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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การนําภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้เป็ นผลมาการจากเหตุผลในทางเศรษฐกิ จ จากการที่เศรษฐกิ จของ
ประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ วฐานะทางเศรษฐกิ จการเงิ นการคลังของประเทศมัน่ คงขึ้นมาก
ในขณะที่มีการกล่าวถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างภาษีการค้าต่อเศรษฐกิจของประเทศอัน
ได้แก่ ความซํ้าซ้อนของระบบภาษีการค้าที่เป็ นอยู่ และความหลากหลายของโครงสร้างอัตราภาษี
นอกจากความบกพร่ องของระบบภาษีการค้า ซึ่ งไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
แล้วความต้องการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีของทางการยังสื บเนื่องมาจากเหตุผลทางด้านภาษีอีกด้วย
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วกระทรวงการคลัง จึ ง ได้เ สนอพิ จ ารณายกเลิ ก ภาษี ก ารค้า และนํ า
ภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทนโดยภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวจะมีอตั ราเดียวที่ใช้กบั สิ นค้าและบริ การทุกชนิด
สําหรับสิ นค้าใดที่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่จะเก็บสูงกว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
การนําภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้น้ ี นับเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญต่อระบบภาษีอากรของประเทศ
ไทยเป็ นการปฏิรูปภาษีการค้าครั้ งใหญ่ ทําให้ระบบภาษีอากรของประเทศมีความสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั และเอื้ออํานวยต่อการลงทุนการส่ งออก และการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
ของเศรษฐกิจ เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิม่ ไม่มีความซํ้าซ้อนของภาระภาษี
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
1.2.2 เพื่อศึกษาการกรอกแบบฟอร์มภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
โครงงานนี้ เป็ นโครงงานที่กล่าวถึงขั้นตอนในการทํารายงานภาษีซ้ื อด้วยโปรแกรม Microsoft
Office Excel
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 บริ ษทั เอส เอฟ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด( มหาชน ) สามารถนําแนวปฏิบตั ิในการจัดทํารายงาน
ภาษีซ้ือเป็ นส่ วนหนึ่งของคู่มือภายในแผนกบัญชีได้
1.4.2 ผูส้ นใจศึ ก ษาทั่ว ไป สามารถนํา รายงานภาษี ซ้ื อ ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นหน่ ว ยงานได้อ ย่า ง
เหมาะสม

บทที2่
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภาษีมูลค่ าเพิม่
เป็ นภาษี ที่เ รี ย กเก็บจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ ก าร ดังนั้น เมื่ อผูป้ ระกอบการจดทะเบี ย น
ขายสิ น ค้า หรื อ ให้บ ริ ก าร ผูป้ ระกอบการจดทะเบี ย นมี ห น้า ที่ เ รี ย กเก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ส่ ง สรรพากร
ผูป้ ระกอบการนั้นจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคลก็ได้ต่างจากผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1 ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีมูลค่ าเพิม่
- ผูป้ ระกอบการ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่มีการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การในทางธุ รกิจ
หรื อวิชาชีพในราชอาณาจักร
- ผูน้ าํ เข้า หมายถึง ผูป้ ระกอบการหรื อบุคคลอื่นซึ่งนําสิ นค้าเข้ามาในราชอาณาจักรไม่วา่ เพื่อการใดๆ
- ผูท้ ี่ ก ฎหมายกํา หนดไว้เ ป็ นพิ เ ศษ เช่ น ผูป้ ระกอบการอยู่ น อกราชอาณาจัก รและได้ข ายสิ น ค้า
หรื อให้ บ ริ การในราชอาณาจัก รเป็ นปกติ ธุ ร ะ โดยมี ต ัว แทนอยู่ ใ นราชอาณาจัก รผู ้มี ห น้ า ที่ เ สี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ตัวแทน
2.2 การยกเว้ นภาษีมูลค่ าเพิม่
สิ นค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การขายพืชผลทางการเกษตร,การขายสัตว์,การขายยา
หรื อเคมีภณ
ั ฑ์ท่ีใช้สาํ หรับพืชหรื อสัตว์เพื่อบํารุ งรักษาป้ องกันทําลายหรื อกําจัดศัตรู หรื อโรคของพืชและ
สัตว์,การขายหนังสื อพิมพ์นิตยสารหรื อตําราเรี ยน เป็ นต้น
บริ การที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การให้บริ การการศึกษา,การให้บริ การประกอบโรคศิลปะ
การสอบบัญชีการว่าความ,การให้บริ การรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล เป็ นต้น
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2.3 ความรับผิดชอบในการเสี ยภาษีมูลค่ าเพิม่
การที่ถือว่าจะขายสิ นค้าหรื อให้บริ การเกิ ดขึ้นเมื่อใด จะต้องพิจารณาถึงความรั บผิดในการเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
การขายสิ นค้ า หลัก

ความรับผิดเกิดเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้ผซู ้ ้ือ

ข้ อยกเว้ น- ถ้าผูข้ ายได้โอนกรรมสิ ทธิ์สินค้า
- ได้รับชําระราคาสิ นค้า
- ได้ออกใบกํากับภาษี
หากมีการกระทําใดๆตามข้อยกเว้นก่อนการส่ งมอบสิ นค้าก็ให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่ วนของ
การกระทํา
การให้ บริการ หลัก

ความรับผิดเมื่อได้รับชําระราคา

ข้ อยกเว้ น ถ้ า ผู ้ ใ ห้ บ ริ การได้ อ อกใบกํ า กั บ ภาษี ใ ห้ ลู ก ค้ า ก่ อ นมี ก ารชํ า ระราคา
ก็ให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่ วนของการกระทํา
2.4 ฐานภาษี
ฐานภาษีสาํ หรับการขายสิ นค้า หรื อการให้บริ การ ได้แก่ มูลค่าสิ่ งที่ได้รับหรื อพึ่งได้รับจากกาขาย
สิ นค้าหรื อให้บริ การ ไม่ว่าจะเป็ นเงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน ค่าบริ การ หรื อประโยชน์ใดๆ ที่คิดได้เป็ น
เงิน รวมทั้งภาษีสรรพสามิต ( ถ้ามี ) แต่ไม่รวมถึงเงิน ค่าตอบแทน หรื อประโยชน์บางอย่าง
อัตราภาษีมูลค่ าเพิม่
1.
2.
ก.
ข.

อัตราร้อยละ 10 แต่ปัจจุบนั ได้รับการลดอัตราให้เหลือร้อยละ 7
อัตราร้อยละ 0 ซึ่งใช้กบั การประกอบการบางอย่าง เช่น
การส่ งออกสิ นค้าของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
การขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การแก่ ส่วนราชการหรื อรั ฐวิสาหกิ จ ตามโครงการเงิ นกู้หรื อ
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ค. การขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การกับองค์การสหประชาชาติสถานเอกอัครราชทูตเป็ นต้น
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2.6 การคํานวณภาษีมูลค่ าเพิม่
คํานวณเป็ นรายเดือนด้วยวิธีดงั นี้
ภาษีขาย - ภาษีซ้ือ = ภาษีที่ตอ้ งชําระ
ภาษีขาย หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนเรี ยกเก็บ หรื อ พึงเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อ
สิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
ภาษี ขาย หมายถึ ง ภาษี มูลค่าเพิ่มที่ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนถูกผูป้ ระกอบการจดทะเบียนอื่ น
เรี ยกเก็บ
หากเดือนภาษีใด ภาษีซ้ื อมากกว่าภาษีขาย ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนจะได้รับคืนภาษี ซึ่ งจะขอคืน
เป็ นเงินสดหรื อขอยกยอดไปหักออกจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตอ้ งชําระในเดือนถัดไปก็ได้
2.7 ภาษีซื้อทีไ่ ม่ ให้ นํามาหักในการคํานวณภาษี
ภาษีซ้ือบางรายการกฎหมายไม่ให้นาํ มาหักจากภาษีขาย เช่น
1. ภาษีซ้ือที่ไม่มีใบกํากับภาษี
2. ภาษีซ้ือตามใบกํากับภาษีที่มีขอ้ ความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญ
3. ภาษีซ้ือค่ารับรอง
4. ภาษี ซ้ื อ ที่ เ กิ ด จากการซื้ อ เช่ า ซื้ อ เช่ า หรื อรั บ โอนรถยนต์ นั่ ง และรถยนต์ โ ดยสารที่ มี
ที่นง่ั ไม่เกิน 10 คน รวมทั้งภาษีซ้ือสําหรับสิ นค้า หรื อบริ การที่เกี่ยวกับรถยนต์ ดังกล่าว
5. ภาษีซ้ือตามใบกํากับอย่างย่อ
6. ภาษีซ้ือที่เกิดขึ้นจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม
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2.8 ใบกํากับภาษี
คือ เอกสารหลักฐานที่ ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ตอ้ งจัดทําและออก
ให้แก่ ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การทุกครั้ งที่ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การและต้องจัดทําอย่างช้าในทันที ท่ี
ความรั บ ผิ ด ในการเสี ย ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ แสดงมู ล ค่ า ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารและจํา นวน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนเรี ยกเก็บรู ปแบบใบกํากับภาษีมี 2 รู ปแบบ คือ
1. ใบกํากับภาษีแบบเต็มรู ป

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างใบกํากับภาษีแบบเต็มรู ปแบบ
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2. ใบกํากับภาษีอย่างย่อ

รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างใบกํากับภาษีอย่างย่อ
2.9 การจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม่
ผู้มีหน้ าทีจ่ ดทะเบียน ได้ แก่
(1) ผูป้ ระกอบการที่มีรายรับจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี
(2) ผูป้ ระกอบการที่ ไ ด้รั บ ยกเว้น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม บางกรณี แต่ มี ค วามประสงค์ข อจดทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิม่ เช่น มีรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี หรื อขายสิ นค้าทางการเกษตร เป็ นต้น
กําหนดเวลาจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิ่ม โดยปกติให้ผปู ้ ระกอบการยื่นคําขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่มีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
บริ ษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ที่ต้ งั 444 ชั้น 10-12 อาคารเอ็ม บี เค ถนน พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2611-7111
แฟกซ์: 0-2611-7169
URL: http://www.sfcinemacity.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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3.2 ลักษณะการประกอบกิจการ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เอส เอฟ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูใ้ ห้บริ การธุรกิจทางด้านโรงภาพยนตร์
และความบันเทิงต่างๆ ซึ่งมีอยูห่ ลายสาขาทัว่ ประเทศ โดยเป็ นที่รู้จกั กันภายใต้ ชื่อ โรงภาพยนตร์
เอส เอฟ ซีนีม่า , โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า , โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิร์ด ซีเนม่า ,
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ สไตรค์โบว์ และเป็ นบริ ษทั ชั้นนําต้นๆทางด้านภาพยนตร์

รู ปที่ 3.2 ตัวอย่างรู ปแบบธุรกิจทางโรงภาพยนตร์
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์กร

รู ปที่ 3.3 โครงสร้างบริ ษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตั้งหนี้จากใบกํากับภาษีโดยโปรแกรม Sage ERP Accpac
3.4.2 ประกบใบสําคัญตั้งหนี้
3.4.3 ตรวจเช็คใบกํากับภาษี
3.4.4 จัดทํารายงานภาษีซ้ือ
3.4.5 ตรวจสอบเอกสารให้ตรงกับรายงานภาษีซ้ือ
3.5 ชื่อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
 คุณธนาพรณ์ แซ่ลิ้ม
ตําแหน่ง : Senior Accounting officer
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัตงิ าน
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม 2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 เสนอหัวข้อโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
3.7.2 ศึกษาหาข้อมูล จากอินเทอร์เน็ต
3.7.3 รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา
3.7.4 เริ่ มปฏิบตั ิงาน โดยศึกษารายละเอียดจากใบงานที่ทางสหกิจมอบให้
3.7.5 จัดทํารู ปเล่มรายงานและนําไปให้ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องและข้อผิดพลาด
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ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสนอหัวข้อโครงงาน
ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
2. ศึกษาหาข้อมูล
3. รวบรวมข้อมูล
4. เริ่ มปฏิบตั ิงาน
5. จัดทํารู ปเล่มรายงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องถ่ายเอกสาร
3. เครื่ องคิดเลข
ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Excel

พ.ค.60

มิ.ย.60

ก.ค.60

ส.ค.60

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั งิ านตามโครงการ
จากการที่คณะผูท้ าํ โครงงานได้เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาทําให้คณะผูจ้ ดั ทําโครงงานมี
โอกาสได้เรี ยนรู ้การทํางานมากขึ้นและได้รับมอบหมายงานให้คณะผูจ้ ดั ทําได้ปฏิบตั ิงานในส่ วน
ฝ่ ายบัญชี ซึ่ งจากการเข้าไปปฏิบตั ิงานจริ งคณะผูจ้ ดั ทําโครงงานได้ทาํ การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
อย่า งตั้ง ใจเพื่ อ ที่ จ ะนํา เอาข้อ มู ล ที่ ไ ด้ร วบรวมไว้ม าจัด ทํา เป็ นโครงงานเล่ ม นี้ อี ก ทั้ง เพื่ อ ทํา ให้
โครงงานเล่มนี้ได้ผลออกมาอย่างมีสิทธิภาพมากที่สุด
4.1 ขั้นตอนการทํารายงานภาษีซื้อ
1. เมื่อได้รับใบกํากับภาษีมาแล้ว จึงทําการตรวจสอบใบกํากับภาษีวา่ เป็ นต้นฉบับหรื อสําเนา
ใบกํากับภาษีจะต้องเป็ นต้นฉบับเท่านั้น ( กรณี เป็ นสําเนาจะไม่สามารถยืน่ สรรพากรได้ )
2. เมื่อได้ใบกํากับภาษีที่ถูกต้องแล้ว จึงนําใบกํากับภาษีมาเรี ยง วันที่หรื อเดือนตามลําดับ
( กรณี ถา้ ใบกํากับภาษีผา่ นมา 6 เดือนแต่ยงั ไม่เกิน 3 ปี จะต้องไปขอยืน่ เพิ่มเติมกับทางสรรพากร )
3. สร้างไฟล์รายงานภาษีซ้ือ ( ตามรู ปข้างล่าง )
4. เมื่อคียใ์ บกํากับภาษีเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ก็นาํ ใบกํากับภาษีเก็บใส่ แฟ้ ม เพื่อกรอกแบบฟอร์ม
ภ.พ. 30 รอยืน่ ภาษีต่อกรมสรรพากร

รู ปที่ 4.1 สร้างแบบฟอร์มตาราง
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รู ปที่ 4.2 ผูกสูตรในช่องคอลัมน์ H =SUM(H:H

รู ปที่ 4.3ผูกสูตรที่ช่องคอลัมน์ I =SUM(I:I)
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รู ปที่ 4.4 ผูกสูตรที่ช่องคอลัมน์ J =SUM(J:J)

เมื่อผูกสู ตรแล้ว ต้องเท่ากับ 0

รู ปที่ 4.5 เมื่อผูกสู ตรเสร็ จทั้ง3คอลัมน์ ต้องเท่ากับ 0
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รู ปที่ 4.6 ผูกสูตรในคอลัมน์ E โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ =VLOOKUP($D12,'Vendor lists'!$B:$C,2,0)
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการทํางาน

รู ปที่ 4.7 ผูกสูตรในคอลัมน์ G โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ =IF(F11="0","สํานักงานใหญ่","สาขาที่
"&F11)
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รู ปที่ 4.8 ผูกสูตรในคอลัมน์ G โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ =IF(F11="0","สํานักงานใหญ่","สาขาที่
"&F11)

รู ปที่ 4.8 ผูกสูตรในคอลัมน์ I โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ =ROUND(H33*7/100,2)
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รู ปที่ 4.9 ผูกสูตรในคอลัมน์ Kโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ =SUM(H11:J11)

รู ปที่ 4.10 เมื่อเราผูกสูตรเสร็ จแล้ว เราจะได้คอลัมน์ออกมาแบบนี้
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3

4

2

5

รู ปที่ 4.11 หลังจากผูกสูตรเสร็ จแล้วเราก็เริ่ มคียข์ อ้ มูลลงในตารางได้เลย
โดยดูขอ้ มูลจากใบกํากับภาษี
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4.2 วิธีการคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม

4

2

1

5

3

รู ปที่ 4.12 วิธีการคียข์ อ้ มูลลงในโปรแกรม
1.

1

คือ วัน / เดือน / ปี ของใบกํากับภาษี

2.

2

คือ เล่มที่ / เลขที่ของใบกํากับภาษี

3.

3

คือ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 13 หลัก เมื่อคียเ์ ลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีลงไปแล้ว
ชื่อผูข้ ายสิ นค้า/ผูใ้ ห้บริ การจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติ

4.

4

คือ ลําดับของสาขา 5 หลัก เช่น สาขาที่1 จะลงช่องหมายเลข 4 เป็ น 00001
ถ้าเป็ นสํานักงานใหญ่ ให้ใส่ 0

5.

5

คือ มูลค่าสิ นค้าก่อน vat เมื่อนํามาคูณ 7% จะเป็ นจํานวนเงินภาษีมูลค่าเพิม่
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รู ปที่ 4.13 วิธีการคียข์ อ้ มูลลงในโปรแกรม

รู ปที่ 4.14 **กรณี เป็ นใบลดหนี้ ต้องคียต์ ิดลบ

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจยั
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําได้เข้าร่ วมโครงการสหกิจมหาวิทยาลัยสยาม และได้จดั ทําโครงงาน
เรื่ องภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทําให้ได้รับความรู ้และประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
1. ได้ความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดทํารายงานภาษีซ้ือ
2. สามารถผูกสู ตรใน Microsoft Excel เพื่อคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
3. สามารถนําความรู ้และประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาไปใช้ในการทํางานใน
อนาคตได้
5.1.2 ข้อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
1. ขาดความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหา จึงต้องใช้ในเวลาการศึกษาเป็ นเวลานาน
2. ช่ ว งระยะเวลาในการทํา โครงงานมี เ วลาจํา กัด เนื่ อ งจาก วัน จัน ทร์ - ศุ ก ร์ เป็ นช่ ว งเวลา
ที่ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา จึงทําให้เกิดความล้าช้าในการทําโครงงาน
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรพยายามเรี ยนรู ้ การทํางานให้มากที่ สุดเนื่ องจากจะได้มีความเข้าใจและสามารถนํา
ความรู ้มาจัดทําโครงงานให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
2. พนักงานบัญชีของกิจการควรจัดทําเอกสารในการจัดทําบัญชี ให้ตรงตามวันที่และเวลาที่
กําหนดไว้ หากมีการส่ งเอกสารล้าช้าอาจทําให้มีเวลาในการตรวจสอบเอกสารไม่เพียงพอ
ซึ่งอาจส่ งผลทําให้เกิดความล้าช้าในการปฏิบตั ิงาน
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ได้รู้วิธีการจัดทํารายงานภาษีซ้ือในโปรแกรม Microsoft Office Excel
ฝึ กการปรับตัวและรู ้จกั การวางตัวให้เข้ากับบุคลากรในบริ ษทั
ฝึ กความมีระเบียบวินยั ในการรับผิดชอบในการทํางาน
สร้างคุณธรรม จริ ยธรรมในการเป็ นพนักงานที่ดี คือมีความซื่อสัตย์สุจริ ตต่อหน้าที่
ทําให้เห็นถึงปัญหาต่างๆของการทํางาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทํางาน

5.2.2 ปั ญหาที่พบในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ขาดความรู ้ ดา้ นการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel จึ งทําให้เกิ ดความล้าช้าในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. การปฏิบตั ิในช่วงแรกยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารและรู ปแบบการทํางานต่างๆของบริ ษทั
แต่เมื่อได้รับคําปรึ กษาและคําอธิบายจากพี่เลี้ยงก็สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
มากขึ้น
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
1. ในส่ วนของมหาวิทยาลัย ควรมีการสอนโปรแกรม Microsoft Office Excel เพื่อสะดวกใน
การออกปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ
2. ควรศึกษาหาความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มเติมก่อนปฏิบตั ิงานจะช่วยให้เราสามารถปฏิบตั ิงานได้
ถูกต้องมากขึ้น
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ภาคผนวก

รู ปที่ 1 เรี ยนรู ้ข้นั ตอนในการทํางานจากพี่ที่ทาํ งาน

รู ปที่ 2 การคียข์ อ้ มูลลงในโปรแกรม

รู ปที่ 3 การคียข์ อ้ มูลลงในโปรแกรม

รู ปที่ 4 ประกบเอกสารและตรวจสอบเอกสาร

รู ปที่ 5 พนักงานพี่เลี้ยงและพีๆ่ ที่ทาํ งานที่ค่อยให้คาํ ปรึ กษาและสอนเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางาน

ประวัตผิ ้ ูจดั ทํา / คณะผู้จดั ทํา
รหัสนักศึกษา

: 5704300036

ชื่อ – นามสกุล

: นางสาว ณัฏฐา ทะเรรัมย์

คณะ

: บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา

: การบัญชี

ที่อยู่

: 83 หมู่ 9 ตําบล หนองหว้า
อําเภอ บัวลาย จังหวัด นครราชสี มา
30120

เบอร์โทรศัพท์

: 081-1070627

รหัสนักศึกษา

: 5704300116

ชื่อ – นามสกุล

: นางสาว วารี รัตน์ นาสิ งห์

คณะ

: บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา

: การบัญชี

ที่อยู่

: 138 หมู่ 1 ตําบล หัวหว้า
อําเภอ ศรี มหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี
25140

เบอร์โทรศัพท์

: 099-2784901

