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บทคัดย่ อ

Abstract
บริ ษัท เจ แอนด์ ที ออดิทติ ้ง จำกัด ประกอบ

J&T Auditing company limited owner of accounting

กิจกำรในกำรให้ บริ กำรทำงด้ ำนบัญชี และมีบริ ษัทใน

services and cover all accounting to satisfy customer’s

เครื อที่มีสำยงำนครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่ องบัญชี เพื่อ

need and give the concenient to the customers. All

ตอบสนองควำมต้ องกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่

assets that owner get come from engaging in business.

ลูกค้ ำ โดยธุรกิจซื ้อขำยสินค้ ำ จะมีรำยกำรซื ้อขำย

The main asset come from trading.

สินค้ ำที่เป็ นเงินสดและเงินเชื่อ โดยเฉพำะกำรซื ้อขำย

cost of company come from first process until the last

สินค้ ำเป็ นเงินเชื่อจะทำให้ ธุรกิจนันมี
้ เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและ

process. Therefore, we interest to make this report in

ลูกหนี ้กำรค้ ำ จึงเป็ นเหตุผลที่ทำให้ คณะผู้จดั ทำได้ เห็น

the topic accounting by express program. For giving

ควำมสำคัญของขันตอนกำรบั
้
นทึกบัญชีซื ้อ-ขำยสินค้ ำ

many benefits to next generation in this project such as

ตังแต่
้ ขนตอนแรกจนถึ
ั้
งขันตอนสุ
้
ดท้ ำย จึงมีควำมสนใจ

basic of work and process of sell and buy by express

และจัดทำรำยงำนเรื่ อง กำรบันทึกบัญชีซื ้อ-ขำยโดยใช้

program.

For the main

โปรแกรม Express เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่เข้ ำร่วม
โครงกำรสหกิจศึกษำในรุ่นต่อๆไป ให้ มีควำมรู้เบื ้องต้ น
เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำน

วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ศึ กษาการบัน ทึ ก บัญ ชี โ ดยใช้โ ปรแกรม
Express อย่างถูกขั้นตอน
2) เพื่อพัฒนาความรู ้และความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
ใช้โปรแกรม Express

3) เพื่อศึ กษาหาประสบการณ์ ในการปฏิ บัติงาน
จริ งร่ วมกับองค์กร
4) เพื่ อ ส่ ง เสริ มทัก ษะในการสื่ อ สารและการ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1) ได้นาทฤษฎี ความรู ้ที่ศึกษามาประยุกต์เข้ากับ
การปฏิบตั ิงานจริ ง
2) ได้พฒ
ั นาความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานทางด้านบัญชี

อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
รายละเอียดของอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ทาโครงงาน
โดยใช้เครื่ องมือด้านฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ เช่น
• ฮาร์ดแวร์
-เครื่ องคอมพิวเตอร์

-เครื่ องโทรสาร

-เครื่ อง Printer

-เครื่ องโทรศัพท์

• ซอฟแวร์

3) ได้ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ งร่ วมกับ

-โปรแกรม Microsoft Word

องค์กร

-โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี Express

4) สามารถช่วยให้การทางานของทีมงานรวดเร็ ว
ขึ้นและมีประสิ ทธิภาพที่ดีข้ ึน
5) ได้รับรู ้ข้ นั ตอนการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง

รายละเอียดของระบบการขาย
วงจรรายได้ (Revenue Cycle)

ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
1. รวบรวมข้อมูล โดยขอคาปรึ กษาจากพนักงาน

• วงจรที่เกี่ยวข้องกับกิจรรมการรับคาสัง่ ซื้อ
สิ นค้าหรื อบริ การ กิจกรรมการส่ งมอบสิ นค้า

ที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน เพื่อ

หรื อบริ การ กิจกรรมการเรี ยกเก็บเงินค่าสิ นค้า

กาหนดหัวข้อโครงงาน

หรื อบริ การ และกิจกรรมการรับชาระเงินค่า

2. รวบรวมข้อมูลและเรี ยบเรี ยงเนื้อหาของ
โครงงาน
3. เสนอรายงานการปฏิบตั ิงานให้แก่อาจารย์ที่
ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
โครงงาน และแก้ ไขโครงงานเมื่อผิดพลาด
4. นาเสนอโครงงานการนาข้อมูลที่สาคัญต่อการ
นาเสนอคณะกรรมการ โดยมี 3 อย่างคือ
• รู ปเล่มรายงาน
•ไวนิล
•Power Point

สิ นค้าหรื อบริ การจากลูกค้า
•

ในแต่ละขั้นตอนของการปฎิบตั ิงานนั้น ผูท้ ี่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานจะต้อง
บันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สามารถส่งข้อมูลเข้าไปประมวลผลรายการค้า
และจัดทารายงานเสนอให้แก่ผใู ้ ช้ได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา

ระบบบัญชีเกีย่ วกับการขายและการควบคุมลูกหนี้
การขายสิ นค้ามีท้ งั การขายสดและขายเชื่อ หาก
กิจการมีการขายเชื่อจะมีบญั ชีลูกหนี้การค้าซึ่งถ้าหาก

ระบบการขายไม่ มีประสิ ทธิภาพ จะทาให้กิจการมี

-

ได้รับความรู ้ทางด้านบัญชีมากยิง่ ขึ้น ซึ่งทาให้

ลูกหนี้จานวนมากและไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จน

เรามีความสามารถในการจัดทาบัญชีได้จริ ง

กลายเป็ นหนี้สูญทางการบัญชี และในกรณี ที่มีการรับ

ไม่ใช่แค่ทฤษฎี

ชาระเงินหรื อมีการขายสดจะมีตวั เงินที่จะได้รับซึ่งทา ให้

-

เกิดการทุจริ ตได้ง่าย ดังนั้นไม่วา่ กิจการจะทาการขายสด
หรื อขายเชื่อจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ที่ ต้องมีการวาง

บริ ษทั
-

ระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม
วัตถุประสงค์ ของระบบบัญชีสาหรับการขายและการ
ควบคุมลูกหนี้
1. การขายสดและขายเชื่อ ได้มีการบันทึกได้บนั ทึกอย่าง
ถูกต้องและทันเวลา

3. เงินที่ได้รับคืนเป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้ และบันทึก

ถูกต้อง
-

ออกจากกัน โดยให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
6. มีระบบการควบคุมการขายเชื่อ และลูกหนี้การค้าอย่าง
เพียงพอ กระบวนการปฏิบตั ิงานในวงจรรายได้

และนาไปใช้ประโยชน์การ

ปฏิบตั ิงานในอนาคต
-

เกิดการเรี ยนรู ้และการพัฒนาตนเอง
รับผิดชอบ

มีความ

มีความมัน่ ใจในตนเองมากขึ้น

สามารถออกไปปฏิบตั ิงานได้จริ งในอนาคต
-

ฝึ กความรอบคอบในการทางาน

เพราะการ

ทางานทางด้านบัญชีจาเป็ นต้องถูกต้อง แม่นยา
ผิดพลาดไม่ได้
-

ได้เรี ยนรู ้การใช้เครื่ องใช้ภายในสานักงานอย่าง
ถูกต้อง

-

การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทาให้มีประสบการณ์
ต่างๆ เพิม่ มากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการ
แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน

สรุปผล
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ปฏิ บตั ิงานในบริ ษทั
เจ แอนด์ ที ออดิ ทติ้ง จากัด ในตาแหน่งผูช้ ่วยผูท้ าบัญชี
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านดังต่อไปนี้
-

สามารถนาประสบการณ์ในการทางาน
ทางด้านบัญชี

บัญชีถูกต้อง
5. มีการแบ่งแยกหน้าที่เกี่ยวกับการขายและการรับเงิน

ได้ปฏิบตั ิงานจริ ง เปรี ยบเสมือนเป็ นพนักงาน
คนหนึ่งภายในองค์กร

บัญชีถูกต้อง
4. สิ นค้าที่ได้รับเป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้ และบันทึก

ได้พบกับปั ญหาต่างๆที่แท้จริ งในการทางาน
และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง

2. การเบิกจ่ายสิ นค้าออกจากคลังสิ นค้า ได้รับการอนุมตั ิ
ถูกต้อง

ได้ทราบเกี่ยวกับระบบการปฏิบตั ิงานภายใน

การกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

ซึ่งจะเป็ น

ประโยชน์ในการทางานต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ

ได้ทราบถึงวิธีการต่างๆ ในการจัดทาบัญชีและ

การที่คณะผูจ้ ดั ทา

ได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจ

การนาส่งงบการเงิน

ศึกษา ณ บริ ษทั เจ แอนด์ ที ออดิทติ้ง จากัด ตั้งแต่วนั ที่
10 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2557
ส่งผลให้คณะผูจ้ ดั ทา

ได้รับความรู ้และประสบการณ์

ต่างๆ ที่มีค่ามากมาย สาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้

และบุ คคลท่ านอื่ นๆ ที่ ไม่ได้กล่าวนามทุกท่ านที่ ได้ให้

สาเร็ จลงได้ดีจากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลาย

คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน

ฝ่ าย ดังนี้

คณะผูจ้ ดั ทา ขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

1. คุณจิดาภา อุย้ ศิริพร กรรมการผูจ้ ดั การ

ที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ปรึ กษาในการทา

2. คุณสุภาภรณ์ คงสวัสดิ์ศรี สุข ผูจ้ ดั การฝ่ าย

รายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและ

บัญชีและตรวจสอบ
3. คุณสุพตั รา รอดโฉมฉิ น พนักงานบัญชี
4. คุณไขแสง ขุนพาสน์ อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจ

ให้ความเข้าใจกับชีวติ ของการทางานจริ ง ซึ่งคณะผูจ้ ดั ทา
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

