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บทคัดย่อ 

 การจดัท าบญัชี เป็นส่ิงจ าเป็นของธุรกิจเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของทุกธุรกิจท่ีท าการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ไม่วา่จะเป็น บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชน หรือหา้งหุน้ส่วน ตามกฎหมายธุรกิจใดท่ีท าการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตอ้งท าบญัชี ท างบการเงิน เสียภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  
การจดัท าบญัชีจึงมีความจ าเป็นอยา่งมากในบริษทัทุกบริษทั จากการท่ีผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจท่ี                   
บริษทั ทวีผล กรุ๊ป จ ากดั ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้วิธีการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี Express โปรแกรมน้ี
เป็นการบนัทึกขอ้มูลรายการทางธุรกิจต่างๆของบริษทั ประกอบไปดว้ย รายการซ้ือเป็นเงินสด-เงินเช่ือ 
รายการขายเป็นเงินสด-เงินเช่ือ รายการรับช าระหน้ี รายการจ่ายช าระหน้ี การรับเงินมดัจ า การจ่ายเงินมดัจ า 
การตดัเงินมดัจ า รายการค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

 จากการจดัท ารายงานสหกิจเล่มน้ี ท าใหผู้จ้ดัท าสามารถบนัทึกรายการซ้ือเป็นเงินสด-เงินเช่ือ 
รายการขายเป็นเงินสด-เงินเช่ือ รายการรับช าระหน้ี รายการจ่ายช าระหน้ี การรับเงินมดัจ า การจ่ายเงินมดัจ า 
การตดัเงินมดัจ า รายการค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ
รายงานเล่มน้ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูท่ี้ก  าลงัจะเร่ิมใชโ้ปรแกรม Express ไดศึ้กษาท าความเขา้ใจก่อนเร่ิมใช้
งานจริง อีกทั้งยงัมีประโยชน์แก่นกัศึกษาท่ีก าลงัจะเร่ิมฝึกงาน ไดเ้รียนรู้วิธีการใชโ้ปรแกรม Express 

เบ้ืองตน้เพื่อเป็นความรู้ในการปฏิบติังานฝึกงานไดอ้ยา่งราบร่ืน 

ค าส าคัญ : การบญัชี / การจดัท าบญัชี / โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี EXPRESS 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

        ในปัจจุบัน ระบบบญัชีท่ีน ำมำใช้ในกำรค ำนวณยอดรำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของกิจกำรได้มีกำร

ปรับเปล่ียนจำกเดิมเป็นอย่ำงมำก สมยัก่อนไดจ้ดัท ำบญัชีเพื่อน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินหรือ เพื่อค ำนวณ

เสียภำษีนั้น ผูท้  ำบญัชีอำจใชวิ้ธีกำรบนัทึกในกระดำษเพื่อค ำนวณยอดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้น แต่ในปัจจุบนั

กำรท ำบญัชีได้มีขั้นตอนกำรพฒันำเป็นอย่ำงมำก โดยไดน้ ำระบบคอมพิวเตอร์เขำ้มำช่วย และมีกำรจดัท ำ

โปรแกรมเก่ียวกับบัญชีเข้ำมำใช้ เพื่อควำมสะดวกในกำรบันทึกรำยกำร และกำรเขียนโปรแกรมท่ี

ประยุกตใ์ชก้บังำนบญัชีนั้นมีหลำกหลำยโปรแกรม มีกำรพฒันำทั้งกิจกำรขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำด

ใหญ่ เพื่อควำมสะดวกในกำรใชง้ำน ร่วมทั้งกำรซ้ือขำยสินคำ้ในปัจจุบนั ก็มีหลำกหลำย เช่น ช้ือขำยเป็นเงิน

สด เงินเช่ือ ผ่อนช ำระ หรือใช้บตัรเครดิต  และผูท่ี้เป็นเจ้ำของกิจกำรในปัจจุบันด ำเนินธุรกิจก็ตอ้งกำรท่ี

ทรำบรำยได ้ค่ำใชจ่้ำย และนวนเงินท่ีตนจะตอ้งเสียภำษีในแต่ละเดือน บำงคนไม่มีควำมรู้พอก็จะใชว้ิธีกำร

จำ้งส ำนักงำนบญัชีช่วยในกำรท ำบญัชีให้ ซ่ึงกลุ่มผูจ้ดัท ำโครงงำนไดไ้ปฝึกปฏิบติังำนท่ีบริษทั ทวีผล กรุ๊ป 

จ ำกัด และได้ปฏิบัติกำรลงบัญชีโดยใช้ โปรแกรม Express ซ่ึงมองว่ำหำกเจ้ำของกิจกำรได้ท ำกำรศึกษำ

โปรแกรมดงักล่ำวแลว้ ก็น่ำจะท ำกำรบนัทึกบญัชีเองได ้ 

 จำกอุปสรรและปัญหำดงักล่ำวกลุ่มผูจ้ดัท ำโครงงำนจึงไดศึ้กษำวิธีกำรบนัทึกรำยกำรในโปรแกรม 

Express  และน ำมำเล่นเป็นบทสรุป เพื่อเป็นคู่มือ ประกอบกำรบนัทึกบญัชีแบบง่ำย ส ำหรับเจำ้ของกิจกำรท่ี

สนใจท่ีคิดวำ่จะใชโ้ปรแกรม Express และหวงัวำ่บทสรุปดงักล่ำวจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อเป็นคู่มือใหผู้ท่ี้ใช้โปรแกรมบญัชีส ำเร็จรูป Express  ในกำรบนัทึกรำยกำรบญัชี ดำ้นกำรซ้ือ 

ขำย และช ำระหน้ี 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

          ขอบเขตด้ำนสถำนท่ี   ผูจ้ดัท ำไดป้ฏิบติังำน ณ บริษทั ทวีผล กรุ๊ป จ ำกดั ท่ีอยู่เลขท่ี 304 ถนนเอกชยั 

ต ำบล/แขวง บำงบอน อ ำเภอ/เขต บำงบอน จงัหวงั กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย ์10150 
เบอร์โทรศพัท ์02-4510976 
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          ขอบเขตระยะเวลำ ผูจ้ดัท ำไดป้ฎิบติังำนตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหำคม 2562 

เวลำปฎิบติังำน 8.00 – 17.00น. รวมระยะเวลำในกำรปฎิบติังำนทั้งส้ิน 16 สัปดำห์ 

             ขอบเขตของเน้ือหำ ผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำเก่ียวกบักำรใชโ้ปรแกรมบญัชีส ำเร็จรูป Express  

 ในหวัขอ้เร่ืองกำรบนัทึกขอ้มูลซ้ือสินคำ้  กำรบนัทึกขอ้มูลขำยสินคำ้  กำรบนัทึกขอ้มูลรับช ำระหน้ี กำร

บนัทึกขอ้มูลจ่ำยช ำระหน้ี 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
ผูป้ระกอบกำรท่ีใชโ้ปรแกรมบญัชีส ำเร็จรูป Express  สำมำรถน ำไปปรับหรือน ำไปใชเ้ป็น

แนวทำงในกำรท ำงำนไดใ้นกำรบนัทึกบญัชีซ้ือ ขำย เพื่อท ำกำรน ำส่งภ.ง.ด.30 รับช ำระหน้ี และจ่ำยช ำระหน้ี 
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บทท่ี 2 

รูปแบบการท างานของโปรแกรม EXPRESS 

2.1 การท างานของระบบ 

      โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงบญัชีเพรสนั้นคือกำรรวบรวมระบบบญัชีถึง 12 ระบบเขำ้ดว้ยกนัเป็น

โปรแกรมเพียงโปรแกรมเดียว โดยขอ้มูลนั้นจะมีกำรเช่ือมโยงเขำ้ดว้ยกนัโดยอตัโนมติั ท ำใหข้ั้นตอนในกำร

ท ำงำนนั้นไวขึ้น เพียงท ำกำรบนัทึกขอ้มูลซ้ือ ขำยรำยวนั และโปรแรมนั้นจะน ำขอ้มูลไปบนัทึกในระบบ

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้อง และเรำยงัพิมพร์ำยงำนทุกๆรำยงำนไดโ้ดยทนัที 

2.2 แผนผังการท างานของโปรแกรมEXPRESS 

ไอ.ที.แอดแวนเทจ กล่ำวถึงกำรท ำงำนของโปรแกรมบญัชีExpress ในรูปแบบของแผนผงัและอธิบำยแผนผงั

ออกมำเป็นดงัน้ี 
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จากแผนผังการท างานของโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูปEXPRESS 

กำรท ำงำนของระบบขำยและซ้ือโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงบญัชี เอก็เพรส คือ 

1. ระบบกำรจดัซ้ือสินคำ้และกำรรับสินคำ้ 

2. ระบบควบคุมเจำ้หน้ีและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 

3. ระบบกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้และกำรจองสินคำ้ 

4. ระบบควบคุมลูกหน้ีและรำยไดอ่ืนๆ 

5. ระบบควบคุมสินคำ้คงคลงั 

6. ระบบควบคุมเงินฝำกธนำคำรและเช็ค 

7. ระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย 

8. ระบบบญัชีแยกประเภท 

9. ระบบสินทรัพยถ์ำวร 

10. ระบบวิเครำะห์กำรขำยสินคำ้ 

11. ระบบวิเครำะห์กำรซ้ือสินคำ 

12. ระบบรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล 

ระบบรายงานของโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูเอ็กเพลส 

แบ่งออกเป็นโครงสรา้งหลกัไดด้งันี ้

1. รำยงำนเจำ้หน้ีกำรคำ้ 

2. รำยงำนลูกหน้ี 

3. รำยงำนเช็คจ่ำยและเช็ครับ 

4. รำยงำนสินคำ้คงคลงั 

5. รำยงำนภำษีมูลค่ำเพิ่ม และ ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย 

6. รำยงำนบญัชี 

7. รำยงำนวิเครำะห์กำรขำย 

8. รำยงำนวิเครำะห์กำรซ้ือ 

9. สร้ำงรำยงำนดว้ยตนเอง 

(ที่มา : ไอ.ที.แอดแวนเทจ. โปรแกรมบญัชีส าเรจ็รูป express สืบคน้เมื่อ24 มิถนุายน 2561จาก

http://www.itac.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=223) 
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ข้อดีของโปรแกรม EXPRESSท่ีดีกว่าโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีย่ีห้ออ่ืนๆ 

โปรแกรมบญัชีExpress มีควำมเสถียรมำกกวำ่โปรแกรมบญัชีอ่ืนๆและเป็นท่ีนิยม และโปรแกรมมีควำม

เฉพำะดำ้นหนำ้จอมีควำมน่ำใชง้ำน และคนส่วนใหญ่ตอ้งเคยศึกษำหรือใชโ้ปรแกรมบญัชีส ำเร็จรูปExpress

มำบำ้งแลว้ท ำใหเ้ขำ้ใจกำรใชง้ำนไดอ้ยำ่งง่ำยดำย 
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บทท่ี 3  

รายละเอียดการปฏิบติังาน 

3.ช่ือและที่อยู่ของสถานประกอบการ 

 บริษทั ทวีผล กรุ๊ป จ ากดั 

ท่ีอยู ่เลขท่ี 304 ถนนเอกชยัต าบล/แขวง  บางบอนอ าเภอ/เขต  บางบอนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร
รหสัไปรษณีย ์ 10150เบอร์โทรศพัท ์ 02-4510976 
เวลาท าการ 8:00 – 17:00 วนัจนัทร์-วนัเสาร์ 
3.1 รายละเอยีดและหลกัการให้บริการ 

บรัท ทวีผล กรุ๊ป จ ากดั เป็นส านกังานท่ีไดรั้บรองคุณภาพมาจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ด าเนินธุรกิจดา้นการท าบญัชี,วางระบบบญัชี,ใหค้  าปรึกษาดา้นภาษีอากร โดยใหบ้ริการดว้ยคุณภาพและ

ความรับผิดชอบอยา่งมืออาชีพ 

3.2 รูปแบบองค์กรประกอบด้วย 

บริษทั ทวีผล กรุ๊ป จ ากดั 

ประกอบดว้ย แผนกบญัชี แผนกใหค้ าปรึกษากฏหมาย 

3.3 งานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

✓ รับเอกสารจากแผนกบญัชี 

✓ ตรวจสอบเอกสาร 

✓ ท าการคียข์อมูลในเอกสารลงโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี EXPRESS 

✓ ตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ ภาษีขาย 

✓ ใหห้วัหนา้แผนกตรวจสอบความถูกตอ้ง 

✓ ปร้ินใบรายงานภาษีซ้ือ ภาษีขาย 

✓ ยืน่ VAT ผา่นอินเทอร์เน็ต 
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3.4 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา  

ช่ือ – นามสกุล : นางสาววาสนา  การภกัดี 

ต าแหน่งงาน : หวัหนา้แผนกบญัชี 

3.5 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

    3.5.1      ก าหนดโครงเร่ือง 

                  3.5.2      เก็บขอ้มูลจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                  3.5.3      ศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 

                  3.5.4      ด าเนินการจดัท า 

                  3.5.5      สรุปผลการด าเนินงาน 

 

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

3.5.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล
ของโครงการ  

 

    

 3.5.2 วางแผนการจดัทาโครงการ     

 3.5.3 เสนอโครงการเพื่ออนุมติั     

 3.5.4 จดัทาโครงการตามแผน     

 3.5.5 จดัทารูปเล่มรายงานและ
เอกสารนาเสนอโครงการ 

    

รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการปฎบิัติงาน 
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3.6 อุปการณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

3.6.1 ฮาร์ดแวร์ 

            -คอมพิวเตอร์ 

            -เคร่ืองปร้ิน 

            -เคร่ืองสแกน         

3.6.2 ซอฟตแ์วร์ 

            -โปรแกรม EXPRESS 

            -โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี Express เบ้ืองต้น 

เร่ิมตน้ใหท้ ำกำรเขำ้สู่โปรแกรม Express Accounting 

4.1 หน้าลอ็คอนิ 

 

 

รูปภาพท่ี 4.1 หน้าต่างแรกของการเร่ิมระบบ 

 

เม่ือเขำ้มำในโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบญัชี EPRESS แลว้จะมีหนำ้ตำแบบในรูปภำพ

ประกอบท่ี 4.1 ในขั้นตอนต่อไปท ำกำรกรอก รหสัผูใ้ช ้และรหสัผำ่นในช่องวำ่งแลว้ท ำกำรกดตก

ลงรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผำ่นเป็นรหสัท่ีทำงสถำนประกอบกำรไดต้ั้งค่ำไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

1
xx 

xx 

1 

 

12 
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4.1.1 เลือกฐานข้อมูล เป็นการเลือกบริษัทท่ีท าการบันทึกข้อมูล 

 

 

 

รูปภาพ4.1.1  หน้าต่างฐานข้อมูลบริษัท 

 

 เม่ือไดรั้บมอบหมำยใหบ้นัทึกขอ้มูลของลูกคำ้ใหเ้ลือกบริษทัท่ีไดรั้บเอกสำรมำ             

แลว้ท ำกำรกดตกลง 

 

4.1.2 วันท่ีในการบันทึกข้อมูล 

 

 

รูปภาพ4.1.2 วันท่ีท าการบันทึกข้อมูล 

 

1

1

1 

 

2 
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 เม่ือเขำ้มำถึงหนำ้แสดงวนัท่ีท ำกำร เป็นปกติโปรแกรมของทำงบริษทั จะเป็นวนัท่ีปัจจุบนั

เน่ืองจำกบริษทัไดท้ ำกำรตั้งค่ำโปรแกรมไวแ้ลว้ หำกเป็นกำรเร่ิมเขำ้ใหม่คร้ังแรกวนัท่ีจะไม่ใช่วนัท่ี

ปัจจุบนั 

4.1.3 หน้าต่างโปรแกรมท่ีพร้อมท าการบันทึกรายการ 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.1.3 หน้าต่างโปรแกรมท่ีพร้อมท าการบันทึกรายการ 

 

1. = แถบเคร่ืองมือ 

2. =ขอ้มูลของลูกคำ้ 

 

 

 

1

1

2

1
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1. ซ้ือ=ป้อนขอ้มูลเก่ียวกบัรำยกำรซ้ือสินคำ้ 

2. ขำย=ป้อนขอ้มูลเก่ียวกบัรำยกำรขำยสินคำ้ 

3. กำรเงิน=ป้อนขอ้มูลเก่ียวกบักำรรับช ำระหน้ีและกำรจ่ำยช ำระหน้ี 

4. สินคำ้=ป้อนขอ้มูลเก่ียวกบัรำยกำรสินคำ้และสตอ็คสินคำ้ 

5. บญัชี=บนัทึกสมุดรำยวนั 

6. รำยงำน=ตรวจสอบขอ้มูลรำยงำนต่ำงๆเช่นตรวจรำยงำนภำษีซ้ือ 

7. เร่ิมระบบ=เป็นกำรก ำหนดต่ำงๆเช่น ก ำหนดรอบบญัชี ก ำหนดตำรำง 

8. อ่ืนๆ=เปล่ียนบริษทัและเลือกบริษทัลูกคำ้ 

4.2ขั้นตอนการท างาน 

4.2.1ข้ันตอนการเข้าสู่ระบบซ้ือเงินสด 

 

รูปภาพท่ี 4.2.1 ข้ันตอนการเข้าสู่ระบบซ้ือเงินสด 

จากรูปท่ี 4.2.1 กำรเขำ้สู่ระบบซ้ือเงินสดใหค้ลิกไปท่ีแถมเคร่ืองมือรำยกำร 1.ซ้ือ เลือกรำยกำรท่ี 2.

ซ้ือเงินสด จำกนั้นผูใ้ชง้ำนเลือกรำยกำรท่ีตอ้งกำรลงซ้ือเงินสด 

รูปภาพ4.1.4 แถบเคร่ืองมือ 
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4.2.2 ข้อมูลในการน าเข้า  

 

รูปท่ี 4.2.2 ตัวอย่างข้อมูลในการน าเข้า 

รำยกำกรซ้ือเงินสดของลูกคำ้ท่ีน ำไปคียล์งโปรแกรมเอก็เพรส มีอยูด่ว้ยกนั 4 ส่วนดงัน้ี 

1. ขอ้มูลของผูจ้  ำหน่ำย 

2. เลขท่ีใบก ำกบัภำษี 

3. วนัท่ีบิล 

4. รำคำซ้ือก่อนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 

1 

2 

3 

4 
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4.2.3 หน้ารายการซ้ือสด 

 

รูปท่ี 4.2.3 หนำ้ต่ำงรำยงำนซ้ือเงินสด 

น ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกบิลซ้ือไปป้อนขอ้มูลลงไปในเอก็เพลส 

1. ขอ้มูลของผูจ้  ำหน่ำย 

2. เลขท่ีใบก ำกบัภำษี 

3. วนัท่ีบิล 

4. ใส่เลขท่ีของใบซ้ือเงินสด 

5. รำยกำรสินคำ้ 

6. ประเภทรำคำจะมี 0-ไม่มีVAT 1-รวมVAT 2-แยกVAT 

 

 

 

 

4 

3 
1 

2 

5 

6 
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4.2.4 สร้างผู้จ าหน่ายรายใหม่ 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 4.2.4 สร้ำงผูจ้  ำหน่ำยใหม่ 

 ท ำกำรกรอกขอ้มูลผูจ้  ำหน่ำยรำยใหม่  

1. ช่ือบริษทั 

2. ท่ีอยู ่

3. เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 13 หลกั ในกรณีท่ีไม่มีเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี ใหท้ ำกำรใส่เลข 0 

13ตวั 
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4.2.5 บันทึกรายการสินค้า 

กด Alt+a หรือ  

 

 

รูปท่ี 4.2.5 บนัทึกรำยกำรสินคำ้ 

ท ำกำรเลือกรำยกำรในโปรแกรม ใหต้รงกบัรำยกำรท่ีซ้ือ ไดแ้ก่ 

1. ซ้ือ 

2. วตัถุดิบ 

3. วสัดุส ำนกังำน 

4. ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงและยำนพำหนะ 

5. วสัดุส้ินเปลืองส ำนกังำน 

 

 

 



17 
 

4.3 การบันทึกข้อมูลซ้ือเช่ือ 

 

 

รูปท่ี 4.3.1 กำรเขำ้สู่ระแบบซ้ือเงินเช่ือ 

4.3.1 ข้อมูลในการน าเข้า 

 

รูปท่ี 4.3.1 ขอ้มูลในกำรน ำเขำ้ระบบซ้ือเช่ือ ตวัอยำ่งบิล 

2 

3 

4 

1 
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รำยกำกรซ้ือเช่ือของลูกคำ้ท่ีน ำไปคียล์งโปรแกรมเอก็เพรส มีอยูด่ว้ยกนั 4 ส่วนดงัน้ี 

1. ขอ้มูลของผูจ้  ำหน่ำย 

2. เลขท่ีใบก ำกบัภำษี 

3. วนัท่ีบิล 

4. รำคำซ้ือก่อนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

4.3.2หน้ารายการซ้ือเช่ือ 

 

รูปท่ี 4.3.2  กำรซ้ือเช่ือ 

น ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกบิลซ้ือไปป้อนขอ้มูลลงไปในเอก็เพลส 

1. ขอ้มูลของผูจ้  ำหน่ำย 

2. เลขท่ีใบก ำกบัภำษี 

3. วนัท่ีบิล 

4. ใส่เลขท่ีของใบซ้ือเงินสด 

5. รำยกำรสินคำ้ 

6. ประเภทรำคำจะมี 0-ไม่มีVAT 1-รวมVAT 2-แยกVAT 

1 

2 

5 

4 

3 

6 
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4.4 ตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ 

 

รูปท่ี 4.4.1 กำรเขำ้ไปหนำ้รำยงำน 

 

 

รูปท่ี 4.4.2 รำยงำนภำษีซ้ือ 
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4.5 ข้ันตอนการเข้าสู่ระบบขายสด 

 

 

รูปท่ี 4.5 ขั้นตอนกำรเงินสด 

4.5.1 หน้ารายการซ้ือสด 

 

รูปท่ี 4.5.1 หนำ้ต่ำงรำยกำรซ้ือสด 

น ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกบิลขำยไปป้อนขอ้มูลลงไปในเอก็เพลส 

1. ขอ้มูลของลูกคำ้ 

2. ใส่เลขท่ีของใบซ้ือเงินสด 

3. วนัท่ีบิล 

4. รำยกำรสินคำ้ 

1 

2 

3 

4 
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4.5.2 สร้างลูกค้ารายใหม่ 

 

รูปท่ี 4.5.2 สร้ำงลูกคำ้รำยใหม่ 

ท ำกำรกรอกขอ้มูลลูกคำ้รำยใหม่  

1. ช่ือบริษทั 

2. ท่ีอยู ่

3. เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 13 หลกั ในกรณีท่ีไม่มีเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี ใหท้ ำกำรใส่เลข 0 

13ตวั 

4.5.3 บันทึกรายการสินค้า 

Alt+a  หรือ  

 

รูปท่ี 4.5.3 บนัทึกรำยกำร ซ้ือสด เม่ือเสร็จสมบูรณ์ 
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4.6 ข้ันตอนการเข้าสู่ระบบขายเช่ือ 

 

 

รูปท่ี 4.6 ขั้นตอนกำรเขำ้สู่ระบบขำยเช่ือ 

4.6.1 ข้อมูลในการน าเข้า 

 

รูปท่ี 4.6.1 ตวัอยำ่งบิลชำยเช่ือ 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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รำยกำรขำยเงินเช่ือของลูกคำ้ท่ีน ำไปคียล์งโปรแกรมเอก็เพรส มีอยูด่ว้ยกนั 6 ส่วนดงัน้ี 

1. ขอ้มูลของผูจ้  ำหน่ำย 

2. ขอ้มูลของผูซ้ื้อ 

3. เลขท่ีใบก ำกบัภำษี 

4. วนัท่ีบิล 

5. รำยกำรสินคำ้ 

6. รำคำซ้ือก่อนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

4.6.2 หน้ารายการขายเช่ือ 

 

น ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกบิลขำยไปป้อนขอ้มูลลงไปในเอก็เพลส 

1. ขอ้มูลของลูกคำ้ 

2. ใส่เลขท่ีของใบซ้ือเงินสด 

3. วนัท่ีบิล 

4. รำยกำรสินคำ้ 

5. ประเภทรำคำจะมี 0-ไม่มีVAT 1-รวมVAT 2-แยกVAT 

 

 

 

4 

1 

2 

3 

5 
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4.7 ตรวจสอบรายงานภาษีขาย 

 

รูปท่ี 4..7 กำรเขำ้ไปหนำ้รำยงำน 

 

รุปท่ี 4.7.1รำยงำนภำษีขำย 
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4.7 ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

 

รูปท่ี 4.7 ภพ.30 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

              ผูจ้ดัท ำไดป้ฎิบติัสหกิจศึกษำ ต ำแหน่งผูช่้วยพนกังำนบญัชี บริษทั ทวีผล กรุ๊ป จ ำกดั ไดจ้ดัท ำ

โครงงำนเร่ือง “คู่มือกำรใชง้ำนโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบญัชี EXPRESS เบ้ืองตน้” เน่ืองจำกไดมี้โอกำส

กำรใชโ้ปรแกรมบญัชีส ำเร็จรูป EXPRESS ตลอดกำรปฎิบติัสหกิจ โดยโปรแกรม EXPRESS มีรำยกำรให้

บนัทึกท่ีแตกต่ำงกนัออกไป ท ำใหไ้ม่เขำ้ใจในกำรใชโ้ปรแกรมบญัชี EXPRESS ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีไม่เคย

เห็นหรือทดลองใชม้ำก่อน จึงไดจ้ดัท ำรำยงำนน้ี เพื่อเป็นแนวทำงกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปทำงบญัชี 

EXPRESS ในกำรบนัทึกรำยกำร ซ้ือ ขำย รับช ำระหน้ี จ่ำยช ำระหน้ี และสำมำรถพิมพร์ำยงำนออกมำได้

เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ถูกตอ้งตำม ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทั ส่งผลใหผู้ผ้ฏิบติังำนสหกิจเขำ้ใจในกำร

ท ำงำนของโปรแกรมท ำใหท้ ำงำนไดอ้ยำ่งรำบร่ืน และเป็นกำรไม่รบกวนพนกังำนท่ีปรึกษำท ำใหท้ ำงำนได้

อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

              5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

                        -รำยละเอียดของโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงบญัชี EXPRESS มีหลำกหลำยขั้นตอนและในกำร

บนัทึกรำยกำรในแต่ละคร้ัง อีกทั้งแต่ละรำยกำรทำงธุรกิจของแต่ละบริษทัก็มีควำมแตกต่ำงกนั 

              5.1.2 ข้อเสนอแนะ 

                        -ควรปรึกษำกบัพนกังำนท่ีปรึกษำเก่ียวกบัหวัขอ้ของโครงงำนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเร่ิมสหกิจ

ศึกษำ เพื่อท่ีจะไดจ้ดัท ำโครงงำนไปพร้อมกบักำรปฎิบติังำน 

                        -กำรปฎิบติังำนสหกิจศึกษำตอ้งมีสมุดพกไวห้น่ึงเล่มเพื่อท่ีจะจดบนัทึกในส่ิงท่ีพนกังำนท่ี

ปรึกษำสอนและอธิบำยงำน เม่ือมีงำนลกัษณะเดิมจะไดส้ำมำรถอ่ำนทวนในส่ิงท่ีจดบนัทึกไว ้จะไดไ้ม่เป็น

กำรรบกวนพนกังำนท่ีปรึกษำหลำยรอบ ท ำใหพ้ี่พนกังำนท่ีปรึกษำสำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ

และต่อเน่ือง 

                        -ควรปรึกษำกบัอำจำรยท่ี์ปรึกษำเก่ียวกบัโครงงำนท่ีจะท ำ และส่งตวัอยำ่งใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำ

ดูถึงควำมคืบหนำ้ของโครงงำน เพื่อท่ีอำจำรยจ์ะไดใ้หค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัตวัโครงงำนและสำมำรถน ำไปปรับ

ใชไ้ดอ้ยำ่งทนัเวลำ 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

                        5.2.1 ขอ้ดีของกำรปฏิบติังำนสหกกิจศึกษำ 

• ท ำใหเ้ห็นควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรเรียนในห้องเรียนกบักำรท ำงำนจริง  

• ท ำใหเ้ป็นคนตรงต่อเวลำทั้งกำรมำท ำงำน และกำรท ำงำนใหเ้สร็จทนัเวลำ 

• ฝึกใหเ้รำมีทกัษะกำรเขำ้สังคม ปรับตวัเขำ้หำคนอ่ืน  

• ท ำใหเ้รำเขำ้ใจกำรท ำงำนในรูปแบบของบริษทั 

• ท ำใหเ้รำรู้จกัและเรียนรู้กำรใชโ้ปรแกรมEXPRESS 

• ท ำใหเ้รำเป็นคนตรงต่อเวลำและมีควำมรับผิดชอบในหนำ้ท่ี 

• ท ำใหเ้รำมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนจริงๆ 

• ท ำใหเ้รำไดเ้รียนรู้ท่ีจะแกไ้ขปัญหำในขอ้ผิดพลำดต่ำงๆ 

• ท ำใหเ้รำรู้จกักำรท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและกำรปรับตวัเขำ้กบัคนอ่ืน 

• ท ำใหเ้รำรู้จกักำรท ำบญัชีมำกขึ้น 

• ท ำใหเ้รำเห็นควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรเรียนกบักำรท ำงำนจริงๆ 

• ท ำใหเ้รำเรียนรู้ท่ีจะควบคุมอำรมณ์ตวัเองเวลำท่ีโดนต ำหนิ 

                        5.2.2 ปัญหำท่ีพบของกำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ 

• ผูจ้ดัท ำเคยใชโ้ปรแกรมEXPRESSเพียงคร้ังเดียวในมหำลยั 

• ผูจ้ดัท ำขำดควำมเขำ้ใจในกำรใชง้ำนโปรแกรมEXPRESS 

• ในกำรคียข์อ้มูลของลูกคำ้แต่ละบริษทัมีควำมแตกต่ำงกนั 

                        5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

• ควรมีคู่มืออธิบำยวิธีกำรคียข์อ้มูลของลูกคำ้แต่ละบริษทั 

• ระยะเวลำในกำรจดัอบรมของทำงมหำวิทยำลยัในกำรใชโ้ปรแกรม

ส ำเร็จรูปทำงบญัชีEXPRESSควรมำกขึ้น 
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