do not walking with man in working area.
3.ห้ามพูดคุย นัดพบ ภายนอกกับลูกค้า
Do not talk or meet with the customer.
4.ห้ามรับของขวัญ ของกานัลเป็ นการส่วนตัว
Do not accept gifts from customer.
5.ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลภายในร้านให้บุคคลที่3ได้รับรู ้ (แม้จะเป็ นอดีตพนักงานก็ไม่มีขอ้ ยกเว้น)
Do not talk about work’s system or information to stanger
6.ห้ามพูดคุยถึงเรื่ องที่อยูใ่ นโลกแห่งความเป็ นจริ ง เรื่ องส่วนตัวและไม่นาเรื่ องของลูกค้ามานินทา
Do not talk about reality life and gossip the customer
7.ไม่ปล่อยให้ลูกค้าสัมผัส ลูบคลากระทาอนาจารโดยปกปิ ดเอาไว้ (ถ้าไม่สามาแก้ไขสถานการณ์ได้
ให้แจ้งรุ่ นพี่โดยทันที)
Do not let the customer touch your body and keep its secret.
8.ห้ามพาผูห้ ญิงบาร์ ผูห้ ญิงนัง่ ดริ้ งค์ สาวอาบอบนวด เข้ามาในร้าน
Do not bring bargirl to working area.
9.ห้ามวิจารณ์ธุรกิจคู่แข่ง (ใช้กริ ยาและคาพูดที่ไม่ดีที่เป็ นคู่แข่ง)
Do not criticize ompititor bussiness
10.ห้ามทางานเกี่ยวกับดีเจ เช่น Talk – Talk, Bigo live
Do not work about live stream Ex. Bigo live
ตัวอย่ างการทาเมนูและการเตรียมอาหาร
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4.2.1 Buddy waffle

รู ปที่ 4.10 ขั้นตอนการทา Buddy waffle
ขั้นตอนที่ 1
• เปิ ดเตาให้ร้อน ความร้อนสูงสุด
• Turn on the waffle iron. High degree and get ready to cook.

รู ปที่ 4.11 ขั้นตอนการทา Buddy waffle
ขั้นตอนที่ 2
• เมื่อเตาร้อน ทานั้นลงบนเครื่ อง และปิ ดฝาลง
• Put oil on waffle iron.
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รู ปที่ 4.12 ขั้นตอนการทา Buddy waffle
ขั้นตอนที่ 3
• เมื่อน้ ามันเริ่ มร้อน ก็ลดไฟลงเป็ นต่าสุด
• When oil is hot , turn down the low heat.

รู ปที่ 4.13 ขั้นตอนการทา Buddy waffle
ขั้นตอนที่ 4
• ใส่แป้งวาฟเฟิ ลที่สต๊อกไว้ ใช้ประมาณ 3-4 ช้อน แล้วแต่สภาพเนื้อแป้ง เกลี่ยนแป้งให้ทว่ั
เครื่ อง
• Put the waffle powder to the waffle iron.
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รู ปที่ 4.14 ขั้นตอนการทา Buddy waffle
ขั้นตอนที่ 5
• ระหว่างรอแป้งสุ ก หัน่ กล้วยหอมรอไว้ เทซอสช็อคโกแลต (วอล) เตรี ยมหน้าตาตกแต่ง
(หมี,แมว) ป้ายช็อคโกแลต ดาว2ดวง เมล็ดเรนโบว์
• Before powder get cook , cut a banana and than put the chocolate sauce into a small
picther

รู ปที่ 4.15 ขั้นตอนการทา Buddy waffle
ขั้นตอนที่ 6
• ตัดครึ่ งวาฟเฟิ ลและพักแป้งรอให้เย็นตัว
• Cut half of waffle
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รู ปที่ 4.16 ขั้นตอนการทา Buddy waffle
ขั้นตอนที่ 7
• เมื่อแป้งเย็นตัว ย้ายแป้งเข้ามาในจาน บีบครี มเค้กลงบนวาฟเฟิ ล1ด้าน
• Put the cream cake

รู ปที่ 4.17 ขั้นตอนการทา Buddy Waffle
ขั้นตอนที่ 8
• วางไอติม 2 ลูก ขนาดใหญ่ท้ งั หมด
• Put big ice-cream 2 scoops (vanilla and chocolate)
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รู ปที่ 4.18 ขั้นตอนการทา Buddy waffle
ขั้นตอนที่9
• บีบวิปครี ม 4 ตาแหน่งตามรู ป
• Put the whip cream on the waffle.

รู ปที่4.18 ขั้นตอนการทา Buddy waffle

รู ปที่ 4.19 ขั้นตอนการทา Buddy waffle
ขั้นตอนที่ 10
• ตกแต่งหน้าตาเมนูตามรู ปตัวอย่าง
• Put the topping and design like in the picture.

29

4.2.2 Cake

รู ปที่ 4.20 การวางและตกแต่งมนู
Cake
• การวางเค้กและตกแต่ง
• Example for Drawing a dish for serving a cake menu
4.2.3 Parfait

รู ปที่ 4.21 ขั้นตอนการเตรี ยมทา Parfait
ขั้นตอนการเตรี ยมที่ 1
• เตรี ยมถ้วย Parfait
• Prerare parfait cup.
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รู ปที่ 4.22 ขั้นตอนการเตรี ยมทา Parfait
ขั้นตอนการเตรี ยมที่ 2
• เตรี ยมหน้าตาตกแต่ง ตามออเดอร์
• Prepare topping.

รู ปที่ 4.23 ขั้นตอนการทา Parfait
ขั้นตอนที่ 1
• บีบซอสลงที่กน้ แก้ว
• Put the sause
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รู ปที่ 4.24 ขั้นตอนการทา Parfait
ขั้นตอนที่ 2
• ใส่วาฟเฟิ ล 3-4 ชิ้น
• Put the waffle 3-4 pieces .

รู ปที่ 4.25 ขั้นตอนการทา Parfait
ขั้นตอนที่ 3-4
• บีบวิปครี ม วางไอติมลูกเล็ก
• Put the whip cream and small ice-cream 1 scoop.
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รู ปที่ 4.26 ขั้นตอนการทา Pafait
ขั้นตอนที่ 5
• บีบซอสวนรอบไอติม
• Put the sause around ice-cream.

รู ปที่ 4.27 ขั้นตอนทา Parfait
ขั้นตอนที่ 6
• บีบวิปวนรอบๆ
• Put the whip cream.
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รู ปที่4.28 ขั้นตอนการทา Parfait
ขั้นตอนที่ 7
• โรยคอนเฟลก
• Put the corn flakes

รู ปที่ 4.29 ขั้นตอนการทา Parfait
ขั้นตอนที่ 8
• บีบซอสรอบ ๆ
• Put the sauce around cup.
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รู ปภาพที่ 4.30 ขั้นตอนการทา Parfait
ขั้นตอนที่ 9
• วางไอติมลูกใหญ่
• Put the big ice-cream 2 scoops.

รู ปที่ 4.31 ขั้นตอนการทา Parfait
ขั้นตอนที่ 10
• วางไอติมลูกใหญ่ ลูกที่ 2
• Put the big ice-cream 2 scoops.
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รู ปที่ 4.32 ขั้นตอนการทา Parfait
ขั้นตอนที่ 11
• บีบวิปครี มตามในรู ปตัวอย่าง (ยกเว้น Seal parfait บีบแค่ 2 จุดด้านข้าง)
• Put the whip cream seam in the photo.

รู ปที่ 4.33 ขั้นตอนการทา Parfait

ขั้นตอนที่ 12
• ตกแต่งตามออเดอร์ ตัวอย่าง Kitten parfait
• Decorate the menu.
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4.2.4 Momo-chan

รู ปที่ 4.34 ขั้นตอนการทา Momo -chan
ขั้นตอนที่ 1
• เตรี ยมถ้วยไอติม ตามในรู ป และบีบวิปครี ม
• Set a blow of ice-cream and put the whip cream.

รู ปที่ 4.35 ขั้นตอนการทา Momo-chan
ขั้นตอนที่ 2
• ตักไอติมลูกใหญ่ วางลงในถ้วยไอติม
• Put the big ice-cream into a bowl.
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รู ปที่ 4.36 ขั้นตอนการทา Momo-chan
ขั้นตอนที่ 3
• โรยเมล็ดเรนโบว์
• Put the sprinkle.
4.2.5 Cut Marshmallow
คือขั้นตอนการตัดมาสเมลโล่แบ่งครึ่ งเพื่อใช้ในการตกแต่งเมนูของหวานต่าง ๆ

รู ปที่ 4.37 ขั้นตอนการตัด Marshmallow
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รู ปที่ 4.38 ขั้นตอนการตัด Marshmallow
ขั้นตอนที่ 1
• นามาสเมลโล่เทใส่กาละมัง และโรยแป้งข้าวโพด เพื่อไม่ให้มาสเมลโล่ติดกัน
• Put marshmallow in to the basin. And put the corn powder in to basin for the marshmallow
don’t stick.

รู ปที่ 4.39 ขั้นตอนการตัด Marshmallow
ขั้นตอนที่ 2
• คลุกมาสเมลโล่กบั แป้งให้ทวั่
• Knead the marshmallow with powder.
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รู ปที่ 4.40 ขั้นตอนการตัด Marshmallow
ขั้นตอนที่ 3
• ตัดแบ่งครึ่ ง เพื่อให้มาสเมลโล่แยกเป็ นสองชิ้น ตัดจนหมด และนาเก็บเข้าในกระปุก
• Half cut the marshmallow, then keep its in to box.
4.2.6 การเติมนม
การเทนมจากแกลลอนใส่ขวดไว้ เพื่อการสะดวกต่อการใช้ และป้องกันการเน่าเสี ยของนม

รู ปภาพที่ 4.41การเติมนม
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รู ปที่ 4.42 ขั้นตอนการเติมนม ขั้นที่ 1
ขั้นตอนที่ 1
• เทนมจากแกลลอน ใส่ ขวดน้ าโมเอะที่เก็บไว้ เพื่อนที่จะได้สะดวกต่อการหยิบใช้
• Refill the gallon of milk to moe water bottle for easy to use it.

รู ปที่ 4.43 ขั้นตอนการเติมนม ขั้นที่ 2
ขั้นตอนที่ 2
•
นาแช่ไว้ที่ตูชิลล์บาร์หน้า
•
Put the bottle of milk in to the bar’s refrigerator
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4.2.7 การฝอยกระหลา่ ปลี

รู ปที่ 4.44 การฝอยกระหล่าปลี

ขั้นตอนการทา
•
ล้างกระหล่าปลีและนาใบที่เหี่ยวออกให้หมด เหลือแค่ใบที่สะอาดเท่านั้น ตัดส่วนก้านออก
เพื่อให้กระหล่าปลีแยกออกจากกัน จากนั้นใช้มีดหัน่ สไลด์บาง ๆ จนหมด และนาเก็บเข้ากระปุก
•
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.
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4.2.8 Salmon Teriyaki

รู ปที่ 4.45 Salmon Teriyaki
ขั้นตอนการทา
• โรยงานบนแซลม่อนที่ตกั เสิ ร์ฟ
• เติมน้ าร้อน เหลือขอบไว้ 1-2 เซนติเมตร
• ตักข้าวญี่ปุ่นใส่ถว้ ย
• พร้อมเสิ ร์ฟ
• Put the sesame on salmon.
• Fill hot water into miso soup.
• Put the Japanese rice in to the blow.
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4.2.9 Ice English Tea

รู ปที่ 4.46 การทา Ice English tea
ขั้นตอนที่ 1
• ใช้ผง English tea 1 ช้อนชา
• English 1 table spoon.

รู ปที่ 4.47 ขั้นตอนการทา Ice English tea
ขั้นตอนที่ 2
• ใส่ น้ าอุ่นครึ่ งแก้ว และคนให้ละลาย
• Fill warm water half of glass.
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รู ปที่ 4.48 ขั้นตอนการทา Ice English tea
ขั้นตอนที่ 3
• ตักน้ าแข็งใส่ แก้ว ให้เว้นเหลือขอบไว้ประมาณ 2 เซนติเมตร
• Fill ice in the glass spaced top of glass 2 centimetres.

รู ปที่ 4.49 ขั้นตอนการทา Ice English tea
ขั้นตอนที่ 4
• เทนมสดใส่เหยือกเล็ก
• Fill fresh milk into a small pitcher.
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รู ปที่ 4.50 ขั้นตอนการทา Ice English tea

ขั้นตอนที่ 5
• เทน้ าเชื่อมใส่ เหยือกเล็ก
• Fill syrup into a small pitcher.

รู ปที่ 4.51 ขั้นตอนการทา Ice English tea
ขั้นตอนที่ 6
• พร้อมเสิ ร์ฟ
• Already to serve.
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4.2.10 การต้มชาไทย

รู ปที่ 4.52 ขั้นตอนการต้มชาไทย
ขั้นตอนที่ 1
• เตรี ยมน้ าสาหรับต้มชาไทย 2000 มิลลิลิตร ต่อ ผงชา 200 กรัม ต้มน้ าให้เดือด เปิ ดความ
ร้อนสูงสุด
• Use water 2000 milliliter per Thai tea 200 gram. Turn on high heat and boil the water
until heat.
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รู ปที่ 4.53 ขั้นตอนการต้มชาไทย
ขั้นตอนที่ 2
• เมื่อน้ าเดือด นาผงชาไทยเทใส่ถุงชงชา ลดความร้อนลงเหลือ 800 และนาถุงชงชาลงไปใน
หม้อ
• When the water heat put Thai tea into a teabag. Turn down heat to 800, and then put the
teabag into a pot.

รู ปภาพที่ 4.54 ขั้นตอนการต้มชาไทย
ขั้นตอนที่ 3
• ตั้งพักไว้ให้เย็น เมื่อเย็นแล้ว เทชาใส่กระปุกใหญ่ แล้วจึงแช่ไว้ในตูเ้ ย็น
• Waiting for the tea cool down so, put the tea into a big jar and keep in the refrigerator.
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4.3 คาศัพท์ด้านการทาอาหารและการบริการ
4.3.1 คาศัพท์ด้านการทาอาหาร
ในส่ วนของคาศัพท์เหล่านี้ เป็ นคาศัพท์ที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลลงในโปรแกรม ทั้งในวิธีการทาอาหาร
การรักษาอาหาร ชื่ออาหารต่าง ๆ ซึ่งเป็ นคาศัพท์ที่ใช้ท้ งั หมดในการเพิ่มข้อมูล
-AVOCABULARY
MEANING
Alcohol
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
Apple juice
น้ าแอปเปิ้ ล
Add
ใส่เพิม่
Apron
ผ้ากันเปื้ อน
ตารางที่ 4.1 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร A
-BVOCABULARY
MEANING
Bake
อบ
Boil
ต้ม
Bacon
เบคอน
Beef
เนื้อวัว
Butter
เนย,เนยเหลว
Boiled egg
ไข่ตม้
Bread
ขนมปัง
Burn
เผา
Baby corn
ข้าวโพดฝักอ่อน
Basil
ใบโหระพา
Bird chili
พริ กขี้หนู
Broccoli
บรอกคอลี่
Beat
ตีส่วนผสมให้เข้ากันอย่างรวดเร็ ว
Baking pan
ถาดรองอบ
Blender
เครื่ องปั่น
Bottle opener
ทีเปิ ดขวด
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Bowl

ชาม
ตารางที่ 4.2 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร B
-CVOCABULARY
MEANING
Cabbage
กระหล่าปลี
Carrot
แครอท
Cassava
มันสาปะหลัง
Chili
พริ ก
Cucumber
แตงกวา
Cornflakes
คอร์นเฟล็ค
Chicken
เนื้อไก่
Cake
ขนมเค้ก
Chocolate
ช็อกโกแลต
Cream
ครี ม
Cookie
คุกกี้
Cocktail
เหล้าค๊อกเทล
Cocoa
โกโก้
Cocoa powder
ผงโกโก้
Champagne
เหล้าแชมเปญ
Chicken leg
น่องไก่
Curry
แกงกะหรี่
Cheese
เนยแข็ง
Cut
ตัดให้ขาดออกจากกัน
Cook
ทาอาหาร, ทาให้สุก
Combine
นามารวมกัน
Chop
ซอยหรื อหัน่ เป็ นชิ้นเล็กๆ
Chopstick
ตะเกียบ
Coffeemaker
เครื่ องทากาแฟ
Coffee percolator
เครื่ องชงกาแฟ
Cup
ถ้วย
Cutting board
เขียง
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Cleaver

มีดปังตอ
ตารางที่ 4.3 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร C
-DVOCABULARY
MEANING
Deep fry
ทอด (ใช้น้ ามันท่วมอาหาร)
Dressing
น้ าสลัด
Dish
จาน
Dish towel
ผ้าเช็ดจาน
Dish drainer
ที่คว่าจาน
Degree
ระดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร D
-EVOCABULARY
MEANING
Egg
ไข่
Enoki mushroom
เห็ดเข็มทอง
Electric stove
เตาไฟฟ้า
ตารางที่ 4.5 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร E
-FVOCABULARY
MEANING
French fries
มันสาปะหลังทอด
Fresh milk
นมสด
Fried
ทอด
Food
อาหาร
Fried egg
ไข่ดาว
Fried rice
ข้าวผัด
Fried Chicken
ไก่ทอด
Freeze
แช่แข็ง
Fork
ส้อม
Flipper
ตะหลิว
Funnel
กรวยกรอง
Freezer compartment
ช่องแช่แข็ง
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Flour

ตะแกรงร่ อนแป้ง
ตารางที่ 4. 6 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร F
-GVOCABULARY
MEANING
Grill
ย่างแบบธรรมดา
Grate
ขูด (มักใช้กบั ชีส)
Garlic
กระเทียม
Green onion
ต้นหอม
Glass
แก้วน้ า
ตารางที่ 4.7 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร G
-HVOCABULARY
MEANING
Heat
ความร้อน
ตารางที่ 4.8 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร H
-JVOCABULARY
MEANING
Juicer
เครื่ องคั้นน้ าผลไม้
Jar
กระปุก
Jug
เหยือก
ตารางที่ 4.9 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร J
-KVOCABULARY
MEANING
Kettle
กาน้ าร้อน
Knife
มีด
Kaffir lime
ใบมะกรู ด
Ketchup
ซอสมะเขือเทศ
ตารางที่ 4.10 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร K
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-LVOCABULARY
Lime
Lemon
Lettuce
LemonGrass
Lemonnade
Ladle

MEANING

มะนาว
เลม่อน
ผักกาดหอม
ตะไคร้
น้ ามะนาว
ทัพพี
ตารางที่ 4.11 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร L
-MVOCABULARY
MEANING
Mortar
ครก
Microwave
ไมโครเวฟ
Measuring cup
ถ้วยตวง
Measuring spoon
ช้อนตวง
Meat
เนื้อสัตว์
Mushroom
เห็ด
Melt
ละลายด้วยความร้อน
ตารางที่ 4.12 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร M
-OVOCABULARY
MEANING
Oven
เตาอบ
Onion
หอมหัวใหญ่
Oil
น้ ามัน
Omelette
ไข่เจียว
ตารางที่ 4.13 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร O
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-PVOCABULARY
Put
Potato
Pepper
Parsley
Peppermint
Pumpkin
Pestle
Pot
Pork
Pan
Plate

MEANING

ใส่
มันฝรั่ง
พริ กไทย
พาสลีย ์
สะระแหน่
ฟักทอง
สาก
หม้อ
เนื้อหมู
กระทะ
จานมีกน้
ตารางที่ 4.14 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร P
-RVOCABULARY
MEANING
Rolling pin
ไม้คลึงแป้ง
Refrigerator
ตูเ้ ย็น
Rice cooker
หม้อหุงข้าว
Raw
ดิบ
Recipe
สูตรอาหาร
Roll
ม้วน
ตารางที่ 4.15 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร R
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-SVOCABULARY
Spoon
Steaming pot
Sink
Saucer
Salt
Sugar
Salad
Sieve
Syringe
Slice
Stir
Stir Fry
Season
Season sauce
Sesame
Spinach
Sweet Basil
Shrimp
Sausage
Spaghetti
Soft drink
Scales
Strainer

MEANIING

ช้อน
หม้อตุ๋น
อ่างล้าง
จานรองถ้วย
เกลือ
น้ าตาล
สลัด
กระชอน
ที่บีบครี มแต่งหน้าเค้ก
ตัดให้เป็ นบาง ๆ
คน
ผัด
ปรุ งรส
ซอสปรุ งรส
งา
ผักโขม
ใบโหระพา
กุง้
ไส้กรอก
สปาเก๊ตตี้
น้ าอัดลม
ตาชัง่
กรรไกร
ตารางที่ 4.16 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร S
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-TVOCABULARY

MEANING

Table spoon
Tray
Turner
Teapot

ช้อนโต๊ะ
ถาด
ตะหลิว
กาน้ าชา
ตารางที่ 4.17 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร T
-WVOCABULARY
MEANING
Whisk
ตะกร้อตีไข่
Water melon
แตงโม
Wine
เหล้าองุ่น ไวน์
Waffle iron
เครื่ องทาวาฟเฟิ ล
ตารางที่ 4.18 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารอักษร W
4.3.2 คาศัพท์ด้านการบริการ
ในส่วนของศัพท์ดา้ นการบริ การผูจ้ ดั ทาได้มส่วนรับผิดชอบในการแปลในส่วนของ กฎ
และ คติและคาขวัญของบริ ษทั
-AVOCABULARY
MEANING
Always
สม่าเสมอ
Active
คล่องแคล่ว
Accept
ตอบรับ
ตารางที่ 4.19 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การอักษร A
-BVOCABULARY
MEANING
Benefit
ประโยชน์
Better
ดีข้ นึ
Bring
นา พา
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Business
BarGirls

Challenge
Change
Customer
Courtesy
Complete
Criticize

Develop
Draw

Entertain

Fast

Gossip

ธุระกิจ
ผูห้ ญิงบาร
ตารางที่ 4.20 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การอักษร B
-CVOCABULARY
MEANING
ท้าทาย
เปลี่ยนแปลง
ลูกค้า
มารยาท
สมบูรณ์
วิจารณ์
ตารางที่ 4.21 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การอักษร C
-DVOCABULARY
MEANING
พัฒนา
วาด
ตารางที่ 4.22 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การอักษร D
-EVOCABULARY
MEANING
ความสนุกสนาน
ตารางที่ 4.23 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การอักษร E
-FVOCABULARY
MEANING
รวดเร็ ว
ตารางที่ 4.24 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การอักษร F
-GVOCABULARY
MEANING
ซุบซิบ นินทา
ตารางที่ 4.25 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การอักษร G
-HVOCABULARY
MEANING
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Honor
Humble

เกียรติ
อ่อนน้อมถ่อมตน
ตารางที่ 4.26 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การอักษร H
-KVOCABULARY
MREANING
Keep
เก็บ
ตารางที่ 4.27 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การอักษร K
-LVOCABULARY
MEANING
Leader
ผูน้ า
ตารางที่ 4.28 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การอักษร L
-MVOCABULARY
MEANING
Mission
หน้าที่
Manager
ผูจ้ ดั การ
Master
เจ้านาย,นายท่าน
Management
การจัดการ
ตารางที่ 4.29 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การอักษร M
-PVOCABULARY
MEANING
Polite
สุภาพ
ตารางที่ 4.30 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การอักษร P
-RVOCABULARY
MEANING
Reality
ความจริ ง
ตารางที่ 4.31 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การอักษร R
-SVOCABULARY
MEANING
Safe
ปลอดภัย
Smoking
สูบบุหรี่
System
ระบบ
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Stranger
Secret

บุคคลภายนอก,บุคล
ความลับ
ตารางที่ 4.32 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การอักษร S

-TVOCABULARY
Thing
Thinking
Touch

MEANING

สิ่ ง
ความคิด
สัมผัส
ตารางที่ 4.33 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การอักษร T

บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงานหรื องานวิจัย
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
หลังจากที่ผจู ้ ดั ทาได้ดาเนินโครงงานเสร็จสิ้ นลงแล้วนั้นผลที่ได้รับคือ การวางแผนการ
จัดการข้อมูลต่างๆ และได้ศึกษาการแปลคาศัพท์เฉพาะของการทาอาหาร และการบริ การ

5.1.2 ข้อจากัดหรื อปัญหาโครงงาน
เนื่องจากข้อมูลในโปรแกรมทั้งหมดเป็ นข้อมูลของทางบริ ษทั การเข้าไปดูขอ้ มูลใน
โปรแกรมจึงต้องเข้าผ่านเน็ตเวิร์คของบริ ษทั เท่านั้น เพื่อเป็ นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ส่วน
ในด้านข้อมูลภาษาไทยได้รับข้อมูลช้า เนื่องจากการทางานของผูอ้ พั โหลดภาษาไทยมีหลายข้อมูล
และต้องถ่ายทาคลิปวีดีโอและภาพถ่าย จึงทาให้การทาข้อมูลภาษาอังกฤษมีความล่าช้าไปด้วย อีก
ทั้งข้อมูลที่อพั โหลดผูจ้ ดั ทาต้องมีความเข้าใจในข้อมูลนั้นๆ จึงต้องไปศึกษาวิธีการต่าง ๆ จากแผนก
ครัว และจดข้อมูลภาษาไทยเบื้องต้นมา เพื่อทาความเข้าใจ และต้องศึกษาการใช้โปรแกรม อย่าง
ละเอียดโดยการอบรมจากวิทยากร
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
ในการทาโครงงาน ควรมีระยะเวลามากกว่านี้ เนื่องจากผูจ้ ดั ทาต้องการเรี ยนรู ้งานที่
มอบหมายและศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมได้อย่างคล่องแคล่ว ต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะในส่วน
ของโปรแกรมเป็ นโปรแกรมเฉพาะที่ผจู ้ ดั ทาไม่เคยใช้งานมาก่อน
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ผจู ้ ดั ทาโครงงานได้ไปปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั เมดดรี มมิน ไทยแลนด์ ตั้งแต่
วันที่ 14พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เรี ยนรู ้ท้ งั
ด้านวิชาการและด้านการทางาน ในส่วนของด้านวิชาการผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้อย่างมากมาย
ทั้งจากโครงงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ จากการปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
และการค้นคว้าข้อมูล
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ส่วนที่สาคัญคือความรู ้ของภาษาอังกฤษที่ได้จากการแปลข้อมูล ได้พฒั นาทักษะทางด้าน
ภาษา เนื่องจากส่วนที่ผจู ้ ดั ทาต้องรับผิดชอบเป็ นส่วนของการแปลจากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
ในส่วนของด้านการทางาน ทาให้ผจู ้ ดั ทาโครงงานได้ทราบว่า ไม่เพียงแต่ตอ้ งมีความรู ้ใน
สาขาที่เรี ยนมาเท่านั้น แต่ยงั ต้องมีความรู ้ในด้านต่างๆ รวมทั้งมีทกั ษะอื่นๆ ที่จาเป็ นอย่างมากในการ
ทางาน เช่นการคิด การวางแผน การพบปะผูค้ น การใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในที่ทางาน มารยาทในการ
อยูร่ ่ วมกับคนอื่น เรี ยนรู ้การปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่น เรี ยนรู ้วฒั นะธรรมในองค์กร ฝึ กบุคลิกภาพจึงทา
ให้ในการทางาน มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ของตนเอง จึงทาให้ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เรี ยนรู ้
ชีวิตในการทางานจริ ง
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เนื่องจากบริ ษทั เมดดรี มมิน เป็ นองค์กรที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร ผูจ้ ดั ทาจึงต้อง
ทางานเกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งผูจ้ ดั ทาไม่มีความรู ้ในด้านการทาอาหารที่ มากพอ ผูจ้ ดั ทาจึงต้องเข้าไป
ศึกษาวิธีการต่างๆ ในร้านเพื่อนามาเป็ นข้อมูลลงในโปรแกรมที่ผจู ้ ดั ทาต้องรับผิดชอบ
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
ปัญหาส่วนมากเป็ นเรื่ องของความรู ้ที่ไม่เพียงพอ เพราะงานที่ผจู ้ ดั ทาโครงงานรับผิดชอบ
นั้นเป็ นงานเกี่ยวกับอาหารและการบริ การ ซึ่งต้องแปลข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ข้อเสนอแนะ
สาหรับนักษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในรุ่ นต่อไปคือ การศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับการทางานบริ ษทั
ว่าเกี่ยวข้องกับอะไร และควรฝึ กฝนทักษะที่จาเป็ นต่อการทางาน ซึ่งอาจจะช่วยย่นระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานและทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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บทคัดย่อ
บริ ษทั เมดดรี มมิน แห่งประเทศไทย
(Maidreaming Thailand) เป็ นบริ ษทั ของเมดคาเฟ่ แห่ง
แรกของประเทศไทย โดยอยูใ่ นภายใต้บริ ษทั ใหญ่ที่
ชื่อว่า Neodelight International เป็ นเมดคาเฟ่ อันดับ1
ที่มี16 สาขาจากประเทศญี่ปุ่นโดยมีแนวคิดและการ
บริ การที่ไม่เหมือนใครมีเมดมาบริ การและเอนเตอร์เท
รนให้กบั ลูกค้า ซึ่งเป็ นความแปลกใหม่ของประเทศ
ไทย โดยมีประเภทอาหารเป็ นอาหารญี่ปุ่น ของหวาน
และอาหารอีกมากมาย ที่ตกแต่งด้วยความน่ารัก ทุกๆ
เมนู ในระหว่างการปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 14 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 31 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.
2562 ผูจ้ ดั ทาฝึ กปฏิบตั ิงานในตาแหน่งประสานงาน มี
หน้าที่ในการแปลข้อมูลการทางานภายในร้านเพื่อ
กรอกลงในโปรแกรมของทางบริ ษทั
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
เพื่อฝึ กการวางแผนการจัดการข้อมูลต่างๆ
และได้ศึกษากการแปลคาศัพท์เฉพาะของการ
ทาอาหารและการบริ การ
ขอบเขตโครงงาน
โครงงานนี้ประกอบได้ดว้ ย 3 ส่วนได้แก่
1.การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล
2.การแปลเนื้อหา
3.คาศัพท์ดา้ นการทาอาหารและการบริ การ
ประโยชน์ ทีได้ รับ
1.นักศึกษาฝึ กงานสหกิจมีลาดับการทางาน การ
วางแผนให้เสร็ จตามเวลาที่กาหนด
2.พนักงานและนักษาฝึ กงานสหกิจทราบ
เกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ ที่ใช้ในการ
ทาอาหารและการบริ การ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.กาหนดหัวข้อโครงงานเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
จัดทาโครงงาน
2.ค้นคว้าหาข้อมูลในการทารู ปเล่มโครงงาน
3.จัดทาโครงงานโดยนาข้อมูล เรี ยบเรี ยงเป็ น
รู ปเล่มโครงงาน
4.นาเสนอรู ปเล่มโครงงานให้กบั อาจารย์ เพื่อ
ตรวจสอบ รับฟังความเห็น และนาไปแก้ไขเพื่อให้ได้
รู ปเล่มโครงงานที่มีประสิ ทธิภาพที่สุด

5.ส่งรู ปเล่มโครงงาน จัดเตรี ยมความพร้อมของ
เอกสาร และนาเสนอโครงงาน
อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้
1.ฮาร์ ดแวร์
- คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
- อุปกรณ์เครื่ องเขียน
- โทรศัพท์มือถือ (สาหรับเก็บภาพ
และวีดีโอ)
- ทีศพั ท์ที่ใช้ในแผนก
2.ซอฟต์แวร์
-

Microsoft word
MicroSoft Excel
Photoshop
Application Teachme Biz

รายละเอียดโครงงาน
จากที่คณะผูจ้ กั ทาได้ปฏบัติงานในส่วนของ
แอพพลิเคชัน่ ของบริ ษทั เมดดรี มมิน ไทยแลนด์ ใน
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทา
โครงงานเรื่ อง “การแปลข้อมูลเพือ่ การนาเสนอ” โดย
โครงงานแบ่งเป็ น 3 ส่วนได้แก่

1.ขั้นตอนการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล เริ่ ม
จัดเรี ยงรายชื่อข้อมูลที่ตอ้ งการเพิม่ ลงไปในโปรแกรม
โดยรวบรวมลงใน Google sheet เพื่อให้เห็นการ
อัพเดตข้อมูลใหม่ได้ตลอด และขั้นตอนต่อไปคือ การ
ลงมือปฏิบตั ิในโปรแกรมเริ่ มจากการติกตั้งโปรแกรม
Teachme Biz เป็ นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ท้งั ใน

Computer , Ipad , Laptop , Smart phone ซึ่งทาให้
ผูจ้ ดั ทาสะดวกในการเพิ่มข้อมูลลงในโปรแกรม

2.การแปลเนื้อหา ข้อมูลในโปรแกรมจะถูกแบ่ง
ไว้ตามโฟลเดอร์ตามในรายชื่อข้อมูลที่โดนแบ่งตาม
หมวดหมู่ไว้ เพื่อเป็ นการสะดวกในการเปิ ดดูขอ้ มูล
และการตรวจสอบ ในส่วนของการแปลวิธีกรทาต่างๆ
จะรอในส่วนของข้อมูลภาษาไทยอัพเดตลงใน
โปรแกรม แล้วจึงเพิม่ ข้อมูลในส่วนของภาษาอังกฤษ
3.คาศัพท์ดา้ นการทาอาหารและการบริ การ
VOCABULARY
MEANING
Alcohol
เครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์
Apple juice
น้ าแอปเปิ้ ล
Add
ใส่เพิ่ม
Apron
ผ้ากันเปื้ อน
Always
สม่าเสมอ
Active
คล่องแคล่ว
Accept
ตอบรับ
สรุปผลโครงงาน
หลังจากที่ผจู ้ ดั ทาได้ดาเนินโครงงานเสร็ จสิ้นลง
แล้วนั้นผลที่ได้รับคือบุคลากรในองค์กรหรื อนักศึกษา
ที่เข้ามาฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับทางบริ ษทั เมดด
รี มมิน ไทยแลนด์ สามารถนาวางแผนการจัดการ
ข้อมูลต่างๆ การเพิ่มข้อมูลและการแปลภาษาลงใน
โปรแกรมของบริ ษทั เพื่อให้ได้ศึกษาการแปลคาศัพท์
เฉพาะของการทาอาหารและ การบริ การอีกทั้งหนัก
งานขององค์กร มีความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิงาน
จากข้อมูลที่ได้จดั ทไว้ในโปรแกรม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดและการทางานที่มีประสิ ทธิภาพมาก

ขึ้น ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของที่คณะผูจ้ ดั ทาได้
กาหนดไว้ต้งั แต่เริ่ มดาเนินโครงงานอย่างครบถ้วน
ประโยชน์ จากการปฏิบัติงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาโครงงานได้ไปปฏิบตั ิงานที่
บริ ษทั เมดดรี มมิน ไทยแลนด์ ตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
ผูจ้ กั ทาโครงงานได้เรี ยนรู ้ท้งั วิชาการและด้านการ
ทางาน ในส่วนของด้านวิชาการ ผูจ้ กั ทาได้รับความรู ้
อย่างมากมาย ทั้งจากโครงงานที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตั ิ จากการปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
และการต้นคว้าข้อมูล และส่วนที่สาคัญคือความรู ้ของ
ภาษาอังกฤษที่ได้จากการแปลข้อมูล ได้พฒั นาทักษะ
ทางด้านภาษา เนื่องจากส่วนที่ผจู ้ ดั ทาต้องรับผิดชอบ
เป็ นส่วนของการแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ และ
ในส่วนของด้านการทางาน ทาให้ผจู ้ ดั ทาโครงงานได้
ทราบว่า ไม่เพียงแต่ตอ้ งมีความรู ้ในสาขาที่เรี ยนมา
เท่านั้น แต่ยงั ต้องมีความรู ้ในด้านต่างๆ รวมทั้งมี
ทักษะอื่นๆ ที่จาเป็ นอย่างมากในการทางาน เช่นการ
คิดการวางแผน การพบปะผูค้ น การใช้ชีวิตร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นในที่ทางาน มารยาทในการอยูร่ ่ วมกับคนอื่น
เรี ยนรู ้การปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่น เรี ยนรู ้วฒั นะธรรม
ในองค์กร ฝึ กบุคลิกภาพจึงทาให้ในการทางาน มี
ความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ของจนเอง จึงทา
ให้ผจู ้ ดั ทาโครงงานได้เรี ยนรู ้ชีวิตในการทางานจริ ง
กิตติกรรมประกาศ
การที่ผจู ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจ
ศึกษา บริ ษทั เมดดรี มมิน ไทยแลนด์ ตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภาคม พ.ศง2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และประสบการณ์
ต่างๆ ที่มีคุณค่ามากมาย สาหรับโครงงานสหกิจเล่มนี้
สาเร็ จลงด้วยดีจากความสนับสนุนจากบุคคลหลาย
ฝ่ าย ดังนี้
1.คุณโยชิโนบุ อุเอดะ (ผูบ้ ริ หาร)
2.คุณนกน้อย อนันต์ (เจ้าหน้าที่ทีมแอดมิน)
3.คุณนริ ศรา แซ่ต้งั (ผูจ้ ดั การสาขา)

4.อาจารย์อติเวทย์ ตั้งอมรสุ ขสันต์ (อาจารย์ที่
ปรึ กษา)
และบุคคลท่านอืน่ ๆ ที่ได้ให้คาแนะนา
ช่วยเหลือในการทาโครงงาน ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณ
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่ วมในการช่วย
ให้ขอ้ มูล ช่วยวางแผนดาเนินงานการจัดทาโครงงาน
เล่มนี้ และดาเนินงานการนาเสนอผลงาน ในด้าน
เนื้อหาข้อมูลและคาแนะนาในการเขียนโครงงานสอน
ถึงรายละเอียดงานต่างๆ ช่วยอธิบายให้เข้าใจถึงงาน
และโปรแกรม และเป็ นที่ปรึ กษาในการทาโครงงาน
เล่มนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนการให้การดูแลและ
ความเข้าใจกับชีวิตของการทางานจริ ง ผูจ้ ดั ทา
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
เอกสารอ้างอิง
คาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหาร เข้าถึงได้จาก
https://www.dailyenglish.in.th/cookingvocabularies/
https://xn-12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/
https://www.ubonac.com
(สื บค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
คาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การ เข้าถึงได้
จาก
http://drweerapong.blogspot.com/2015/02/en.h
tml
(สื บค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
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รหัสนักศึกษำ
ชื่ อ
โทรศัพท์
ที่อยู่
ผลงำน

5904500026
นางสาวอัยวริ ญ ลาภผลอุทยั พงศ์
095-9286284
108/141 หมู่ 10 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
- ได้รับใบรับรอง Certificate of Microsoft Excel
-ได้รับใบรับรอง Certificate of Microsoft Word

MAIDREAMIN
THAIL AND
T R A N S L AT I O N F O R P R E S E N TAT I O N
ก า ร แ ป ล ข้ อ มู ล เ พื่ อ ก า ร นา เ ส น อ
BY
A IWA R IN L A P P O NUT HA IP O NG
5904500026

ลั ก ษณะของ
สถานประกอบการ
ได้ดำเนินกิจกำรเปิ ดร้ำนอำหำรแนว
เมดคำเฟ่ เต็มรู ปแบบเป็ นเจ้ำแรกที่ประเทศไทย
ภำยใต้ Concept ‘ดินแดนแห่งควำมฝัน’ กลุ่มลูกค้ำ
ที่มำใช้บริ กำรเป็ นผูท้ ี่มีควำมชื่นชอบในวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น ซึ่งเหมำะกับทุกเพศ ทุกวัย ด้วยกำรบริ กำรที่
มีรูปแบบพิเศษกว่ำร้ำนอื่น ทำให้ร้ำนมีลกั ษณะ
เหมือนเป็ น Community เล็ก ๆ สำหรับคนที่ชื่น
ชอบในวัฒนธรรมต่ำงๆของญี่ปุ่น

MAIDREAMIN THAILAND
• บริษัท เมดดรี มมิน (ไทยแลนด์) Maidreamin
Thailand
• 444 Mbk Center (7 Fl., #A3-A4)
Phayathai Rd, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330
• Tel : 02 0031616
• Email: maidreaminthai@gmail.com

รายละเอี ย ดงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ทาหน้ าที่ ในฝ่ ายประสานงาน
• 1.ตอบ Review ใน Google

• อัพเดตข่ำวสำรของทำงร้ำนเป็ นภำษำอังกฤษ
• ดูแลรับผิดชอบเพิ่มข้อมูลในโปรแกรม Teachme Biz

ภายในโปรแกรม
TEACHME BIZ

ความเป็ นมาและความสาคั ญ ของปั ญหาในการจั ด ทาโครงงา น
•

โปรแกรมนี ้จะเชื่อมโยงกับสาขาอื่นในประเทศญี่ปนุ่ ในส่วนด้ านการกรอกข้ อมูล จะต้ องแปลข้ อมูลจากภาษาไทย
เป็ นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้ บริ ษัทในประเทศญี่ปนุ่ เข้ าใจในข้ อมูลนี ้ ซึง่ จากการวิเคราะห์ผลข้ อมูลจากนักศึกษาฝึ กงาน
มักมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิธีการทาอาหาร และคาศัพท์เฉพาะในด้ านการบริ การ ซึง่ จาเป็ นที่ต้อง
ใช้ ภาษาอังกฤษให้ ถกู ต้ องเพื่อลดผิดพลาด และความคลาดเคลื่อนของข้ อมูล จึงได้ เกิดโครงงาน

“การแปลข้ อมูลเพื่อการนาเสนอ”

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงงาน
• เพื่อฝึ กการวางแผนการจัดข้ อมูลต่าง ๆ
• เพื่อให้ ได้ ศกึ ษาการแปลคาศัพท์เฉพาะของการทาอาหาร และการบริการ

ขอบเขตของโครงงาน
• การวางแผนการจัดเก็บข้ อมูล
• การแปลเนื ้อหา
• คาศัพท์ด้านการทาอาหารและการบริ การ

ขัน้ ตอนและวิ ธี ดาเนิ น งาน

การแปลข้ อมู ล
ด้ านการบริ การ
กล่าวถึงกลยุทธ์ในการปฏิบตั งิ านและบริการของ
บริษัท การพัฒนาตนเองในการปฏิบตั งิ านเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาในตาแหน่งงาน และการปฏิบตั งิ านอย่ามือ
อาชีพเพื่อต้ องการที่จะสร้ างความสุขให้ แก่ลกู ค้ าได้
อย่างสูงสุด และร่วมทังมี
้ กฏและข้ อห้ ามในการ
ปฏิบตั งิ าน

การแปลข้ อ มู ล ในด้ า นการทาอาหาร

การตั ด
MARSHMALLOW

การเติ ม นม

สรุ ป ผลโครงงาน
• ข้ อจากัด

• ข้ อดีของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา

1.ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูล จะต้องใช้ภำยใต้ Network และมี
Account ของบริ ษทั เท่ำนั้น
2.ได้รับข้อมูลภำษำไทยล่ำช้ำ จึงทำให้ขอ้ มูลภำษำอังกฤษ
ล่ำช้ำไปด้วย
3.ต้องศึกษำวิธีกำรทำอำหำรจำกแผนกครัว เพื่อง่ำยต่อกำร
เพิ่มข้อมูลภำษำอังกฤษ
4.ด้ำนกำรใช้โปรแกรม ต้องได้รับกำรอบรมจำกวิทยำกร

1.ด้ำนกำรทำงำนในส่ วนของด้ำนวิชำกำร ได้รับควำมรู ้
อย่ำงมำกมำยทั้งจำกโครงงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบตั ิ
2.ได้รับควำมรู ้ของภำษำอังกฤษ ที่ได้จำกกำรแปลข้อมูล
3.ด้ำนกำรทำงำน ทักษะกำรทำงำน

สรุ ป ผลโครงงาน
• ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

• ข้ อเสนอแนะ

บริ ษทั เมดดรี มมิน เป็ นองค์กรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
ร้ำนอำหำร ผูจ้ ดั ทำจึงต้องศึกษำวิธีกำรทำอำหำร ซึ่ง
ผูจ้ ดั ทำมีควำมรู ้ที่ไม่มำกพอ เพื่อศึกษำสำหรับเป็ นข้อมูล
ลงในโปรแกรม

กำรศึกษำหำควำมรู ้เกี่ยวกับกำรทำงำนของบริ ษทั ว่ำ
เกี่ยวข้องกับอะไร และควรฝึ กฝนทักษะที่จำเป็ นต่อกำร
ทำงำน

MAIDREAMIN
THAIL AND
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

การแปลข้อมูลเพื่อนการนาเสนอ
(Translation for Presentation)
อัยวริ ญ ลาภผลอุทยั พงศ์
สาขาภาษาอังกฤษสื่ อสารและธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
E-mail : Penguing66@gmail.com
บทคัดย่อ
บริ ษทั เมดดรี มมิน แห่งประเทศไทย
(Maidreaming Thailand) เป็ นบริ ษทั ของเมดคาเฟ่ แห่ง
แรกของประเทศไทย โดยอยูใ่ นภายใต้บริ ษทั ใหญ่ที่
ชื่อว่า Neodelight International เป็ นเมดคาเฟ่ อันดับ1
ที่มี16 สาขาจากประเทศญี่ปุ่นโดยมีแนวคิดและการ
บริ การที่ไม่เหมือนใครมีเมดมาบริ การและเอนเตอร์เท
รนให้กบั ลูกค้า ซึ่งเป็ นความแปลกใหม่ของประเทศ
ไทย โดยมีประเภทอาหารเป็ นอาหารญี่ปุ่น ของหวาน
และอาหารอีกมากมาย ที่ตกแต่งด้วยความน่ารัก ทุกๆ
เมนู ในระหว่างการปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 14 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 31 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.
2562 ผูจ้ ดั ทาฝึ กปฏิบตั ิงานในตาแหน่งประสานงาน มี
หน้าที่ในการแปลข้อมูลการทางานภายในร้านเพื่อ
กรอกลงในโปรแกรมของทางบริ ษทั
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
เพื่อฝึ กการวางแผนการจัดการข้อมูลต่างๆ
และได้ศึกษากการแปลคาศัพท์เฉพาะของการ
ทาอาหารและการบริ การ
ขอบเขตโครงงาน
โครงงานนี้ประกอบได้ดว้ ย 3 ส่วนได้แก่
1.การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล
2.การแปลเนื้อหา
3.คาศัพท์ดา้ นการทาอาหารและการบริ การ
ประโยชน์ ทีได้ รับ
1.นักศึกษาฝึ กงานสหกิจมีลาดับการทางาน การ
วางแผนให้เสร็ จตามเวลาที่กาหนด
2.พนักงานและนักษาฝึ กงานสหกิจทราบ
เกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ ที่ใช้ในการ
ทาอาหารและการบริ การ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.กาหนดหัวข้อโครงงานเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
จัดทาโครงงาน
2.ค้นคว้าหาข้อมูลในการทารู ปเล่มโครงงาน
3.จัดทาโครงงานโดยนาข้อมูล เรี ยบเรี ยงเป็ น
รู ปเล่มโครงงาน
4.นาเสนอรู ปเล่มโครงงานให้กบั อาจารย์ เพื่อ
ตรวจสอบ รับฟังความเห็น และนาไปแก้ไขเพื่อให้ได้
รู ปเล่มโครงงานที่มีประสิ ทธิภาพที่สุด

5.ส่งรู ปเล่มโครงงาน จัดเตรี ยมความพร้อมของ
เอกสาร และนาเสนอโครงงาน
อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้
1.ฮาร์ ดแวร์
- คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
- อุปกรณ์เครื่ องเขียน
- โทรศัพท์มือถือ (สาหรับเก็บภาพ
และวีดีโอ)
- ทีศพั ท์ที่ใช้ในแผนก
2.ซอฟต์แวร์
-

Microsoft word
MicroSoft Excel
Photoshop
Application Teachme Biz

รายละเอียดโครงงาน
จากที่คณะผูจ้ กั ทาได้ปฏบัติงานในส่วนของ
แอพพลิเคชัน่ ของบริ ษทั เมดดรี มมิน ไทยแลนด์ ใน
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทา
โครงงานเรื่ อง “การแปลข้อมูลเพือ่ การนาเสนอ” โดย
โครงงานแบ่งเป็ น 3 ส่วนได้แก่

1.ขั้นตอนการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล เริ่ ม
จัดเรี ยงรายชื่อข้อมูลที่ตอ้ งการเพิม่ ลงไปในโปรแกรม
โดยรวบรวมลงใน Google sheet เพื่อให้เห็นการ
อัพเดตข้อมูลใหม่ได้ตลอด และขั้นตอนต่อไปคือ การ
ลงมือปฏิบตั ิในโปรแกรมเริ่ มจากการติกตั้งโปรแกรม
Teachme Biz เป็ นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ท้งั ใน

Computer , Ipad , Laptop , Smart phone ซึ่งทาให้
ผูจ้ ดั ทาสะดวกในการเพิ่มข้อมูลลงในโปรแกรม

2.การแปลเนื้อหา ข้อมูลในโปรแกรมจะถูกแบ่ง
ไว้ตามโฟลเดอร์ตามในรายชื่อข้อมูลที่โดนแบ่งตาม
หมวดหมู่ไว้ เพื่อเป็ นการสะดวกในการเปิ ดดูขอ้ มูล
และการตรวจสอบ ในส่วนของการแปลวิธีกรทาต่างๆ
จะรอในส่วนของข้อมูลภาษาไทยอัพเดตลงใน
โปรแกรม แล้วจึงเพิม่ ข้อมูลในส่วนของภาษาอังกฤษ
3.คาศัพท์ดา้ นการทาอาหารและการบริ การ
VOCABULARY
MEANING
Alcohol
เครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์
Apple juice
น้ าแอปเปิ้ ล
Add
ใส่เพิ่ม
Apron
ผ้ากันเปื้ อน
Always
สม่าเสมอ
Active
คล่องแคล่ว
Accept
ตอบรับ
สรุปผลโครงงาน
หลังจากที่ผจู ้ ดั ทาได้ดาเนินโครงงานเสร็ จสิ้นลง
แล้วนั้นผลที่ได้รับคือบุคลากรในองค์กรหรื อนักศึกษา
ที่เข้ามาฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับทางบริ ษทั เมดด
รี มมิน ไทยแลนด์ สามารถนาวางแผนการจัดการ
ข้อมูลต่างๆ การเพิ่มข้อมูลและการแปลภาษาลงใน
โปรแกรมของบริ ษทั เพื่อให้ได้ศึกษาการแปลคาศัพท์
เฉพาะของการทาอาหารและ การบริ การอีกทั้งหนัก
งานขององค์กร มีความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิงาน
จากข้อมูลที่ได้จดั ทไว้ในโปรแกรม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดและการทางานที่มีประสิ ทธิภาพมาก

ขึ้น ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของที่คณะผูจ้ ดั ทาได้
กาหนดไว้ต้งั แต่เริ่ มดาเนินโครงงานอย่างครบถ้วน
ประโยชน์ จากการปฏิบัติงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาโครงงานได้ไปปฏิบตั ิงานที่
บริ ษทั เมดดรี มมิน ไทยแลนด์ ตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
ผูจ้ กั ทาโครงงานได้เรี ยนรู ้ท้งั วิชาการและด้านการ
ทางาน ในส่วนของด้านวิชาการ ผูจ้ กั ทาได้รับความรู ้
อย่างมากมาย ทั้งจากโครงงานที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตั ิ จากการปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
และการต้นคว้าข้อมูล และส่วนที่สาคัญคือความรู ้ของ
ภาษาอังกฤษที่ได้จากการแปลข้อมูล ได้พฒั นาทักษะ
ทางด้านภาษา เนื่องจากส่วนที่ผจู ้ ดั ทาต้องรับผิดชอบ
เป็ นส่วนของการแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ และ
ในส่วนของด้านการทางาน ทาให้ผจู ้ ดั ทาโครงงานได้
ทราบว่า ไม่เพียงแต่ตอ้ งมีความรู ้ในสาขาที่เรี ยนมา
เท่านั้น แต่ยงั ต้องมีความรู ้ในด้านต่างๆ รวมทั้งมี
ทักษะอื่นๆ ที่จาเป็ นอย่างมากในการทางาน เช่นการ
คิดการวางแผน การพบปะผูค้ น การใช้ชีวิตร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นในที่ทางาน มารยาทในการอยูร่ ่ วมกับคนอื่น
เรี ยนรู ้การปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่น เรี ยนรู ้วฒั นะธรรม
ในองค์กร ฝึ กบุคลิกภาพจึงทาให้ในการทางาน มี
ความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ของจนเอง จึงทา
ให้ผจู ้ ดั ทาโครงงานได้เรี ยนรู ้ชีวิตในการทางานจริ ง
กิตติกรรมประกาศ
การที่ผจู ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจ
ศึกษา บริ ษทั เมดดรี มมิน ไทยแลนด์ ตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภาคม พ.ศง2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และประสบการณ์
ต่างๆ ที่มีคุณค่ามากมาย สาหรับโครงงานสหกิจเล่มนี้
สาเร็ จลงด้วยดีจากความสนับสนุนจากบุคคลหลาย
ฝ่ าย ดังนี้
1.คุณโยชิโนบุ อุเอดะ (ผูบ้ ริ หาร)
2.คุณนกน้อย อนันต์ (เจ้าหน้าที่ทีมแอดมิน)
3.คุณนริ ศรา แซ่ต้งั (ผูจ้ ดั การสาขา)

4.อาจารย์อติเวทย์ ตั้งอมรสุ ขสันต์ (อาจารย์ที่
ปรึ กษา)
และบุคคลท่านอืน่ ๆ ที่ได้ให้คาแนะนา
ช่วยเหลือในการทาโครงงาน ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณ
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่ วมในการช่วย
ให้ขอ้ มูล ช่วยวางแผนดาเนินงานการจัดทาโครงงาน
เล่มนี้ และดาเนินงานการนาเสนอผลงาน ในด้าน
เนื้อหาข้อมูลและคาแนะนาในการเขียนโครงงานสอน
ถึงรายละเอียดงานต่างๆ ช่วยอธิบายให้เข้าใจถึงงาน
และโปรแกรม และเป็ นที่ปรึ กษาในการทาโครงงาน
เล่มนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนการให้การดูแลและ
ความเข้าใจกับชีวิตของการทางานจริ ง ผูจ้ ดั ทา
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
เอกสารอ้างอิง
คาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหาร เข้าถึงได้จาก
https://www.dailyenglish.in.th/cookingvocabularies/
https://xn-12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/
https://www.ubonac.com
(สื บค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
คาศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการบริ การ เข้าถึงได้
จาก
http://drweerapong.blogspot.com/2015/02/en.h
tml
(สื บค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

ภาพบรรยากาศในการทางาน

