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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

              คณะผูจัดทําไดเขาไปปฏิบัติงานภายใตโครงงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยามทําให

ไดเรียนรูงาน ในแผนกบัญชีและการเงินของ บริษัท ไทยรุงยูเน่ียนคารจํากัด (มหาชน) ซึ่งคณะ

ผูจัดทําไดอยูในสวนงานบัญชีลูกหน้ีและบัญชีสินทรัพยรับผิดชอบการบันทึกรับสินทรัพย การ

โอนคาเสื่อมราคา และการโอนยายทรัพยสินอีกทั้งยังไดรับมอบหมายหนาที่เกี่ยวกับการ

ตรวจสอบใบกาํกับภาษี , ใบเสร็จตาง ๆ การเก็บรวมรวบขอมูลใหเปนระเบียบ การคํานวณคา

เสื่อมราคา และการโอนยายทรัพยสินในระบบการปฏิบัติงานตองใชเอกสารเหลาน้ีมากมาย 

เชน ใบกับกําภาษี , ใบสั่งซื้อ , ใบโอนยายทรัพยสิน เปนตน ซึ่งเอกสารเหลาน้ีตองมีการจัดเก็บ

ใหเรียบรอยเพราะมีการเรียกใชอยูตลอดเพื่อเก็บเปนหลักฐาน จึงตองนําระบบคอมพิวเตอรมา

ใชเพื่อการเก็บขอมูลและประมวลผลไดรวดเร็วขึ้นและลดการสูญหายของเอกสาร  

      ดังน้ันจากการที่ไดรับมอบหมายการปฏิบัติงานขางตนทําใหคณะผูจัดทําสนใจที่จะ

ศึกษาโครงงานสหกิจภายใตหัวขอเร่ือง “การควบคุมบัญชีสินทรัพยถาวร” 

 

1.2. วัตถุประสงคของโครงงาน 

1. เพื่อศึกษาการตรวจนับสินทรัพยของบริษัทไทยรุงยูเน่ียนคารจํากัด (มหาชน) 

 2. เพื่อศึกษาการควบคมุบัญชีสินทรัพยและระบบบัญชีสินทรัพย 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1.ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมบัญชีสินทรัพยของ บริษทั ไทยรุงยู

เน่ียนคารจํากัด (มหาชน) 

1.3.2.ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารที่ใชประกอบการควบคุมบัญชีสินทรัพยของ บริษัท ไทยรุงยูเน่ียน

คารจํากัด (มหาชน) 
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1.4ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการทํางานดานบัญชีสินทรัพยเพื่อการประยุกตใชในภา ยภาค

หนา 

1.4.1ไดทราบถึงขั้นตอนวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการควบคุม การตรวจนับสินทรัพยของ

บริษัทไทยรุงยูเน่ียนคารจํากัด (มหาชน) 

1.4.2 .ไดทราบถึงเอกสารที่ใชประกอบการควบคุมบัญชีสินทรัพยรวมทั้งวิธีแกไขปญหา

ระหวางการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

2.1.ความหมายของการควบคุมภายใน 

คํานิยามของการควบคุมภายใน ( Internal Control) มีผูใหไวหลากหลาย แตคํานิยามซึ่งเปน

ที่ยอมรับและแพรหลายกันอยางกวางขวาง ไดแก คํานิยามของโคโซ อยางไรก็ดี เพื่อใหเขาใจถึง

วิวัฒนาการของการควบคุมภายใน จะขอกลาวถึงความหมายของการควบคุมภายในที่มีผูใหคํานิยาม

ไว ตามลําดับเวลา ดังน้ี 

1. สมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา (AICPA) 

โดยคณะกรรมการพิจารณาวิธีการปฏิบัติงานสอบบัญชี ( The Committee on Auditing 

Procedure)ไดศึกษาเร่ืองการควบคุมภายในและไดจัดพิมพรายงานเร่ือง “Internal Control-Elements 

of a Coordinated System and It Importance to Management and the Independent Public 

Accountants” 

เมื่อป พ.ศ. 2491 (ค.ศ.1948) ในรายงานดังกลาวไดใหคําจํากัดความการควบคุมภายใน ดังน้ี 

“การความคุมภายใน คือ แผนการจัดหนวยงาน วิธีปฏิบัติงานที่ประสานสัมพันธกันและมาตรการ

ตางๆ ที่กิจการกําหนดขึ้น และถือปฏิบัติภายในองคกร เพื่อปกปกรักษาทรัพยสินของกิจการ รวมทั้ง

สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลทางการบัญชี เพิ่มพูนประสิทธภิาพในการ

ดําเนินงาน และสงเสริมการดําเนินงานตามนโนบายที่ฝายบริหารกาํหนดไว”การควบคุมภายในตาม

คําจํากัดความน้ีมีขอบเขตที่กวางขวาง มิไดจํากัดอยูเฉพาะแตในสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรม

ทางดานบัญชีและการเงิน ระบบการควบคุมภายในจะเขาไปแทรกอยูในกิจกรรมตางๆ หรือ

หนวยงานตางๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดขึ้นไดโดยงาย และกรณีที่อาจมีขอผิดพลาด

เกิดขึ้น ก็ทําใหสามารถทราบไดโดยเร็ว AICPA ไดกําหนดประเภทของการควบคุมภายในไวใน

มาตรฐานกรสอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายในของผูสอบบัญชี ( Statement on 

Auditing Standard No.1) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2515 วาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การความ

คุมดานการบริหาร (Accounting Control)ความเชื่อถือไดของขอมูลตางๆ น้ันจะเกิดขึ้นไดก็จะตองมี

ระบบบัญชีและการแบงแยกหนาทีค่วามรับผิดชอบอยางเหมาะสม การควบคมุสนับสนุน 

(Disciplines over Basic Control) 

การควบคุมพื้นฐาน หมายถึง มาตรการควบคุมเพื่อใหแนใจวารายการบญัชีไดบันทึกไวอยางถูกตอง 

ควบถวน เชื่อถือไดวาเปนรายการที่เกิดขึ้นจริง และไดรับอนุมัติแลว 

การควบคุมสนับสนุน  หมายถึง มาตรการควบคุมเพื่อใหแนใจวา ไดมีการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายในขั้นพื้นฐานอยางสม่ําเสมอและเหมาะสม 
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2.2. แนวคิดการควบคุมภายในของโคโซ 

ประเมินระบบการควบคุมภายในดานบัญชี และการเงิน ที่จะทําใหองคกรสามารถ

บริหารงานและดําเนินงานอยางมีประสิทธิผล มีการรายงานขอมูลที่เชื่อถือได และเปนไปตาม

ขอกําหนดและบทบัญญัติของกฎหมาย ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 5 องคประกอบ ดังน้ี 

1) สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 

2) การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 

3) กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) 

4) สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication) 

5) การติดตามและประเมินผล(Monitoring) 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 

สภาพแวดลอมของการควบคุมเปนแกนหลักขององคประกอบอ่ืน เนนที่จิตสํานึกและ

คุณภาพของคน ซึ่งเปนหัวใจของแตละกิจกรรม ถาองคกรมีบุคลากรที่ดียอมเปนพื้นฐานและกําลัง

ผลักดันใหเกิดสิ่งดีๆ ในองคกรได แตละถาระบบทุกอยางในองคกรดี เพียงแตมีบุคลากรที่ไมดี ไม

เหมาะสม ระบบที่มีอยูอาจลมเหลวและสงผลใหเกิดการสลายขององคกรไดในที่สุด ดังน้ัน 

สภาพแวดลอมของการควบคมุที่ดีจึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับการสรางความตระหนักใหบุคคลเกิด

จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติตามความรับผิดขอบและ การสรางบรรยากาศของการควบคุมโดย

ผูบริหารระดับสูง 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมการควบคุม คือ 

1) ความซื่อสัตยและจริยธรรม (Integrity and Ethical Value) 

2) ความรู ทักษะและความสามารถ (Commitment and Competent) 

3) การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ( Board of 

Director and Audit Committee Participation) 

4) ปรัชญา และรูปแบบการทํางานของผูบริหาร ( Management Philosophy and 

Operation Style) 

5) การจัดองคกร (Organization Chart) 

6) การมอบอํานาจและความรับผิดชอบ ( Assignment of Authority and 

Responsibility) 

7) นโยบาย และวิธีบริหารงานดานทรัพยากรมนุษย 
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยงเปนการประเมินเพื่อใหทราบวา องคกรมีความเสี่ยงอยางไรและ

ความเสี่ยงน้ันๆ อยูในกิจกรรมหรือขั้นตอนใดของงาน มีผลกระทบตอการบรรลุ วัตถุประสงคของ

องคกรมากนอยเพียงใด เพื่อนํามาพิจารณากําหนดแนวทางที่จําเปนตองใช เพื่อใหเกิดความมั่นใจ

อยางสมเหตุสมผลวาความผิดพลาดหรือความเสียหายจะไมเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็จะอยูในระดับ

ที่ไมเปนอันตราย หรือไมเปนอุปสรรคตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร 

ปจจัยสําคัญในการประเมินความเสี่ยง คือ ผูประเมินจะตองเขาใจวัตถุประสงคขององคการโดย

ถองแท องคกรตองมีการกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนขึ้นกอน โดยทั่วไปวัตถุประสงคของ

องคกรแบงเปน 2 ระดับ คือ วัตถุประสงคระดับกิจการโดยรวม ( Entity-Wide Level Objectives)

และวัตถุประสงคระดับกิจกรรม ( Activity-Level Objectives)โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

คือ 

1) การระบุปจจัยความเสี่ยง (Risk Identification) 

การเขาใจวาองคกรมคีวามเสี่ยงหรือไม จะไมมีประโยชนเพียงพอ ถาไมสามารถระบุไดวา

ความเสี่ยงน้ันๆ มีสาเหตุจากปจจัยอะไร เน่ืองจากปจจัยความเสี่ยงแตละชนิดมีผลกระทบไมเทา

เทียมกันปจจัยความเสี่ยงบางชนิดมีผลกระทบตอวัตถุประสงคในระดับองคกรโดยรวม ในขณะที่

บางชนิดมีผลกระทบในระดับกิจกรรมเทาน้ัน นอกจากน้ีปจจัยบางอยางจะมีผลกระทบเพียงใน

ระยะสั้น แตปจจัยบางอยางสงผลกระทบในระยะยาว ดังน้ันจึงตองทําความเขาใจและสามารถระบุ

ไดวาความเสี่ยงน้ันๆ มีสาเหตุจากปจจัยอะไร เปนปจจัยที่เกิดขึ้นภายในองคกร หรือเปนปจจัย

ภายนอก 

2) การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) 

เมื่อสามารถระบุปจจัยความเสี่ยงไดแลว ขั้นตอไปคือการนําปจจัยความเสี่ยงน้ันมา

วิเคราะหวามีผลกระทบตอองคกรแคไหน พยีงใด โดยการกาํหนดระดับความสําคัญของความ

เสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกลาววามีหรือไม ถามมีากนอยเพียงใด 

เพื่อนํามาพิจารณาหาวิธีที่จะรับมือหรือจัดการกับความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญมีโอกาสที่จะเกิดสูง 

สําหรับเทคนิคในการวิเคราะหความเสี่ยงมีหลายวิธีจะตองเลือกใชใหเหมาะสม เพราะบางคร้ัง

ผลกระทบของความเสี่ยงที่มีตอองคกร หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอาจไมสามารถวัดไดเปน

ตัวเลข จึงตองใชวิธีเคราะหโดยการประเมินเปนระดับ เชน สูงมาก ปานกลาง นอย หรือนอยมาก 

3) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

 การบริหารความเสี่ยงเปนการกําหนดแนวทางที่จะรับมือหรือจัดการกับความเสี่ยงทีม่ี

สาระสําคัญ มีโอกาสที่จะเกิดสูงอยางเหมาะสม โดยทั่วไปแลวถาเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย

ภายใน จะใชวิธีจัดระบบการควบคุมภายใน กรณีเปนความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกจะใชวิธีการ

บริหารความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกจะใชวิธีการบริหารความเสี่ยง 
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3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

หมายถึง นโยบาย มาตรการและวิธีการดําเนินงานตางๆ ที่ฝายบริหารนํามาใชเพื่อใหเกิด

ความมั่นใจวามาตรการตางๆ ที่กําหนดขึ้นสามารถลด หรือควบคุมความเสี่ยงและไดรับการ

ตอบสนองและปฏิบัติตาม กิจกรรมการควบคุมประกอบดวย 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

      สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลขาวสารที่ใชในการบริหาร ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการเงิน

และไมใชการเงิน รวมทั้งขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ทัง้จากแหลงภายในและแหลงภายนอก 

      การสื่อสาร หมายถึง การรับและสงขาวสารระหวางกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดี

ระหวางบุคคลที่มีหนาที่ในความรับผิดชอบในสวนงานที่สัมพันธกัน การสื่อสารจะเกิดขึ้นไดทั้ง

ภายในและภายนอกหนวยงาน ระบบการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรเปนการสื่อสารแบบ

สองทาง 

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

หมายถึง กระบวนการสอบทานและพิจารณาการดําเนินงานตามระบบควบคุมภายในที่

กําหนดขึ้นของหนวยงานวาอยูในระดับที่เหมาะสมเปนไปตามวัตถุประสงคการควบคุมภายใน

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคาและมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจัย ซึ่ง

รวมถงึการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ และการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ความ

รับผิดชอบของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ในสวนงาน 

2.3.การควบคุมทางกายภาพของทรัพยสิน 

 การตรวจนับและการเก็บรักษาสินทรัพยใหปลอดภัย โดยเฉพาะสินทรัพยที่สําคัญที่งายตอ

การสูญหาย เชน เงินสด หลักทรัพย เอกสารสิทธิ์ และเอกสารอ่ืน สินคาคงเหลือ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 

โดยเก็บในที่มั่นคงปลอดภัย การควบคุมทางเขาออก การจัดเวรยามรักษาการณ การประกันภัย 

รวมถึงการตรวจนับและการเปรียบเทียบจํานวนที่มีจริงกับทะเบียนหรือหลักฐานทางบัญชี เปนตน 

 

 

 

 

2.4. การตัดจําหนายสินทรัพย 
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การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตัดจําหนายสินทรัพย 

การตัดจําหนายสินทรัพย หมายถึง การขายสินทรัพย การเลิกใชสินทรัพย เชน หมดอายุ 

เสื่อมสภาพ เกาลาสมัย ทําใหไมคุมกับคาใชจายที่ตองจาย 

ลักษณะของการตัดจําหนายสินทรัพย แบงออกเปนดังน้ี 

1. การขายสินทรัพยกรณีการขายวิธีน้ีถาสินทรัพยไมมีราคาซาก การขายจะ กอใหเกิดกําไร 

แตถามีราคาซาก เงินสดที่ไดรับสูงกวามูลคาซากยอมเกิดผลกําไรแตถาเงินไดรับตํ่าก็ขาดทุน 

2.การเลิกใชท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ กรณีน้ีเปนการเลิกใชงานเน่ืองจากหมดอายุและมิได

ขายจึงไมการคํานวณกําไรหรือขาดทุน ยกเวนสินทรัพยที่มีราคาซากคงอยูให บันทึกขาดทุนจาก

การเลิกใช 

3.สินทรัพยเสียหายจากอุบัติภัยตาง ๆ เมื่อเกิด ไฟไหม นํ้าทวม โจรกรรม กิจการตองบันทึก

ตัดจําหนายสินทรัพยที่เสียหายออกจากบัญชีทําใหเกิดผลขาดทุนขึ้น สวนราคาซากอาจนําไปขาย

เพื่อชดเชยผลขาดทนุได 

4.การนําสินทรัพยเกาไปแลกเปลี่ยน (Assets Acquired by Exchange) ราคาทุนของ

สินทรัพยใหม ควรบันทึก ดวยราคาตลาดของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน หรือ ราคาตลาดของ

สินทรัพยใหม แลวแตราคาใดจะเปนราคาที่มีหลักฐานเปนที่ทราบแนนอน ถาหากไมทราบราคา

ตลาดทั้ง 2 กรณี ใหใชราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่นําไปแลก เปนราคาทุนของสินทรัพยใหม เมื่อ

มีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น ตองโอนบัญชีสินทรัพยเดิม พรอมคาเสื่อมราคาสะสมจนถึงวันแลกเปลี่ยน 

และบันทึกการจายเงินสดเพิ่มเติม ตามที่ตกลงกัน รวมทั้งกาํไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน สวน

ราคาของสินทรัพยใหมจะบันทึกราคาดังน้ี 
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บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

   3.1. ชื่อและท่ีตั้งสถานประกอบการ 

             บริษัท ไทยรุงยูเน่ียนคาร จํากัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองคางพลู เขต

หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 

0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033 

 

รูปที่ 3.1.รูปสถานที่ต้ัง บริษัท ไทยรุงยูเน่ียนคาร จํากัด (มหาชน) 

 

รูปที่ 3.2. แผนที่ต้ัง บริษัท ไทยรุงยูเน่ียนคาร จํากัด (มหาชน) 
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3.2.ลักษณะการประกอบการ การบริการขององคกร 

ลักษณะการประกอบการผลติภัณฑการใหบริการหลักขององคกรการประกอบการของ

บริษัท ไทยรุงยูเน่ียนคารจํากัด(มหาชน)ธุรกิจของบริษัท มี 1)การออกแบบวิจัยและพัฒนารถยนต

เปนผูผลิตรถยนตโดยคนไทย ที่พรอมไปดวยศักยภาพในการรับงานดานการออกแบบ และการผลิต

แหงเดียว ในประเทศไทยขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาเร่ิมจากการวางแผนผลิตภัณฑและการ

สรางสรรคงานออกแบบ , การทา Clay Model จากความเขาใจใน Concept ของงานจากทมีงานที่มี

ประสิทธิภาพ รถตนแบบไดถูกสรางขึ้นจากการใชโปรแกรม CAD การทา งานทุกขั้นตอนทั้งใน

ดานวิศวกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑและการผลิต ไดรับการวางแผนอยางดีเพื่อใหมั่นใจไดวา

ผลิตภัณฑสามารถ ตอบสนองทุกความตองการที่ไดวางแผนไว และไดมาตรฐานระดับโลกการ

ออกแบบและสรางแมพิมพและอุปกรณจับยึด มี 2 สวนแมพิมพบริษัทไทยรุง ทูลสแอนดไดสจํากัด

เปนบริษัท ฯ ในเครือของบริษัท ไทยรุงยูเน่ียนคารมีฐานการผลิตอยูที่จังหวัดกรุงเทพ เปนผูผลิต

แมพิมพและอุปกรณจับยึด บริษัท ฯ สามารถผลิต 100 ชุด ของแมพิมพตอปดวยขนาดใหญสุด 2.5 x 

5.0เมตรแมพิมพสําหรับการผลิต ชิ้นสวนยานยนตจะผลิตขึ้นตามราคาสั่งของผูประกอบรถยนตเชน 

อีซูซุ, ออโต อัลลายแอนซ ประเทศไทย (ฟอรดและมาสดา) , จีเอ็ม, โตโยตา, นิสสัน สําหรับทั้งใน

ตลาดในประเทศและตางประเทศ นอกจากน้ันแลวเรายังผลิตแมพิมพสําหรับ ผูผลิตเคร่ืองใชภายใน

ครัวเรือน , เคร่ืองปรับอากาศเปนตน สามารถทา แมพิมพโปรเกรสสีพ แมพิมพตัดและแมพิมพดัด 

เปนตน 

ผลิตภัณฑ 

• แมพิมพสา หรับงานปมชิ้นสวนโลหะตัวถังภายนอกเชน ประตู , หลังคา, ประตูขาง , ฝากระโปรง

หลัง 

 • แมพิมพสําหรับงานปมชิ้นสวนโลหะโครงรถชวงลาง เชน เหลก็คานกลาง และการประกอบ  

bracket 

 • แมพิมพสําหรับงานปมชิ้นสวนโลหะตัวถังภายใน เชน ซุมลอ ,พื้น (Floor panels), ตัวยึด (Seat 

Reinforcements) • Single dies และ progressive dies, แมพิมพblanking, แมพิมพขึ้นรูป ( forming), 

แมพิมพ (cutting), และแมพิมพ ดัด (bending)  

• ขนาดแมพิมพต้ังแต 0.5x1.0 เมตร ถึง 2.5x5.0 เมตร 

• กําลังการผลติประมาณ 100 ชุดตอป 
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อุปกรณจับยึด 

บริษัท ไทยรุงทูลสแอนดไดสเปนบริษัท ในเครือของ บริษัทไทยรุงยูเน่ียนคารจํากัด 

(มหาชน) มีฐานการผลิตอยูที่ ซอยเพชรเกษม 81กรุงเทพมหานคร เปนผูผลิตอุปกรณจับยึด กําลัง

การผลิตมากกวา 100ชุดตอปสามารถออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดแบบ MANUAL, AUTO 

MATION, TURN KEY ทั้งรถยนตขนาดเล็กและรถยนตขนาดใหญรวมถึงอุปกรณที่ลูกคาตองการ

เปนพิเศษโดยใชการออกแบบ 3D โปรแกรม UNIGRAPHICS (UG) และใชเคร่ืองจักรที่ทันสมัย

COMPUTER NUMERICAL CONTROL (CNC) ที่ทันสมัย และตรวจสอบดวยเคร่ือง 

COORDINATEMEASUREMENT MACHINE (CMM) ทาใหอุปกรณจับยึด ( JIG) ที่ผลิตมี

คุณภาพมาตรฐานสากล 

การผลิตชิ้นสวนรถยนต 

ชิ้นสวนโลหะบริษัท ไทยรุงยูเน่ียนคารจํากัด (มหาชน) กอต้ังเมื่อป 2510 ดวยทุนเรือนหุนจด

ทะเบียน 5.25 ลานบาทบมจ.ไทยรุงฯ ดา เนินธุรกิจ ในการประกอบรถและดัดแปลงรถยนตตางๆ

และผลิตชิ้นสวนยานยนต เปนงานโลหะปม/ ขึ้นรูป บมจ.ไทยรุงฯ ต้ังอยูที่ ถ.เพชรเกษม ซอย 81

แขวง หนองคางพลู เขตหนองแขมกรุงเทพฯ บริษัท ไทยออโตเพรสพารท จํากัด (ทีเอพี) เปนบริษัท 

ฯ ในเครือ เร่ิมดา เนินธุรกิจใน เดือนมิถุนายน 2547โดยมีที่ต้ังโรงงานอยูนิคมอมตะซิต้ีอําเภอปลวก

แดงจังหวัดระยอง ซึ่งไดถูกพิจารณาจัดต้ังขึ้นเพื่อขยายกําลังการผลิตชิ้นสวน ในกลุมบริษัท ทีเอพี

ไดรับสิทธิพิเศษการสงเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อการจัดสงชิ้นสวนยานยนตใหกับกลุมลูกคาซึ่ง

ประกอบดวยผูผลิตรถยนตและมอเตอรไซดในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทอรนซีบอรดและบริเวณ

โดยรอบ และเพื่อตอบสนองตอตลาดการสงออกที่กําลังเติบโตคุณภาพงานปมชิ้นสวน 

ผูตรวจสอบทั้งหมดตองผานการประเมินอยางเขมงวดและตองผานการฝกอบรมประจําปซึ่งจะทํา

ใหพวกเขาเหลาน้ันต่ืนตัวและใหความสําคัญตอการควบคุมคุณภาพและจัดใหมีการฝกทักษะที่

จําเปนและเทคนิคใหมๆ เพื่อที่จะใหสามารถตรวจสอบคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ เราทําการ

ตรวจทั้งดานสวนประกอบทางเคมีและการปฏิบัติของวัตถุดิบทั้งหมดตามแผนการควบคุมคุณภาพ

อุปกรณการทดสอบประกอบไปดวยเคร่ืองทดสอบ ความแข็ง ( Rockwell and Micro Vickers 

hardness testers), เคร่ืองลอกแบบชิ้นงาน ( profiler),เคร่ืองทดสอบความหนา ( coating thickness 

tester) และเคร่ืองทดสอบประแจทอรค (torque wrench tester)และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑใน

ลําดับตอไป โดยการใชเคร่ืองมือวัด3D coordinating ขั้นตอนการตรวจสอบอยางละเอียดไดกําหนด

เปนคูมือสําหรับในแตละกระบวนการผลิตการตรวจสอบชิ้นงานตัวแรกจะถูกปฏิบัติเมื่อมีการเร่ิม
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ผลิตจริงคร้ังแรกสําหรับทุกๆ ผลิตภัณฑหรือชิ้นงานใหม เพื่อที่จะรักษาตนทุนการผลิตใหตํ่าเทาที่

จะทําไดฝายผลิตชิ้นสวนจะตองทําการทบทวนและปรับปรุงกรรม วิธกีารผลิตอยางสม่ําเสมอ

เพื่อที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดการใช Line การผลิต และเพื่อพยายามไปสูอัตราการสูญเสีย

หรือชํารุดที่ศูนยอีกทั้งใหมีการฝกอบรม และประเมิน บุคลากรอยางสม่ําเสมอเพื่อที่จะลดความ

ผิดพลาดอันเกิดจากพนักงาน 

การรับจางประกอบ / พนสี 

บริษัท ไทยรุงยูเน่ียนคาร(มหาชน) จํากัด เปนที่รูจักอยางดีวาเปนผูประกอบตัวถังรถชั้นนํา

ในประเทศไทยดวยประสบการณยาวนานของการสรางสรรคดัดแปลงรถกระบะสุดยอด ในการ

ตัดสินชนะเลิศ TRAdventure Master (รถเอนกประสงค) หลายปแหงประสบการณจากการกอต้ัง

รากฐานอันยาวนานสาํหรับกาํลังความสามารถของเรา ซึ่งเพิม่พนูขึ้นโดยการเชื่อมโยงบุคลากร

คุณภาพกับเทคโนโลยีอันทันสมัยและสนับสนุนดวยการผสมผสานศักยภาพการประกอบรถรวมถึง

การทาสีEDP (Electro Deposit Primer) และหองทาสีอันทันสมัยยานพาหนะที่ไดถูกประกอบหรือ

ดัดแปลงโดยบริษัท ฯ เรามีต้ังแตรถยนตสวนตัวชนิดทายยาขับเคลื่อนสี่ลออันหรูหรา ( luxury off-

road four-wheel-drive sports station wagons) รถยนตสวนตัวทายยาวสําหรับครอบครัว ( family 

station wagons) และรถกระบะสองตอนบนพื้นฐานของรถกระบะตลอดจนรถตูอเนกประสงคหรือ

รถโดยสารขนาดเล็ก โดยออกแบบ, สรางขึ้นแลวประกอบโดยบริษัท ฯ 

ผลิตภัณฑ 

• การดัดแปลงยานพาหนะ (ออกแบบรถยนตสวนบุคคลดวยตนเองบนพื้นฐานรถกระบะ) 

• รับจางประกอบ, ประกอบบางสวน, ประกอบทั้งคัน, กระบะทาย, หองโดยสารรถขุดดิน 

• รับจางทาสี EDP (Electro Deposit Primer), สีลงพื้น (Primer), สีที่ทาคร้ังสุดทาย (Top Coat) เบาะ

รถยนต 
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3.3. รูปแบบการจัดการองคกรและการบริหารงานองคกร 

 

รูปที่ 3.3. ผังโครงสรางการจัดการองคกรของบริษัท ไทยรุงยเูน่ียนคาร จํากัด (มหาชน)  
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3.4.ตําแหนงและลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมาย 

1. นางสาวเกศรา จิตเยน็ 

ตําแหนง  :ผูชวยพนักงานบัญชี 

ลักษณะงาน :ตรวจอินวอยซของสินทรัพย,โอนทรัพยสินในระบบ,ทํารหัสทรัพยสินเพื่อ

ติดกับทรัพยสินตาง ๆ,ตรวจนับทรัพยสินในฝายบัญชี 

2. นางสาวฝนริน วิเศษเกรียงไกร 

ตําแหนง  :ผูชวยพนักงานบัญชี 

ลักษณะงาน :ตรวจอินวอยซของสินทรัพย ,จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ ,แยกเอกสาร

ตามรหัส,ทํารหัสทรัพยสินเพื่อติดทรัพยสินตาง ๆ,ตรวจนับทรัพยสินในฝายบัญชี 

3.5. ชื่อและตําแหนงพนักงานท่ีปรึกษา 

1. นางสาวอนงครัตน มาประสพ 

ตําแหนง : เจาหนาที่บัญชีบริหาร 

แผนกบัญชีและการเงิน 

2. นางสาวสุฑาทิพยกิติวรรณประสาร 

ตําแหนง  :เจาหนาที่บัญชีลูกหน้ี 

แผนกบัญชีและการเงิน 

3.6.ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาในการออกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา ต้ังแตวันที่ 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 

พ.ศ. 2561 เวลาการปฏิบัติงาน 8.00 –17.30 น. 

3.7.ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

3.7.1. คิดหัวขอโครงงาน 

3.7.2.วางแผนการทําโครงงาน 

3.7.3. รวบรวมขอมูลและศึกษาขอมูลการทําโครงงาน 

3.7.4.การจัดทําเลมโครงงาน 

3.7.5.การนําเสนอโครงงาน  
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ขั้นตอน

ที่ 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1 คิดหัวขอโครงงานเกี่ยวกับงานที่

ปฏิบัติ 

    

2 วางแผนการทาํโครงงาน     

3 รวบรวมขอมูล     

4 การจัดทําเลมโครงงาน     

5 การนําเสนอโครงงาน     

 

3.8. อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใช 

ฮารดแวร 

1. คอมพิวเตอร 

2. เคร่ืองปร้ินเตอร 

3. เคร่ืองถายเอกสาร 

4. เคร่ืองเคลือบเอกสาร 

ซอรฟแวร 

1. โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Power Excel 

2. โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Power Point  

3. โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Word 

4. โปรแกรม Oracle 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

สินทรัพยถาวร 

 สินทรัพยถาวรเปนสินทรัพยที่กิจการไมไดมีไวเพื่อขายหรือแสวงหากําไรแตมีไวเพื่อใชใน

การดําเนินงานตามปกติของกิจการและอายุการใชงานของสินทรัพยตองมีอายุการใชงานมากกวา

หน่ึงป เชน ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณสํานักงานเปนตน 

ระบบบัญชีสําหรับสินทรัพยถาวร 

 ระบบบัญชีสินทรัพยถาวร คือ ระบบที่เกี่ยวกับการสํารวจ สอบถาม การซื้อสินทรัพยเขามา

ใชงานและการคุมควบ การเก็บรักษา 

ระยะเวลาการควบคุมสินทรัพยถาวร 

 แบงไดเปน 3 ระยะดังน้ี 

 ระยะแรก  เร่ิมต้ังแตการจัดหาสินทรัพยมาใชงานจะตองมีการทํางบประมาณสินทรัพยสิน

ถาวรและมีการวิธีการจัดซื้อที่มีการควบคุมที่ดี 

 ระยะที่สองเมื่อไดสินทรัพยมาครอบครองจะตองมีการจัดหมวดหมูใหสินทรัพยและ

กําหนดวิธีคิดคาเสื่อมราคาและควบคุมคาใชจายตาง ๆที่เกี่ยวกับสินทรัพยถาวรและทําการตรวจนับ

สินทรัพยถาวรทุกสิ้นงวดบัญชี 

 ระยะที่สาม  เวลาที่เลิกใชทรัพยน้ันซึ่งจะตองมีการขออนุมัติจําหนายและกําหนดวิธีการ

จําหนาย 

4.1. การซื้อสินทรัพยถาวรแตละคร้ังจะตองพิจารณาดังตอไปน้ี 

• เปนการจายที่จําเปน  

• ราคาที่อนุมัติไมมากหรือตํ่าไป  

• สินทรัพยที่ซื้อมาใหมหรือแทนที่มีประโยชนคุมเงินลงทุน  

• ทางแผนกบัญชีมีการต้ังเจาหน้ีไวถูกตอง  

• มีการประการอายุการใชงานอยางเหมาะสม  
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4.2.ข้ันตอนการขอซื้อและการอนุมัติซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายงานอ่ืนๆ 

 

ฝายบัญชี 

 

ฝายจัดซ้ือ 

 

จัดทําเอกสารของบลงทุน 

 

ฝายบัญชีอนุมัติงบลงทุน 

 

ฝายงานเปดใบขอซื้อมาเพื่อให

ฝายบัญชีอนุมัติ 

 
ฝายบัญชีอนุมัติใบขอสั่งซื้อ

แลวสงใหฝายจัดซื้อ 

 

ฝายจัดซื้อก็จะเปดใบสั่ง

ซื้อใหกับผูขาย 

 

ไดรับสินทรัพยมาทางผูขาย

ก็จะออกใบกํากับภาษีมาท่ี

ฝายจัดซื้อ 

 

สงใหสวนบัญชีตนทุนเพื่อตรวจ

ใบกับกําภาษีและสงมาท่ีสวน

บัญชีบริหารเพื่อบันทึกสินทรัพย

น้ัน ๆ 
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− เมื่อไดรับสินทรัพยมาทางผูขายก็จะออกใบกํากับภาษมีาที่ฝายจัดซื้อ 

− ฝายจัดซื้อก็เขียน  , เลขที่ใบกํากับภาษี ,เลขที่ใบสั่งซื้อ ,ชื่อผูขาย , ราคาลงในสมุดควบคุม 

แลวสงใหสวนบัญชีตนทุนเพื่อตรวจใบกํากับภาษ ี

− เมื่อสวนบัญชีตนทุนตรวจเสร็จก็สงใบกํากับภาษไีปที่สวนบัญชีเจาหน้ีเพื่อบันทึกบัญชี 

4.3. ข้ันตอนการตรวจใบกํากับภาษี (Invoice) 

1. ชื่อ,ที่อยู,ของผูขายและผูรับ 

2. ตองมีคําวาตนฉบับใบกํากับภาษ ี

3. ตองมีคําวา สํานักงานใหญ หรือสาขา ทั้งผูขายและผูรับ 

4. เลขประจําตัวผูเสียภาษี 

5. เลขที่ใบกํากับภาษี 

6. วันเดือนป ที่ออกใบกํากับภาษี 

7. ชื่อ,ชนิด,ประเภทและปริมาณของสินคา/บริการ 

8. ตองมีตราประทับ (Stamp ของแตละ Store) และลายเซ็นของผูรับสินคาทุกชุด 

9. ยอดรวมชอง Net Amount (ในใบ Receiving) จะตองตรงกับยอดรวมเงินใบกํากับภาษ ี

 (ยอดกอน VET) 

10. ดูรหัสบัญชีที่ตองถายเอกสาร 

ฝายงานที่ตองการซื้อสินทรัพยจะตองจัดทําเอกสารของบลงทุนเสนอฝายบัญชี

เพื่ออนุมัติงบลงทุนนั้นๆ

เมื่อฝายบัญชีไดรับเอกสารของบลงทุนก็ตองดูวางบประมาณของฝายงานท่ีตองการ

ขอซื้อมีเพียงพอหรือไมและดูวาสินทรัพยท่ีตองการซื้อวามีประโยชนคุมกับเงินลงทุน

แลวจึงทําการอนุมัติ

ฝายบัญชีอนุมตัิงบลงทุนแลวก็สงเอกสารใหฝายงานเพ่ือใหฝายงานเปด

ใบขอซื้อ (PR) มาเพ่ืออนุมัติและสงตอใหฝายจดัซื้อ

ฝายจัดซื้อกจ็ะเปดใบส่ังซื้อ (PO) ใหกับผูขาย
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− 11705401 --- >สงใหบัญชีตนทุน 

− รหัสที่ขึ้นตนดวย 122,123,117501 --- >สงใหบัญชีบริหาร (สินทรัพย) 

 

รูปที่ 4.1. ตัวอยาง ใบกํากับภาษี รหัสที่ขึ้นดวยเลขหน่ึง (สินทรัพย) 
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4.4.เมื่อไดสินทรัพยมาครอบครอง 

บัญชียอยจะตองแสดงสิ่งตอไปน้ี 

4.3.1.หมายเลขและสถานที่เก็บของสินทรัพยแตละชิ้นฝายบัญชีจะตองจัดทํารหัสทรัพยสิน

เพื่อสงใหฝายงานติดรหัสไวที่ทรัพยสินน้ัน ๆ 

4.3.2.อายุการใชงานและอัตราการคํานวณคาเสือ่มราคา 

4.3.3.ราคาตนทุน คาเสื่อมราคาสะสม  

4.3.4.จํานวนรวมของแตละรายการจะตองเทากับบัญชีคุมยอด 

4.5.บัญชีจะตองทํากาตรวจสอบดังตอไปน้ี 

4.4.1.สินทรัพยไดมีการติดรหัสทรัพยสินแลว 

 4.4.2.ทําการตรวจนับวาสินทรัพยมีอยูจริงตามทะเบียน  

 4.4.3.ถาทําการตรวจนับแลวไมพบใหตรวจสอบทันที  

4.6.การคํานวณคาเสื่อมราคา 

 วิธีการคิดคาเสื่อมราคาของบริษัทไทยรุงยูเน่ียนคารจํากัดมหาชน  

 

  

 

4.7.การโอนยายสินทรัพยในระบบ Oracle  

 กรณีที่พนักงานมีความประสงคที่จะลาออกจากบริษัทหรือตองการยายฝายงานพนักงาน

จะตองทําเอกสารใบโอนยายสินทรัพยมาที่ฝายบัญชีเพื่อทําการโอนยายสินทรัพยไปใหอีกฝายงาน

หน่ึงหรือพนักงานที่จะรับทรัพยน้ัน ๆ 

 

 

 

คาเส่ือมราคา = ราคาทุน – มูลคายุติธรรม / อายุการใชงาน 
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ข้ันตอนการจัดทําใบโอนยายสินทรัพย 

- พนักงานที่ตองการลาออกหรือยายฝายงานจะตองทําใบโอนยายมาที่ฝายบัญช ี

- ใบโอนยายสินทรัพยจะตองมีลายมือชื่อผูมีอํานาจในการอนุมัติโอนยาย

ทรัพยสินดังน้ี 

1. ลายมือชื่อผูจัดการฝายที่สงมอบ,ลายมือชื่อผูจัดการฝายที่รับมอบ 

2. ลายมือชื่อผูสงมอบ , ลายมือชื่อผูรับมอบ 

3. ลายมือชื่อฝายบัญชีที่ทําการโอนยายทรัพยสิน 

- ตองใสรายละเอียดของทรัพยสินชนิดน้ัน ๆใหครบถวน  

1. ชื่อของสินทรัพย 

2. จํานวนของสินทรัพย 

3. วันที่ ที่ทําใบโอนยายสินทรัพย 

 

  



21 
 

 

รูปที่ 4.2. ตัวอยางแบบฟอรมใบโอนยายสินทรัพย 
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4.8. ข้ันตอนการโอนยายสินทรัพยในระบบ ORACLE. 

1. เขาสูระบบ ORACLE โดยใส User Password ที่จะโอนยายสินทรัพย ตามรูปภาพดานลาง 

 

 

รูปที่ 4.3 การ Log In เขาสูระบบ ORACLE 
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2. กดเลือก Fixed Assets Manager – TRU เพื่อเขาสูบัญชีสินทรัพยของบริษัท แลวกดเลือ ก

Asset Workbench เพื่อทําการโอนทรัพยสิน 

 

 

 

รูปที่ 4.4 การเลือกเขาระบบเพื่อการโอนสินทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กดเลือกท่ี Fixed Assets 

Manager - TRU 

2.กดเลือก Asset 

Workbench. 
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3. คียรหัสสินทรัพยเพื่อคนหา 

 

 

รูปที่ 4.5 การคนหารายละเอียดสินทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.คียรหัสสินทรัพยในชอง 

Asset Number แลวกด Find 
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4. เมื่อคนหาสินทรัพยแลวก็ตองตรวจสอบวารายละเอียดของสินทรัพยในระบบตรงกับใบ

โอนยายหรือไม แลวจึงเขาไปทําการโอนยายสินทรัพย ตามรูปภาพดานลาง 

 

 

รูปที่ 4.6 การคียรหัสสินทรัพยเพื่อเขาไปโอนยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.คียรหัสสินทรัพยท่ีตองการ

โอนยายตรงชอง Asset Number 

2.เลือกท่ี Assignments.  
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4.9.วิธีการโอนยายสินทรัพย 

1.คีย -1 ตรงชอง Unit Change เพื่อทําการลดจํานวนสินทรัพยในระบบของผูสงมอบ 

2.คียรหัสพนักงานของผูสงมอบในชอง Number 

3.ลงรหัสบัญชีใหถูกตองแลวใส Cost Center ใหถูกตองเพื่อโอนคาเสื่อมเขาไปยังฝายงาน

น้ัน ๆ 

4.คีย 1 ตรงชอง Unit Change ในบรรทัดตอมา เพื่อเพิ่มจํานวน สินทรัพยและเปลี่ยนชื่อ

ผูรับผิดชอบใหม 

5.คียรหัสพนักงานของผูรับมอบ 

6.คลิกที่ชอง Expense Account แลวกด Shift + F5 เพื่อดึงขอมูลดานบนลงมา 

7.กดที่ done เพื่อบันทึก แลวเลือก OK เสร็จสิ้นกระบวนการโอนยายสินทรัพย 

 

 

รูปที่ 4.7 การโอนยายสินทรัพย 

 

 

1.คีย -1 ตรงชอง Unit Change  

 2.คียรหัสพนักงานผูสง

 

3.ลงรหัสบัญชีและ Cost Center ให

ถูกตองเพ่ือการโอนคาเส่ือมราคาเขาฝาย

 

4.คีย 1 ตรงชอง Unit 

 
5.คียรหัสพนักงานท่ีรับมอบ 

6.คล๊ิกท่ีชอง Expense Account 

แลวกด Shift + F5 เพ่ือดึงขอมูล

ดานบนลงมา 
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รูปที่ 4.8 การกดบันทึกการโอนยายสินทรัพย 

 

7.คล้ิก done เพ่ือกดบันทึก 
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บทที่ 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลจากการจัดทําโครงงาน   

จากการที่คณะผูจัดทํา โครงงานไป ปฏิบัติงานในบริษัท ไทยรุงยูเน่ียนคารจํากัด (มหาชน) 

ทําใหไดรับประโยชนตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1 ไดทราบถึงขั้นตอนวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการควบคุม การตรวจนับสินทรัพยของ

บริษัทไทยรุงยูเน่ียนคารจํากัด (มหาชน) 

2 ไดทราบถึงเอกสารทีใ่ชประกอบการควบคุมบัญชีสินทรัพย รวมทั้งวิธีแกไขปญหา

ระหวางการปฏิบัติงาน 

5.1.2 ขอจํากัดหรือปญหาในการจัดทําโครงงาน  

− เน่ืองจากสินทรัพยของกิจการมีจํานวนมากประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงในสวน

ของบุคลากรอยูบอยคร้ัง จึงทําใหระบบการควบคุมสินทรัพยเกิดขอผิดพลาด 

− จากการปฏิบัติงานตรวจสอบสินทรัพยพบวา วัสดุแผนพลาสติก(รหัสสินทรัพย)ที่

ใชควบคุมติดอยูกับอุปกรณสินทรัพยน้ัน เกิดการชํารุด เสียหาย อยูเปนจํานวนมาก 

ทําใหยากแกการตรวจสอบและควบคุมสินทรัพย 

5.1.3ขอเสนอแนะและปญหาท่ีพบ 

− ควรมีการจัดใหมีการประชุมและอบรมระหวางฝายบัญชีและฝายงานตาง ๆ เพื่อ

อบรมเกี่ยวกับการจัดการกับสินทรัพยที่แตละฝายงานรับผิดชอบ 

− ควรนําเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใชในการควบคุมสินทรัพย เชน ใชอุปกรณ

สแกนบารโคดแทนรหัสทรัพยสินธรรมดาเพื่องายตอการตรวจนับ 
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5.2. สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5.2.1 ขอดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

− ไดเรียนรูการทํางานจริงรวมกับกับบคุคลอ่ืน 

− ไดรับประสบการณการทํางานเสมอืนเปนคนในองคการ 

− ไดพัฒนาความรูความสามารถดานบัญชีที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยและสามารถ

นํามาประยุกตใชงานได 

− ไดฝกความอดทน อดกลั้นกับความกดดันที่ไดรับจากสิ่งรอบขาง 

− ไดเรียนรูการแกไขปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้นในการทํางาน 

− ไดฝกใหเปนคนตรงตอเวลาและมีความรอบคอบมากขึ้น 

− ไดเรียนรูเร่ืองการวางตัว การเคารพผูใหญและเรียนรูเร่ืองการติดตอสื่อสารมากขึ้น 

5.2.2 ปญหาท่ีพบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

− ไมเขาใจในการใชโปรแกรม Microsoft Excel ในชวงแรกๆ  

− ไมมีประสบการณในการทํางานมากอน  

− เวลาที่พนักงานพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําโครงงานคอนขางไมเพียงพอ  

5.2.3 ขอเสนอแนะ  

− นักศึกษาควรศึกษาและเตรียมความรูใหพรอมกอนออกปฏิบัติงานจริง  

− ควรมีระยะเวลาเพื่อใหนักศึกเตรียมตัวกอนออกปฏิบัติงาน ควรเวนชวงการสอบ

และการเปดภาคเรียนสําหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากกวาน้ีเพื่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการเรียนรูที่ดียิ่งขึ้น 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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