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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

    จากการท่ีผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั แอ็คเคานต้ิงไอโนว จ  ากดั ซ่ึง 

เป็นบริษทั ดา้นการจดัท าบญัชี ให้กบับริษทั ต่าง ๆ โดยการใชร้ะบบการจดัการบญัชี เป็น

โปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป เอก็ซเ์พรส (Express Accounting software)  มาใชใ้นการจดัท าบญัชี 

     ใน บริษทัท่ีผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังาน โดยส่วนมาก บริษทัท่ีไดรั้บท าบญัชีนั้น ส่วนใหญ่

เป็นบริษทัท่ีมี กิจกรรมหลกัคือ ซ้ือและขาย วตัถุดิบ ต่าง ๆ จึงท าให้งานท่ีไดรั้บมอบหมาย

เป็นการบนัทึก ภาษีซ้ือ,ภาษีขาย,ตั้งลกูหน้ีและตั้งเจา้หน้ี 

      ดงันั้นทางผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจในเร่ือง การท าภาษีซ้ือและภาษีขาย และอยากศึกษา

ความรู้เพ่ิมเติม ดว้ยเหตุน้ีจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงขั้นตอนการท าภาษีซ้ือและภาษีขาย 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการท าภาษีซ้ือของบริษทั 

2. เพื่อศึกษากระบวนการท าภาษีขายของบริษทั 

3. เพื่อศึกษากระบวนการท างานของบริษทั 

4. เพื่อเรียนรู้และเขา้ใจในระบบการท างานของ โปรแกรม บญัชีส าเร็จรูปเอก็ซ์

เพรส (Express Accounting Software) 

 

 

 

 



 

 

1.3 ขอบเขตโครงงำน 

          โครงงานน้ีเป็นโครงงานท่ีระบุขั้นตอน การท าภาษีซ้ือ และการท าภาษีขาย โดยมีขอบเขต
โครงงานทางดา้นขั้นตอนการท าการบนัทึก และเก็บเอกสาร โดยเอกสารท่ีไดรั้บ คือ ใบก ากบัภาษี
และใบเสร็จของลกูคา้ โดยผูจ้ดัท าไดรั้บขอ้มลูมาจากหวัหนา้ในบริษทัและพนกังาน 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงกระบวนการท าภาษีซ้ือของบริษทัอยา่งถกูตอ้ง 

2. ท าใหท้ราบถึงกระบวนการท าภาษีขายของบริษทัอยา่งถกูตอ้ง 

3. ท าใหท้ราบถึงกระบวนการท างานของบริษทั 

4. ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงระบบการท างานของโปรแกรม บญัชีส าเร็จรูปเอ็กซ์เพรส 

(Express Accounting Software) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

           2.1 ภาษีซ้ือ หมายถึง ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนถกูผูป้ระกอบการจดทะเบียน

อ่ืนเรียกเก็บและหมายความรวมถึง  

 (ก) ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดเ้สียเม่ือน าเขา้สินคา้ 

 (ข) ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดเ้สียเน่ืองจากไดรั้บโอนสินคา้น าเขา้ ท่ีจ  าแนก

ประเภทไวใ้นภาคว่าดว้ยของท่ีไดรั้บยกเวน้อากรตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดัอตัราศุลกากร 

   (ค) ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีไดน้ าส่งตามเง่ือนไขของประมวลรัษฎากร 

2.2 ภาษีขาย คือ ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการไดเ้รียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ

เมื่อขายสินคา้หรือรับช าระค่าบริการ 

         ความส าคญัของการเก็บภาษีขายเป็นการป้องกนัการหลบหนีภาษี ช่วยเอ้ืออ  านวยต่อการลงทุน 
มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ เพราะโดยทัว่ไปทุกขั้นตอนการผลิตและการจ าหน่าย จะใชอ้ตัรา
ภาษีเดียวส าหรับสินคา้และบริการทุกขั้นตอน จึงไม่ก่อใหเ้กิดการบิดเบือนในการผลิต และการ

บริโภค 

         หากผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม ไม่ไดอ้อกใบก ากบัภาษีในการขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อ
สินคา้หรือรับบริการ ก็จะมีความผดิฐานไม่ปฏิบติัตาม หรือมีเจตนาหลีกเล่ียงภาษี ผูฝ่้าฝืน อาจไดรั้บ

โทษทั้งทางแพ่งและอาญา 

 2.3 ใบก ากบัภาษี คือ เอกสารหลกัฐานส าคญั ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม

จะตอ้งจดัท าและออกใหก้บัผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการทุกคร้ังท่ีมีการขายสินคา้หรือบริการ  

เพ่ือแสดงมลูค่าของสินคา้หรือบริการและจ านวนภาษีมลูค่าเพ่ิม ท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนเรียก

เก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการในแต่ละคร้ัง  

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีอยา่งนอ้ย 2 ฉบบั โดยตน้ฉบบั ผูป้ระกอบการตอ้ง
ส่งมอบใหก้บัผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ  และฉบบัส าเนา ผูป้ระกอบการตอ้งเก็บรักษาไวเ้พ่ือเป็น

หลกัฐานประกอบการลงรายงานภาษีเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปีนบัแต่วนัท่ีท ารายงาน 

 



 

 

 

 

2.4 ใบเสร็จรับ หรือใบเสร็จรับเงิน  คือ เอกสารหลกัฐานในการรับเงิน ท่ีผูข้าย ผูใ้หเ้ช่าออก

ใหก้บัผูซ้ื้อเพ่ือยนืยนัว่าตวัเองไดรั้บเงินแลว้ (ผูซ้ื้อ ไดรั้บเอกสารจากผูข้าย) การออกใบเสร็จรับเงิน

เป็นส่ิงท่ีตอ้งท าเพราะเป็นหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีไดก้  าหนดไวว้่าผูรั้บเงิน  

ตอ้งออกใบเสร็จรับเงินใหอี้กฝ่ายทนัทีทุกคร้ัง ท่ีมีการรับเงินมาไม่ว่าผูซ้ื้อจะร้องขอหรือไม่

ก็ตาม แต่หากว่าคุณประกอบเพียงธุรกิจขนาดเลก็ทางกรมสรรพากรก็ไดก้  าหนดจ านวนเงินไวแ้ลว้

ว่าตอ้งออกใบเสร็จเม่ือขายสินคา้หรือบริการแต่ละคร้ังท่ีมีจ  านวนเงินเกิน 100 บาท 

   การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงเป็นใบรับท่ี
แสดงการรับช าระเงินหากเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมกจ็ะตอ้งมีใบก ากบัภาษีมา

เก่ียวขอ้งนอกเหนือจากใบเสร็จรับเงิน  

ลกัษณะของใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีจะตอ้งมีสาระส าคญัท่ีกฎหมายก าหนดไวจึ้ง
จะถือว่าถกูตอ้ง ส าหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมจะใชใ้บก ากบัภาษีกบั

ใบเสร็จรับเงินในฉบบัเดียวกนัก็ได ้

             ทั้งน้ี นิยามค าว่า “ใบรับ” ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร หมายความว่า 

             (ก) บนัทึก หรือหนงัสือใด ๆ ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงว่าไดรั้บ ไดรั้บฝาก หรือไดรั้บช าระเงิน

หรือตัว๋เงิน หรือ 

             (ข) บนัทึก หรือหนงัสือใด ๆ ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงว่าหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องไดช้  าระหรือ

ปลดใหแ้ลว้ 

บนัทึก หรือหนงัสือท่ีกล่าวนั้นจะมีลายมือช่ือของบุคคลใด ๆ หรือไม่ ไม่ส าคญั 

              

 

 

 

 



 

 

สาระส าคญัและกฎหมายของใบก ากบัภาษีและใบรับ สรุปได้ดงันี ้

2.5 ใบรับหรือใบเสร็จ  มาตรตรา 105 ทวิ ตามประมวลรัษฎากร 

1. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูอ้อกใบรับ 

2. ช่ือหรือยีห่อ้ของผูอ้อกใบรับ 

3. เลขล าดบัของเล่มและของใบรับ 

4. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบรับ 

5. จ านวนเงินท่ีรับ 

6. ชนิด ช่ือ จ  านวนและราคาสินคา้ ในกรณีการขายหรือใหเ้ช่าซ้ือสินคา้เฉพาะชนิดท่ีมีราคา

ตั้งแต่ หน่ึงร้อยบาทข้ึนไป 

2.6 ใบก ากบัภาษี มาตรตรา 86/4 ตามประมวลรัษฎากร 

1. ค าว่า "ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่" ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 

2. ช่ือ หรือช่ือยอ่ และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการจด ทะเบียนท่ีออก

ใบก ากบัภาษี 

3. หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษี และหมายเลขล าดบัของเล่ม (ถา้มี) 

4. ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมลูค่าของสินคา้หรือของบริการ 

5. ราคาสินคา้หรือราคาค่าบริการ โดยตอ้งมีขอ้ความระบุชดัเจนว่าไดร้วมภาษีมลูค่าเพ่ิมไว้

แลว้ 

6. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี 

7. ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีก  าหนด 



 

 

บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

Accounting I know., CO. LTD 

 

รูปท่ี 3. 1 หนา้บริษทั แอค็เคานต้ิง ไอโนว 

ท่ีอยู ่

83/59 ซอย 62 พระราม 2 แขวง แสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

 

  

รูปท่ี 3. 2 แผนท่ีบริษทั แอค็เคานต้ิง ไอโนว 



 

 

3.2 ลักษณะการประกอบการ 

      บริษทั แอค็เคานต้ิงไอโนว เป็นบริษทัทีใหบ้ริการดา้นการจดัท าบญัชี และตรวจสอบ

บญัชี 

3.3 รูปแบบการจดัองค์การ และบริการงานของแผนกบัญชี 

    

รูปท่ี 3. 3 แผนผงัการจดัการของบริท แอค็เคานต้ิงไอโนว 

 

 

 

 



 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

นาย สิทธิศกัด์ิ พลสงคราม ผูช่้วยผูจ้ดัท าบญัชี 

ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายมีดงัน้ี 

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของใบก ากบัภาษี 

2. เรียบเรียงเอกสาร และเขา้เล่ม 

3. บนัทึกรายการซ้ือขายของบริษทั 

4. คดัลอกเอกสาร 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนกังานที่ปรึกษา 

คุณจีรนนัท ์ก  าลงัหาญ พนกังานบญัชีอาวุโส (พนกังานท่ีปรึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.6 ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 

1. ศึกษางานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นประจ า  พร้อมกบัศึกษาการท ารายงานท่ีเหมาะสม 
และไปปฏิบติัจริง 

2. เลือกหวัขอ้รายงานโดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา  และคน้ควา้ขอ้มลูเพ่ิมเติม 

3. รวบรวมขอ้มลูจากพนกังานท่ีปรึกษา  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย และคน้ควา้ ในต ารา 
อินเทอร์เน็ต เพ่ิมเติม 

4. จดัท ารายงานการวิเคราะห์ขอ้มลูจากการเก็บขอ้มลูจริงในการปฏิบติังาน 

5. น าเสนอการปฏิบติังาน 

 

3.7 ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 

1.รวบรวมความตอ้งการและศึกษา
ขอ้มลูของโครงงานโดยใชป้ระวติัการ
สัง่ซ้ือสินคา้จากต่างประเทศ 
2.วิเคราะห์ระบบงาน 
3.ออกแบบระบบงาน 
4.จดัท าหรือพฒันาระบบ 
5.ทดสอบและสรุปผล 
6.จดัท าเอกสาร 
7.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

    

 



 

 

บทที่ 4 

ผลของการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

4.1 ขั้นตอนการการท าภาษขีาย 

ใบก ำกบัภำษี (Tax Invoice)  

คือ เอกสำรส ำคญั ท่ีถำ้คุณจดทะเบียนภำษีมลูค่ำเพ่ิม หรือVAT จะตอ้งออกใหก้บัผูซ้ื้อ

สินคำ้หรือบริกำรทุกคร้ังท่ีมีกำรขำยสินคำ้หรือใหบ้ริกำร เพ่ือแสดงมลูค่ำของสินคำ้หรือบริกำรท่ี

คิดกบัลกูคำ้ และภำษีท่ีเก็บเพ่ิมจำกรำคำสินคำ้หรือบริกำรท่ีคิดกบัลกูคำ้ 

ตวัอยำ่งใบก ำกบัภำษี 

 

รูปท่ี 4. 1 ตวัอยำ่งใบก ำกบัภำษ ี

1.เลขท่ีใบก ำกบัภำษี     2.บริษทัลกูคำ้     3.เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี    

4.วนัท่ีท ำกำรขำย      5.สินคำ้     6.จ  ำนวน     7.รำคำต่อหน่วย    

                            8.รวมรำคำก่อนภำษี   9.ภำษีมลูค่ำเพ่ิม     10.รวมรำคำหลงัภำษี 

 



 

 

 ขั้นตอนการท าภาษีขายใน โปรแกรม บัญชีส าเร็จรูปเอก็ซ์เพรส (Express Accounting Software) 

  กำรขำยเช่ือ 

 

รูปท่ี 4. 2 หนำ้เขำ้กำรขำยเช่ือ 

 1.เขำ้ไปในหนำ้โปรแกรม 

 2.เลือกตวัเลือก ขำย > 4. ขำยเงินเช่ือ > ขำยเงินเช่ือ 

           (ในหนำ้ขำยเงินเช่ือ อำจมีตวัเลือกมำกกว่ำหน่ึงตวัเลือก เน่ืองดว้ย ควำมประสงคข์องลกูคำ้) 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

รูปท่ี 4. 3 หนำ้ต่ำงขำยเงินเช่ือ 

1.เมื่อเขำ้หนำ้ต่ำงขำยเงินเช่ือให ้คลิก รูป  

         2.เพื่อไปท่ีหนำ้ต่ำงส ำหรับกรอกขอ้มลู 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 4. 4 หนำ้ต่ำงว่ำงของกรอกขอ้มูลขำยเงินเช่ือ 



 

 

 

รูปท่ี 4. 5 ขำยเงินเช่ือเม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จแลว้ 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 4. 6 หนำ้ต่ำงขำยเงินเช่ือเม่ือกรอกขอ้มูลแลว้ 

 ขอ้มลูท่ีตอ้งกรอกมีดงัน้ี 

1. ขอ้มลูช่ือลกูคำ้ 
2. เลขท่ีเอกสำร 
3. วนัท่ีท่ีท ำกำรขำย 
4. ชิดหรือประเภทสินคำ้ 

5. จ ำนวนสินคำ้ 
6. รำคำต่อหน่วยของสินคำ้ 

เมื่อกรอกขอ้มลูตำม ใบก ำกบัภำษีและตรวยสอบเสร็จแลว้ 
 ให ้เลือก เพื่อเป็นกำรบนัทึกขอ้มลู 
 
 

 
 



 

 

4.1.2 กำรรับช ำระหน้ี 
ตวัอยำ่งหลกัฐำนว่ำไดท้ ำกำรช ำระหน้ีแลว้ 

 

รูปท่ี 4. 7 หลกัฐำนกำรช ำระหน้ี 

1.เลขท่ีใบก ำกบัภำษี 

2.จ  ำนวนเงินทั้งหมดรวมภำษี 

3.วนัท่ีจ่ำย 



 

 

กำรรับช ำระหน้ีแบบ ต่ำง ๆ 

 
1.ช ำระดว้ย เงินสด

 

รูปท่ี 4. 8 ตวัอยำ่งกำรช ำระดว้ยเงินสด 

  *หลกัฐำนประกอบ เป็น สมุดบญัชี ของผูป้ระกอบกิจกำร* 
2.ช ำระดว้ยเชค็ 

 

รูปท่ี 4. 9 ตวัอยำ่งกำรช ำระดว้ยเชค็ 



 

 

 

รูปท่ี 4. 10 ตวัอยำ่งเชค็ 

 
3.ช ำระดว้ยเงินโอน 

 

รูปท่ี 4. 11 ตวัอยำ่งกำรโอนเงิน 

 

 

 

 

 

 



 

 

          ขั้นตอนกำรรับช ำระหน้ี 

 

รูปท่ี 4. 12 หนำ้ต่ำงกำรเขำ้รับช ำระหน้ี 

 1.เลือก > 1.รับเงิน > 5.รับช ำระหน้ี > รับช ำระหน้ี 

 

รูปท่ี 4. 13 หนำ้ต่ำงรับช ำระหน้ี 

คลกิ เพื่อเข้าหน้ากระดาษว่าง 



 

 

 

รูปท่ี 4. 14 หนำ้กระดำษวำ่งรับช ำระหน้ี 

กรอกข้อมูลตามใบก ากบัภาษี 

 



 

 

 

รูปท่ี 4. 15 หนำ้รับช ำระหน้ีเม่ือกรอกแลว้ 

 ขอ้มลูท่ีกรอก 

  1.เลขท่ีใบเสร็จ 

  2.วนัท่ีจ่ำยเงิน 

  3.เลขท่ีใบก ำกบัภำษี(ใหเ้ลือกใบเสร็จท่ีลกูหน้ีจ่ำยเงินมำ) 

4.ช่องทำงกำรจ่ำยเงิน 



 

 

 

รูปท่ี 4. 16 หนำ้ช่องทำงกำรจ่ำยเงิน 

*การจ่ายเงินขึน้อยู่กบัผู้ช าระเงินว่าจะจ่ายทางไหน 1.เงินสด 2.เช็ค 3.โอน* 

 เสร็จแล้ว คลิก >     >เพื่อบนัทกึ 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  4.2 ขั้นตอนกำรท ำภำษีซ้ือ 

 ขั้นตอนกำรท ำภำษีซ้ือใน โปรแกรม บญัชีส ำเร็จรูปเอก็ซเ์พรส (Express Accounting Software)  

                               

 

รูปท่ี 4. 17  ตวัอยำ่งใบก ำกบัภำษีซ้ือ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 วิธีกำรบนัทึกบญัชีใบก ำกบัภำษีซ้ือ 

 

รูปท่ี 4. 18 หนำ้ต่ำงเขำ้ซ้ือเช่ือ 

เลือก > ซ้ือ > 4.ซ้ือเงินเช่ือ 



 

 

 

รูปท่ี 4. 19 หนำ้ซ้ือเงินเช่ือ 

คลกิ > > เพื่อเปิด หน้ากระดาษว่าง

 

รูปท่ี 4. 20 หนา้ซ้ือเงินเช่ือหนา้วา่ง 



 

 

กรอกขอ้มลูตำมใบก ำกบัภำษี 

 

รูปท่ี 4. 21 หนา้ขายเงินเช่ือเม่ือกรอกแลว้ 

                                    เมื่อกรอกแล้ว คลิก > 

ขั้นตอนกำรจ่ำยช ำระหน้ี 



 

 

 

รูปท่ี 4. 22 วิธีเขา้หนา้จ่ายช าระหน้ี 

 เลือก > กำรเงิน > 2.จ่ำยเงิน > 4.จ่ำยช ำระหน้ี 

 

รูปท่ี 4. 23 หนา้จ่ายช าระหน้ี 

                                                    เลือก >   



 

 

 

รูปท่ี 4. 24 จ่ายช าระหน้ีหนา้ว่าง 

กรอกขอ้มลูตำมใบก ำกบัภำษี 

 

รูปท่ี 4. 25 จ่ายช าระหน้ีเม่ือกรอกแลว้ 

  เมื่อกรอกเสร็จ > เลือกช่องกำรช ำระ > คลิก >    



 

 

บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจิยั 

 5.1.1 ผลท่ีไดรั้บหลงัจากการปฏิบติังานสหกิจ 

 5.1.1.1 ไดรู้้ถึงกระบวนการท าภาษีซ้ือของบริษทั 

 5.1.1.2 ไดรู้้ถึงกระบวนการท าภาษีขายของบริษทั 

 5.1.1.3 มีความเขา้ใจในกระบานการท างานของบริษทั 

 5.1.1.4 เขา้ใจในระบบการท างานของ โปรแกรมบญัชี 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.2.1 การหาขอ้มูล หรือเอกสารมาจดัท าโครงการ ควรหาขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ

ระมดัระวงั หากมีปัญหาควรจะรีบปรึกษาหรือรีบแกไ้ข 

5.1.2.2 การศึกษาวิธีการท างานมาล่วงหนา้ ส่งผลใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

5.1.2.3 การจดบนัทึกหรือรายละเอียดในการท างาน ท าใหไ้ม่ตอ้งถามซ ้าเม่ือมีงาน

หลายงาน 

5.1.3 ข้อเสนอแนะของโครงงาน 

 5.1.3.1 ผูจ้ดัท ารายงานโครงงานสหกิจ ควรท่ีจะหาขอ้มูลมาก่อนท่ีจะท ารายงาน

เพื่อความง่ายต่อการท างาน 

 5.1.3.1 หัวขอ้ท่ีจะจดัท าโครงงาน ควรเป็นเร่ืองท่ีตวัผูจ้ดัท า ไดไ้ปปฏิบติังานจริง 

เพื่อความเขา้ใจอยา่งถกูตอ้งของการท ารายงาน 

 

 



 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิ 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

   5.2.1.1ไดท้ราบว่าการปฏิบติัจริง ในก้ารท างานนั้นเป็นอยา่งไร 

   5.2.1.2 ไดท้ราบถึงศกัยภาพของตนเองว่างานของตนมีความเหมาะสมหรือไม่ 

   5.2.1.3 ไดเ้รียนรู้การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี  

 5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

   5.2.2.1 มีปัญหาการท างานในช่วงเวลาเร่ิมแรกไม่เขา้ใจในตวังานจึงท าให้ล่าช้า        

กว่าปกติ 

   5.2.2.2 ระยะเวลาในการท างานไม่เพียงพอกบัเน้ือหางานทั้งหมดท่ีมี 

   5.2.2.3 การท าบญัชีแต่ละบริษทัมีความหลากหลาย  

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

   5.2.3.1 การส่ือสารในการท างานเป็นส่ิงท่ีส าคญัเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน

การท างาน และการ    ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

   5.2.3.2 ขอ้มูลการสอนก่อนเขา้ท ากิจกรรมสหกิจควรมีการท าให้เป็นปัจจุบนัอยู่

เสมอ 

   5.2.3.3 การใหน้กัศึกษาเขา้ท ากิจกรรมสหกิจ ควรตรวจสอบ ความรู้ความเขา้ใจใน

การปฏิบติังานสหกิจว่ามีมากน้อยเพียงใดเพื่อป้องกนัความผดิพลาดในขณะท าการปฏิบติังาน

สหกิจ 
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ภาคผนวก 

ภาพการปฏิบติังานสหกิจศกึษาท่ี บริษทั แอค็เคานต้ิงไอโนว จ  ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

รูปภาพ บริษทัแอค็เคานต้ิงไอโนว จ  ากดั 

 

รูปท่ี 4. 1 บริษทัแอค็เคานต้ิงไอโนว จ ากดั 

 

 

 

 

รูปท่ี 4. 2 ภาพถ่ายนกัศึกษากบัเจา้ของบริษทั 

 

 

 



 
 

 

ประวติัผูจ้ดัท ำ 

 

รูปท่ี 4. 1 ภาพถ่ายนกัศึกษา 

ช่ือ-นำมสกุล  นำย สิทธิศกัด์ิ พลสงครำม 

นกัศึกษำท่ี มหำวิทยำลยัสยำม 

รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 5904300245 

เบอร์โทรศพัท ์ 06-3230-8277 
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