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Abstract 
 

P.S.R. Auditing Co. Ltd., provides accounting and auditing services, tax advisory 
services and other services. While attending the internship under cooperative program at P.S.R. 
Auditing Co. Ltd., the team was assigned to classify documents, such as  input tax invoices, 
output tax invoices, receipts, then record the business transactions according to the documents 
with Prosoft MyAccount, and prepare output tax reports, input tax reports with Microsoft Office 
Excel. 

 

This project was designed to increase the skills of recording business transactions with 
the Prosoft MyAccount and preparation output tax reports, input tax reports with Microsoft Office 
Excel. The team studied the method of using Prosoft MyAccount and Microsoft Office Excel, the 
type of accounting documents, and Value Added Tax. The result was that the team had gained 
knowledge, understanding and could increase in the skills of using Prosoft MyAccount and 
Microsoft Office Excel,  in order to apply in future careers.  The also team hoped that this project 
will be useful to interested parties. 
 

Keywords: Accounting documents, Microsoft office excel, Prosoft MyAccount. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

โครงการสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยการสนับสนุนจากทางพนักงานในบริษทัตรวจสอบ

บญัชี พี. เอส. อาร์ จ  ากดั ท่ีใหข้อ้มลูของการจดัท าโครงการคร้ังน้ีเป็นไปไดอ้ยา่งดีและ ไดรั้บความช่วยเหลือ
จากอาจารย ์กิตติศกัด์ิ สรแพทย ์เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดใ้ห้ข้อแนะน า ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ในการจดัท า
โครงการสหกิจศึกษามาโดยตลอด รวมไปถึงไดเ้สนอแนะและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่มา
โดยตลอดตน้จนส าเร็จเรียบร้อย จึงขอกราบขอบพระคุณไวใ้น ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณบริษทัตรวจสอบบญัชี พี.เอส. อาร์ จ  ากดั ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินดว้ยใน
การปฏิบติัฝึกงานสหกิจศกัษา ขอขอบคุณค าช้ีแนะในการตั้งหวัขอ้โครงการ และฝึกสอนงานท่ีมอบหมายมา
ให้อย่างดียิ่ง อีกทั้งยงัคอยให้ค  าช้ีแนะเก่ียวกบังาน ให้งานท่ีหลากหลายรูปแบบ จนได้ความรู้และทกัษะ 
ส าหรับการท าโปรแกรมบญัชี My Account มาใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และ ขอขอบพระคุณ พนกังาน ทุก ๆ 
คนในบริษทั ท่ีคอยดูแล และ ใหค้วามช่วยเหลือมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณพระบิดา มารดา และ ญาติทุกๆคน ท่ีไดใ้ห้ความรัก ความห่วงใย และให้ก  าลงัใจ 
และสนบัสนุนทางการเงิน 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์ก ๆ ท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ใหก้บัผูจ้ดัท า รวมถึงเพ่ือนใน
คณะทุก ๆ คนท่ีคณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและใหก้  าลงัใจมาโดยตลอด 
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บทที่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ในความเป็นมาของโครงงานน้ี จัดท าข้ึนเพราะว่า การจัดท าบัญชีท่ีใช้โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูปมีความ

สะดวกสบายจากเมื่อก่อนท่ียงัไม่มีโปรแกรมบญัชีโดยท าเป็นสมุดเล่มๆและน ามาบนัทึกดว้ยระบบ Manual  
ในปัจจุบนัน้ีก็มีบางบริษทัท่ีท ารายงานภาษีซ้ือ-ขายดว้ยระบบดงักล่าวและ Excel  ซ่ึงแต่ละบริษทัมีธุรกิจท่ี
ไม่เหมือนกนัทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของธุรกิจของลกูคา้แต่ละรายซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวกบัการบนัทึก
บญัชีต่างๆ แต่ละรายการคือ การเช็คยอดใหต้รงกบัใบท่ีก  าหนดไวต้ั้งแต่แรกเช่น การขอคืนภาษี การเช็คภาษี
ขาย ต่างๆ โครงงานน้ีเลยมีวิธีท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีว่าการจะท าแบบใดท่ีท าให้สามรถเช็คขอ้มูลต่างๆ ไดง่้าย

ข้ึน โดยท่ีไม่ตอ้งไปเช็คตามเอกสารท่ีบนัทึกไปแลว้ น ากลบัมาเช็คซ ้าอีก โดยส านกังานไดน้ าระบบบญัชีเขา้
มาช่วยในการบนัทึกบญัชี เพ่ือลดความซ ้าซอ้นในการบนัทึกหากมีกรณีท่ีมีการบนัทึกเลขท่ีเอกสารซ ้าระบบ
บญัชีจะฟ้องทนัที 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อให้ได้รู้ถึงวิธีการใช้โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป My Account และสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบติังานไดจ้ริง 

1.2.2 เพ่ือรวบรวมขั้นตอนการบนัทึกบญัชี ส าหรับผูท่ี้สนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป 
1.2.3 เพื่อวดัความรู้ ความเขา้ใจในรูปแบบของโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป My Account 
1.2.4 เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ ความเขา้ใจในทกัษะของการบนัทึกขอ้มลูในโปรแกรมชี My Account 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 โครงงานน้ีไดร้วบรวมลกัษณะของธุรกิจเก่ียวการใหเ้ช่า อพาร์ทเมนต ์หรือ โรงแรม ว่าบริษทัมีการเสีย

ภาษีอย่างไรโดยธุรกิจประเภทน้ีมีการเสียภาษีต่างจากธุรกิจท่ีเป็นกิจการซ้ือมาขายไป เพราะเป็นการใชเ้ช่า
อสงัหาริมทรัพยอ์ยู่ระบบท่ียกเวน้ภาษีมลูค่าเพ่ิม แต่ในขณะเดียวกนัก็มีรายรับจากการบริการซ่ึงอยูใ่นระบบ
ภาษีมลูค่าเพ่ิม ในท่ีจะกล่าวถึงบริษทับนัทึกรายรับจากการให้บริการเม่ือมีการรับช าระค่าหอ้งและค่าบริการ
มาตรวจสอบก่อนเพื่อจะบนัทึกบญัชีไดถ้กูตอ้ง 



1.3.2 โครงงานน้ีกล่าวถึงขั้นตอนการบนัทึกจ่ายช าระค่าใชจ่้ายของบริษทั การบนัทึกบญัชี เดบิตและเครดิต 
ผา่นการบนัทึกรายการประจ าวนั การจ่ายเงินเดือนพนกังาน และประกนัสงัคม ค่าภาษีซ้ือท่ีขอคืนไดต่้างๆ 

 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 เพ่ือเป็นการได้รู้ถึงขั้นตอนต่างๆในการจดัท าโปรแกรมบญัชี My Account น้ี ว่าสามารถท าอย่างไร
เพื่อท่ีจะให้ใช้งานท่ีถูกต้องและสะดวกต่อการตรวจสอบข้อมูลในการบันทึกรายการ เช่น การเช็ค

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

1.4.2  เพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทางของผูท่ี้สนใจในการท าโปรแกรมบญัชีในการจดัท ามากยิง่ข้ึน 

1.4.3 โครงงานน้ีสามารถเป็นแนวตวัอยา่งของนกัศึกษา สหกิจ ท่ีจะเขา้ฝึกปฏิบติังานเก่ียวกบับริษทัท่ีรับท า
ทางดา้นบญัชี รับจดทะเบียน ใหมี้ความรู้พ้ืนฐานก่อนเขา้รับการปฏิบติัสหกิจท่ีแทจ้ริงได ้

 



บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

2.1 ความส าคญัของโปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่งานทางการบญัชี 

 การจดัท าบญัชีดว้ยมือจนมาถึงการท าการบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานทางการบญัชี การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานทางการบญัชี ขอ้มูลเขา้จะเป็นรายการคา้เหมือนเดิม แต่จะตอ้งคียข์อ้มลูเขา้ เพื่อ
ลงบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่ลงในสมุดรายวนัและใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท าการประมวลผล การประมวลผล
โดยโปรแกรมส าเร็จรูปจะท าการผา่นบญัชีและหายอดคงเหลือของบญัชี ขอ้มลูออกคือ ยอดคงเหลือในบญัชี

แยกประเภท จดัท างบการเงิน คือ งบเสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบก าไรขาดทุน งบก าไรสะสม และงบ
กระแสเงินสด 

 การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานทางการบญัชี ขั้นตอนงานยงัคงเหมือนเดิม แต่การท างานจะท าได้

รวดเร็ว ถกูตอ้งกว่าการใชม้ือคนท า การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานทางการบญัชีในการจดัท างบการเงิน 
อาจเป็นโปรแกรมใชง้านคนเดียว หรือสามารถใชร่้วมกนัระหว่างผูใ้ชห้ลายคนท่ีเรียกว่าใชง้านแบบเครือข่าย 
การเช่ือมโยงภายในองค์กร เช่น เมื่อเกิดรายการคา้เก่ียวกบัการขายสินค้าเป็นเงินเช่ือ โปรแกรมสามารถ
จดัท าใบส่งสินคา้ ใบก ากบัสินคา้ ใบเรียกเก็บเงิน และปรับยอดสินคา้คงคลงัไดโ้ดยอตัโนมติัและบนัทึก
รายวนัในสมุดรายวนัและผา่นไปยงัสมุดแยกประเภทไดท้นัที การเช่ือมต่อขอ้มลูระหว่างองค์กร คือ การ
รับส่งเอกสารทางการคา้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่น การท่ีผูซ้ื้อสินคา้จดัท าใบสัง่ซ้ือแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่งใบสัง่ซ้ือนั้นผา่นเครือข่ายไดท้นัที 

 อย่างไรก็ตามการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานทางการบญัชีให้ประสบความส าเร็จนั้นตอ้งข้ึนอยู่
กบัการวางระบบบญัชีให้เหมาะสมกบัประเภทของธุรกิจ มีการจดัท าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีดีตลอดจน

มรการน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดจ้ากการประมวลผลของโปรแกรมส าเร็จรูปมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์
กบักิจการดว้ย 

 

 

 

 



2.2 ระบบบญัชีทีด่ีสร้างคุณค่าให้ธุรกจิ 

 การประมวลผลขอ้มูลในระบบบญัชี จ  าไดส้ารสนเทศท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได ้และทนัต่อการตดัสินใจ
ของผู ้บริหาร ซ่ึงการออกแบบระบบบัญชีท่ีดี ก็จะช่วยให้การด าเนินงานของธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงัน้ี การเพ่ิมคุณภาพและลดตน้ทุนสินคา้ การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน การพฒันาการ

ตดัสินใจ โดยการน าเสนอสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัเวลาให้กับผูใ้ชแ้ต่ละประเภทได้อย่าง
เหมาะสม การแลกเปล่ียนความรู้ ระบบบญัชี สามารถช่วยเป็นศนูยก์ลางในการบริการขอ้มูลต่างๆภายใน
ธุรกิจ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัใหก้บัธุรกิจนั้นได ้

 สารสนเทศเป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมไว ้มาประมวลผลให้ได้สารสนเทศ ท่ีมี

ความหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์ ในการสนับสนุนการด าเนินงานในห่วงโซ่แห่งคุณค่าเพื่อใชใ้นการ
ตดัสินใจ ดงันั้นระบบบญัชี จึงท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือให้ขอ้มลู ส าหรับในกระบวนการตดัสินใจ ตั้งแต่การ
ก าหนดปัญหา การเลือกวิธีการแกปั้ญหา การเก็บขอ้มูลและการแกไ้ขปัญหา ใหไ้ดส้ารสนเทศเพื่อใชใ้นการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหาร ท่ีตอ้งการสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ เช่ือถือได ้ครบถว้น ทนัสมยั เขา้ใจ
ได ้และตรวจสอบความถกูตอ้งได ้ลกัษณะของการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศ 

1. สารสนเทศท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
ช่วยเพ่ิมความสามารถในการตดัสินใจของผูบ้ริหารได ้กล่าวคือ จะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี
ผูใ้ชจ้ะตอ้งตดัสินใจ เพราะหากไม่ตรงกับความต้องการของผูใ้ช้หรือไม่เก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ีจะ
ตดัสินใจ เพราะหากไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะตดัสินใจยอ่มไม่

มีประโยชน์หรือมีค่าต่อผูใ้ชเ้ลย 
2. ความเช่ือถือไดข้องสารสนเทศ 

แสดงถึงกิจกรรมการท างานอยา่งตรงไปตรงมาและไม่มีขอ้ผดิพลาดใดๆ 
3. ความครบถว้นของสารสนเทศ 

การมีสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ครบถว้นจะช่วยให้การตดัสินใจขององค์กรมีความถกูตอ้งมากข้ึน การ

ขาดสารสนเทศท่ีส าคญัในบางดา้นอาจมีผมท าใหก้ารตดัสินใจผดิพลาดคลาดเคล่ือนได  ้
4. ความทนัสมยัของสารสนเทศ 

เพื่อใหผู้บ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจอยา่งทนัท่วงที 
5. การส่ือสารสารสนเทศใหผู้บ้ริหารเขา้ใจได ้

เพราหากผูใ้ชไ้ม่เขา้ใจสารสนเทศนั้น สารสนเทศดงักล่าวก็ยอ่มไม่มีประโยชน์ต่อผูใ้ชแ้ต่อยา่งใด 
 



6. การตรวจสอบสารสนเทศซ่ึงกนัและกนัได ้
หากมอบหมายให้พนักงาน 2 คน ประมวลผลขอ้มูลชุดเดียวกนั สารสนเทศท่ีควรไดค้วรใกลเ้คียง
กนั 

 
 อย่างไรก็ตามแมว้่าสารสนเทศท่ีดีควรมีลกัษณะต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้แต่ในบางกรณีผูบ้ริหารอาจ
ตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ทีไดรั้บจากรายงานท่ีทนัเวลากบัความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้อง
รายงานนั้น โดยกิจการอาจจ าเป็นตอ้งใหมี้การรายงานท่ีทนัเวลาก่อนท่ีจะทราบขอ้มลูในทุกๆดา้น แมว้่าอาจ
ท าใหค้วามถกูตอ้งเช่ือถือไดข้องรายงานนั้นลดลงก็ตาม 
 

2.3 การจดัท าสารสนเทศทางการบญัชีทีด่ ี

 การจดัท าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีดี มีหลกัการ 5 ขั้นตอนคือ 
1. รวบรวมเอกสารรายการคา้ 

 การบนัทึกรายการคา้จะมีเอกสารประกอบการบนัทึกรายการคา้ การบันทึกรายการซ้ือ
สินคา้เขา้มาเพ่ือขาย เอกสารขั้นตน้ คือ ใบขอสัง่ซ้ือใบสัง่ซ้ือ ใบรับสินคา้ และใบแจง้หน้ีจากผูข้าย 
 ผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ จะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถว้นของ
เอกสารแต่ละฉบบั ก่อนท่ีจะน าขอ้มลูท่ีมีอยูใ่นเอกสารไปบนัทึกรายการคา้ลงในสมุดรายวนั 

2. บนัทึกรายการคา้ลงสมุดรายวนั 

 การบนัทึกรายการคา้ลงสมุดรายวนั ซ่ึงสมุดรายวนัน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมุด
รายวนัทัว่ไป และ สมุดรายวนัเฉพาะ โดยท าการวิเคราะห์และจดัประเภทของขอ้มูลว่าอยู่ในกลุ่ม
ของ สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้หรือ ค่าใชจ่้าย โดยการใชผ้งับญัชี 
 สมุดรายวนัทั่วไป ใช้บันทึกรายการค้าแต่ละรายการก่อนท่ีจะท าการไปยงับัญชีแยก
ประเภท รายการคา้ท่ีบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปน้ีมกัเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนไม่บ่อย หรือเกิดข้ึนไม่

เป็นปกติของการด าเนินธุรกิจของกิจการ สมุดรายวนัเฉพาะ ใช้บนัทึกรายการคา้ประเภทเดียวกนั
และเกิดข้ึนเป็นประจ า สมุดรายวนัเฉพาะประกอบดว้ย สมุดรายวนัขาย ใชบ้นัทึกรายการขายเช่ือ 
สมุดรายวนัซ้ือ ใชบ้นัทึกรายการซ้ือเช่ือ สมุดรายวนัรับเงิน ใชบ้นัทึกรายการรับเงินสด และ เช็ค 
และ สมุดรายวนัจ่ายเงิน ใชบ้นัทึกรายการจ่ายเงินสดและเช็ค 

3. ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 
 เป็นการน าขอ้มลูท่ีบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปและสมุดรายวนัเฉพาะมาผา่นรายการไปยงั

บญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับบญัชีแยกประเภทน้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ บญัชีแยก



ประเภททัว่ไป และ บญัชีแยกประเภทยอ่ย โดยบญัชีแยกประเภททัว่ไป เป็นบญัชีคุมยอดของบญัชี
ประเภท สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย ดงันั้นยอดคงเหลือรวมในบญัชี
แยกประเภททัว่ไป จะตอ้งเท่ากบัยอดคงเหลือรวมทุกบญัชีของบญัชีแยกประเภทยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนบญัชีแยกประเภทยอ่ย ใชบ้นัทึกรายละเอียดของบญัชีแยกประเภททัว่ไป เช่น บญัชีลกูหน้ีซ่ึง
เป็นบญัชีแยกประเภททัว่ไปจะไม่มีบญัชีลกูหน้ีรายตวัเป็นบญัชีแยกประเภทยอ่ย เป็นตน้ 
 กิจการจะตอ้งท าการกระทบยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภททัว่ไปเท่ากบัยอดคงเหลือ
รวมในบญัชีแยกประเภทยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งอยูต่ลอดเวลา เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งของการบนัทึก
บญัชี 

4. จดัท างบทดลอง 

 กิจการจะน ายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภททัว่ไปแต่ละบญัชีมาจดัเรียงล  าดบัตามรหัส
บญัชีท่ีระบุเอาไวใ้นผงับญัชี โดยเร่ิมตน้จากกลุ่มของสินทรัพย ์และส้ินสุดท่ีกลุ่มของค่าใชจ่้าย 
 งบทดลองน้ีแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คืองบทดลองก่อนการปรับปรุง งบทดลองหลงัการ
ปรับปรุง และงบทดลองหลงัปิดบญัชี กิจการท างบทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าผลรวมท่ีบนัทึกทางดา้น
เดบิตเท่ากบัผลรวมท่ีบนัทึกดา้นเครดิต 

5. จดัท ารายงานการเงินและรายงานเพื่อการบริหาร 
 เป็นการน าเอางบทดลองมาจดัท างบก าไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด และรายงานเพ่ือ
การบริหาร โดยแบ่งเป็นรายงานท่ีเสนอผูใ้ชภ้ายใน และรายงานท่ีเสนอผูใ้ชภ้ายนอก 
 รายงานท่ีเสนอผูใ้ชภ้ายใน มีรายละเอียดมาก เพราะท่ีผูใ้ชร้ายงานภายในตอ้งน าไปใชใ้น
การวางแผน ตดัสินใจ และควบคุมการปฏิบติังานของกิจการ จดัท าเป็นรายวนั รายสัปดาห์ หรือ 

รานเดือน ตามท่ีผูใ้ชภ้ายในต้องการ ใชท้ั้งขอ้มูลในอดีตท่ีเกิดข้ึนจริงและขอ้มลูท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
จะจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีหรือไม่ก็ได ้
 รายงานท่ีเสนอผูใ้ชภ้ายนอก จดัท าเป็นบทสรุป รายละเอียดของสารสนเทศจะมีน้อยกว่าท่ี
จดัท าเสนอแก่ผูใ้ชภ้ายใน เน่ืองจากผูใ้ชภ้ายนอกประกอบดว้ยคู่แข่ง หน่วยงานราชการ และผูส้นใจ
อ่ืน จดัท าตามกฎหมายหรือถา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะจดัท า
เป็นรายไตรมาส โดยใชข้อ้มูลในอดีตท่ีเกิดข้ึนจริง ตอ้งจดัท าตามมาตรฐานการบญัชี เพ่ือให้ผูใ้ช้

ภายนอกสามารถเปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนได ้

 



บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 บริษทั ส ำนกังำนสอบบญัชี พี. เอส. อำร์ จ  ำกดั เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 0105532024978 

 โทร : 02-6394471-2 Fax : 02-238-3770 

 ท่ีตั้ง : 222-224 ซอย เจริญกรุง 27 แขวง ตลำดนอ้ย เขต สมัพนัธว์งศ ์กรุงเทพมหำนคร 10100 

 

 

ประวตัคิวามเป็นมา 

 ก่อตั้งโดย คุณสุรำงค์รักษ์ ชยัศรีโชติ ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีไดรั้บอนุญำติ เม่ือเดือน พฤษภำคม 
2529 โดยจดัตั้งเป็นคณะบุคคล ต่อมำเม่ือเดือน มกรำคม 2556 เปล่ียนเป็นนิติบุคคล ต่อมำเม่ือเดือน มกรำคม 
2556 เปล่ียนนิติบุคคล เป็นช่ือบริษัท ส ำนักงำนสอบบญัชี พี. เอส. อำร์. จ  ำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 

500,000 บำท ซ่ึงมีประสบกำรณ์ และ ควำมช ำนำญดำ้นตรวจสอบกฎหมำยบญัชี และ ภำษีอำกร 

 ปัจจุบนั ส ำนกังำนสอบบญัชี พี. เอส. อำร์. จ  ำกดั มีผูต้รวจสอบและผูช่้วยผูต้รวจสอบ ระดบัปริญญำ
โท ปริญญำตรีทำงดำ้นสำขำบญัชี และ เจำ้หนำ้ท่ีพร้อมจะปฏิบติังำน จึงท ำให้ส ำนกังำนตรวจสอบบญัชี พี. 
เอส. อำร์ สำมำรถด ำเนินธุรกิจมำไดอ้ย่ำงยำวนำน และ มีควำมสำมำรถท่ีจะด ำเนินงำนดำ้นตรวจสอบไดทุ้ก

ขนำดของบริษทั 

 

 



3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์การ 

 - ใหบ้ริกำรดำ้น ตรวจสอบบญัชี 

 - ใหบ้ริกำรค ำปรึกษำดำ้นภำษี 

 - ใหบ้ริกำรจดัท ำบญัชี 

 

3.3 รูปแบบจดัองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นกัศึกษาได้รับ 

- ต  ำแหน่งนกัศึกษำปฏิบติัสหกิจ มีหนำ้ท่ีคอยจดัเรียงเอกสำร และ บนัทึกบญัชีลงโปรแกรมบญัชี 

- ลกัษณะงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย บนัทึกบญัชีตั้งแต่ รำยรับ รำยจ่ำย ลกูหน้ี เจำ้หน้ี ท่ีทำงพนกังำนท่ีปรึกษำได้
มอบหมำยงำนมำให ้

 

 

 

น.ส. สุรางครั์กษ ์ชยัศรีโชติ 
(ผูบ้ริหาร)

นายสิทธิชยั ธมธน 
(พนกังาน)

น.ส. พชันี สิงห์โต 
(พนกังาน)

น.ส. มณี พงศธ์าดาพร 
(พนกังาน)

นาง นฐันนัท ์วิริยะธนาพงษ ์
(หวัหนา้ฝ่ายบญัชี)



3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา  

พนกังำนท่ีปรึกษำ ช่ือ นำง นฐันนัท ์วิริยะธนำพงษ ์ต ำแหน่ง หวัหนำ้ฝ่ำยบญัชี 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน 

ระยะเวลำปฏิบัติงำน ระยะเวลำ 3 เดือน ตั้งแต่จันทร์วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2559 ถึง วนัศุกร์ท่ี 2 

กนัยำยน 2559 รวมทั้งส้ิน 14 สปัดำห์ 

3.7 ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. ก.ย. 
รวบรวมขอ้มลูของโครงงำน     
วิเครำะห์ขอ้มลู 
จดัท ำโครงงำนและเอกสำร
ประกอบ 
แกไ้ขโครงงำน 
น ำเสนอโครงงำน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ 

 รำยละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรท ำโครงงำน โดยใชเ้คร่ืองมือทำงดำ้น ฮำร์ดแวร์ 
และ ซอฟแวร์ เช่น 

ฮาร์ดแวร์ 

1. Computer 
2. ถ่ำยเอกสำร 

ซอฟแวร์ 

1. Microsoft Office 2007 

 



บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

 

4.1 ตวัอย่างการปฏบิัตงิาน 

 

 

รูปท่ี 1 

Step 1 : โปรแกรม Query เป็นโปรแกรมไวส้ ำหรับ Backup และ Restore ขอ้มลูท่ีเช่ือมต่อไปยงัโปรแกรม
บญัชี My Account 

 



 

รูปท่ี 2 

Step 2 : พอเขำ้โปรแกรม Query มำจะมีฐำนขอ้มลูของโปรแกรมท่ีเช่ือมโยงกบัโปรแกรมบญัชีไวอ้ยูแ่ลว้ ให้
เรำกด Connect เพ่ือท่ีจะไดเ้ขำ้สู่ในขั้นตอนต่อไป 

 

 

รูปท่ี 3 

Step 3 : เมื่อเรำกด Connect มำแลว้ ใหเ้รำเลือกไปท่ี Database Manager (รูปทรงกระบอก2อนั) จะเขำ้สู่
หนำ้จอในกำร Backup และ Restore รวมถึงสำมำรถตั้งฐำนขอ้มลูใหม่ไดด้ว้ย 

 



 

รูปท่ี 4 

Step 4 : ใหท้ ำกำรเลือกท่ี Restore และก ำหนดฐำนขอ้มลูของบริษทัท่ีจะปฏิบติังำนและไฟลง์ำนของบริษทั 
และคลิกท่ี OK 

  

 

รูปท่ี 5 

Step 5 : เมื่อท ำกำร Restore ขอ้มลูของบริษทัมำแลว้ ใหเ้ปิดโปรแกรมบญัชี My Account ข้ึนมำ 

 



 

รูปท่ี 6 

 Step 6 : ใหเ้รำท ำกำรเลือกฐำนขอ้มลูของบริษทัท่ีเรำจะมำจดัท ำ เสร็จแลว้คลิกท่ี OK  

 

 

รูปท่ี 7 

Step 7 : เมื่อเรำเขำ้มำในโปรแกรมบญัชี My Account แลว้เลือกฐำนขอ้มลูใหเ้รำตรวจสอบดูว่ำช่ือบริษทั 
เป็นช่ือเดียวท่ีเรำจะจดัท ำหรือไม่ ตวัอยำ่งในท่ีน้ีเป็นบริษทัท่ีท ำเก่ียวกบัหอ้งเช่ำรำยวนัและรำยเดือน 



 

รูปท่ี 8 

Step 8 : กำรบนัรับช ำระค่ำเช่ำหอ้ง ใหเ้รำเขำ้ไปท่ี General Ledger และ เขำ้ไปท่ี รำยกำรรำยวนั 

 

 

รูปท่ี 9 

Step 9 : ก่อนท่ีเรำจะเขำ้สู่รำยกำรรำยวนั ใหเ้รำท ำกำรเปล่ียนวนัท่ีในโปรแกรมบญัชีเสียก่อน ซ่ึงจะ
ประหยดัเวลำในกำรบนัทึกไดม้ำก จะไดไ้ม่ตอ้งท ำกำรเปล่ียนวนัท่ีทุกคร้ังท่ีพิมพร์ำยกำรรำยวนัในแต่ละใบ 



 

รูปท่ี 10 

Step 10 : ตวัอยำ่งเอกสำรรับค่ำเช่ำหอ้งรำยเดือนของบริษทั The Prime ในเอกสำรจะแบ่งเป็น ค่ำเช่ำหอ้ง 

ค่ำบริกำร ค่ำน ้ ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ และ ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ของหอ้งเช่ำนั้นๆ และ ค่ำ VAT ท ำกำรจ่ำยเงินโดย 
ธนำคำร 



 

รูปท่ี 11 

Step 11 : กำรบนัทึกคือ  

1. เลือกไปท่ี สมุดรำยวนัรับ  

2. ท ำกำรใส่เลขท่ีเอกสำรใหต้รงกบัใบเสร็จรับเงิน ในท่ีน้ีคือ RV คือตวัยอ่กำรรับช ำระ RV5906-001 ปี 59 
เดือน 06 เลขท่ี 001  

3. ลงวนัท่ีใหต้รงกบัเอกสำร 

4. ใส่ค  ำอธิบำย รำยไดค่้ำเช่ำหอ้งและค่ำบริกำร หอ้งท่ี... 

5. บนัทึกดำ้น เดบิต . เงินฝำกธนำคำร (K-Bank) 

      เครดิต. ภำษีขำย 

      รำยไดค่้ำเช่ำหอ้ง 

      รำยไดค่้ำบริกำร 

      รำยไดค่้ำไฟฟ้ำ 

      รำยไดค่้ำน ้ ำประปำ 

      รำยไดบ้ริกำรอ่ืน 



 

รูปท่ี 12 

Step 12 : เมื่อท ำกำรบนัทึกรำยกำรเสร็จใหค้ลิกมำท่ีช่อง VAT เพ่ือท ำกำรบนัทึกภำษีมลูค่ำเพ่ิม โดยก ำหนด
เป็น ภำษีขำย ท ำกำรใส่เลขท่ีใบก ำกบั วนัท่ี และ ช่ือบุคคลท่ีเช่ำหอ้งนั้น และ เลขประจ ำตวั กำรค ำนวณฐำน

ภำษี คือ น ำค่ำบริกำร ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน ้ ำประปำ และ ค่ำบริกำรอ่ืนๆ มำรวมกนั แต่ไม่ตอ้งน ำรำยไดค่้ำเช่ำหอ้งมำ
รวม เพรำะไม่เก่ียวกบักำรช ำระภำษีมลูค่ำเพ่ิม 

 

 

รูปท่ี 13 

Step 13 : เมื่อท ำกำรบนัทึกขอ้มลูต่ำงๆเรียบแลว้และตรวจทำนแลว้ ใหเ้รำกดปุ่ม บนัทึก 



 

รูปท่ี 14 

Step 14 : กำรบนัทึกรูปแบบ เมื่อเรำท ำกำรบนัทึกขอ้มลูค่ำเช่ำหอ้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ วิธีกำรบนัทึกรูปแบบ
เป็นวิธีกำรท่ีสะดวกต่อกำรท ำงำนมำกเพรำะว่ำจะไดไ้ม่ตอ้งมำ Dr. หรือ Cr. ใหม่ ขั้นตอนของกำรบนัทึก

รูปแบบคือ 1. ใหใ้ส่ตวัเลขท่ีจะท ำกำรจดจ ำ 2. กดรูปหวัใจสีแดง Templete เพื่อท ำกำรบนัทึก 

 

 

 รูปท่ี 15  

เม่ือเรำท ำกำรบนัทึกรูปแบบเสร็จเรียบแลว้ หำกเรำจะน ำรูปแบบนั้นมำใชใ้หม่เรำก็แค่เพียงพิมพต์วัเลขท่ีเรำ
ไดท้ ำกำรบนัทึกรูปแบบนั้น แค่น้ีก็สำมำรถน ำมำใชใ้นขอ้มลูของเอกสำรถดัไปไดแ้ลว้ 



 

รูปท่ี 16 

Step 15 : ตวัอยำ่งเอกสำรรับค่ำเช่ำหอ้งรำยวนัของบริษทั The Prime กำรเช่ำหอ้งรำยวนั ถือเป็นกำรบริกำร
สถำนท่ี จะมีแค่ค่ำบริกำรของแต่ละวนั 

 

 



 

รูปท่ี 17 

Step 16 : กำรบนัทึกกำรรับค่ำบริกำรเช่ำหอ้งรำยวนั รูปแบบกำรบนัทึกจะคลำ้ยกบัรับค่ำเช่ำหอ้งรำยเดือน 
เพียงแต่ จะมีกำร Cr. แค่ รำยไดค่้ำบริกำร 

 

 

รูปท่ี 18 

Step 17 : กำรบนัทึกภำษีขำยของรำยไดค่้ำเช่ำหอ้งรำยวนั บนัทึกเช่นเดียวกนักบัรับค่ำเช่ำหอ้งรำยเดือน แต่
จะง่ำยกว่ำตรงท่ี จะมีแค่ บญัชีเดียว คือ รำยไดค่้ำบริกำร ซ่ึงเรำไม่ตอ้งไปคิดแยกเหมือนค่ำเช่ำหอ้งรำยเดือน 



 

รูปท่ี 19 

Step 18 : เม่ือท ำกำรบนัทึกรำยรับค่ำเช่ำหอ้งของเดือนนั้นๆ เสร็จเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือกำรเช็ค

ภำษีมลูค่ำเพ่ิมของเดือนนั้นๆ ใหต้รงกบั เอกสำรเปิดใบก ำกบัภำษีของบริษทัท่ีว่ำจำ้ง เพื่อไปยืน่แบบ ภ.พ. 30 

 

รูปท่ี 20 

Step 19 : ท ำกำรเลือกเดือน และ ปี ท่ีจะเช็ค และ ท ำกำรเซ็ตค่ำใหจ้ดัเรียงตำมเลขท่ีเอกสำรใบก ำกบั เสร็จ
แลว้กด OK 



 

รูปท่ี 21 

รูปแบบของรำยงำนภำษีขำย จะมีค่ำบริกำร และ ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม แยกเอำไว ้เรำสำมำรถเช็คขอ้มลูต่ำงๆได้

ว่ำ ขอ้มลูไหนผดิ 



 

 รูปท่ี 22 

Step 20 : ตรวจสอบยอดฐำนภำษีว่ำตรงกบัยอดท่ีไดก้  ำหนดไวห้รือไม่ ถำ้ไม่ตรงใหท้ ำกำรเชค็ค่ำภำษีขำย
ตำมหอ้งต่ำงๆ อำจจะเกิดจำกกำรบนัทึกผดิพลำด 

 

 

รูปท่ี 23 

จำกรูปท่ี 22 ตอ้งมียอดตรงกบัเอกสำรดงักล่ำวในรูปท่ี 23 เพื่อท่ีจะท ำกำรไปออก ภ.พ. 30 ในเดือนนั้นๆ 



 

รูปท่ี 24 
Step 21 : กำรโอนรำยงำนภำษีเขำ้ Excel เม่ือตรวจสอบยอดฐำนภำษีขำยของเดือนนั้นๆ เรียบร้อย

แลว้ ขั้นตอนต่อไปคือ โอนรำยงำนภำษีขำยเขำ้โปรแกรม Excel 
 

 
รูปท่ี 25 

ตวัอยำ่งท่ีจดัท ำและเรียบเรียงขอ้มลูท่ีเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 



 

 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

 จากท่ีไดป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการใชง้านของโปรแกรมบญัชี My Account ในการจดัท าบญัชีท่ีเก่ียวกบั 
รายได ้ค่าใชจ่้าย ของบริษทัท่ีจดัท า และเอกสารเก่ียวกบัการจดัท า มีขอ้สรุปดงัน้ี 

 1. การบนัทึกรับช าระ จ่ายช าระโดยบนัทึกผา่นรายการรายวนัโดยใชโ้ปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป 

 2. การจดัท าขอ้มลูในโปรแกรมบญัชีท่ีเก่ียวกบั ภาษี รวมถึงการเช็คภาษีท่ีสะดวกโดยใชโ้ปรแกรม
บญัชี ซ่ึงไม่ตอ้งกลบัไปเช็ค ภาษี ซ ้าอีกในเอกสารนั้นๆ 

 3. การจดัท าขอ้มลูการรับช าระค่าเช่าหอ้งและค่าบริการ โดยการบนัทึกลงรายการรายวนัและผา่นช่ือ

บญัชีต่างๆจากบญัชีแยกประเภท 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 เอกสารการจดัท า เช่น จากใบเสร็จ/ใบก ากบั สูญหายบา้ง หรือการท่ีมีผูเ้ช่าหอ้งเกิดการยา้ยออก และ
ขอ้มูลไม่ไดอ้พัเดต ท าให้เกิดปัญหาท่ีตอ้งโทรไปยงับริษทัท่ีว่าจา้ง ให้ส่งรายละเอียดขอ้มูลค่าเช่าห้องท่ีท า
การอพัเดทมาใหม่ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดขีองการปฏบิัตงิานสหกจิศึกษา 

1) ไดรู้้ถึงการปฏิบติังานใน บริษทั ว่าเป็นอยา่งไร ก่อนท่ีจะไปท าการท างานจริง 
2) เกิดการเรียนรู้และพฒันาความรู้ตนเอง การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบ และมี

ความมัน่ใจในการท างานมากข้ึน ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องสถานประกอบการ 
3) เกิดทกัษะในการส่ือสารขอ้มลู เป็นผูรั้บฟังงานและส่งงานไดดี้ 

4) ท าใหท้ราบความสามารถและความถนดัของตนเองท่ีจะท างานในอนาคต  

5) ท าใหมี้ศกัยภาพในการท างานท่ีมากข้ึน  

 

 



 

 
 

 

5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏบิัตงิานสหกจิศึกษา 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา คณะผูจ้ดัท าไดพ้บปัญหาและอุปสรรค ์ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

1. ปัญหาการเร่ิมฝึกปฏิบติังาน 

เน่ืองจากเป็นการปฏิบติังานคร้ังแรก จดัระเบียบการท างานยงัไม่เป็นตามหลกัเกณฑข์อง
บริษทั เช็คขอ้มลูเอกสารผดิพลาด ใชโ้ปรแกรมบญัชี My Account ยงัไม่คล่องแคล่ว จึงท าใหท้ างาน
อยา่งล่าชา้  

2. ปัญหาดา้นการใชเ้ทคโนโลยเีคร่ืองมือและอุปกรณ์ส านกังาน 

ปัญหาทางดา้นเทคโนโลย ีไม่ค่อยมีมากนกั แต่ในบริษทัท่ีไดไ้ปปฏิบติั สหกิจมาน้ี ปัญหา
ส่วนใหญ่ในดา้นเทคโนโลยไีม่ค่อยมกีารอพัเดต เช่น Microsoft ท่ีจดัท า ยงัใชข้องปี 2003 

3. ปัญหาดา้นขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

ส่วนใหญ่แลว้ในการลงมือปฏิบัติงาน เอกสารจะมีเยอะมากในการจดัท า การลงรายการ
รายวนัแต่ละเดือน ดงันั้นขอ้ผดิพลาดส่วนใหญ่เกิดจากการป้อนขอ้มลูตวัเลขผดิพลาด 

 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรท่ีจะมัน่ใจในตนเอง มีความรอบคอบในการท างานใหม้ากข้ึน เวลาเกิดขอ้สงสัยอะไร

ใหส้กัถามทนัที ไม่ใช่ว่าท าไปเลยแลว้มาผดิพลาดในภายหลงั 

2) พยายามท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัคนในบริษทั เพ่ือท่ีจะท างานใหไ้ดย้ิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษาการใชโ้ปรแกรม

บญัชี “My Account’’ ในคร้ังน้ี เพื่อใชเ้ป็นกรณีศึกษาของ

บริษทัตรวจสอบบญัชี พี.เอส.อาร์ จ ากดั 

 โดยผู ้จัดท า ได้น า ข้อ มูลแต่ละระบบของ

โปรแกรมบัญชี “My Account’’ เช่น การจ่ายช าระ รับ

ช าระ จากเจ้าหน้ี และ ลูกหน้ี ซ่ึงจะมีการน าเอกสารต่าง 

ๆของแต่ละบริษัทที่ทางบริษทัตรวจสอบบญัชี พี.เอส.

อาร์ มาบนัทึกขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปทางบญัชี  

“My Account’’ และทางผูจ้ัดท าได้หาความรู้เพิ่มเติมมา

จากการสอบถามพนักงานในบริษทัที่จดัท าบญัชีโดยตรง

ในช่วงระยะเวลาเขา้ร่วมปฏิบติังานของโครงการสหกิจ

ระหว่างวนัที่ 1 มิถุนายน 2559 จนถึง วนัที่ 31 สิงหาคม 

2559 

 ผลของการศึกษาการใชโ้ปรแกรมบญัชี “My 

Account’’ กรณีศึกษาบริษทัตรวจสอบบญัชี พี.เอส.อาร์ 

จ ากัด สามารถน าไปใช้ได้กับนักศึกษารุ่นต่อไปและ

พนักงานใหม่ ซ่ึ งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการ

ปฏิบัติ ง านและสามารถลดข้อผิดพล าดของกา ร

ปฏิบติังานได ้

 

 

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.1.1 เพื่ อ ให้ได้ รู้ ถึ งวิ ธีก ารใช้โปรแกรมบัญชี

ส าเร็จรูป My Account และสามารถน าไปใช้

ในการปฏิบติังานไดจ้ริง 

1.1.2 เพื่อรวบรวมขั้นตอนการบนัทึกบญัชี ส าหรับผู ้

ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี

ส าเร็จรูป 

1.1.3 เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบของ

โปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป My Account 

1.1.4 เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความเขา้ใจในทกัษะ

ของการบันทึกข้อ มูลในโปรแกรมชี My 

Account 

 

1.2 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 โครงงานน้ีไดร้วบรวมลกัษณะของธุรกิจเกี่ยวการ

ให้เช่า Apartment หรือ โรงแรม ว่าบริษทัมีการเสียภาษิ

อยา่งไรโดยธุรกิจประเภทน้ีมีการเสียภาษีต่างจากธุรกิจท่ี

เ ป็ นกิ จก า ร ซ้ื อมาข า ยไป  เพ ร าะ เ ป็นก า รใช้เ ช่ า

อสังหาริมทรัพยอ์ยู่ระบบท่ียกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ใน

ขณะเดียวกันก็มีรายรับจากการบริการซ่ึงอยู่ในระบบ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในท่ีจะกล่าวถึงบริษทับนัทึกรายรับจาก

การให้บริการเม่ือมีการรับช าระค่าห้องและค่าบริการมา

ตรวจสอบก่อนเพื่อจะบนัทึกบญัชีไดถู้กตอ้ง 

1.3.2 โครงงานน้ีกล่าวถึงขั้นตอนการบนัทึกจ่ายช าระ

ค่าใช้จ่ายของบริษัท การบันทึกบัญชี เดบิตและเครดิต 

ผ่านการบันทึกรายการประจ าวัน การจ่ายเงินเดือน

พนกังาน และประกนัสังคม ค่าภาษีซ้ือท่ีขอคืนไดต่้าง ๆ 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 เพื่อเป็นการได้รู้ถึงขั้ นตอนต่าง ๆในการจัดท า

โปรแกรมบัญชี My Account น้ี ว่าสามารถท าอย่างไร

เพื่อที่จะใหใ้ชง้านที่ถูกตอ้งและสะดวกต่อการตรวจสอบ

ขอ้มูลในการบนัทึกรายการ เช่น การเชค็ภาษีมูลค่าเพิ่ม 



1.4.2  เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางของผูท้ี่สนใจใน

การท าโปรแกรมบญัชีในการจดัท ามากยิง่ข้ึน 

1.4.3 โครงงานน้ีสามารถเป็นแนวตวัอย่างของนกัศึกษา 

สหกิจ ที่จะเข้าฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริษัทที่ รับท า

ทางดา้นบญัชี รับจดทะเบียน ใหมี้ความรู้พื้นฐานก่อนเขา้

รับการปฏิบติัสหกิจที่แทจ้ริงได ้

สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

 จากที่ไดป้ฏิบติังานเกี่ยวกบัการใชง้านของ

โปรแกรมบญัชี My Account ในการจดัท าบญัชีที่

เกี่ยวกบั รายได ้ค่าใชจ่้าย ของบริษทัท่ีจดัท า และเอกสาร

เกี่ยวกบัการจดัท า มีขอ้สรุปดงัน้ี 

 1. การบนัทึกรับช าระ จ่ายช าระโดยบนัทึกผ่าน

รายการรายวนัโดยใชโ้ปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป 

 2. การจดัท าขอ้มูลในโปรแกรมบญัชีที่เกี่ยวกับ 

ภาษี รวมถึงการเชค็ภาษีที่สะดวกโดยใชโ้ปรแกรมบญัชี 

ซ่ึงไม่ตอ้งกลบัไปเชค็ ภาษี ซ ้ าอีกในเอกสารนั้น ๆ 

 3. การจัดท าขอ้มูลการรับช าระค่าเช่าหอ้งและ

ค่าบริการ โดยการบนัทึกลงรายการรายวนัและผ่านช่ือ

บญัชีต่าง ๆ จากบญัชีแยกประเภท 

5.1.2 ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงงาน 

 เอกสารการจัดท า เช่น จากใบเสร็จ/ใบก ากับ 

สูญหายบา้ง หรือการที่มีผูเ้ช่าห้องเกิดการยา้ยออก และ

ข้อมูลไม่ได้อัพเดต ท าให้เกิดปัญหาที่ต้องโทรไปยัง

บริษัทที่ว่าจ้าง ให้ส่งรายละเอียดข้อมูลค่าเช่าห้องที่ท  า

การอพัเดทมาใหม่ 

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้อ่ืน 
 ในการปฏิบัติสหกิจในคร้ังน้ีควรท่ีจะศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการที่จะเข้าไปปฏิบัติงานที่ท  าว่า ท  า
เกี่ยวกบัอะไรบา้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานที่

ง่ายข้ึน และในขณะปฏิบติังานตอ้งมีความรอบคอบเป็น
ส าคญัในการจดัท างานในรูปแบบโปรแกรมบญัชี 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1) ได้รู้ถึงการปฏิบัติงานใน บริษัท ว่า
เป็นอย่างไร ก่อนที่จะไปท าการ
ท างานจริง 

2) เกิดการเ รียน รู้และพัฒนาความรู้
ตนเอง การท างานร่วมกับผู ้อื่น มี
ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจ
ในก า ร ท า ง า น มา ก ข้ึน  ซ่ึ ง เ ป็ น
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการ 

3) เกิดทักษะในการส่ือสารขอ้มูล เป็น

ผูรั้บฟังงานและส่งงานไดดี้ 

4) ท าให้ทราบความสามารถและความ

ถนัดขอ งตน เ องที่ จ ะท า งานใน

อนาคต  

5) ท าให้มีศกัยภาพในการท างานที่มาก

ข้ึน  

5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา คณะผูจ้ดัท  าได้

พบปัญหาและอุปสรรค ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

1. ปัญหาการเร่ิมฝึกปฏิบติังาน 

เน่ืองจากเป็นการปฏิบติังานคร้ังแรก 

จดัระเบียบการท างานยงัไม่เป็นตามหลกัเกณฑ์

ของบริษทั เชค็ขอ้มูลเอกสารผิดพลาด ใช้

โปรแกรมบญัชี My Account ยงัไม่คล่องแคล่ว 

จึงท าใหท้  างานอยา่งล่าชา้  



2. ปัญหาดา้นการใชเ้ทคโนโลยี

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส านกังาน 

ปัญหาทางดา้นเทคโนโลย ีไม่ค่อยมี

มากนกั แต่ในบริษทัท่ีไดไ้ปปฏิบติั สหกิจมาน้ี 

ปัญหาส่วนใหญ่ในดา้นเทคโนโลยไีม่ค่อยมี

การอพัเดต เช่น Microsoft ที่จดัท า ยงัใชข้องปี 

2003 

3. ปัญหาดา้นขอ้ผิดพลาดในการ

ปฏิบติังาน 

ส่ ว น ใ ห ญ่ แ ล้ ว ใ น ก า ร ล ง มื อ

ปฏิบติังาน เอกสารจะมีเยอะมากในการจัดท า 

การลงรายการรายวันแต่ละเ ดือน ดังนั้ น

ขอ้ผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากการป้อนข้อมูล

ตวัเลขผิดพลาด 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรท่ีจะมั่นใจในตนเอง มีความ

รอบคอบในการท างานให้มากข้ึน 

เวลาเกิดข้อสงสัยอะไรให้สักถาม

ทันที  ไ ม่ใ ช่ว่ าท า ไป เลยแล้วมา

ผิดพลาดในภายหลงั 

2) พยายามที่จะปรับตวัให้เขา้กบัคนใน

บริษทั เพื่อท่ีจะท างานใหไ้ดย้ิง่ข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงการสหกิจศึกษาฉบับน้ีส าเร็จลงได้ดว้ย

การสนบัสนุนจากทางพนกังานในบริษทัตรวจสอบบญัชี 

พี. เอส. อาร์ จ ากดั ท่ีใหข้อ้มูลของการจดัท าโครงการคร้ัง

น้ีเป็นไปไดอ้ยา่งดีและ ไดรั้บความช่วยเหลือจากอาจารย ์

กิตติศัก ด์ิ  สรแพทย์ เ ป็นอาจารย์ที่ป รึกษาที่ได้ให้

ขอ้แนะน า ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ในการจดัท าโครงการสหกิจ

ศึกษามาโดยตลอด รวมไปถึงได้เสนอแนะและตรวจ

แกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่มาโดยตลอดตน้จน

ส าเร็จเรียบร้อย จึงขอกราบขอบพระคุณไวใ้น ณ โอกาส

น้ี 

ขอขอบพระคุณบริษทัตรวจสอบบญัชี พี.เอส. 

อาร์ จ ากดั ที่ไดใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินดว้ยในการ

ปฏิบติัฝึกงานสหกิจศึกษา ขอขอบคุณค าช้ีแนะในการตั้ง

หวัขอ้โครงการ และฝึกสอนงานที่มอบหมายมาให้อย่าง

ดียิ่ง อีกทั้ งยงัคอยให้ค  าช้ีแนะเกี่ยวกับงาน ให้งานท่ี

หลากหลายรูปแบบ จนไดค้วามรู้และทกัษะ ส าหรับการ

ท าโปรแกรมบญัชี My Account มาใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

และ ขอขอบพระคุณ พนกังาน ทุก ๆ คนในบริษทั ที่คอย

ดูแล และ ใหค้วามช่วยเหลือมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณพระบิดา มารดา และ ญาติทุก 

ๆคน ที่ไดใ้ห้ความรัก ความห่วงใย และใหก้  าลงัใจ และ

สนบัสนุนทางการเงิน 

ขอขอบพระคุณ  คณาจารย์ทุ ก  ๆ  ท่ านที่

ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้กบัผูจ้ดัท  า รวมถึงเพื่อน

ในคณะทุก ๆ คนที่คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี ที่ให้

ความช่วยเหลือและใหก้  าลงัใจมาโดยตลอด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โปรแกรมบัญชี My Account กรณีศึกษา บริษัท ส านักงานสอบบัญชี พ.ีเอส.อาร์ จ ากัด 
How to use Accounting software “My Account” in cast study P.S.R.Co.,Ltd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกจิศึกษา : อาจารย์กติตศัิกดิ์ สรแพทย์ 
โดย: นาย อรรถพล พงศ์ธาดาพร 5604300422 
         นาย จกัรกฤษณ์ เจษฎาการุณ 5604300426 
 
บทคดัย่อ  
  โดยผูจ้ ัดท าได้น าขอ้มูลแต่ละระบบของโปรแกรมบัญชี “My Account’’ 
เช่น การจ่ายช าระ รับช าระ จากเจา้หน้ี และ ลกูหน้ี ซ่ึงจะมีการน าเอกสารต่าง ๆของ

แต่ละบริษัทท่ีทางบริษัทตรวจสอบบัญชี พี .เอส.อาร์ มาบันทึกข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี “My Account’’ และทางผูจ้ดัท าได้
หาความรู้เพ่ิมเติมมาจากการสอบถามพนกังานในบริษทัท่ีจดัท าบญัชีโดยตรงในช่วง
ระยะเวลาเขา้ร่วมปฏิบัติงานของโครงการสหกิจระหว่างวนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 
จนถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 

 ผลของการศึกษาการใชโ้ปรแกรมบญัชี “My Account’’ กรณีศึกษาบริษทั
ตรวจสอบบญัชี พี.เอส.อาร์ จ  ากัด สามารถน าไปใชไ้ดก้บันักศึกษารุ่นต่อไปและ
พนักงานใหม่ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานและสามารถลด
ขอ้ผดิพลาดของการปฏิบติังานได ้

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. เพ่ือเป็นการไดรู้้ถึงขั้นตอนต่าง ๆในการจดัท าโปรแกรมบญัชี My Account น้ี ว่า
สามารถท าอย่างไรเพื่อท่ีจะให้ใชง้านท่ีถูกตอ้งและสะดวกต่อการตรวจสอบขอ้มูล

ในการบนัทึกรายการ เช่น การเช็คภาษีมลูค่าเพ่ิม 

2. เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางของผูท่ี้สนใจในการท าโปรแกรมบญัชีในการ
จดัท ามากยิง่ข้ึน 
3. โครงงานน้ีสามารถเป็นแนวตวัอยา่งของนกัศึกษา สหกิจ ท่ีจะเขา้ฝึกปฏิบติังาน
เก่ียวกบับริษทัท่ีรับท าทางดา้นบญัชี รับจดทะเบียน ใหมี้ความรู้พ้ืนฐานก่อนเขา้รับ
การปฏิบติัสหกิจท่ีแทจ้ริงได ้
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รูปที่ 1.1 เอกสาร ภ.พ.30 

 

 

รูปที่ 1.2 เอกสาร ภ.พ.30 



 

รูปที่ 1.3 เอกสาร ภ.พ.30 

 

 

รูปที่ 1.4 เอกสาร ภ.พ.30 



 

รูปที่ 1.5 เอกสาร ภ.พ.30 

 

 

รูปที่ 1.6 เอกสาร ภ.พ.30 

 

 



 

รูปที่ 1.7 เอกสารค่าใช้จ่ายของบริษทัว่าจ้าง 

 

 

รูปที่ 1.8 ใบส าคญัจ่าย 

 



 

รูปที่ 1.9 แฟ้มเอกสารส าคญั 

 

 

รูปที่ 2.0 ใบเสร็จ หัก ณ ที่จ่าย 



 

รูปที่ 2.1 แฟ้มเอกสารส าคญั 

 

 

รูปที่ 2.2 ใบส าคญัจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัทว่าจ้าง 
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ภาพท่ี 1.11 บรรยากาศในการท างานภายในบริษทั 

 

 

ภาพท่ี 1.12 บรรยากาศในการท างานภายในบริษทั 



 

ภาพท่ี 1.13 บรรยากาศในการท างานภายในบริษทั 

 

 

ภาพท่ี 1.14 บรรยากาศในการท างานภายในบริษทั 



 

ภาพท่ี 1.15 บรรยากาศในการท างานภายในบริษทั 
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