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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

           จากการท่ีผูจ้ดัท าได้ไปปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั น ้ ามนัพืชไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในต าแหน่งผูช่้วยพนกังานแผนกบญัชีและการเงิน ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังาน
เก่ียวกบัระบบบญัชีขายสินคา้ ผ่านการใช้โปรแกรม SAP (System Application products) ซ่ึงเป็น
หน่ึงในระบบโปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning)  ท่ีทาง
บริษทัฯ น ามาใช้ในการเช่ือมโยงขอ้มูล และบูรณาการงานของแผนกต่าง ๆ ร่วมทั้งบริษทั แบบ
ทนัท่วงที (Real time) ดังนั้น พนักงงานท่ีปฏิบติังานจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความเข้าใจ และ
ช านาญในการท างานระบบโปรแกรมบญัชีดงักล่าว อย่างไรก็ตามผูป้ฏิบติังานอาจมีขอ้ผิดพลาด
ระหว่างการใช้ระบบโปรแกรมบญัชีไดเ้ช่นเดียวกนั อาทิ เช่น เอกสารหลกัฐานประกอบการขาย
สินคา้ (ใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้) ไม่เรียงล าดบัเหตุการณ์ , เอกสารหลกัฐานมีขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัขาดหาย เป็นตน้ กรณีดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายกบับริษทั ฯ เองหรือกิจการท่ี
น าเอกสารดงักล่าวไปใชป้ระกอบการเป็นหลกัฐานส าคญัในการบนัทึกบญัชี และภาษีอากร โดยเจา้
พนกังานประเมินกรมสรรพากร อาจพิจารณากรณีดงักล่าววา่ กิจการน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไวข้าดไป
ไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงอาจจะเสียเบ้ียปรับและเงินเพิ่มจากการกระท าดงักล่าว 

 ดงันั้น คณะผูจ้ดัท าจึงพิจารณาและให้ความสนใจจากเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ จึงเสนอ
หวัขอ้โครงงานสหกิจศึกษา ภายใตห้วัขอ้ช่ือเร่ือง “ระบบบญัชีขายสินคา้” โดยเน้ือหาโครงงานจะ
อธิบายล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังานทางดา้นบญัชีระบบการขาย ระบบทางเดินเอกสาร รวมทั้งการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงาน และเอกสารพร้อมทั้งการบนัทึกบญัชีผ่านระบบโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี SAP (System Application products) เพื่อท่ีจะผา่นไปสู่ขั้นตอนการรับช าระ
เงินจากลูกคา้ ต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
          1.2.1 เพื่อศึกษาเก่ียวกบังานระบบบญัชีขายสินคา้ ของบริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
          1.2.2 เพื่อศึกษาระบบบญัชีของหน่วยงานเอกชนในระดบัมหาชน 
          1.2.3 เพื่อศึกษาเอกสารและขั้นตอนขบวนการการตรวจสอบระบบบญัชีขายสินคา้ 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

           1.3.1 โครงการเล่มน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบ
ใบส าคญัต่าง ๆ ในระบบขายผา่นระบบโปรแกรม SAP (System Application products) 
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           1.3.2 เน้ือหาในโครงงานน้ีใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานไดเ้ฉพาะในบริษทั น ้ามนัพืช
ไทย จ ากดั (มหาชน) เท่านั้น 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

          1.2.1 ได้รับความรู้เก่ียวกบังานด้านระบบบญัชีขายสินคา้ ของบริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั 
(มหาชน) 
          1.2.2 ท าใหท้ราบถึงระบบบญัชีของหน่วยงานเอกชนในระดบัมหาชน 
          1.2.3 ท าใหท้ราบเอกสารและขั้นตอนขบวนการของการตรวจสอบระบบญัชีขายสินคา้ 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

เน้ือหาในบทน้ีจะประกอบไปดว้ย แนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
2.1 ระบบบัญชีส าหรับการขายสินค้า 
ระบบบญัชีสาํหรับการขายสินคา้ คือ ระบบท่ีเก่ียวกบัการเสนอ การใหร้ายละเอียด การจอง

จนถึงการขายสินคา้ วตัถุดิบ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เป็นตน้ 
วตัถุประสงค์ของระบบบัญชีส าหรับการขายสินค้า 
การวางระบบบญัชีสาํหรับการขายสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพจะก่อใหเ้กิดผล ดงัต่อไปน้ี 

1. คา้ขายทั้งหมดไม่วา่จะเป็นขายเงินสดหรือขายเงินเช่ือก็ตาม ไดมี้การบนัทึกไว ้อยา่ง
ถูกตอ้ง
การบนัทึกบญัชี
กรณีขายเป็นเงินสด

เดบิต เงินสด XX 
เครดิต ขาย XX 
           ภาษีขาย (ถา้มี) XX 

กรณีขายเป็นเงินเช่ือ 
เดบิต ลูกหน้ีการคา้ XX 

เครดิต ขาย XX 
           ภาษีขาย (ถา้มี) XX 

2. การนาํสินคา้ออกไปจากท่ีเก็บ ไม่ว่าจะนาํไปขายหรือเพื่อการใดก็ตามจะตอ้งอยู่ใน
ความควบคุมอยา่งดีเพี่อป้องกนัการทุจริต เพื่อให้สินคา้ท่ีส่งไปให้ลูกคา้นั้นเป็นสินคา้
ท่ีมีการสั่งซ้ือโดยถูกตอ้ง

3. เงินท่ีไดรั้บชาํระหน้ี จากการขายไดมี้การลงบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้ง
4. มีการแยกหนา้ท่ี เก่ียวกบัการขายและการรับเงินออกจากกนั โดยใหมี้การตรวจสอบซ่ึง

กนัและกนัเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดรั้บเงินจากการขายทุกรายการ
5. มีการควบคุมอย่างพอเพียงสําหรับการขายเช่ือ ทั้ งน้ีเพี่อให้มีการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งไดเ้ป็นประจาํ และมีการควบคุมภายในเก่ียวกบัลูกหน้ีอยา่งดีดว้ย
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ประเภทของการขายสินค้า 
ประเภทของการขายสินคา้แบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
- ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ คือ การขายสินคา้ท่ียงัไม่ได้รับชาํระเงินในทนัที แต่จะได้รับ

ชาํระเงินภายหลงัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว ้
- ขายสินคา้เป็นเงินสด คือ การขายสินคา้ท่ีไดรั้บชาํระเงินทนัทีเม่ือมีการส่งมอบสินคา้  
นอกจากจะแบ่งประเภทของการขายได้ตามประเภทดงักล่าวแลว้ ยงัสามารถแยกย่อยได้

เป็นดงัน้ี 
1.การขายปลีก ลกัษณะของการขายปลีกจะเป็นการขายสินคา้เฉพาะอย่าง เช่น ร้านขาย

เส้ือผา้ หา้งสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่จะเป็นการขายดว้ยเงินสดและใชเ้คร่ืองบนัทึกเงินสด 
2. การขายส่ง ลกัษณะการขายส่ง จะเป็นการจาํหน่ายสินคา้หรือบริการใหแ้ก่กิจการท่ีนาํไป

ขายต่อหรือนาํไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ลกัษณะของการขายส่งจะเป็นการขายแต่ละคร้ังใน
จาํนวนมากและมูลค่าสูง  

2.2 ระบบบัญชีการรับเงิน 
ในระบบบญัชีรายไดน้ั้นตดัตอนส้ินสุดเม่ือขนส่งสินคา้ให้ลูกคา้และบนัทึกบญัชีเก่ียวกบั

การขายและตั้งลูกหน้ีเรียบร้อยแลว้ ในส่วนของการวางบิล การเก็บเงิน การนาํเงินสดหรือเช็คฝาก
ธนาคารจะอยู่ในระบบบญัชีรับเงิน นอกจากน้ีระบบบญัชีการรับเงินยงัหมายความรวมถึงการขาย
สินคา้ท่ีไดรั้บเงินสดดว้ย รวมทั้งการรับเงินอ่ืนๆ ทั้งหมดการรับเงินโดยทัว่ไปในองคก์รนั้น  

2.3 ภาษีขาย  
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการไดเ้รียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการเม่ือขายสินคา้

หรือรับชาํระค่าบริการ 
         ความสาํคญัของการเก็บภาษีขายเป็นการป้องกนัการหลบหนีภาษี ช่วยเอ้ืออาํนวยต่อการลงทุน 
มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ เพราะโดยทัว่ไปทุกขั้นตอนการผลิตและการจาํหน่าย จะใช้อตัรา
ภาษีเดียวสําหรับสินคา้และบริการทุกขั้นตอน จึงไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนในการผลิต และการ
บริโภค 
         หากผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ไดอ้อกใบกาํกบัภาษีในการขายให้แก่ผูซ้ื้อ
สินคา้หรือรับบริการ ก็จะมีความผดิฐานไม่ปฏิบติัตาม หรือมีเจตนาหลีกเล่ียงภาษี ผูฝ่้าฝืนอาจไดรั้บ
โทษทั้งทางแพง่และอาญา 
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2.4 ระบบการท างาน ERP Enterprise Resource Planning 

ERP Enterprise Resource Planning คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
โดยรวม เพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์อยา่งสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององคก์ร  

ERP จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีนาํมาใชใ้นการบริหารธุรกิจเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร 
อีกทั้งยงัช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ERP จะช่วยทาํให้การเช่ือมโยงทางแนวนอนระหวา่งการจดัซ้ือจดัจา้ง การผลิต และ
การขายทาํไดอ้ยา่งราบร่ืน ผา่นขา้มกาํแพงระหวา่งแผนก และทาํให้สามารถบริหารองคร์วมเพื่อให้
เกิดผลประโยชน์สูงสุด  

ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศขององค์กรท่ีนาํแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP 
มาทาํให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบติัในองคก์ร ระบบ ERP สามารถบูรณาการ (integrate)รวมงานหลกั 
(core business process) ต่างๆ ในบริษทัทั้งหมด ไดแ้ก่ การจดัจา้ง การผลิต การขาย การบญัชี และ
การบริหารบุคคล เขา้ดว้ยกนัเป็นระบบท่ีสัมพนัธ์กนัและสามารถเช่ือมโยงกนัอยา่ง real time 
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2.5 โปรแกรม SAP (System Application products) 

โปรแกรมท่ีช่วยจดัการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้อย่าง
รวดเร็ว และไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ สามารถนาํไปใชป้ระกอบการดาํเนินกิจกรรมของธุรกิจได ้
และผูบ้ริหารสามารถเรียกดูขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูลสถานะของบริษทัได้SAP ไดอ้อกแบบมาให้
รองรับการดาํเนินงานของธุรกิจ หรือหน่วยงาน ดว้ยคุณสมบติัท่ีหลากหลาย ง่ายต่อการใชง้าน เช่น 

1. รองรับการจดัทาํระบบ Business Intelligence โดยสามารถทาํงานกบัขอ้มูลในระบบ SAP
และไม่ใช่ระบบ SAP 

2. การจดัทาํเหมืองขอ้มูล (Data mining)
3. การจดัทาํคลงัขอ้มูล (Data Warehouse)
4. ระบบบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ (Customer Relationship Management: CRM)
5. Integration Business Planning แล้วส่งต่อขอ้มูลไปในระบบ ERP ซ่ึงสามารถดูผล ผ่าน

ทางโปรแกรม Web browser หรือ Excel ได ้
6. การทํา Strategic Management, Balance Score Card การติดตามและประเมินผล การ

ดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั (KPI) การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบนั อดีตและ 
อนาคตขององคก์ร 

7. การออกรายงาน (Report) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานในทุกระดบั ของ
องคก์ร รายงานดงักล่าวสามารถส่งต่อไปยงัผูใ้ชง้านโดยผา่นทาง E-mail หรือ SMS ได ้

8. สามารถออกแบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ซ่ึงทาํงานผ่านเวบ็ไซต์ (Web Application Design)
ได ้

9. มีแม่แบบ (Template) ของ Module ต่างๆ ท่ีเป็น Best Practice จาํนวนมากเพื่อ อาํนวย
ความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านซอฟตแ์วร์ 
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10. การนาํซอฟตแ์วร์น้ีมาใชง้านในองคก์ร จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร ไดแ้ก่
- การมีลูกคา้ใหม่ (New Customer) 
- การรักษาลูกคา้เดิมไวไ้ด ้(Loyalty) 
- การบริหารทรัพยากรต่างๆ ภายในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- การสร้างระบบการทาํงานของซอฟตแ์วร์ในองคก์รแบบ Portal 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1  ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั(มหาชน) 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 149 ถนน รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
10600 โทรศพัท ์: 0-2477-9020 โทรสาร: 0-2477-9894 
http://www.tvothai.com 
ท่ีตั้งโรงงาน 101/2 หมู่ 1 ต  าบลขนุแกว้ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 73120 
โทรศพัท ์(+66) 3433-1805-7 โทรสาร (+66) 3433-1731 

รูปที ่3.1 ส านกังาน : บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั(มหาชน) 

รูปที ่3.2 แผนท่ีตั้ง 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการและผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

ประวตัิความเป็นมา 

บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2528   เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2533 ดว้ยการพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง บริษทัจึงไดเ้ติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง จนกระทัง่ปัจจุบนั บริษทัมีก าลังการผลิต 6,000 ตนั เมล็ดถั่วเหลือง/วนั   ผลิตและจดั
จ าหน่ายสินค้าทั้ งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑน์ ้ามนัถัว่เหลืองส าหรับปรุงอาหาร และผลิตภณัฑก์ากถัว่เหลือง 

     บริษทัประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ยึดหลกัธรรมภิบาล  มีระบบการจดัการท่ีดี 
ครอบคลุมการบริหารเส่ียง ทั้งดา้นอตัราแลกเปล่ียน การจดัการธุรกิจ การขยายรายได ้ตลอดจนการ
พฒันาเทคโนโลยีอนัทนัสมยัส าหรับกระบวนการผลิต และมีความมุ่งมัน่เพื่อพฒันาอยา่งไม่หยุดน่ิง
ในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้ปัจจุบนั บริษทั 
น ้ามนัพืชไทย จ ากดัมหาชน เป็นบริษทัอุตสาหกรรมน ้ามนัพืชชั้นน าของอาเซียน 

    บนปรัชญาในการท าธุรกิจท่ีว่า บริษทัจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและย ัง่ยืน และผลิตสินคา้
คุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผูถื้อหุ้น ร่วมดูแลสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม จึงมีปณิธานและพนัธะกิจในการส่งมอบคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูบ้ริโภค ผ่านสินคา้ท่ีมี
คุณภาพตามปรัชญา น าไปสู่ วิสัยทศัน์  แห่งการเป็นบริษทัชั้นน าในอุตสาหกรรมน ้ ามนัพืชใน
อาเซียน เข้าสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเก้ือกูลทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมภิบาล ร่วมดูแลสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ภารกจิขององค์กร 

      บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการท่ีจะเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมน ้ ามนัพืช มีผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ ดว้ยพนัธะกิจในการส่งมอบคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีให้กบัทุกคน ผ่านสินคา้หลกั 2 ประเภทคือ น ้ ามนับริโภค และ กากถัว่เหลือง จากการท่ี
บริษทัได้รับการตอบรับจากผูบ้ริโภค ด้วยยอดขายเป็นอนัดบัหน่ึงทุกสินคา้ เป็นบริษทัท่ีมีอตัรา
เติบโตอยา่งสม ่าเสมอ และเราภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของสังคมไทย 
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เป้าหมายระยะยาวในการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัจะขยายตลาดไปสู่ประเทศในเขตอาเซียน เพื่อเพิ่มยอดขาย  รักษามาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภณัฑแ์ละการบริการรวมทั้งการส่งมอบสินคา้อยา่งรวดเร็วและตรงเวลา พฒันาคุณภาพของ
สินคา้อยา่งต่อเน่ืองดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานทุกระดบั เพื่อพฒันาองคก์รไปสู่ องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

        ผลติภัณฑ์ 

บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตและจ าหน่าย 
สินคา้สองประเภท คือ น ้ามนับริโภค และ วตัถุดิบอาหารสัตว ์โดยแบ่งผลิตภณัฑ์ออกเป็น 13 ชนิด 
ดงัน้ี 

1.น า้มันถั่วเหลืองตรา “องุ่น” เป็นน ้ามนัพืชท่ีผลิตจากถัว่เหลือง 100% มีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั
ซ่ึงกรดไขมนัไม่อ่ิมตวันั้นเป็นกรดไขมนัจ าเป็นต่อร่างกาย ใชส้ าหรับปรุงอาหารใน
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ครัวเรือน  และยงัเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีส าคญัของอุตสาหกรรมผลิตอาหารส าเร็จรูปต่าง ๆ เช่น 
อุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน ้าพริกเผา และอ่ืน ๆ น ้ามนัถัว่เหลือง ตรา 
“องุ่น” ไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้ริโภคและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นอยา่งมาก  เน่ืองจาก
คุณภาพท่ีไม่เป็นไข  และให้คุณค่าทางโภชนาการท่ีดีต่อสุขภาพ 

2. น า้มันข้าวโพด
3. น า้มันทานตะวนั
4. น า้มันคาโนลา
5. น า้มันมะกอกธรรมชาติ
6. น า้มันมะกอกผ่านกรรมวธีิ
7. น า้มันมะกอกผ่านกรรมวธีิ

8. กากถั่วเหลือง
เป็นวตัถุดิบหลกัท่ีตอ้งใชเ้พื่อผลิตอาหารสัตว ์กากถัว่เหลืองของบริษทัจ าหน่ายภายใตช่ื้อ “ทีวี
โอ ไฮโพรมีล” เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในวงการอุตสาหกรรมการ
เล้ียงสัตว ์เน่ืองจากมีคุณภาพสูง สม ่าเสมอ และไดม้าตรฐาน 
9. ดีฮัล ซอยมีล
10. ฟูลแฟตซอย
11. ดีฮัล ฟูลแฟตซอย
12. เลซิติน
13. ทวีโีอซอยฮัล
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
ขา้พเจา้ไดรั้บการฝึกสหกิจท่ี บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั(มหาชน) แผนกบญัชีและการเงิน

ต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี และผูช่้วยพนกังานการเงิน ซ่ึงเป็นลกัษณะงานในดา้นการตรวจสอบ 
ใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้และใบจ่ายสินคา้เป็นงานหลกั ทั้งทางดา้นขายและซ้ือ แต่จะเป็นในดา้น
ฝ่ายขายเป็นส่วนมาก เป็นการด าเนินงานตั้งแต่รับเอกสารผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งอย่าง
ละเอียดและเก็บรักษาใหง่้ายต่อการคน้หา ส่วนงานทางดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

1.ตรวจสอบน ้าหนกัสินคา้เม่ือถึงปลายทาง
2.ตรวจสอบใบเสร็จจากธนาคาร
3.ตรวจสอบการRunningของเลขท่ีใบส าคญัจ่าย
4.ประทบัตราชุดเอกสารใบส าคญัจ่าย ท่ีจ่ายช าระตามวนัครบก าหนดไปแลว้ให้ครบทุกใบ

เพื่อไม่ใหเ้อกสารชุดนั้นน ากลบัมาใชอี้ก 
5.ตรวจสอบเลขท่ี invoice ก่อนตดัหน้ีในระบบ
6.จดั invoice ฝ่ังซ้ือและขายลงกล่องตามเลขท่ี
ช่วงระยะเวลาในการฝึกสหกิจ 15 สัปดาห์ ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนระบบขายตั้งแต่เร่ิม

รับใบสั่งซ้ือจากลูกคา้จนไปถึงการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกคา้ นอกเน่ืองการระบบขาย
ยงัรู้เร่ืองระบบซ้ือเป็นบางส่วน ในการท างานจะเป็นในเร่ืองของการตรวจสอบเป็นหลกั 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
1. นางสาวกนกทิพย ์ประกิจเจริญสุข
ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบญัชีลูกหน้ี 
2. นางสาวอมรรัตน์ ส่วยสม
ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน  ตั้งแต่วนัท่ี15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึง วนัท่ี25 สิงหาคม พ.ศ.2560 

3.7ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
3.7.1 ปรึกษาอาจารย์ทีป่รึกษาและพนักงานพีเ่ลีย้งเพ่ือหาหัวข้อเร่ืองโครงงาน 
โดยการคน้หาประเด็นหลกัท่ีมีส่วนส าคญัในการปฏิบติังานและน ามาพิจารณาถึงแนวทาง

ในการปฏิบติังานรวม โดยปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานพี่เล้ียงเพื่อขอค าแนะน าเพิ่มเติม 
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3.7.2 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลกระท าโดยการจัดบนัทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น

ทางการ และการสังเกต จากนั้นไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกไวม้าเรียบเรียงและจดัเก็บไวด้้วย
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ตรงตามความเป็นจริง และเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบติังาน 

การสังเกต โดยการสังเกตการปฏิบติังานของหวัหนา้แต่ละฝ่ายและพนกังานในแผนก แลว้
ท าการจดบนัทึกเพื่อน ามาวเิคราะห์งานและท าการสรุปผล 

การปฏิบัติงานจริง โดยการปฏิบัติงานในด้านการจัดหาเอกสาร และข้อมูล ต่าง ๆ  ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการในการวิเคราะห์ รวมถึงการคน้ควา้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและแหล่งขอ้มูล
ต่าง ๆ 

3.7.3 วเิคราะห์ระบบงาน 
โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาปัญหาและแนวทางแกไ้ขในการจดัท าเอกสาร 
3.7.4 จัดท าโครงงานเป็นรูปเล่ม 
น าขอ้มูลท่ีตนเองหาได้ในหัวขอ้ท่ีรับผิดชอบมาเรียบเรียงและท าการรวบรวมข้อมูลมา
จดัท าเป็นรูปเล่ม 
3.7.5 ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงงาน 
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเรียบร้อยของโครงงานและท าการแกไ้ข 
3.7.6 น าเสนอโครงงาน 
น าความรู้ท่ีไดรั้บ มาน าเสนอโครงงานตามวนัและเวลาท่ีก าหนด 
3.7.7 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 
1.หาประเด็นหลกัท่ีมีส่วนส าคญัใน
การปฏิบติังานเพื่อตั้งหวัขอ้โครงงาน 
2.รวบรวมความตอ้งการ
3.วเิคราะห์ระบบ
4.จดัท าโครงการรูปเล่ม
5.ตรวจสอบความถูกตอ้ง
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 3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
   โครงงานการแจง้โอนเงินกรณีจ่ายกลบัส่วนราชการจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือแบ่ง

ตามหนา้ท่ีท่ีใชง้านไดด้งัน้ี 

 ฮาร์ดแวร์ 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์
2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบ GFMIS (Government Fiscal Management

Information System) โดยเฉพาะ 
ซอฟต์แวร์ 

1.โปรแกรม Microsoft Word 2010
2.โปรแกรม Microsoft Excel 2010
3.โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
4.โปรแกรมส าเร็จรูป Sap (System Application products)

  เคร่ืองใช้ส านักงาน 
1.เคร่ืองปร้ิน
2.ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบ้รรทดั
3.เคร่ืองค านวณ
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บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

รายละเอยีดโครงงาน 
4.1 แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ลกัษณะของงานท่ีรับผิดชอบในแผนกบญัชีและการเงิน ของบริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

คือการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารในระบบบญัชีขาย ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบติัดงัน้ี 
4.1.1 ภาพรวมของขบวนการปฏิบัติงานระบบบัญชีขายสินค้าเร่ิมต้นและส้ินสุดโดยผ่านการท างาน

ระบบโปรแกรม SAP (System Application products) 

(1.)ลูกคา้ 

(2.)Sale 

(3.)Credit 

Contort 

(4.)โรงงาน (LG) 

(5.)บญัชี

(6.)การเงิน 

ลูกคา้ 

D 

D 

 

Yes 

ลูกคา้ 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 
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ตารางภาพท่ี 4.1แสดงรายละเอียดภาพรวมของขบวนการปฏิบติังานระบบบญัชีขายสินคา้ 

รายละเอยีด 

1.ลูกคา้ส่งใบสั่งซ้ือโดยผา่น Sale
2.Sale ไดรั้บใบสั่งซ้ือจึงน าขอ้มูลให ้Credit Control ตรวจสอบ
3.Credit Control(ฝ่ายควบคุมลูกหน้ี)ท าการตรวจสอบสินเช่ือลูกคา้ ถา้ไม่ผา่นจะแจง้กลบัปยงั Sale หากผา่น
จะส่งขอ้มูลต่อไปยงัโรงงาน 
4. เม่ือโรงงานไดรั้บขอ้มูลดงักล่าว จึงท าการตรวจสอบความเพียงพอของสินคา้หากไม่พอจะแจง้กลบัไปยงั
ลูกคา้ใหท้ราบ แต่หากพอต่อการความตอ้งการของลูกคา้ท าการจดัส่งสินคา้ ออกใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ 
และใบจ่ายสินคา้ จากลูกคา้จึงเปล่ียนสถานะเป็นลูกหน้ี 
5.ใบก ากบัภาษี/ส่งสินคา้และใบจ่ายสินคา้ ถูกส่งมาฝ่ายบญัชีเพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล
อยา่งละเอียด หากเอกสารมีขอ้มูลท่ีผดิพลาดไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จริงจะส่งกลบัไปยงัโรงงานเพื่อท าการแกไ้ข 
แต่หากเอกสารเกิดความถูกตอ้งครบถว้นแลว้จะส่งไปยงัฝ่ายการเงิน แต่ในส่วนของบญัชีจะท าการเก็บไวใ้น
แฟ้มถาวร 
6.ฝ่ายการเงินไดรั้บใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ จึงจดัท าใบวางบิล เพื่อรอการช าระเงินจากลูกหน้ี เม่ือไดรั้บ
ช าระเงินตามวนัท่ีก าหนดเรียบร้อยแลว้ จะจดัท าใบเสร็จรับเงิน และเก็บเอกสารท่ีเป็นหลกัฐานใบส าคญัไว้
ในแฟ้มถาวร 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.2.1 แผนภาพแสดงการปฏิบัติงานการตรวจสอบของฝ่ายบัญชี 

18



 ฝ่ายบญัชีไดรั้บใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ และใบจ่ายสินคา้ จึงท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง โดย

การ Print Report ผา่นโปรแกรมส าเร็จรูป SAP (System Application products) 

วธีิเรียก Report 

เขา้เมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม ส่วนเพิ่มเติมระบบบญัชีแยกประเภท รายงาน 

รายงานแสดงเอกสารบญัชี Zlsdr 105_                 รายงานแสดงเอกสาร 

รูปภาพที1่ แสดงลกัษณะของหน้าโปรแกรมส าหรับการPrint Report 
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รูปภาพที2่ แสดงลกัษณะของใบReport ในการตรวจสอบใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินค้า 

รูปภาพที3่. แสดงลกัษณะของใบReport ในการตรวจสอบใบจ่ายสินค้า 
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- การตรวจสอบใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินค้า ผ่านReport 

รูปภาพที4่ ภาพแสดงลกัษณะของใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินค้า 

ขอ้มูลในการตรวจสอบ 

- เลขท่ีใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ 

- ช่ือและท่ีอยูลู่กหน้ีการคา้ 

- รหสัสินคา้ 

- มูลค่าเงินก่อน VAT ,VAT , และยอดรวม 

การตรวจสอบความถูกตอ้ง และครบถว้น ในรายละเอียด ของเอกสาร ใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ 

เช่น การเรียงล าดบั วนั เดือน ปี หรือ เลขท่ีเอกสารใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ หากตรวจพบวา่ เอกสารไม่

เรียงตามล าดบั เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีตอ้งหาสาเหตุ  
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(ตวัอยา่ง) กรณีเลขท่ีใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ ไม่เรียงตามล าดบั 

กรณีดงักล่าว เกิดจากการรับคืนสินคา้ และตอ้งท าการออกเอกสารใบลดหน้ี  ให้ตรงกบัวนัท่ีลูกคา้

ตอ้งการ (ในวนัท่ีซ้ือสินคา้) ซ่ึงท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการออกเอกสารใบลดหน้ี เลขท่ีไม่เรียงตามล าดบั   

รูปภาพที5่  

แสดงลกัษณะของใบลดหนี/้ ใบก ากบั ภาษีและReport ที่แสดงให้เห็นเกีย่วกบัใบลดหนี้ 
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- การตรวจสอบใบจ่ายสินค้า ผ่านรายงานสรุปสินค้าคงเหลือ 

  รูปภาพที ่6 ภาพแสดงลกัษณะของใบจ่ายสินค้า 

ขอ้มูลการตรวจสอบ 

- เลขท่ีใบจ่ายสินคา้ 
- ช่ือและท่ีอยูข่องลูกคา้ 
- รหสัสินคา้ 
- จ านวนสินคา้ 
- ลายเซ็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผูช้ัง่ , ผูต้รวจสอบ ,ผูจ้ดัการ , ผูรั้บของ , ผูจ่้าย 

การตรวจสอบเอกสารใบจ่ายสินคา้ ในส่วนของรายละเอียด รหสัสินคา้ และช่ือสินคา้ 
วา่ถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถว้นของ ลายเซ็นตส์ าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
ส่วนงาน กรณีดงักล่าวหากมีจ านวนสินคา้ไม่ตรงกนั หรือเอกสารขาดลายเซ็นตผ์ูรั้บผิดชอบในส่วน
งานไม่ครบถว้น ฝ่ายบญัชีจะท าการส่งกลบัไปยงัโรงงานเพื่อท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ครบถว้น 
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รูปภาพที ่7 ภาพแสดงลกัษณะของใบจ่ายสินค้าข้อมูลไม่สมบูรณ์ 

                    เม่ือฝ่ายบญัชีท าการตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จะท าการเก็บเอกสารใบส าคญัไวใ้น

แฟ้มขอ้มูลถาวรตามเลขท่ีใบส าคญั ในแฟ้มเก็บเอกสารประกอบดว้ย 

- ใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ 

- ใบลดหน้ี/ใบก ากบัภาษี(ถา้มี) 

- ใบเพิ่มหน้ี/ใบก ากบัภาษี(ถา้มี) 

- ใบจ่ายสินคา้ 

- เอกสารยกเลิก (ถา้มี) 

กรณีท่ี1 ตวัหนังสือไม่ชัดหรือเอกสารขาดช ารุด จะท าการออกเอกสารใหม่โดยการ Reprint 

เอกสารชุดใหม่ในทนัที 

กรณีท่ี2 ออกสินคา้ผิดอาจจะเกิดจากจ านวนสินคา้ขาดหรือเกิน จะท าการยกเลิกทั้งชุดและออก

เอกสารใบส าคญัใหม่ทั้งชุดอาจจะออกในวนัอ่ืนแต่ไม่มีการส่งสินคา้จริง 
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รูปภาพที ่8 แสดงลกัษณะของบันทกึเอกสารยกเลกิในกรณทีี ่1 

รูปภาพที ่9 แสดงลกัษณะการ Reprint 

รูปภาพที ่10.1 แสดงลักษณะเอกสารยกเลิกกรณทีี ่2 
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รูปภาพที ่10.2 แสดงลักษณะเอกสารยกเลิกกรณทีี ่2 

ในกรณีทีเ่อกสารหายนอกเหนือจากการยกเลกิ จะต้องแจ้งความและท าบันทกึรายละเอียดเพ่ือขอ

ออกใบส าคัญใหม่ 

รูปภาพที ่11 แสดงลกัษณะแฟ้มเกบ็เอกสาร 
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4.2.2 แผนภาพแสดงกระบวนการรับช าระเงิน 
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4.2.3 แผนภาพแสดงกระบวนการรับช าระเงิน 

16. บนัทึกรับช าหนี้

Dr.ธนาคาร 

 Cr.ลูกหน้ี 

12.บนัทึกบญัชี
Dr.เงินสด/เช็ครับล่วงหนา้ 

Cr.ลูกหน้ี 

14.บนัทึกบญัชี
กรณีเงินสด : กรณีเช็คข้ึนเงินผา่น : 
Dr.ธนาคาร Dr.ธนาคาร 
 Cr.เงินสด  Cr.เช็ครับล่วงหนา้ 

ถา้เช็คคืนจะปรับปรุงบญัชี 
1.Dr.ธนาคาร 
     Cr.เช็ครับล่วงหนา้ 
2..Dr.เช็ครับล่วงหนา้ 
 Cr.ธนาคาร 

3.Dr.ลูกหน้ีเช็คคืน 
 Cr.เช็ครับล่วงหนา้ 
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-  ฝ่ายการเงินได้จัดท าใบวางบิล เพ่ือเรียกเกบ็เงินจากลูกหนี้ 

รูปภาพที ่12 แสดงลกัษณะใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินค้า ในส่วนของวางบิล 

เอกสารท่ีใชใ้นการวางบิล 

1.ใบวางบิล

2.ส าเนาใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ (ท่ีมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัเซ็นรับสินคา้แลว้)
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- ชุดเอกสารใบส าคัญรับ 

1.ใบส าคญัรับ
2.ส าเนาใบเสร็จรับเงิน
3.ส าเนาวางบิล

รูปภาพที ่13 แสดงลกัษณะของชุดเอกสารใบส าคัญรับ 

- การเกบ็ชุดใบส าคัญรับ โดยเรียงตามเลขที่เอกสารใบส าคัญรับ 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลของโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงานสหกจิศึกษา 

จากการท่ีผูจ้ดัท าได้เข้ารับการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 

แผนกบญัชีและการเงิน ไดรั้บมอบหมายงานหลกัในการปฏิบติังานทางการบญัชี ซ่ึงเป็นงานท่ีมีการปฏิบติั

หลายขั้นตอน จึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในเบ้ืองตน้ อาทิ ความรู้เก่ียวกบังานดา้นระบบบญัชีการขาย และการ

ตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี เป็นตน้ ซ่ึงท าให้ทราบถึงระบบของงานและการเดินทางของ

เอกสารส าหรับกิจการบริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) ไดอ้ย่างชดัเจนข้ึน ท าให้เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด

สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ข้อดีของโครงงานสหกจิศึกษา 

1. ไดค้วามรู้เก่ียวกบังานดา้นระบบบญัชีขายสินคา้ ของบริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน)

2. ทราบถึงระบบบญัชีของหน่วยงานเอกชนในระดบัมหาชน

3. ทราบถึงเอกสารและขั้นตอนขบวนการของการตรวจสอบระบบบญัชีขายสินคา้

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงานสหกจิศึกษา 

ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงการท่ีเกิดข้ึนในการฝึกสหกิจศึกษาท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทั

น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่มีปัญหาและอุปสรรค ดงัน้ี 

1. ระบบของโปรแกรมส าเร็จรูป Sap (System Application products) เป็นระบบการปฏิบติังานแบบ

ออนไลน์ท่ีท างานเช่ืองโยงหลายฝ่าย ดงันั้น หากมีการบนัทึกขอ้มูลท่ีผิดพลาดฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตั้งแต่แรกจะ

ท าใหข้อ้มูลฝ่ายอ่ืนผดิพลาดไปดว้ย 

2. มีเอกสารท่ีไม่มีความสมบูรณ์ เช่น ตวัหนงัสือไม่ชดัเจน ฉีกขาด หรือตวัหนงัตกหล่นไม่ตรงตาม

บรรทดัท่ีจดัเรียงตามรูปแบบ เป็นจ านวนมากพอสมควร 
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5.1.3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานแก้ไข 

1. อาจจะมีการอบรมในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Sap (System Application products) เป็นประจ า

เพื่อส่งผลให้การปฏิบติังานของบุคลากรในองค์กร มีประสิทธิภาพมากข้ึน และช่วยลดขอ้ผิดพลาดในการ

ท างานและสามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 

2. ควรมีการตรวจเช็คสภาพของเคร่ืองใชส้ านกังานเป็นประจ า เพื่อความพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา

และลดปัญหาในการท างาน อาทิ เช่น เคร่ืองปร้ินใบก ากบัภาษีเพราะการปร้ินท าไดค้ร้ังเดียวถา้เอกสารเกิด

ความเสียหายก็จะท าใหง้านเกิดความยุง่ยากเพิ่มข้ึน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1.ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของระบบบญัชีขายมากข้ึน

2. ไดเ้รียนรู้วธีิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SAP (System Application products)

3. เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ความรับผดิชอบ และมีความ

มัน่ใจตนเองมากข้ึน ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีพึ่งประสงคข์องสถานประกอบการณ์ 

4. มีความเขา้ใจและไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริง ท่ีนอกเหนือจากต าราเรียน

สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นอนาคต 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1.คณะผูจ้ดัท าขาดความรู้ความเข้าใจต่อระบบขายส าหรับธุรกิจผลิตน ้ ามนัพืช ฯ อย่าง

เพียงพอ ท าใหก้ารจดัท าโครงงานดงักล่าว ตอ้งอาศยัการคน้ควา้ดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจมีผลใหเ้กิดความ

คาดเคล่ือน 

2. คณะผูจ้ดัท าไม่มีความรู้พื้นฐานในการใช้ระบบโปรแกรม SAP (System Application

products) ท าใหไ้ม่สามารถน าความรู้ระบบโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปท่ีไดเ้รียนมานั้นปรับใชไ้ดอ้ยา่ง

เตม็ท่ีอนัเน่ืองมาจากวธีิการใชแ้ตกต่างกนั 

5.2.3  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานแก้ไข 

ในทุกองคก์รยอ่มมีปัญหาและอุปสรรคไม่วา่จะเป็นระบบของการท างานหรือพนกังานใน

องค์กรดงันั้นองค์กรท่ีมีการด าเนินงานท่ีดี  จะตอ้งมีการตรวจหาขอ้เสียและขอ้ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนอย่าง
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1. กิจการควรจดัท าคู่มือการปฏิบติังานทางการบญัชีและระบบงานทางการบญัชีทั้งระบบ ส าหรับ
พนักงานใหม่ และนักศึกษาฝึกงานท่ีเขา้ร่วมปฏิบติังาน รวมทั้งจดัฝึกอบรมเบ้ืองต้นส าหรับงานท่ีต้อง

รับผิดชอบเพื่อท าให้พนกังานหรือนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมปฏิบติังานสหกิจศึกษา เขา้ใจระบบการท างานไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งมากท่ีสุด 

2. กิจการควรจดัท าคู่มือรวมทั้งจดัฝึกอบรมเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใช้ระบบโปรแกรม SAP (System
Application products) ใหส้ าหรับ พนกังานใหม่ และนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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   ประวตัผู้ิจดัท ำ/คณะผู้จดัท ำ

รหสันกัศึกษา : 5704300138 

ช่ือ – นามสกลุ : นางสาวสุกญัญา  แกว้มณี 

คณะ : บริหารธุรกิจ 

สาขาวชิา : การบญัชี 

ท่ีอยู ่  : 26/27 หมู่2 ซอยเพชรเกษม36 

แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

รหสันกัศึกษา : 5704300131 

ช่ือ – นามสกลุ: นางสาวสิรินทรา  ยิม้แยม้ 

คณะ : บริหารธุรกิจ 

สาขาวชิา : การบญัชี 

ท่ีอยู ่  : 38/35 หมู่2 ต าบลพนัทา้ยนรสิงห์ 

อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
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ภาคผนวก 

การปฏิบติังาน 
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