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บทที ่1 บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
บริษทั บิสซิเนสอะไลฟ์ จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญทำงดำ้นพฒันำเวบ็ไซต ์
แอพพลิเคชัน่บนมือถือ และแอพพลิเคชัน่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีควำมมุ่งเนน้ท่ีจะใชผ้ลผลิต บริษทั บิส
ซิเนสอะไลฟ์ ไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ และควำมส ำคญัในกำรท่ีจะพฒันำ องคก์รใหก้ำ้วเพื่อเพิ่มศกัยภำพใน
กำรผลิตผลงำน  เม่ือมีกำรส่งขอ้มูลใหฝ่้ำยวำงแผนทบทวนควำมสำมำรถของบริษทัก่อนท่ีจะรับงำนในแต่
ละช้ินงำน ไดมี้กำรเขียนแบบตำมตวัอยำ่งเพื่อใหส้อดคลอ้งควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และผลิตภณัฑเ์พื่อให้
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ก่อนจะน ำผลิตภณัฑช้ิ์นงำนนั้นส่งลูกคำ้ ซ่ึงใบก ำกบัภำษี เป็นเอกสำร
หลกัฐำนท่ีส ำคญั โดยใชเ้ป็นหลกัฐำนกำรช ำระเงินและยืน่ ภ .พ. 30โดย เอกสำรน้นัจะออกมำเป็นชุด ชุด
หน่ึงมี 3ใบ แต่ละใบจะมีควำมสำคญัต่ำงกนัทั้งในส่วนของบริษทัและในส่วนของบริษทัลูกคำ้ หำกสูญหำย
หรืออำจจะเกิดปัญหำได ้เพรำะเหตุน้ีควำมผดิพลำดและควำมบกพร่องควรจะเกิดใหน้อ้ยท่ีสุด ผูจ้ดัท ำได้
เห็นวำ่แผนกบญัชีงำนหลกั คือกำรออกใบก ำกบัภำษี ผูจ้ดัท ำจึงไดต้ระหนกัถึงเร่ืองน้ีเป็นอยำ่งมำก วำ่จะท ำ
อยำ่งไรใหเ้กิดขอ้ผดิพลำดนอ้ยท่ีสุด ท ำใหเ้กิดกำรท ำงำนท่ีล่ำชำ้ไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด และท ำใหเ้สียเวลำ
ไปโดยไม่เกิดประโยชน์ดงันั้น ผูจ้ดัท ำจึงไดจ้ดัท ำโครงงำนช้ินน้ีข้ึนมำเพื่อให้แกไ้ขปั้ญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน                                                                                                                        
1.2.1 เพื่อศึกษำกำรออกใบก ำกบัภำษี 
1.2.2 เพื่อศึกษภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
-กำรออกใบก ำกบัภำษีใหก้บัลูกคำ้ในบริษทั บิสซิเนสอะไลฟ์ จ ำกดั  
-ก ำหนดช่วงระหวำ่งวนัท่ี 15 พฤกษภำคม- 25 สิงหำคม เป็นเวลำ 14 สัปดำห์ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1 บริษทับิสซิเนสอะไลฟ์ สำมำรถน ำโครงงำนเล่มน้ีไปใชป้ระโยชน์ในฝ่ำยบญัชีได ้

1.4.2 พนกังำนบญัชีทัว่ไปสำมำรถน ำโครงงำนเล่มน้ีไปใชป้ระโยชน์ในกำรออกใบก ำกบัภำษี 
1.4.3 ผูส้นใจศึกษำทัว่ไปสำมำรถน ำเร่ืองใบก ำกบัภำษีเพื่อน ำไปศึกษำประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที ่2  
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
กนพรรณ จนัทร์เกษม (2548) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบวธีิการสอบบญัชี และ วธีิการตรวจสอบภาษี

อากร ปรากฏพบวา่ การตรวจสอบของผูส้อบบญัชีเป็นการตรวจสอบเพื่อเป็นการออกความเห็นต่องบการเงิน 
วา่งบการเงินท่ีตรวจสอบไปนั้น  ไดท้าํในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัตามแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบญัชี      
ท่ีกาํหนดโดยสมาคมบญัชี และ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เพื่อจะนาํเสนอรายงานการสอบบญัชี
และ งบการเงินซ่ึงฝ่ายผูบ้ริหารของกิจการ มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการท่ีจดัทาํ โดยแสดงใหเ้ห็นวา่ 
งบการเงินนั้นมีความถูกตอ้งตามสาระสาํคญั และ ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
สามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ากงบการเงินโดยใชข้อ้มูลเดียวกนั การตรวจสอบภาษีอากรเป็น โดยการสนบัสนุนงาน
จดัเก็บภาษีส่งผลใหก้ารจดัเก็บภาษี เป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีวางไว ้งานการสอบบญัชีสามารถ
สนบัสนุนงานตรวจสอบบญัชีภาษีอากรไดดี้ และ ทาํใหง้านตรวจสอบมีประสิทธิผลต่อการปฏิบติังาน เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายของการตรวจสอบและการจดัเก็บภาษีอากรของรัฐบาล ส่วนผลของการตรวจสอบภาษีอากร
หากผูท่ี้เป็นเจา้ของกิจการไดมี้การเปิดเผยขอ้ผดิพลาดจากการตรวจสอบภาษีอากรไวใ้หผู้ส้อบบญัชีทราบจะเป็น
ผลดีต่อกิจการและงานสอบบญัชี 

ลดัดาวรรณ ผดุเดชา (2548) ไดศึ้กษาความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีและภาษีอากรของผูป้ระกอบการ
วชิาชีพบญัชี ไดพ้บวา่ในปัจจุบนักฎหมายภาษีอากรในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงและ
เพิ่มเติมอยูต่ลอดเวลา จึงมีความจาํเป็นอยา่งมาก ท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตอ้งพฒันาใหท้นัต่อ
เหตุการปัจจุบนั ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นนอกจากจะใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความเขา้ใจ
ดา้นบญัชีการเงินตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบับญัชีภาษีอากรอีกดว้ย เน่ืองจากการนาํเสนอขอ้มูลดา้นบญัชีตอ้งมี
ความถูกตอ้ง ทั้งทางดา้นหลกัการบญัชีและกฎหมายภาษีอากร ดงันั้นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตอ้งมีความเขา้ใจในดา้นกฎหมายภาษีอากรและสามารถนาํมาประยกุค์ใชไ้ดเ้ขา้กบัหลกัการบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี
ในการทาํบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพ จะตอ้งอาศยัประสบการณ์ความแม่นยาํในเร่ืองของหลกัการบญัชีกฎหมาย
บญัชีและกฎหมายภาษีอากร เพื่อสามารถบนัทึกบญัชีทั้งของภาคธุรกิจใหถู้กตอ้งไดอ้ยา่งแม่นยาํยิง่ข้ึน  ผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชีในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดันครปฐม มีความเขา้ใจเก่ียวกบับญัชีภาษีอากรอยูใ่นระดบั
พอสมควร ผูเ้ก่ียวขอ้งควรให้ความสาํคญัและส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการวชิาชีพมีศกัยภาพ ในการประกอบ
วชิาชีพใหม้ากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการแสดงงบการเงินท่ีถูกตอ้งตามหลกัเกณฑท์างภาษีอากร 
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เพื่อใหก้ารเสียภาษีอากรถูกตอ้งครบถว้นพร้อมต่อการเรียกตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐอนัก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

จากการศึกษาวรรณกรรมพบวา่ การศึกษาทาํความเขา้ใจในเร่ืองบญัชีภาษีอากรนั้นเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก
ต่อการประกอบธุรกิจตอ้งอาศยัความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจสามารถช่วยลดขอ้ผดิพลาดท่ี
อาจจะเกิดข้ึน และช่วยประหยดัและยงัลดค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ผูส้นใจจึงไดศึ้กษาแนวปฏิบติัทางการ
บญัชีเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากหากเกิดขอ้ผิดพลาดทางการบนัทึกบญัชีแลว้ส่งผลกระทบใหก้ารชาํระภาษี
ใหแ้ก่ รัฐคือกรมสรรพากรผิดพลาดจะเกิดค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนของกิจการท่ีตามมามูลค่ามหาศาลในบางกรณี
ไดแ้ก่ ภาษีท่ีถูกเรียกคืน เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม ค่าปรับทางอาญา อาจทาํใหผู้ป้ระกอบธุรกิจถึงขั้นจะลม้ละลายไดซ่ึ้ง
เป็นตน้ทุนท่ีแพงท่ีสุดสาํหรับการประกอบธุรกิจ ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและ
รวบรวมแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบับญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม และการสาํรวจความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบับญัชีภาษี
อากรของผูป้ระกอบการจดทะเบียน ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผูป้ระกอบ
ธุรกิจจดทะเบียนและใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกรมสรรพากรกรมพฒันาธุรกิจการคา้นั้นไดท้ราบถึงปัญหาในทาง
ปฏิบติัขอผูป้ระกอบการจดทะเบียน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงนโยบายและการประชาสัมพนัธ์ทางดา้น
ภาษีและดา้นการพฒันาผูป้ระกอบธุรกิจต่อไป 

 
2.2 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ืองการสาํรวจความรู้และความเขา้ใจในการปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบั ภาษีมูลค่าเพิ่มของ
บริษทัจาํกดั ผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากเอกสารและงานนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีท่ีมีขอ้จาํกดัอยา่งกวา้งขวางครอบคลุมทุกขั้นตอนในการผลิต การจดัจาํหน่าย
สินคา้และการบริการประเภทต่าง ๆ ดงันั้นผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษีรวมถึงผูผ้ลิต ผูใ้หบ้ริการ และผูข้ายปลีกไปจนถึง
ผูน้าํเขา้และผูส่้งออกไม่วา่ผูเ้สียภาษีดงักล่าว จะประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดาหรือจะคณะบุคคล หา้ง
หุน้ส่วนสามญั กองมรดก บริษทัหรือ หา้งหุ่นสวนนิติบุคคลและองคก์รของรัฐบาล ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีนาํใชใ้นการ
จดัเก็บจะเป็นอตัราภาษี แยกออก คือ จาํนวนภาษี จะถูกแยกออกจากราคาสินคา้เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถทราบถึง
ภาระภาษี จากการบริโภคสินคา้หรือบริการไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ในอตัราร้อยละ7 ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสีย 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายจะตอ้งเรียกเก็บภาษีอีกร้อยละ 7 ทุกคร้ังท่ีมีการขายสินคา้และบริการขณะเดียวกนัใน
ตอนท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการต่าง ๆ มาใชใ้นกิจการของตนเองก็จะตอ้งจ่ายค่าภาษีให ้ผูข้ายดว้ยการคาํนวณภาษีท่ี
ตอ้งนาํชาํระต่อ 
       กรรมสรรพากร คือ ภาษีท่ีตอ้งชาํระ-ภาษีขาย = ภาษีซ้ือ ในแต่ละเดือนภาษีหากผลการคาํณวน ภาษีซ้ือ
มากกวา่ภาษีขาย ก็ไดเ้ป็นติดลบ มีสิทธิรับคืนภาษี ซ่ึงภาษีขายคือ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการเรียกเก็บจากผู ้
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ซ้ือสินคา้หรือบริการเม่ือขายสินคา้หรือใหบ้ริการ ส่วนภาษีซ้ือคือ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการไดจ่้ายใหก้บั
ผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการ เม่ือซ้ือสินคา้หรือบริการรวมทั้งสินคา้ท่ีนาํมาลงทุนเม่ือใชใ้นกิจการของตน  

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 0 การคาํนวณภาษีท่ีตอ้งชาํระ ในแต่ละเดือน
จะใชวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอตัราร้อยละ 7 แต่มีความ
แตกต่างกนัดา้นภาษีขายเน่ืองจากผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูส่้งออก เสียภาษีในอตัราร้อยละ 0 จากมูลค่าการส่งออก
ทาํใหผ้ลการคาํนวณเป็นลบ เกิดจากภาษีซ้ือมากกวา่ ภาษีขายจึงมีการคืนใหก้บัผูป้ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มผูส่้งออกอยูต่ลอดเวลา 
 ผูป้ระกอบการจะตอ้งยน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใชแ้บบ ภ .พ. 30 ใหก้ระทาํเป็นรายเดือนๆ 
ละคร้ัง ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีตอ้งชาํระหรือขอคืนในเดือนภาษีใดใหย้ืน่แบบ ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป ไม่วา่จะ
มีการขายสินคา้หรือใหบ้ริการเกิดข้ึนในเดือนภาษีหรือไม่ก็ตาม ในกรณีมีสถานประกอบการหลายแห่งใหย้ืน่
แบบ ภ .พ. 30 เป็นรายสถานประกอบการ เวน้แต่จะไดข้ออนุมตัจากกรมสรรพากรเพื่อยื่นแบบรวมกนั ณสถาน
ประกอบการแห่งใดแห่งหน่ึงดว้ย แบบภ .พ. 20 เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ก็ใหย้ืน่แบบ ณ สถานประกอบการท่ีได้
กาํหนดต่อไป 
หากผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีภาษีท่ีเสียไปแลว้ในการซ้ือสินคา้หรือบริการต่าง ๆ รวมถึงสินคา้ ประเภททุนท่ี
นาํมาใชใ้นกิจการของตนสูงกวา่ภาษีจากการขายสินคา้หรือบริการจะมีสิทธิ ขอคืนภาษีพร้อมกบัแบบแสดง
รายการของเดือนภาษีตามแบบ ภ .พ. 30 ซ่ึงเป็นแบบท่ีมีรายการ คาํร้องขอคืนภาษีรวมอยูด่ว้ย หรือ มีสิทธิเลือกท่ี
จะนาํไปชาํระภาษีมูลคาเพิ่มในเดือนถดัไปก็ไดใ้นการขอคืนภาษีไม่จาํเป็นตอ้งยืน่เอกสารใด ๆ 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 บริษทั บิสซิเนสไลฟ์ จ ำกดั  สถำนท่ีตั้ง  351/50  ถนนพระรำม 9 ซอย 11 แขวงบำงกะปิ เขต 

หว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของสถำนประกอบกำร 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
บริษทั บิสซิเนสอะไลฟ์ จ ำกดั มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรพฒันำซอฟตแ์วร์เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ

ลูกคำ้ในกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ โดยใชค้วำมเช่ียวชำญทำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษทัในกำรพฒันำ
ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจท่ีสร้ำงคุณค่ำ ใหก้บัลูกคำ้ เพื่อใชใ้นกำรสร้ำงนวตกรรมใน กำรใหบ้ริกำร กำรผลิต 
กำรบริหำรกำรจดักำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรใหม่ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัอยำ่งไร้ขีดจ ำกดั 
1. พฒันำซอฟตแ์วร์ระดบัองคก์ร (ERP/CRM Software) ยกระดบัควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำร ทั้งในดำ้น
ทรัพยำกรและขั้นตอนกำรท ำงำนภำยในองคก์ร โดยกำรตดักำรท ำงำนท่ีซ ้ ำซอ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำน 
2. พฒันำแอพพลิเคชัน่บนมือถือ  หน่ึงในช่องทำงท่ีสำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ไดดี้ท่ีสุดในปัจจุบนั นอกจำกกำร
พฒันำท่ีไดคุ้ณภำพแลว้ เรำยงัเขำ้ใจถึงกำรออกแบบดีไซน์เพื่อกลุ่มลูกคำ้ และสำมำรถท ำใหลู้กคำ้ของท่ำนใช้
งำนแอพพลิเคชัน่ไดโ้ดยง่ำย ซ่ึงเรำสำมำรถพฒันำไดท้ั้งบนระบบปฏิบติักำร Android, iOS, และ Windows 
3. พฒันำเวบ็ไซต ์ เพิ่มศกัยภำพกำรแข่งขนัในอีกช่องทำงหน่ึง ของธุรกิจของท่ำน โดยกำรเขำ้ถึง และน ำเสนอ
ขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละสินคำ้ของท่ำนใหแ้ก่ลูกคำ้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และจำกทัว่ทุกมุมโลก 
4. พฒันำแอพพลิเคชัน่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดว้ยประสบกำรณ์ ท่ีเช่ียวชำญ เรำมีนกัพฒันำท่ีเป็นอดีตตวัแทน
ระดบัประเทศหลำยต ำแหน่ง เรำสำมำรถพฒันำแอพพลิเคชัน่ไดก้วำ่ 30 ภำษำ เรำสำมำรถพฒันำไดด้ัง่ท่ีท่ำน
ตอ้งกำร และนอกจำกตอบโจทยแ์ก่องคก์ร หรือธุรกิจของท่ำนแลว้ เรำยงัช่วยแนะน ำ และเสนอมุมมองท่ีจะเป็น
ประโยชน์ใหแ้ก่ระบบของท่ำนดว้ย 
5. ฮำร์ดแวร์ และ เคร่ืองจกัรกลฮำร์ดแวร์ พฒันำเคร่ืองจกัร หุ่นยนต ์สมองกล หรืออุปกรณ์ตน้แบบ เพื่อใชง้ำน
ในองคก์ร ธุรกิจ หรือหน่วยงำนวจิยัของท่ำน ซ่ึงเรำมีควำมเช่ียวชำญในทุกภำษำของกำรพฒันำฮำรดแ์วร์ 
6. กำรปรับปรุง เพิ่มเติม และปรับแต่งระบบ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบเดิมของท่ำน กำร
ถอดระบบออกมำเพื่อแกไ้ข สูตรค ำนวน อลักอริทึม และค ำสั่งกำรประมวลผลใหดี้ยิง่ข้ึนกวำ่เดิม เพื่อเพิ่มควำม
รวดเร็วใหก้บักำรท ำงำน ภำยในองคก์รของท่ำน 
7. ท่ีปรึกษำในดำ้นเทคโนโลยี ก ำจดัปัญหำท่ีจะเกิดในภำยภำคหนำ้ ดว้ยกำรออกแบบระบบท่ีสมบูรณ์และทรง
พลงั ดว้ยผูเ้ช่ียวชำญในสำขำเฉพำะท่ีจะมำเช่ือมระบบเทคโนโลย ีเขำ้กบัระบบในองคก์รของท่ำน 
8. จดัอบรมซอฟตแ์วร์ และ หุ่นยนต ์จดัอบรม จดัสอนในสำขำวชิำดำ้นเทคโนโลย ีอำทิเช่น กำรเขียนโปรแกรม 
กำรออกแบบฐำนขอ้มูล กำรท ำกรำฟิก กำรเขียนหุ่นยนต ์กำรใชซ้อฟตแ์วร์พื้นฐำน อำทิเช่น Microsoft Office 
เป็นตน้ 
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ตวัอยำ่งผลงำน 

 
รูปท่ี 3.2.1 ระบบค ำนวณกำรจดัเรียงสินคำ้ในตูสิ้นคำ้ และตูค้อนเทนเนอร์อตัโนมติั 
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รูปท่ี 3.2.2ระบบวิเครำะห์ขอ้มุลทำงกำรตลำดบนแผนท่ี 

 

 
รูปท่ี 3.2.3 ระบบวำงแผนกำรผลิตตำมเง่ือนไขสินคำ้ท่ีสั่งผลิตและเคร่ืองจกัรเพื่อให้เหลือเศษวสัดุนอ้ยท่ีสุด 

 
 
 



9 

 
รูปท่ี 3.3.4 แดชบอร์ดแสดงยอดขำยผำ่นระบบออนไลน์ 

 
 

รูปท่ี 3.2.5 ระบบรับช ำระเงินและสมำชิก สำมำรถติดตำมยอดขำยไดแ้บบทนัทีผำ่นระบบ
ออนไลน์ 
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรการบริหารงานขององค์กร 
 
 

 
รูปท่ี  3.3.1 รูปแบบองคก์ร บริษทั บิสซิเนสอะล ์จ ำกดั 

 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ช่ือ: นำงสำว วรณัน ศรีมนัตะ 
  ต ำแหน่ง : นกัศึกษำฝึกงำนแผนกบญัชี 
ลกัษณะงาน : 
-ตรวจสอบเอกสำรกำรจ่ำยเงินก่อนจดัท ำเช็คจ่ำยในกรณีต่ำง ๆ 
-ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงิน, ตรวจสอบกำรค ำนวณและกำรอนุมติัต่ำง ๆ    
-บนัทึกบญัชีส ำหรับกำรซ้ือ 
-พิมพเ์อกสำรและออกใบแจง้หน้ีและใบก ำกบัภำษี  
-งำนเบด็เตล็ดท่ีหวัหนำ้มอบหมำยใหท้ ำ 
 

 
 

ผู้บริหาร

หวัหน้าฝ่ายบญัชี หวัหน้าฝ่ายไอที หวัหน้าฝ่ายการตลาด

ผู้จดัการ
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
1. คุณณฐัธ์ธญัดำ  ยงัสืบตระกูล พนกังำนแผนกบญัชี 
2. คุณมำนพ  แซ่โงว้    พนกังำนท่ีปรึกษำ 

 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 เร่ิมปฏิบติังำน วนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ.2560 จนถึงวนัท่ี 25 สิงหำคม พ.ศ.2560 รวมทั้งส้ิน 14 สัปดำห์ 
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 ศึกษำและรวบรวมควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรท ำงำน วำ่ปัญหำท่ีพบในกำรท ำงำนมีอะไรบำ้งและงำนท่ี
ไดรั้บมอบหมำยท่ีส ำคญัคืออะไร ปัจจยัท่ีส ำคญัของแผนกบญัชีมีอะไรบำ้งเพื่อจะเก็บขอ้มูลท่ีไดม้ำเป็นโครงงำน
เพื่อหำแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ 

3.7.2 วเิครำะห์ปัญหำโดยสังเกตุจำกสำเหตุท่ีท ำให้เกิดปัญหำในกำรท ำงำนอยูบ่่อยคร้ังและท่ีท ำใหเ้กิด
ควำมเสียหำยสำเหตุท่ีท ำใหอ้อกใบก ำกบัภำษีมีควำมล่ำชำ้กวำ่ก ำหนด 

3.7.3 รวบรวมขอ้มูลและไดห้ำแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำโดยจดัหำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรท ำงำนจริงช่วง
เดือนมิถุนำยนถึงกรกฎำคมไดแ้นวทำงกำรแกไ้ขปั้ญหำจำกกำรท่ีออกใบก ำกบัภำษีไดล่้ำชำ้เกิดเหตุขอ้ผิดพลำด
ข้ึนและรวบรวมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบก ำกบัภำษี 

3.7.4 จดัเตรียมเอกสำรตวัอยำ่งเพื่อวเิครำะห์สำเหตุและแนวทำงแกไ้ขท่ี้ถูกตอ้ง 
3.7.5 ทดสอบและสรุปผลโดยน ำตวัอยำ่งท่ีจดัท ำข้ึนทดสอบบุคคลธรรมดำท่ีไม่ไดมี้ควำมรู้ในเร่ือง

ใบก ำกบัภำษีโดยใหศึ้กษำขอ้มูลตวัอยำ่งท่ีทำงผูจ้ดัท ำโครงงำนไดจ้ดัท ำข้ึนวำ่พอไดศึ้กษำแลว้เขำ้ใจหรือไม่
ขอ้มูลขำ้งตน้เพียงพอไหม และถำ้ใหล้องท ำจริงท ำไดห้รือไหมเม่ือท ำกำรทดสอบแลว้จึงสรุปผลงำนวำ่ออกมำ
เป็นในรูปแบบไหน ควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไร  

3.7.6 จดัท ำเอกสำร หลงัจำกท่ีท ำกำรทดสอบแลว้ จึงไดจ้ดัท ำจำกเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งน ำตวัอยำ่งจำก
เอกสำรท่ีใชใ้นกำรทดสอบมำจดัท ำเป็นรูปเล่มท่ีบนัทึกจริงเพื่อน ำไปใชป้ระโยชน์ในองคก์รอีกต่อไป 
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  3.7.7 ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 
พค.60 

 
มิย.60 

 
กค.60 

 
สค.60 

1.ศึกษำปัญหำท่ีพบควำมตอ้งกำร และขอ้มูลของโครงงำน     

2.วเิครำะห์ปัญหำของโครงงำน     

3.รวบรวมขอ้มูลและแนวทำงแกไ้ขปัญหำของโครงงำน     

4.จดัท ำเอกสำรแบบตวัอยำ่ง     

5.ทดสอบและติดตำมผล     

6.จดัท ำเอกสำรรูปเล่มทั้ง 5บท     

รูปที ่3.7.7 ตารางด าเนินโครงงาน 
 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  
 -ฮำร์แวร์ 

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์,โนต้บุ๊ค 
 - กลอ้งถ่ำยรูป  
 - เคร่ืองปร้ินใบก ำกบัภำษี 

 - ซอฟตแ์วร์  
 -โปรแกรม Microsoft Word 
 -โปรแกรม Microsoft Excel 
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

จากการจดัท าโครงงาน ใบก ากบัภาษี โดยไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีต าแหน่ง นกัศึกษาฝึกงาน ในแผนกบญัชี
ซ่ึงก่อนหนา้ผูจ้ดัท าจะไดป้ฏิบติังานจริงนั้นทางหวัหนา้งานไดใ้หค้วามรู้ และ แนะน าวิธีการปฏิบติังานให้
ผูจ้ดัท าไปปฏิบติังานกบัพนกังานในแผนกโดยมีพี่เล้ียงดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหไ้ดเ้รียนรู้การปฏิบติังานจริง 
หลงัจากท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานจริงแลว้ทางพี่เล้ียง จึงไดม้อบหมายงานตามขั้นตอนดงัน้ี 
4.1 ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี ้  

-เร่ิมจากใบเสนอราคา หลงัจากท่ีคุยรายละเอียดวา่ลูกคา้ตอ้งการท่ีจะจา้งบริษทักรณีตวัอยา่ง 
“การจา้งดูแลและรักษาระบบการบนัทึกรายงานกิจกรรม ของส านกังานหลกัประกนัศุกขภาพแห่งชาติ” 
             - บริษทัไดจ้ดัส่งใบเสนอราคาโดยใช ้โปรแกรม excel ในการพิมพ ์
ขอ้มูลฝ่ายผูป้ระกอบการ (ผูอ้อกเอกสารใบบางบิล/ใบแจง้หน้ี) 

1. ช่ือและท่ีอยูบ่ริษทั 
2. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี และส านกังานสาขา 
3. เบอร์ติดต่อบริษทัและเบอร์แฟกซ์ 
4. เลขท่ีใบวางบิล 
5. ลายมือช่ือผูว้างบิล และ ระบุวนัท่ีท่ีออกเอกสาร 

ขอ้มูลฝ่ายลูกคา้ (ผูรั้บใบวางบิล/ใบแจง้หน้ี) 

1. ช่ือและท่ีอยูบ่ริษทั 
2. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี และส านกังานสาขา 
3. รายละเอียดของสินคา้/บริการ ท่ีสั่งซ้ือหรือใหบ้ริการ พร้อมระบุยอดรวม 
4. วนัครบก าหนดช าระเงิน 
5. ลายมือช่ือผูรั้บวางบิล และระบุวนัท่ีท่ีรับเอกสาร 
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รูปท่ี 4.1.1 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บแจง้หน้ี 
-คล๊ิกเมา้ส์ ไปยงัโปรแกรม excel 2016 

รูปท่ี 4.1.2 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บแจง้หน้ี 
-คล๊ิกเมา้ส์ไปยงั Open Other Workbooks คล๊ิกเพื่อเปิดโฟลเดอร์ 
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รูปท่ี 4.1.3 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บแจง้หน้ี 

-คล๊ิกเมา้ส์ไปท่ี Browse กดเพื่อเปิดโฟลเดอร์ 
 

 
รูปท่ี 4.1.4 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บแจง้หน้ี 

-คล๊ิกเมา้ส์เปิดไปท่ี โฟลเดอร์ ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ 
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รูปท่ี 4.1.5 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บแจง้หน้ี 

-คล๊ิกเมา้ส์เปิดไปท่ี ไฟล ์ใบเสร็จรับเงิน แลว้กดเปิดไฟล ์

รูปท่ี 4.1.6ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บแจง้หน้ี 
-เปิดไฟลจ์ะข้ึนรูปแบบใบแจง้หน้ี Invoice ท าการเช็ค ขอ้มูลใหค้รบถว้น  เช่น ช่ือท่ีอยู ่จ  านวนเงิน รายการต่างๆ  
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รูปท่ี 4.1.7 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excelในการพิมพใ์บแจง้หน้ี 

-หลงัจากเช็คขอ้มูลครบถว้นแลว้ คล๊ิกเมา้ส์ไปท่ี File อยูท่างซา้ยมือดา้นบน  
 

 
รูปท่ี 4.1.8ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บแจง้หน้ี 

-คล๊ิกเมา้ส์กดสั่ง Print เลือกจ านวนแลว้กดสั่ง Print ท่ีรูปเคร่ืองหมาย Print  
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รูปท่ี 4.1.9 ตวัอยา่งใบแจง้หน้ี Invoice 
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4.2 กระบวนการในการออกใบแจ้งหนี ้ 
       4.2.1 สอบถามฝ่ายบญัชีของลูกคา้ เร่ืองก าหนดการวางบิล และรับเช็คของบริษทั 
       4.2.2 จดัเตรียมเอกสารจ านวน 1 ชุด (ตน้ฉบบั และส าเนา) หากมีใบเสนอราคา หรือใบสั่งซ้ือก็ควรแนบ
เอกสารไปกบัใบวางบิลดว้ย 
      4.2.3 น าส่งเอกสาร โดยผูรั้บเอกสารจะลงลายมือช่ือเพื่อเป็นการรับรองการวางบิล ในขั้นตอนน้ีตน้ฉบบั
เอกสารจะอยูก่บัลูกคา้ ในขณะท่ีเอกสารส าเนาจะน ากลบัมาดว้ย 
      4.2.4 รับเช็คตามวนัท่ีก าหนด ในวนัดงักล่าวใหผู้ป้ระกอบการเตรียม “ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน” ไปให้
พร้อมเพื่อรับเงิน ทั้งน้ีบางธุรกิจเอกสาร “ใบก ากบัภาษี” ทางลูกคา้อาจจะขอใหผู้ข้ายจดัเตรียมและน าส่งพร้อม 
ใบวางบิล/ใบแจง้หน้ีในขั้นตอนท่ี 3 ก็ไดแ้ลว้แต่บริษทั 

ขอ้ระเบียบการวางบิลหรือการรับเช็ค ของบริษทัลูกคา้ซ่ึงแต่ละบริษทัไม่เหมือนกนั เช่น  
บริษทั ก วางบิลทุกศุกร์สุดทา้ยของเดือน 14.00-16.00  
บริษทั ข วางบิลไดทุ้กวนัพุธ13.00-17.00  วางบิลไดต้ั้งวนัท่ี 25-31 ของเดือน 
แลว้แต่ระเบียบของแต่ละบริษทัและส านกังานท่ีก าหนดข้ึนมา  
 
     4.2.5 หลงัจากวางบิลทางลูกคา้จะใหเ้อกสารส าเนากลบัมา น ามาจดัเก็บไวใ้นตูเ้อกสารใหเ้รียบร้อย 
 

 
รูปท่ี 4.2.1 ตวัอยา่งตูเ้ก็บเอกสาร 
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4.3 ขั้นตอนการรับเช็คและออกใบก ากบัภาษี  

 - กรณีการขายสินคา้ บริษทัมีตอ้งออกใบก ากบัภาษีใหก้บัลูกคา้ทนัทีเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อ (แมว้า่
ลูกคา้จะยงัไม่ไดจ่้ายค่าสินคา้ก็ตาม                                                                                                                         
- กรณีการใหบ้ริการ บริษทัตอ้งออกใบก ากบัภาษีเม่ือไดรั้บช าระค่าบริการหรือวนัท่ีส่งมอบงาน จะเห็นไดว้า่จุด
น้ีมีความแตกต่างจากการขายสินคา้เลยทีเดียว เน่ืองจากการใหบ้ริการนั้นไม่สามารถจบัตอ้งไดเ้หมือนสินคา้จึง
ใชจุ้ดของการจ่ายเงินเป็นเกณฑ ์                                                                                                                                   
- พิมพใ์บก ากบัภาษีออกมา 2 ชุด หลงัจากนั้นประทบัตรา บริษทัจะน ามาเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน      เพื่อการรับเงิน 
ส่วนอีก1ชุดทางลูกคา้ เก็บไวเ้พื่อท าการจ่ายเช็ค                                                                                                        
-หลงัจากท่ีรับรู้วนัเวลาไดเ้ช็คเม่ือไหร่ ทางบริษทัก็จะออกใบเสร็จใหก้ลบัลูกคา้ท่ีขอ                                                    
-ออกใบก ากบัภาษีเม่ือส่งมอบงาน การออกใบเสร็จบริษทัจะมีไฟลข์องลูกคา้ไวใ้นโปรแกรม Excel                            
โดยจะแยกไฟลตต์ามบริษทัหรือ ส านกังานเอาไวซ้ึ้งในไฟลตจ์ะมีฟอร์มใบเสร็จรับเงินใบก ากบัภาษีลูกคา้ไว้
แลว้แกไ้ขรายละเอียด เช็คตรงเลขท่ีใบเสร็จ วนัท่ีออกใบเสร็จ เลขใบก ากบัภาษีจะออกใบเสร็จจ านวนเงินท่ีตรง
กบัใบแจง้หน้ี   การพิมพใ์บก ากบัภาษีทางบริษทัจะใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี ตวัอยา่ง
ใบก ากบัภาษีของ ส านกังานงานประกนัหลกัสุขภาพ 

 

รูปท่ี 4.3.1 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี 
-คล๊ิกเมา้ส์ ไปยงัโปรแกรม excel 2016 
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รูปท่ี 4.3.2 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี 

-คล๊ิกเมา้ส์ไปยงั Open Other Workbooks คล๊ิกเพื่อเปิดโฟลเดอร์ 
 

 
รูปท่ี 4.3.3 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี 

-คล๊ิกเมา้ส์ไปท่ี Browse กดเพื่อเปิดโฟลเดอร์ 
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                            รูปท่ี 4.3.4 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี                                                    
-คล๊ิกเมา้ส์เปิดไปท่ี โฟลเดอร์ ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ 

 

รูปท่ี 4.3.5 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี 
-คล๊ิกเมา้ส์เปิดไปท่ี ไฟล ์ใบเสร็จรับเงิน แลว้กดเปิดไฟล์ 
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รูปท่ี 4.3.6ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี 
-เปิดไฟลจ์ะข้ึนรูปแบบใบแจง้หน้ี Invoice ท าการเช็ค ขอ้มูลใหค้รบถว้น  เช่น ช่ือท่ีอยู ่จ  านวนเงินรายการต่างๆ  

 
รูปท่ี 4.3.7 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี 

-หลงัจากเช็คขอ้มูลครบถว้นแลว้ คล๊ิกเมา้ส์ไปท่ี File อยูท่างซา้ยมือดา้นบน  
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รูปท่ี 4.3.8 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม excel ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี 

-คล๊ิกเมา้ส์กดสั่ง Print เลือกจ านวนแลว้กดสั่ง Print ท่ีรูปเคร่ืองหมาย Print  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



25 

 
รูปท่ี 4.3.9 ตวัอยา่งใบก ากบัภาษี 
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 4.3.6  หลงัจากนั้นท าการปร๊ินออกมา 3 ใบ ใบแรก ประทบัตราบริษทั ลงลายมือช่ือพนกังานบญัชีลงในใบเสร็จ 
แลว้แนบกบัใบวางบิลท่ีนดัรับเช็คไวใ้บท่ีสอง เก็บไวใ้นแฟ้มของบริษทั รอแนบพร้อมส าเนาเช็คท่ีลูกคา้จ่ายเงิน
มาแลว้ ใบสุดทา้ย เก็บไวใ้นแฟ้มของฝ่ายบญัชี พร้อมแนบส าเนาเช็คท่ีลูกคา้จ่ายเงินแลว้                                                                                                                                                       
4.3.7 แฟ้มใบเสร็จจะเก็บ รวบรวมทุกๆเดือนเพื่อส่งใหส้ านกังานบญัชีตรวจสอบ        

4.4 รายละเอยีดใบก ากบัภาษีเต็มรูปแบบ 

1. เห็นค าวา่ “ใบก ากบัภาษี” ชดัเจน 
2. มีเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รวมถึงช่ือและท่ีอยูข่องผูข้าย 
3. ช่ือและท่ีอยูข่องผูซ้ื้อ 
4. เลขท่ีใบก ากบัภาษี 
5. ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และจ านวนเงิน 
6. แยกแสดงจ านวน VAT แยกใหเ้ห็นชดัเจน 
7. วนั เดือน ปี ท่ีออก 
8. ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด บงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบการ 

8.1 ระบุ “ส านกังานใหญ่”หรือ“สาขาท่ี…..” ของผูข้าย 
8.2 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อ (โดยเฉพาะผูซ้ื้อท่ีอยูใ่นระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
8.3 ระบุ “ส านกังานใหญ่”หรือ“สาขาท่ี…” ของผูซ้ื้อ 

-วนัท่ีเช็คออกส่วนมากจะเป็นวนัศุกร์ส้ินเดือน ช่วงเวลาหลงัเท่ียง 14.00-16.00 
บางบริษทัจ ากดัเวลาเพียงเปิดแค่สองชัว่โมงเท่านั้น  
-ในกรณี บจก. หจก. สามารถเป็นบุคคลใดก็ได ้ถือใบเสร็จรับเงินจาก บจก หจก ของบริษทัและน าเอาเอกสารท่ี
ทางบริษทัลูกคา้ใหม้า ไปใหท้างบริษทัลูกคา้ลงลายมือช่ือไดท้นัที 
-วนัรับเช็คจะตอ้งรับเช็ควนัศุกร์บริษทัไดเ้ช็คเวลา 15.00 น. ส่วนใหญ่จะข้ึนเช็คในวนัทร์ ถา้คนละธนาคารก็รอ
เรียกเก็บอีกสองวนั 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
จากท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดป้ฏิบติังานท่ีบริษทั บิสซิเนสอะไลฟ์ จ ากดั ในต าแหน่ง พนกังาน 

บญัชีส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ในหลายดา้นมีดงัต่อไปน้ี 
5.1.1 ประโยชน์ที่รับจากโครงงานสหกจิศึกษา 
        ประโยชน์ต่อนกัศึกษาท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

-ท าใหท้ราบถึงการเรียนรู้ขั้นตอนการออกใบก ากบัภาษี และไดป้ระสบการณ์จากการปฏิบติัจริงในท่ี
ท างาน 

-ท าใหท้ราบถึงแนวทางแกไ้ขปั้ญหาปัญหาและขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ีนในระหวา่งการปฏิบติังาน 
-ท าใหท้ราบถึงประโยชน์ของการออกใบก ากบัภาษี  

         ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
- สามารถลดระยะเวลาในการท างาน 
-ลดขอ้ผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในการท างาน  
-สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และหรือประสิทธิผล ในการด าเนินงานของผูป้ระกอบการ 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน  
ในการจดัท าโครงงานนั้นระยะเวลาจ ากดัในการท าโครงงาน ท าใหเ้กิดปัญหาการรวบรวมขอ้มูลไม่

เพียงพอ 
5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาในการจดัท าโครงการควรวางแผนการรวบรวมขอ้มูลใหดี้จะไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด 
5.2 สรุปผลการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
1. ไดรั้บประสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชี 
2. ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในวชิาท่ีเรียนรู้มากข้ึน 
3.ไดฝึ้กใหมี้ความรับผิดชอบในตนเอง 
4. ท าใหรู้้จกัเรียนรู้การปรับตวัมารยาทในสังคมการท างาน 
5. ฝึกความอดทนในระยะเวลาการท างาน ใหท้นต่อส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน 
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                5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
  ไมมี่เวลาแจง้ก าหนดการล่วงหนา้ท่ีชดัเจน  

   5.2.3 ขอ้เสนอแนะ  
ควรมีสถานประกอบการใหเ้ลือกท่ีหลากหลายกวา่เดิม เอกสารท่ีตอ้งน าส่งควรมีใหน้อ้ยลง

กวา่เดิม 
 
 



�������ก�� 

 

�������	
  ��ก������
. (2560). ก�������ก�	
�������������ก��ก����������������	������������ !	
�"#�$�������%�$. ������������ก http://digital_collect.lib.buu.ac.th. 

0123�4�35�6708�ก9��673���3. (2560). �����'�����(��ก)���ก��*�)������. ������������ก 

http://www.cvc.ac.th. 

Aom2534. (2560). ก���*�)����(�. ������������ก http://aom2534.blogspot.com. 

 



30 

ภาคผนวก 

 
 
 

 
 

บรรยากาศในการท างาน 
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บรรยายกาศการปฏิบติังานจริง 
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หอ้งส าหรับเตรียมประชุม 
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