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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
บริ ษ ทั กลุ่ ม แอดวานซ์ รี เสิ ร์ช จํา กัด และบริ ษ ทั ในเครื อ เป็ นกลุ่ ม บริ ษ ทั ชั้นนํา ของไทย ที่
ให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสาร และความรู ้รวมถึงบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอัน
ทันสมัย และครบวงจร เพื่อช่ วยเสริ มสร้ างศักยภาพให้บุคลากร หน่ วยงาน และองค์กรต่างๆในการ
ตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ ตลอดจนวิเคราะห์ และบริ หารฐานข้อมูล อันทรงคุ ณค่าให้เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด
จําเป็ นต้องจัดทําบัญชี และ ในการปฏิบตั ิงานการทําบัญชีให้กบั ลูกค้านั้น มีข้ นั ตอนการทํางานของแต่ละ
บริ ษ ทั มี ค วามหลากหลายแตกต่ างกัน ตามความถนัดของแต่ ละคน ผูจ้ ดั ทํา มี ค วามสนใจที่ จะศึ กษา
ขั้นตอน กระบวนการ บัญชี ของบริ ษทั กลุ่มแอดวานซ์ รี เสิ ร์ช จํากัด เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการการ
ดําเนิ นงานจึงจัดทําโครงงานครั้งนี้ ข้ ึนเพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่นกั ศึกษารุ่ นต่อไป ได้
ศึกษาวิธีการทําบัญชี และขั้นตอนในการลงมือปฏิบตั ิงาน ก่อนที่จะนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการบันทึกบัญชีดา้ นลูกหนี้
2. เพื่อศึกษากระบวนการจ่ายชําระค่าบริ การจดโดเมนของลูกค้า
3. เพื่อศึกษาและตรวจสอบขั้นตอนการรับเช็คของลูกค้า
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีลูกหนี้ของบริ ษทั กลุ่มแอดวานซ์ รี เสิ ร์ช จํากัด
2. ศึกษาขั้นตอนการจัดทําใบวางบิลและการรับชําระเงิน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การจัดทําโครงงานเล่ มนี้ ได้ทาํ การปฏิ บตั ิ งานและรวบรวมข้อมูลในช่ วงเดื อน พฤษภาคม –
สิ งหาคม พ.ศ.2562
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ผูจ้ ดั ทําได้รับประโยชน์ในการบันทึกบัญชีดา้ นลูกหนี้ในระบบ Oracle
1. ผูท้ ี่สนใจศึกษาเรื่ องการบันทึกบัญชี ดา้ นลูกหนี้ สามารถที่จะนํารายงานเล่มนี้ไปเป็ นตัวอย่างใน
การทํางานหรื อในการศึกษาต่อไป
2. มีความพร้อมก่อนที่จะทํางานจริ งหลังจากนี้

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
เนื้อหาในบทนี้จะประกอบไปด้วยแนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาที่เกี่ยวข้องดังนี้
อ้ างอิง จากหนังสื อระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ ง พลพธู ปิ ยวรรณ และกัญนิภัทธ์
นิธิโรจน์ ธนัท
2.1 ระบบการแจ้ งหนีแ้ ละเรียกเก็บเงิน
ปั จ จุ บ ัน การประกอบการค้า ในระบบเงิ น สดถู ก แทนที่ ด้ว ยระบบเงิ น เชื่ อ อย่า งสิ้ น เชิ ง
เนื่ องจากการประกอบการค้าด้วยระบบเงินเชื่ อนี้ถือได้วา่ เป็ นตัวกระตุน้ การเจริ ญเติบโตของกิจการ
ได้เป็ นอย่างดี การเรี ยกเก็บเงินและการชําระหนี้ เป็ นขั้นตอนที่ติดตามรายการขายด้วยเงินเชื่อ ซึ่ งถือ
ว่าเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นเสมอในวงการธุ รกิจทุกวันนี้ วงจรรายได้ของธุ รกิจใดๆ จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ
กิจการนั้นได้ชาํ ระหนี้ ค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่ถูกส่ งมอบไปให้ลูกค้า จุดสิ้ นสุ ดของวงจรรายได้คือ
การที่ลูกหนี้ชาํ ระหนี้ตามที่กิจการแจ้งไป หรื อในทางตรงกันข้าม ลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
เวลา จนในที่สุดกิจการต้องตัดลูกหนี้เป็ นค่าใช้จ่ายหนี้สูญ
ระบบการแจ้งหนี้ และเรี ยกเก็บเงิน เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของวงจรรายได้ กิจการตกลงขาย
สิ นค้าหรื อบริ การให้ลูกค้า เมื่อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นถูกส่ งมอบให้ลูกค้าแล้วถื อได้วา่ ลูกค้าเป็ นหนี้
กิจการและจะต้องชําระหนี้สินนั้น ระบบการแจ้งหนี้ และเรี ยกเก็บเงิ นมีหน้าที่ติดตามทวงหนี้ และ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่คา้ งชําระหนี้เหล่านี้
2.2 เอกสารเบือ้ งต้ นการแจ้ งหนี้
เอกสารเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับระบบการแจ้งหนี้ และเรี ยกเก็บเงินเริ่ มที่ใบสั่งขาย ใบสั่งส่ ง
สิ นค้า ใบบรรจุหีบห่ อ เอกสารดังกล่าวจะต้องถูกรวบรวมและตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วฝ่ ายแจ้งหนี้
จึงดําเนิ นการส่ งใบเรี ยกเก็บ เงิ น เพื่อเป็ นการแจ้ง หนี้ และเรี ยกเก็บ เงิ นจากลู ก ค้า แต่ละกิ จการมี
แบบฟอร์ มของใบเรี ยกเก็บเงินที่แตกต่างกันออกไป ข้อมูลที่ควรปรากฏอยูใ่ นใบเรี ยกเก็บเงิน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

ข้อมูลเฉพาะ เช่น ชื่อกิจการ ที่ต้งั รหัสใบเรี ยกเก็บเงิน
รายละเอียดลูกค้า เช่น ที่อยู่ สถานที่จดั ส่ งสิ นค้า เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า รหัสลูกค้า
เงื่อนไขการขาย
เงื่อนไขการจัดส่ งสิ นค้า
ข้อกําหนดในการจัดส่ งสิ นค้า
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6. รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้า เช่น รหัสสิ นค้า
7. จํานวนสิ นค้าที่จดั ส่ ง
8. ราคาสิ นค้าต่อหน่วย
9. จํานวนที่คูณได้ของรายการสิ นค้าแต่ละรายการ
10. จํานวนเงินรวมของรายการค้าที่อยูใ่ นใบเรี ยกเก็บเงินทั้งหมด
11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการขายสิ นค้า เช่น ค่าติดตั้ง ค่าขนส่ ง
12. จํานวนเงินรวมของค่าใช้จ่ายอื่นๆ
13. จํานวนเงินรวมของใบเรี ยกเก็บเงิน
อ้ างอิง จากหนังสื อภาษีอากร ตามประมวลรั ษฎากร 2561 ผู้แต่ งกําธร สิ ริชูติวงศ์ อดิศักดิ์
สื บประดิษฐ์ และภิรัตน์ เจียรนัย
2.3 ใบกํากับภาษี
ใบกํากับภาษี คือ เอกสารหลักฐานที่ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ ตอ้ ง
จัดทํา และออกให้แก่ผซู ้ ้ื อสิ นค้า หรื อผูร้ ับบริ การ ทุกครั้งที่ขายสิ นค้า หรื อให้บริ การและต้องจัดทํา
อย่างช้าในทันทีที่ความรับผิดในการเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น เพื่อแสดงมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ
และจํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการเรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยกเก็บจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การใน
แต่ละครั้ง เว้นแต่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนที่ขายสิ นค้าชนิ ดและประเภทเดียวกันให้แก่ผซู ้ ้ื อสิ นค้า
รายหนึ่ งรายใดเป็ นจํานวนหลายครั้งในหนึ่ งวันทําการ ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนดังกล่าวสามารถ
จัดทําใบกํากับภาษีรวมเพียงครั้งเดียวในหนึ่งวันทําการสําหรับผูซ้ ้ือสิ นค้ารายนั้นก็ได้
2.4 รายงานภาษีขาย
เป็ นแบบรายงานที่กาํ หนดให้ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนจัดทําขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการ
บันทึกจํานวนภาษีขายของกิ จการที่ได้เก็บหรื อพึงเรี ยกเก็บจากลูกค้าในแต่ละเดือนภาษี ภาษีขายที่
เกิดขึ้นในเดือนใด ก็เป็ นภาษีขายของเดือนนั้น โดยพิจารณาได้จากวันที่ที่ปรากฏในสําเนาใบกํากับ
ภาษีที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนออกให้แก่ลูกค้า ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนซึ่ งประกอบกิจการขาย
สิ นค้าและจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี จะปรับปรุ งบัญชีดงั กล่าวเป็ นรายงานภาษีขายได้
โดยเพิ่มช่องรายการ “ซื่ อผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ” และ “จํานวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม” ลงในบัญชี
นั้นก็ได้ ตามประกาศอธิ บดี (ฉบับที่ 104)
สําหรั บผูป้ ระกอบการจดทะเบีย นที่ เป็ นบุ ค คลธรรมดาประกอบกิ จการขายสิ นค้า หรื อ
ให้บริ การรับชําระราคาเป็ นเงินสดเพียงอย่างเดียว หรื อให้บริ การทั้งกรณี เป็ นเงินสดและเงินเชื่ อก็
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อาจปรับปรุ งบัญชี เงิ นสดที่ตอ้ งจัดทําอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี เป็ นรายงานภาษีขายได้
โดยเพิ่มช่องรายการ “ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ” และ “จํานวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม” ในบัญชี เงินสด
ทางด้านเงินสดรับก็ได้
รายการสําคัญที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียน ต้องนําไปลงจํานวนภาษีขายในรายงานภาษีขาย
ทําให้ยอดภาษีขายในเดือนที่มีรายการเกิดขึ้นเพิ่มสู งขึ้นหรื อลดตํ่าลง ได้แก่ ภาษีขายอันเนื่องมาจาก
1.
2.
3.
4.

การขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การในราชอาณาจักร
การให้เช่าซื้อ
การส่ งมอบสิ นค้าให้ตวั แทนเพื่อขาย (ฝากขาย)
การนําสิ นค้าหรื อบริ การไปใช้เพื่อการอื่นใดอันมิใช่เพื่อการประกอบกิจการที่ตอ้ งเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. หนี้สูญที่ได้รับกลับคืน
6. มีสินค้าขาดจากรายงานสิ นค้าและวัตถุดิบ
7. มีสินค้าคงเหลือและหรื อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิ จการ ณ วันเลิกกิจการแต่ไม่
รวมถึ งสิ นค้าถึ งเหลื อและทรั พย์สินของผูป้ ระกอบการซึ่ งได้ควบเข้ากันหรื อได้โอน
กิจการทั้งหมดให้แก่กนั
8. การรับคืนสิ นค้าที่ชาํ รุ ดบกพร่ อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง
9. การลดราคาสิ นค้าหรื อบริ การซึ่งผิดข้อกําหนดที่ตกลงกัน
10. หนี้สูญ ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

อ้ างอิง จากหนังสื อการบัญชี การเงิน ผู้แต่ ง อรุณี อย่ างธารา อรสา วีระประดิษฐ์ สุ พชิ ญ์ ชญา
เหล่ าธรรมทัศน์ และวิภาดา ตันติประภา
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบัญชี
การบัญชี คื อ การคัดเลื อก การจดบันทึ ก การจําแนก การสรุ ปผล และอี กอย่างหนึ่ ง คื อ
รายงานงบการเงิน โดยใช้หน่วยเป็ นเงินตรา รวมถึงการแปลความหมายของรายงานเกี่ยวกับการเงิน
ดังกล่าวเพื่อนําไปใช้ในการตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง
ดังนั้นจึงพอสรุ ปได้วา่ การบัญชี หมายถึง การรวบรวมข้อมูลทางการเงิ นแล้วนํามาบันทึก
จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ และจัดทําเป็ นรายงานทางการเงินต่างๆ เพื่อนําข้อมูลจากรายงานเหล่านั้นไป
ใช้ประโยชน์ในการบริ หารงานและตัดสิ นใจ

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั กลุ่ม แอดวานซ์ รี เสิ ร์ช จํากัด ที่อยูเ่ ลขที่27 ถนนเจริ ญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลอง
สาน กรุ งเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02 439 4600

หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล : 010553006282

รู ปที่3.1 แผนที่บริ ษทั
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3.2 ลักษณะประกอบการ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษ ัท กลุ่ ม แอดวานซ์ รี เสิ ร์ช จํากัด และบริ ษ ัท ในเครื อ เป็ นกลุ่ ม บริ ษ ัท ชั้น นํา ของไทย ที่
ให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสาร และความรู ้ รวมถึงบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอัน
ทันสมัย และครบวงจร เพื่อช่ วยเสริ มสร้ างศักยภาพให้บุ คลากร หน่ วยงาน และองค์กรต่างๆ ในการ
ตัดสิ นใจทางธุ รกิจ ตลอดจนวิเคราะห์ และบริ หารฐานข้อมูลอันทรงคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
นางสุ ปรานี มีพนั ลม
(หัวหน้าแผนกบัญชี)

นางสาวเมธารัศม์ ชะลอเดช

นางสาวพเยาว์ ขําทิพย์

(รองหัวหน้าแผนกบัญชี)

(รองหัวหน้าแผนกบัญชี)

นางสาวมัณฑนา ตันสูงเนิน

นางสาวเยาวภา พงศ์พิชญ์พทิ กั ษ์

นางสาวสมฤทัย แซ่โง้ว

(พนักงานบัญชี)

(พนักงานบัญชี )

(พนักงานบัญชี )

รู ปที่3.2 แผนผังการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับ
- ตําแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี
- ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย การบันทึกตั้งค่าใช้จ่ายในระบบOracle ตรวจใบเสร็ จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี เก็บเอกสารชุดจ่าย ตรวจภาษีซ้ือ/ภาษีขาย ทําสมุดรายวันทัว่ ไป ทําสมุดรายวัน
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
- นางสาว พเยาว์ ขําทิพย์

ตําแหน่ง พนักงานบัญชี

- นางสาว มัณฑนา ตั้นสู งเนิน

ตําแหน่ง พนักงานบัญชี

3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
- ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง วัน 31 สิ งหาคม พ.ศ.2562
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.รวบรวมข้อมูลโครงงาน
2.วิเคราะห์ขอ้ มูล
3.เขียนหัวข้อโครงงาน
4 .จั ด ทํ า โ ค ร ง ง าน แ ล ะ
เอกสารประกอบ
5.นําเสนอโครงงาน

14 พ.ค. มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62
62

ก.ย.62

ต.ค.62
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ระยะเวลา
สั ปดาห์ ที่ 1
สัปดาห์ ท่ ี 2
สัปดาห์ ท่ ี 3
สัปดาห์ ท่ ี 4
สัปดาห์ ท่ ี 5
สัปดาห์ ท่ ี 6
สัปดาห์ ท่ ี 7
สัปดาห์ ท่ ี 8
สัปดาห์ ท่ ี 9
สัปดาห์ ท่ ี 10
สัปดาห์ ท่ ี 11
สัปดาห์ ท่ ี 12
สัปดาห์ ท่ ี 13
สัปดาห์ ท่ ี 14
สัปดาห์ ท่ ี 15
สัปดาห์ ท่ ี 16

รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ
เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับเอกสารที่ ตอ้ งตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสาร จัดเรี ยง
เอกสารเข้าแฟ้ ม
ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารชุดจ่าย เรี ยงเอกสารตามเลข Invoice
บันทึกข้อมูลภาษีซ้ื อ ภาษีขายลงในโปรแกรม Oracle
ตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice จัดเรี ยงเลขที่เช็คสั่งจ่าย
ที่ถูกส่ งมาจากแผนกการเงิน
ตรวจสอบเอกสาร ภงด.1,3,50,53 ภพ.30
ตรวจสอบและจัดเก็บใบหักภาษี ณ. ที่จ่าย บันทึกข้อมูลลงใน Excel
พิมพ์ Report ออกมาแนบเอกสารใบหักภาษี ณ.ที่จ่ายในแต่ละเดือน
ตรวจสอบและจัดเก็บใบหักภาษี ณ. ที่จ่าย บันทึกข้อมูลลงใน Excel
พิมพ์ Report ออกมาแนบเอกสารใบหักภาษี ณ.ที่จ่ายในแต่ละเดือน
ตรวจสอบและจัดเก็ บเอกสารชุ ดจ่าย เรี ยงเอกสารตามเลข Invoice
จัดเก็บเข้าตูเ้ อกสารตามบริ ษทั
นําเอกสารในตูม้ าจัดเรี ยงตามเลข Invoice ตามปี คัดแยกเอกสารทํา
แฟ้ มกระดาษ เก็บเข้าคลังเอกสาร
นําเอกสารในตูม้ าจัดเรี ยงตามเลข Invoice ตามปี คัดแยกเอกสารทํา
แฟ้ มกระดาษ เก็บเข้าคลังเอกสาร
นําเอกสารในตูม้ าจัดเรี ยงตามเลข Invoice ตามปี คัดแยกเอกสารทํา
แฟ้ มกระดาษ เก็บเข้าคลังเอกสาร
บันทึกข้อมูลของบริ ษทั ย่อยลงในโปรแกรม Express
ตรวจใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เก็บเอกสารชุ ดจ่าย ตรวจภาษีซ้ื อ/
ภาษีขาย ทําสมุดรายวันทัว่ ไป ทําสมุดรายวัน
เก็บใบกํากับภาษีเข้าแฟ้ ม เรี ยงตามบริ ษทั
เก็บเอกสารของปี 2018 เข้าคลังเอกสาร
บัน ทึ ก ข้อ มู ล ภาษี ซ้ื อ ภาษี ข ายลงในโปรแกรม Oracle ตรวจสอบ
ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ Invoice จัดเรี ยงเลขที่เช็คสั่งจ่ายที่ถูกส่ งมา
จากแผนกการเงิน
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3.8อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- เครื่ องถ่ายเอกสาร
- เครื่ อง Printer
3.8.2 ซอฟต์แวร์
- โปรแกรม Microsoft Office Word2007
- โปรแกรม Microsoft Office Excel2007
- โปรแกรม Oracle

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงานตามโครงงาน
รายละเอียดโครงงาน
ระบบบัญชีลูกหนี้ ของบริ ษทั กลุ่มแอดวานซ์ รี เสิ ร์จ จํากัด มีข้ นั ตอนและกระบวนการรับชําระ
หนี้ค่าบริ การการจดโดเมน โดยใช้โปรแกรม Oracle ในการบันทึกบัญชี แผนกบัญชีดา้ นบัญชีลูกหนี้มี
วิธีการปฏิบตั ิงานดังนี้ รับเอกสารใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่ถูกส่ งมาจากแผนกสิ นเชื่อ ตรวจสอบความถูก
ต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนจัดส่ งให้ลูกค้า การตั้งหนี้ในระบบ คัดแยกเอกสารตามบริ ษทั การบันทึก
ข้อมูลการรับชําระหนี้ การบันทึกข้อมูลภาษีขาย ตรวจสอบใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี กระทบยอด
จํานวนเงินในระบบบัญชีลูกหนี้ ตรวจสอบและนําส่ งรายงานภาษีขาย การเก็บเอกสารชุดรับเงิน การ
เก็บแฟ้ มเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ลูกค้าตกลงเรื่ องการทําสัญญาซื้อบริ การโดยผ่านพนักงานขาย
แผนกสิ นเชื่อเปิ ดบิลเพื่อเรี ยกเก็บค่าบริ การการจดโดเมน กับลูกค้า
แผนกสิ นเชื่อส่ งเอกสารวางบิลให้กบั แผนกบัญชี แผนกบัญชีทาํ การวางบิลกับลูกค้า
ลูกค้าทําการจ่ายชําระค่าบริ การ โดยลูกค้าสามารถจ่ายชําระได้ท้ งั เงินสดและเงินเชื่ อจาก
การวางบิล
ลูกค้าทําการออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กบั ทางบริ ษทั โดยหักเป็ นค่าบริ การ 3%
แผนกบัญชีบนั ทึกข้อมูลการรับชําระหนี้ บันทึกข้อมูลภาษีขาย
หลังจากรับชําระหนี้เรี ยบร้อยแล้ว แผนกการเงินจะทําใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ส่ งให้
ลูกค้า แผนกบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
แผนกบัญชี ตรวจสอบและนําส่ งรายงานภาษีขายในสิ้ นเดือน
เก็บรวบรวมและตรวจสอบเอกสารชุดรับเงิน จากนั้นเก็บเข้าแฟ้ ม
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ขั้นตอนกระบวนการปฏิบตั ิงานระบบบัญชีลูกหนี้ของบริ ษทั กลุ่มแอดวานซ์ รี เสิ ร์จ จํากัด
4.1 การทําสั ญญาและออกใบแจ้ งหนี้
ลูกหนี้ เกิดขึ้นหลังจากการตกลงทําสัญญาร่ วมกันระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั ทําสัญญาเรี ยบร้ อย
แล้วแผนกสิ นเชื่ อออกเอกสารใบแจ้ง หนี้ เพื่ อเรี ย กเก็บ ค่า บริ ก ารการจดโดเมนกับ ลู ก ค้า โดยลู ก ค้า
สามารถเลือกได้วา่ จะทําการชําระค่าบริ การเป็ นรายเดือนหรื อชําระเป็ นรายปี
แผนกสิ นเชื่อส่ งเอกสารวางบิลให้กบั แผนกบัญชีเพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง แผนกบัญชี
ทําการส่ งเอกสารไปวางบิลกับลูกค้า

รู ปภาพ 4.1 ภาพตัวอย่างเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ส่งไปให้ลกู ค้า
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4.2 การรับชํ าระหนี้
เงินสด – เป็ นการขายบริ การ ลูกค้าสามารถชําระเป็ นเงินสด หรื อ โอนเข้าบัญชี
ตัวอย่าง วิธีการบันทึกบัญชี กรณี ขายเงินสด
Dr. เงินสด / เงินฝากธนาคาร
Cr. รายได้จากการให้บริ การ

xx
xx

เงินเชื่ อ– เป็ นการขายบริ การ ให้กบั ลูกค้าที่มีการกําหนดวันในการชําระเงินภายหลังจากการ
ให้บริ การลูกค้า ระยะเวลาในการชําระทางบริ ษทั และทางลูกค้าจะทําการตกลงกันว่าจะให้เครดิตแก่
ลูกค้าได้ระยะเวลาเท่าไร ส่ วนการชําระเงินนั้นก็ตอ้ งมีการตกลงว่าจะชําระแบบไหน
ตัวอย่างการชําระเงิน เช่น
-

ชําระแบบโอนเงินเข้าบัญชี

- ชําระแบบวางบิลรับเช็ค
หลังจากทําการวางบิล ลูกค้าต้องทําการชําระหนี้ภายในวันและเวลาที่กาํ หนดตามที่ตกลงกันไว้
อาจมีการให้เครดิตกับลูกค้า 30 วัน ทางบริ ษทั จึงไปรับเช็คจากลูกค้า นําเช็คมาบันทึกเข้าระบบ แล้วส่ ง
เอกสารไปให้ลูกค้าว่าทางบริ ษทั ได้รับเช็คเรี ยบร้อยแล้ว
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4.3 ลูกค้ าออกใบหักภาษี ณ ทีจ่ ่ ายให้ บริษัท
บริ ษทั จะได้รับเอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ในวันที่ลูกค้าจ่ายชําระหนี้ โดยหักเป็ นค่าบริ การ 3%

รู ปภาพ 4.2 ตัวอย่างใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ลูกค้าออกให้กบั ทางบริ ษทั
ข้ อมูลทีต่ ้ องตรวจสอบ
1. ชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษทั
2. เลข Invoice ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
3. เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
4. จํานวนเงิน
5. วันที่ทาํ การหักภาษี ณ ที่จ่าย
การเก็บใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องตรวจสอบรายละเอียดข้างต้นให้ครบถ้วน แยกฉบับจริ งกับ
สําเนาออกจากกัน เขียนเลข Invoice ไว้ในตัวจริ ง นําเอกสารตัวจริ งมาบันทึกลงในตาราง Excel เรี ยงใบ
หัก ณ ที่จ่ายตามเลข Invoice
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4.4 จัดทําและตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
หลังจากรับชําระหนี้เรี ยบร้อยแล้ว แผนกการเงินจะทําใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ส่ งให้ลูกค้า
แผนกบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

รู ปภาพ 4.3 ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
ข้ อมูลทีต่ ้ องตรวจสอบ
1. ชื่อ ที่อยู่ ของลูกค้า
2. เลข Invoice ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
3. จํานวนเงินก่อนVAT และหลังVAT
4. เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
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4.5 การบันทึกข้ อมูลภาษีขาย
ขั้นตอนแรกหลังจากเปิ ดโปรแกรม Oracle ขึ้นมาให้กดเลื อกบริ ษทั ที่จะเข้าไปบันทึ กข้อมูล
จากนั้นให้เลือก Enter Journals เพื่อสร้างแฟ้ มข้อมูลที่ตอ้ งการบันทึก

รู ปภาพ 4.4 ขั้นตอนแรกในการเข้าสู่ ระบบ Oracle
ขั้นตอนต่อมา ต้องตรวจสอบชื่อของแฟ้ มข้อมูลที่จะทําการบันทึกว่าเลขรันนิ่งของเดือนที่จะทํา
การบันทึกข้อมูลถูกรันไปถึงเลขไหนแล้ว เพื่อป้ องกันการตั้ง Batch Name ซํ้า

รู ปภาพ 4.5 การตรวจสอบเลขลําดับของแฟ้ มเอกสาร
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ใส่ Batch และเดือนที่ตอ้ งการบันทึกข้อมูล จากนั้นกด Jounals

รู ปภาพ 4.6 การใส่ ขอ้ มูล Batch และเดือนที่ตอ้ งการบันทึกข้อมูล
ทําการบันทึกบัญชี โดยเริ่ มจากการใส่ Batch Name ตามที่ได้ต้งั ไว้ก่อนหน้า ใส่ วนั ที่ คําอธิ บาย
รายการ ใส่ เลขบัญชี และยอดเงินตามเอกสารภาษีขาย

รู ปภาพ 4.7 ขั้นตอนในการบันทึกบัญชีภาษีขาย
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หลังใส่ ขอ้ มูลครบถ้วน ทําการบันทึกข้อมูลโดยการกดที่รูปปุ่ มบันทึก

รู ปภาพ 4.8 การกดบันทึกข้อมูล
4.6 การดึงข้ อมูลมาพิมพ์
หลังจากทําการบันทึกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ต้องทําการดึงข้อมูลในระบบออกมาพิมพ์ โดยไปที่
View -> Requests -> Submit a new -> OK

รู ปภาพ 4.9 ขั้นตอนการดึงข้อมูลที่บนั ทึกไว้มาพิมพ์
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ใส่ ชื่อ Supplier และ Batch ที่ตอ้ งการพิมพ์ จากนั้นกด OK

รู ปภาพ 4.10 ขั้นตอนการใส่ ชื่อข้อมูลที่จะนํามาพิมพ์
รอจนกว่าข้อมูลจะประมวลผลเสร็ จและ Status เปลี่ยนเป็ นสี เทา จากนั้นกด View Output

รู ปภาพ 4.11 ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล
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บันทึกข้อมูลและตั้งชื่อไฟล์งานตาม Batch ที่ต้งั ไว้ในข้างต้นเพื่อง่ายต่อการหาไฟล์งานเวลาสั่ง
พิมพ์

รู ปภาพ 4.12 การบันทึกข้อมูลลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์
4.7 ตรวจสอบรายงานภาษีขาย

รู ปภาพ 4.13 ตัวอย่างเอกสารรายงานภาษีขาย
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ข้ อมูลทีต่ ้ องตรวจสอบ
1.เลข Invoice รายงานภาษีขาย
2.ชื่อบริ ษทั ลูกค้า
3.จํานวนเงิน
4. จํานวนเอกสาร
การตรวจสอบรายงานภาษี ข ายต้องตรวจสอบรายละเอี ย ดให้ค รบถ้ว น จากนั้นเซ็ น ชื่ อ รั บ
เอกสาร นําเอกสารรายงานภาษีขายมาบันทึกข้อมูลลงใน Excel เรี ยงเอกสารตามเลข Invoice เก็บเข้า
แฟ้ มภาษีขาย
4.8 การเก็บเอกสารชุ ดรับเงิน

รู ปภาพ 4.14 ตัวอย่างเอกสารชุดรับเงิน
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ข้ อมูลทีต่ ้ องตรวจสอบ
1. ชื่อ ที่อยู่ ของลูกค้า
2. เลข Invoice เอกสารชุดรับเงิน
3. จํานวนเงินก่อนVAT และหลังVAT
4. ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
5. ใบวางบิล
การตรวจสอบและเก็บเอกสารชุ ดรั บเงิ น ต้องตรวจสอบรายละเอี ยดข้างต้นให้ครบถ้วน ดึ ง
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษีตวั จริ งออกและเก็บสําเนาแนบไว้เหมือนเดิม ใบวางบิลให้ดึงไปไว้หลังสุ ด
ชองเอกสารชุ ดรับเงิน ใบรับวางบิล(ใบสี ส้ม)ให้นาํ มาแนบคู่กบั ใบรับวางบิล(สี ฟ้า) หลังจากตรวจสอบ
ครบแล้วให้นาํ เก็บเข้าแฟ้ ม เรี ยงตามเลข Invoice
4.9 การเก็บแฟ้มเอกสาร
หลังจากตรวจสอบความเรี ย บร้ อยของเอกสารแล้ว เราต้องนํา เอกสารมาจัดเรี ยงตามเลขที่
Invoice จัดใส่ แฟ้ มให้เรี ยบร้ อย ส่ วนเอกสารของปี ที่ แล้วที่ก รมสรรพากรตรวจเรี ยบร้ อยแล้ว ให้นาํ
เอกสารมาเข้าเล่มแฟ้ มกระดาษ เก็บใส่ กล่องแยกตามประเภทของเอกสารจากนั้นเก็บเข้าคลังเอกสาร ถ้า
แฟ้ มเอกสารมีการชํารุ ด ต้องทําการเปลี่ยนแฟ้ มและเขียนสันแฟ้ มใหม่ให้เรี ยบร้อย

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะโครงงาน
การปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั กลุ่มแอดวานซ์ รี เสิ ร์ช จํากัด และบริ ษทั ในเครื อ การทําโครงงานครั้งนี้
ผูจ้ ดั ทํามุ่งศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี ดา้ นลูกหนี้ เพื่อจะได้เรี ยนรู ้การบันทึกบัญชีซ้ื อ-ขาย และ วิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการบันทึกบัญชี ซ้ื อ-ขาย ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้าน
ดังต่อไปนี้
5.1.1 ประโยชน์ ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ
1. ช่วยแบ่งเบาภาระให้พนักงานบัญชีทาํ ให้งานเสร็ จเร็ วมากขึ้น
2. ผูจ้ ดั ทํามีความรู ้และเข้าใจในเรื่ องการทําบัญชีดา้ นลูกหนี้มากขึ้น
5.1.2 ข้ อจํากัดหรือปัญหาของโครงงานสหกิจศึกษา
1. ปั ญหาความล่าช้าของการทํารายงาน เนื่ องจากขาดข้อมูลในการจัดทําและพนักงานที่ปรึ กษา
ไม่มีเวลาว่างในการให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
2. ขาดความเข้าใจในการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา เนื่องจากผูจ้ ดั ทําไม่มีประสบการณ์ในการ
ทําโครงงานสหกิจ
5.1.3 ข้ อเสนอแนะของโครงงาน
1. ควรมี การจดบันทึกขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานเพื่อลดความผิดพลาดในการนําข้อมูลมาจัดทํา
โครงงานสหกิจ
2. ควรศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและปรึ กษาอาจารย์ พนักงานพีเ่ ลี้ยงเกี่ยวกับเนื้อหาการจัดทํา
โครงงานสหกิจ
5.2 สรุปผลและข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.1 ประโยชน์ ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ
1. สามารถนําความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนมาใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
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2. มีความรับผิดชอบมากขึ้น
3. สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
4. ช่วยให้การทํางานประสบความสําเร็ จและรวดเร็ วมากขึ้น
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ผูจ้ ดั ทําไม่มีทกั ษะและความชํานาญในการใช้โปรแกรม Oracle และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบตั ิงาน
2. การจัดเก็บเอกสารของบริ ษทั ไม่เป็ นระเบียบ อาจทําให้เอกสารสู ญหายหรื อใช้เวลาในการ
ค้นหาเอกสารล่าช้า
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. บริ ษทั ควรมี การจัดอบรมให้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ วิธีการใช้โปรแกรม Oracle และโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน
2. บริ ษทั ควรจัดเก็บเอกสารให้เป็ นระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อเอกสารและสะดวก
ต่อการนํามาใช้งาน
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ระบบบัญชีลูกหนี้ Account Receivable System
นางสาว อมรรัตน์ ยศศิริ
ภาควิชาการบัญชี คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม
Email : Amornrat_yot@siam.edu

บทคัดย่ อ
บริ ษทั กลุ่มแอดวานซ์ รี เสิ ร์ช จํากัด

ผู ้จ ัด ทํา จึ ง ได้ เสนอโครงงานสหกิ จ ศึ ก ษา
ภายใต้ หัวข้อเรื่ อง ระบบบัญชีลูกหนี้

และบริ ษทั ในเครื อ เป็ นกลุ่มบริ ษทั ชั้นนําของ

โครงงานดัง กล่ า วสามารถอธิ บ าย

ไทย ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นข้อ มู ล ข่ า วสาร และ

และสรุ ป เนื้ อหา ขั้น ตอนการปฏิ บ ตั ิ งาน ใน

ความรู ้ ร วมถึ ง บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งด้ว ย

การจัด ทํ า บั ญ ชี แ ละการบั น ทึ ก บั ญ ชี ด้ า น

เทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย และครบ

ลูกหนี้ ซึ่ งผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าโครงงาน

วงจร เพื่อช่วยเสริ มสร้างศักยภาพให้บุคลากร

สหกิจศึกษานี้จะเป็ นประโยชน์ สําหรับผูท้ ี่จะ

หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในการตัดสิ นใจ

นําไปศึกษาต่อเพิ่มเติม รวมทั้งเป็ นประโยชน์

ทางธุ ร กิ จ ตลอดจนวิ เคราะห์ และบริ ห าร

ในการที่ จะนําความรู ้ ที่ ได้รับ ไปปรั บ ใช้ใน

ฐานข้อ มู ล อัน ทรงคุ ณ ค่ า ให้ เกิ ด ประโยชน์

การปฏิ บ ัติ งานด้า นวิช าชี พ บัญ ชี ใ นอนาคต

สู งสุ ด

ต่อไป
จากการเข้าร่ วมปฏิ บตั ิ งานโครงการ

สหกิ จ ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย สยาม ณ บริ ษ ัท
กลุ่ ม แอดวานซ์ รี เสิ ร์ ช จํา กัด ในตํา แหน่ ง
ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี โดยได้รับมอบหมายให้
ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ใ นด้ า นการ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
บัญชี ลูกหนี้ ได้แก่ การบันทึกบัญชี ต้ งั หนี้ ใน
โปรแกรม Oracle จัด ทํ า ใบเสร็ จ รั บ เงิ น /
ใบกํา กับ ภาษี เก็ บ เอกสารชุ ด รั บ เงิ น ตรวจ
ภาษี ซื้ อ/ภาษี ขาย ทํ า สมุ ด รายวัน ทั่ ว ไป

Abstract
Advanced Research Group
Company Limited and its subsidiaries "AR
Group" is Thailand's leading information
and knowledge provider offering fully
integrated information resources associated
with state-of-the-art information technology
to enhance the potential of individuals,
businesses and organizations in making
informed decision, analyzing and managing
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valued information to achieve the
best and most beneficial outcome.
The author attended in a
cooperative educational project at Advanced
Research Group Company Limited in the
position of assistant accountant, the
researcher resigned to save data in account
receivable using Oracle program, preparing
receipts and tax invoices, keeping receipt
document, checking tax, and creating
general journal. Thus, the researcher decided
to do cooperative educational project on the
topic of the Account Receivable System.
This project can describe and
conclude processes in managing accounts
and saving account receivable. The
researcher hopes that this cooperative
educational project will benefit to those who
are interested in and apply the knowledge in
their future career.
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน

ขอบเขตของโครงงาน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. ศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ทํ า
บัญชีลูกหนี้ของบริ ษทั กลุ่มแอด
วานซ์ รี เสิ ร์ช จํากัด
2. ศึ ก ษาขั้น ตอนการจัดทําใบวาง
บิลและการรับชําระเงิน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การจัด ทําโครงงานเล่ ม นี้ ได้ท าํ การ
ปฏิ บ ัติ ง านและรวบรวมข้อ มู ล ในช่ ว ง
เดือน พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ.2562
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ผูท้ ี่สนใจศึกษาเรื่ องการบันทึกบัญชี
ด้านลู กหนี้ สามารถที่ จะนํารายงาน
เล่ ม นี้ ไ ปเป็ นตัวอย่างในการทํางาน
หรื อในการศึกษาต่อไป
2. มี ค วามพร้ อ มก่ อ นที่ จ ะทํา งานจริ ง
หลังจากนี้

เพื่ อ ศึ ก ษาขั้น ตอนการบัน ทึ ก บัญ ชี
ด้านลูกหนี้

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการจ่ า ยชํ า ระ
ค่าบริ การจดโดเมนของลูกค้า

จากการทํางาน การสัมภาษณ์พนักงานที่

เพื่อศึกษาและตรวจสอบขั้นตอนการ
รับเช็คของลูกค้า

(1) ศึกษาและคัดเลือกหัวข้อรายงานที่สนใจ
ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน รวมถึง
แหล่งข้อมูลความรู ้ต่างๆเพื่อศึกษาและทํา
ความเข้าใจในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทํารายงาน
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(2) วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการ
ปฏิบตั ิงานและจากแหล่งความรู ้ต่างๆ เพื่อทํา

2. ผูจ้ ดั ทํามีความรู ้และเข้าใจในเรื่ อง
การทําบัญชีดา้ นลูกหนี้มากขึ้น

ความเข้าใจในเอกสาร เพื่อนําข้อมูลเหล่านั้น
มาใช้ในการจัดทํารายงาน
(3) ออกแบบขั้นตอนการทํารายงาน

ข้ อจํากัดหรือปั ญหาของโครงงาน
1. ปั ญ หาความล่ า ช้ า ของการทํ า

โดยการจัดเรี ยงเนื้อหาในแต่ละขั้นตอนการ

รายงาน เนื่ องจากขาดข้อมูลในการจัดทําและ

ทํางาน

พนั ก งานที่ ป รึ ก ษาไม่ มี เวลาว่ า งในการให้
(4) ดําเนินการจัดทํารายงาน และ

รวบรวมรายละเอียดของเนื้อหาข้อมูล
ตามลําดับความสําคัญ
(5) สรุ ปผลโครงงานดําเนิ นการ
ติดตามผลงานและข้อเสนอแนะของรู ปแบบ
โครงงาน
สรุปผลการปฏิบัติโครงงานสหกิจศึกษา
การปฏิ บ ัติ ง านที่ บริ ษ ัท กลุ่ ม แอด
วานซ์ รี เสิ ร์ช จํากัด และบริ ษ ทั ในเครื อ การ
ทําโครงงานครั้ งนี้ ผูจ้ ดั ทํามุ่ ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ
การจัดทําบัญ ชี ด้านลู ก หนี้ เพื่ อจะได้เรี ย นรู ้
ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี ซื้ อ -ข าย แล ะ วิ ธี ก าร
ตรวจสอบข้อมูลปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
บันทึ กบัญชี ซ้ื อ-ขาย ส่ งผลให้เกิ ดประโยชน์
ในหลายๆด้านดังต่อไปนี้
ประโยชน์ ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ
1. ช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระให้ พ นั ก งาน
บัญชีทาํ ให้งานเสร็ จเร็ วมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
2. ขาดความเข้ า ใจใน การจั ด ทํ า
โครงงานสหกิ จศึ กษา เนื่ องจากผูจ้ ดั ทําไม่มี
ประสบการณ์ในการทําโครงงานสหกิจ
ข้ อเสนอแนะของโครงงาน
1. ควรมี ก ารจดบัน ทึ ก ขั้น ตอนการ
ปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อลดความผิ ด พลาดในการนํา
ข้อมูลมาจัดทําโครงงานสหกิจ
2. ควรศึ ก ษา ค้น คว้าข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม
และปรึ กษาอาจารย์ พนักงานพี่เลี้ ยงเกี่ ยวกับ
ก า ร จั ด ทํ า โ ค ร ง ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า
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ข้ อสรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.สามารถนําความรู ้ที่ได้มาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง
2.มีความรับผิดชอบมากขึ้น
3.สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เป็ น
อย่างดี
4.ช่วยให้การทํางานประสบ
ความสําเร็ จและรวดเร็ วขึ้น
ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ผู ้ จ ั ด ทํ า ไม่ มี ทั ก ษ ะแล ะความ
ชํ า นาญในการใช้ โ ปรแกรม Oracle และ
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน
2. การจัดเก็บเอกสารของบริ ษ ทั ไม่
เป็ นระเบี ยบ อาจทําให้เอกสารสู ญหายหรื อ
ใช้เวลาในการค้นหาเอกสารล่าช้า
ข้ อเสนอแนะงานสหกิจศึกษาหรือการจัดทํา
รายงานสหกิจศึกษา
1. บ ริ ษั ท ควรมี ก ารจั ด อบรมให้
ความรู้ เกี่ ย วกับ วิธี ก ารใช้โ ปรแกรม Oracle
และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน
2. บริ ษ ัท ควรจัดเก็บ เอกสารให้เป็ น
ระเบี ย บเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ยหายต่ อ
เอกสารและสะดวกต่อการนํามาใช้งาน

กิตติกรรมประกาศ

การที่ผูจ้ ดั ทําได้มาปฏิ บตั ิ งานสหกิ จ
ศึกษา ณ บริ ษทั กลุ่มแอดวานซ์ รี เสิ ร์ช จํากัด
เจริ ญ นคร ตั้งแต่ วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562
ถึ งวัน ที่ 30 สิ ง หาคม 2562 ส่ งผลให้ ผูจ้ ดั ทํา
ได้รับ ความรู ้ และประสบการณ์ ต่างๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการเรี ยนและการปฏิ บตั ิงานใน
อนาคต เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ั ติ ง านตํา แหน่ ง
นั ก ศึ ก ษาฝึ กงานผู ้ช่ ว ยฝ่ ายบัญ ชี ณ บริ ษ ัท
กลุ่ ม แอดวานซ์ รี เสิ ร์ ช จํา กั ด เจริ ญนคร
สามารถนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบ
อาชี พในอนาคตโดยได้รับความร่ วมมื อจาก
บริ ษ ัท กลุ่ ม แอดวานซ์ รี เสิ ร์ ช จํา กัด เจริ ญ
นคร ได้สอน ได้เรี ยนรู ้ งาน และปั ญหาที่ พบ
ในการทํางานในแผนกต่างๆ จึ งขอขอบคุ ณ
มา ณ ที่น้ ี และสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1.คุณ พเยาว์ ขําทิพย์
ตําแหน่ง พนักงานที่ปรึ กษา
2.คุณ เยาวภา พงศ์พิชญ์พิทกั ษ์
ตําแหน่ง พนักงานบัญชี
3.คุณ มัณฑนา ตันสู งเนิน
ตําแหน่ง พนักงานบัญชี
4.อาจารย์ วิ ร ากานต์ เทวิ น ภิ บ าล
พันธุ์ อาจารย์ที่ปรึ กษา
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่าน
ที่ให้คาํ แนะนําช่วยเหลือในการจัดทํารายงาน
ผู ้จ ัด ทํา ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูล
และเป็ นที่ปรึ กษาในการทํารายงานฉบับนี้จน
เสร็ จ สมบู ร ณ์ ต ลอดจนให้ ก ารดู แ ลและให้
ความเข้า ใจกับ ชี วิต ของการทํางานจริ ง ซึ่ ง
คณะผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ
ที่น้ ีดว้ ย
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