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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากการท่ีได้ไปปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ีส านักงานบัญชีเฟิสท์เน็ท ใน
ต าแหน่งพนกังานบญัชี ท าให้รู้ถึงขั้นตอนการท างานของพนกังานบญัชี ซ่ึงงานบญัชีมีหลากหลาย
รูปแบบและแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บับริษทัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ เพราะบริษทัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
มีขนาดกิจการและ การด าเนินงานท่ีแตกต่างกันออกไป ท าให้การบนัทึกบญัชีท่ีเกิดข้ึนแต่ละ
รายการของบริษทัลูกคา้ต่างกนั 

ผูจ้ดัท ามีความสนใจจดัท าโครงงานเร่ืองการบนัทึกบญัชีภาษีซ้ือและภาษีขายเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ี ซ่ึงจะกล่าวถึงจากการเร่ิมเก็บรวบรวมเอกสารจากบริษทัลูกคา้ การ
คดัแยกเอกสารท่ีไดรั้บมา     การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร การวเิคราะห์เอกสาร และการ
บนัทึกบญัชีท่ีถูกตอ้ง เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจไดเ้ขา้ใจถึงขั้นตอนการปฏิบติังานจริงจากสถานประกอบการ
ท่ีผูจ้ดัท าได้ไปปฏิบติัมาและบนัทึกบญัชีได้ถูกตอ้งแม่นย  าในขณะปฏิบติังาน ซ่ึงโครงงานเร่ืองน้ี
อาจเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจไดศึ้กษาความรู้และมีความเขา้ใจเบ้ืองตน้ของการบนัทึกบญัชีภาษี
ซ้ือและภาษีขายเป็นอยา่งมาก  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อศึกษาเอกสารและหลกัฐานท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชีภาษีซ้ือและภาษีขาย 
1.2.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนการบนัทึกบญัชีภาษีซ้ือและภาษีขาย 
1.2.3 เพื่อศึกษาการใชง้านโปรแกรมบญัชี Express 
 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 โครงงานน้ีเป็นโครงงานท่ีศึกษาเก่ียวกับบญัชีภาษีซ้ือและภาษีขายของบริษทั 

ส านกังานบญัชีเฟิสทเ์น็ท จ ากดั 
1.3.2 การศึกษาจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาระหวา่งวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 

25 สิงหาคม 2560 
1.3.3 โครงงานน้ีเป็นโครงงานท่ีศึกษาเก่ียวกับการบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชี

Express 



2 
 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 บริษทั ส านกังานบญัชีเฟิสทเ์น็ท จ ากดั สามารถน าแนวปฏิบติัในการจดัท าบนัทึก
บญัชีภาษีซ้ือ-ภาษีขาย มาเป็นคู่มือการปฏิบติังานได ้

1.4.2 ผูส้นใจศึกษาทัว่ไปสามารถใชป้ระโยชน์จากการศึกษาเพื่อไปประยุกตใ์ชต่้อไปได้
ในอนาคต 

1.4.3 ไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนการใชง้านโปรแกรมExpress 
 

 

 

 

 



บทที ่2 

การทบทวนเอการและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ภาษีมูลค่าเพิม่ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากมูลค่าของสินคา้หรือ
การบริการท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยผู ้
ประกอบกิจการเป็นผูมี้หนา้ท่ีเก็บจากลูกคา้ และไดน้ าภาษีมูลค่าเพิ่มไปช าระใหแ้ก่กรมสรรพากร 

ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบกิจการ 

2. ผูน้ าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ 

3. ผูท่ี้กฎหมายก าหนดใหมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 

ฐานภาษีส าหรับการขายสินคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ มูลค่าส่ิงท่ีไดรั้บ หรือพึงไดรั้บจากการ
ขายสินคา้หรือให้บริการ อาจจะเป็นเงิน ทรัพยสิ์น ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์อ่ืนๆ ท่ี
สามารถคิดไดเ้ป็นเงิน 

ภาษีซ้ือ  คือ  ภาษีท่ีผูป้ระกอบการจ่ายใหก้บัผูข้ายสินคา้หรือให้บริการ ภาษีซ้ือ ท่ีเกิดข้ึนใน
เดือนไหน ใหถื้อเป็นภาษีซ้ือของเดือนนั้นๆ 

ภาษีขาย  คือ  ภาษีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้หรือ
ผูรั้บบริการ ภาษีขาย ท่ีเกิดข้ึนในเดือนไหน ใหถื้อเป็นภาษีขายของเดือนนั้นๆ 

หนา้ท่ีของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

1. จดัท าใบก ากบัภาษี และส่งมอบใหแ้ก่ผูซ้ื้อหรือรับบริการ 

2. จดัท ารายงานเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. ยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

ภาษีขาย > ภาษีซ้ือ   =  ตอ้งช าระภาษีเพิ่มใหก้บักรมสรรพากร 

ภาษีซ้ือ  > ภาษีขาย  =  ไม่ตอ้งช าระภาษีเพิ่มให้กบักรมสรรพากร และเก็บไวเ้ป็นเครดิต
ภาษีในเดือนถดัไป 
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ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูปแบบ (Tax Invoice) จะตอ้งมีรายการครบถว้นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 8 จุด ดงัน้ี 

1.ค าวา่ “ใบก ากบัภาษี” 

2.เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้าย 

3.ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูข้าย 

4.ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อ 

5.เลขท่ี เล่มท่ี (ถา้มี) ของใบก ากบัภาษี 

6.วนั เดือน ปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี 

7.ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และราคาของสินคา้หรือบริการ 

8.จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใหแ้ยกออกจากราคาของสินคา้หรือบริการให้ชดัแจง้ 

 

รูปภาพท่ี 2.1 ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูปแบบ 

2.2 ความหมายของการซ้ือ-ขาย 

 กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นไปใหก้บับุคคลอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ “ผูซ้ื้อ” โดยผูซ้ื้อไดต้อบแทน
ผูข้ายโดยการใหเ้งินหรือใชร้าคาทรัพยสิ์นใหก้บัผูข้ายเป็นการตอบแทน 

 การซ้ือขายเป็นสัญญาต่างตอบแทน คือ ต่างฝ่ายต่างเป็นเจา้หน้ีและลูกหน้ีซ่ึงกนัและกนั 
โดยผูข้ายจะเป็นลูกหน้ีตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของตวัเองให้กบัผูซ้ื้อ และเป็นเจา้หน้ีในการ
เรียกเงินหรือราคาทรัพยสิ์นเอาจากผูช้ื้อ ส่วนผูซ้ื้อนั้นเป็นลูกหน้ีท่ีจะตอ้งให้เงินหรือใช้ราคาแก่
ผูข้าย และเป็นเจา้หน้ีมีสิทธิเรียกร้องใหผู้ข้ายส่งมอบหรือโอนทรัพยสิ์นมาใหไ้ด ้



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือบริษทั : บริษทั ส ำนกังำนบญัชีเฟิสทเ์น็ท จ ำกดั 

ตั้งอยูท่ี่ : 73/41 หมู่ 9 ถนนบำงแวก แขวงบำงไผ ่เขตบำงแค กทม. 10160 

โทรศพัท ์: 0-2887-4154-5 

โทรสำร : 0-2887-4153 

 

รูปภาพ 3.1 แผนทีต่ั้งสถานประกอบการ 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

3.2.1 งำนบริกำรบญัชีและภำษี 
- จดัท ำบญัชีดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำมหลกักำรบญัชีรับรองทัว่ไป และตำมท่ี

กรมสรรพำกรก ำหนด 
- จดัท ำและยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีอำกรทุกประเภท 

3.2.2 งำนดำ้นตรวจสอบบญัชี 
- บริกำรตรวจสอบบญัชีประจ ำปีทั้งภำยในและภำยนอกสถำนท่ีพร้อมรับรองงบกำรเงิน 
      โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต CPA หรือผูต้รวจสอบบญัชีภำษีอำกร TA 

3.2.3 งำนบริกำรดำ้นประกนัสังคม 
- รับข้ึนทะเบียนนำยจำ้งลูกจำ้ง 
- รับน ำส่งเงินสมทบรำยเดือนและรำยปีต่อส ำนกังำนประกนัสังคม 
- รับแจง้กำรเปล่ียนแปลงแกไ้ข เช่น แจง้พนกังำนเขำ้-ออก เป็นตน้ 

3.2.4 งำนบริกำรดำ้นจดทะเบียน(กระทรวงพำณิชยแ์ละกรมสรรพำกร) 
- บริกำรจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั / หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
- บริกำรจดทะเบียนเลิกและเสร็จกำรช ำระบญัชีของบริษทั / หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
- บริหำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มและขอเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
 

 

 

 

กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

หวัหนำ้งำน 

พนกังำนบญัชี 
พนกังำนจด
ทะเบียน 

พนกังำนรับ-ส่ง
เอกสำร 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
3.4.1 ต าแหน่ง 

ช่ือ-นำมสกุล : นำงสำวดลพร พูนบ ำเพญ็ 
เลขทะเบียน : 5704320024 
คณะ/ภำควชิำ : คณะบริหำรธุรกิจ สำขำวชิำกำรบญัชี 
ต ำแหน่งงำน : พนกังำนบญัชี 

3.4.2 งานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
- รับใบก ำกบัภำษีซ้ือ-ขำยจำกบริษทัลูกคำ้ 
- ตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นของใบก ำกบัภำษี 
- วเิครำะห์และแยกใบก ำกบัภำษีซ้ือ-ขำยท่ีไดรั้บตำมประเภท ไดแ้ก่ กำรซ้ือสินคำ้เป็น

เงินสด กำรซ้ือสินคำ้เป็นเงินเช่ือ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 
- บนัทึกบญัชีลงในโปรแกรม Express  
- ตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นของใบก ำกบัภำษีซ้ือ-ขำยและกำรบนัทึกบญัชีอีกคร้ัง 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
ช่ือ-นำมสกุล : นำยศุภพงษ ์ พฤกษม์โนนุกูล ต ำแหน่งงำน : ผูท้  ำบญัชี 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
ตั้งแต่ วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2560 ถึง 25 สิงหำคม 2560 
รวมระยะเวลำในกำรปฏิบติังำนทั้งส้ิน 14 สัปดำห์ 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
3.7.1 การรวบรวมและศึกษาข้อมูลของโครงงาน 

จำกกำรท่ีผูจ้ดัท ำไดป้ฏิบติังำนจึงมีควำมสนใจท่ีจดัท ำโครงงำนเก่ียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ภำษีซ้ือ-ขำย และไดท้ ำกำรรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจดัท ำโครงงำน 

3.7.2 วางแผนการจัดการโครงงาน 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีเหมำะสม และโครงงำนออกมำ
มีคุณภำพ 

3.7.3 เสนอโครงงานและรอการอนุมัติ 
เสนอหัวข้อโครงงำนท่ีจะจดัท ำส่งต่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำโครงงำนและรอผลกำรอนุมัติ
โครงงำน 

3.7.4 จัดการด าเนินแผนโครงงาน 
วำงแผนขั้นตอนกำรท ำโครงงำน รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และระยะเวลำในกำรจดัท ำ
โครงงำนเพื่อใหโ้ครงกำรมีประสิทธิภำพ 
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3.7.5 จัดท ารูปเล่มรายงานและเอกสารทีต้่องน าเสนอโครงงาน 
คิดและร่ำงรูปแบบรำยงำนท่ีจดัท ำ เรียงล ำดบัเน้ือหำและน ำมำเขียนรำยงำนสหกิจศึกษำท่ี
สมบูรณ์ครบถว้น เพื่อผูจ้ดัท ำจะไดน้ ำเสนอต่อภำควชิำ 

3.7.6 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ตำรำงท่ี 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินของโครงงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำน พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 
รวบรวมและศึกษำโครงงำน     
วำงแผนกำรจดักำรโครงกำร     
เสนอโครงกำรและรอกำรอนุมติั     
จดักำรแผนโครงกำร     
จดัท ำรูปเล่มและเอกสำรท่ีตอ้ง
น ำเสนอ 

    

 
3.7.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮำร์ดแวร์: 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
- เคร่ือง Printer 
- เคร่ืองสแกนภำพ 

ซอฟตแ์วร์: 
- Microsoft Office Word 2010 
- Microsoft Office Power point 2010 
- โปรแกรม Express Accounting 

 

 

 

 



บทที ่4  

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

รายละเอยีดโครงงาน 

 ลกัษณะของงานท่ีรับผดิชอบในบริษทั ส านกังานบญัชีเฟิสทเ์น็ท จ ากดั คือ การบนัทึกบญัชี
ของบริษทัลูกคา้ ซ่ึงจะตอ้งบนัทึกบญัชีทุกเดือน ไดแ้ก่ การบนัทึกบญัชีภาษีซ้ือ การบนัทึกบญัชีภาษี
ขาย การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย ด้วยโปรแกรมบัญชีExpress ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนการ
ปฏิบติังานดงัน้ี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. การเข้าสู่ระบบโปรแกรม 

 

ภาพที ่4.1 การ Login โปรแกรม 
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ภาพที ่4.2 เลือกบริษัทลูกค้าทีจ่ะบันทกึบัญชี 

 

ภาพที ่4.3 ก าหนดวนัที่ 
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ภาพที ่4.4 เข้าสู่หน้าบริษัทลูกค้าเรียบร้อย 

2. การบันทกึซ้ือและการบันทกึค่าใช้จ่าย 

 

ภาพที ่4.5 การบันทึกบัญชีซ้ือเงินสด HP 
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ภาพที ่4.6 กรอกข้อมูลตามใบก ากบัภาษีซ้ือทีม่ีใบเสร็จมาด้วยให้ครบถ้วน 

 

ภาพที ่4.7  แสดงการบันทกึบัญชีในสมุดรายวันซ้ือ ด้านเดบิต และด้านเครดิต 
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ภาพที ่4.8 การบันทึกบัญชีซ้ือเงินเช่ือ RR 

 

ภาพที ่4.9 กรอกข้อมูลตามใบก ากบัภาษีซ้ือให้ครบถ้วน 
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ภาพที ่4.10 แสดงการบันทกึบัญชีในสมุดรายวันซ้ือด้านเดบิต และด้านเครดิต 

 

ภาพที ่4.11 การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย OE 
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ภาพที ่4.12 กรอกข้อมูลตามใบเสร็จให้ครบถ้วน 

 

ภาพที ่4.13 แสดงการบันทกึบัญชีสมุดรายวนัจ่ายด้านเดบิต และด้านเครดิต 
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3. การบันทกึขาย 

 

ภาพที ่4.14 การบันทึกบัญชีขายเงินสด HS 

 

ภาพที ่4.15 กรอกข้อมูลตามใบก ากบัภาษีขายทีม่ีใบเสร็จมาให้ครบถ้วน  
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ภาพที ่4.16 แสดงการบันทกึบัญชีสมุดรายวนัขายด้านเดบิต และด้านเครดิต 

 

ภาพที ่4.17 การบันทึกบัญชีขายเงินเช่ือ IV 
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ภาพที ่4.18 กรอกข้อมูลตามใบก ากบัภาษีขาย 

 

ภาพที ่4.19 แสดงการบันทกึบัญชีสมุดรายวนัขายด้านเดบิต และด้านเครดิต 
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4. พมิพ์รายงานภาษีซ้ือและภาษีขาย 

 

ภาพที ่4.20 การพมิพ์รายงาน 

 

ภาพที ่4.21 การรายงานภาษีซ้ือประจ างวด 
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ภาพที ่4.22 แสดงบัญชีรายงานภาษีซ้ือ 

 

ภาพที ่4.23 การรายงานภาษีขายประจ างวด 
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ภาพที ่4.24 แสดงบัญชีรายงานภาษีขาย 

 

ภาพที ่4.25 แสดงสมุดรายวันทัว่ไปของภาษีซ้ือ-ภาษีขาย 

ถา้ภาษีขายนอ้ยกวา่ภาษีซ้ือจะเป็นลูกหน้ีกรมสรรพากร แต่ถา้ภาษีขายมากกวา่ภาษีซ้ือจะ

เป็นเจา้หน้ีกรมสรรพากร 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติัการโครงงานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั ส านกังานบญัชีเฟิสทเ์น็ท 
จ ากัด ตั้ งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึง 25 สิงหาคม 2560 ในต าแหน่งพนักงานบญัชี ได้
ปฏิบติังานเก่ียวกบัภาษีซ้ือและภาษีขายโดยบนัทึกบญัชีในโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ไดแ้ก่ 
โปรแกรมบญัชี Express ซ่ึงในการปฏิบติังานในแต่ละวนัมีลกัษณะการท างานท่ีคลา้ยๆกนั โดยมี
พนกังานท่ีปรึกษาคอยดูแลและแนะน าอยูเ่สมอ และในการปฏิบติังานแต่ละสัปดาห์จะมีการบนัทึก
การปฏิบติังานในระบบบริหารจดัการสหกิจศึกษามหาวิทยาลยัสยาม โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
พนกังานท่ีปรึกษาเขา้ไปตรวจอนุมติัในระบบ   

5.1.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิยโดยเปรียบเทยีบกบัวัตถุประสงค์และขอบเขตทีต่ั้งไว้ในบทที่1 

 การท่ีได้เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาท่ีบริษัท ส านักงานบัญชีเฟิสท์เน็ท จ ากัด ผู ้จ ัดท าได้
ประโยชน์จากการปฏิบติังานเป็นอย่างมาก ไดท้ราบถึงขั้นตอนการรวมรวบใบก ากบัภาษีซ้ือและ
ภาษีขายไปจนถึงขั้นตอนการออกรายงานภาษีซ้ือและภาษีขาย ท าให้ผูจ้ดัท าไดค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ือง
ภาษีซ้ือและภาษีขายท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์และ
ขอบเขตท่ีผูจ้ดัท าได้ตั้งไว ้ทั้งน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อผูจ้ดัท าท่ีสามารถน าไปปฏิบติัจริงในอนาคต 
และเป็นประโยชน์ต่อองคก์รโดยการประหยดัเวลาการท างานและลดภาระของพนกังานในองคก์ร 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1.  เอกสารหรือขอ้มูลบางส่วนของลูกคา้ไม่สามารถเปิดเผยได ้

2.  เอกสารบางอย่างไม่สามารถเปิดเผยในโครงงานน้ีไดเ้น่ืองจากเป็นความลบัของ
ส านกังาน 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรตรวจสอบเอกสารลูกคา้ก่อนทุกคร้ัง เพื่อไม่ให้มีปัญหาตอนบนัทึกบญัชี และ
ลดเวลาในการท างาน 

2. ควรตรวจสอบขอ้มูลในเอกสารให้ครบถว้นก่อนทุกคร้ัง เพื่อให้มีประสิทธิภาพใน
การบนัทึกบญัชี 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ดา้นสถานประกอบการ 

1. ประหยดัเวลาการท างานและลดภาระหนา้ท่ีของพนกังานในองคก์ร 
2. มีนกัศึกษาฝึกงานท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการจา้งพนกังานขององคก์ร 

ดา้นผูจ้ดัท า 

1. ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการท างานของพนกังานบญัชีในสถานท่ีจริง 
2. ท าใหมี้ความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย ์และปฏิบติัตามกฎระเบียบของ

องคก์ร 
3. ท าใหเ้ขา้ใจถึงจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
4. ไดป้ระสบการณ์จากการท างานตรงตามสายวชิาท่ีเรียน 
5. ท าใหรู้้ถึงการเขา้สังคม และการท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1. ตูเ้อกสารค่อนขา้งมีแฟ้มเอกสารเยอะท าใหย้ากต่อการคน้หาแฟ้มบริษทัลูกคา้ 
2.  เอกสารท่ีลูกคา้น ามาให้บางคร้ังไม่ครบถว้น ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างาน 
3. ปัญหาในการใช้เคร่ืองใช้ในส านกังาน ท าให้ตอ้งเรียนรู้วิธีการใช้ในระยะหน่ึง 

เช่น การใชเ้คร่ืองถ่ายเอกสาร 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีตูเ้ก็บเอกสารเพิ่มข้ึน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการคน้หา
เอกสารลูกคา้ 

2. การรับเอกสารจากลูกคา้แต่ละคร้ัง ควรตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารใน
ขณะนั้น เพื่อลดปัญหาการท างานล่าชา้ 

3. ควรจ าขั้นตอนการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อการท างานท่ีดี 
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