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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ประวตัิควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

   บริษทัให้บริการจดัท าบญัชี โดยผูมี้ความช านาญและเช่ียวชาญ ดา้นมาตรฐานการ
บญัชีและภาษีอากรท่ีมีประสบการณ์ เพื่อให้ผูบ้ริหารทราบถึงผลการด าเนินงานฐานะการเงินของ
กิจการรวมถึงสภาพคล่องทางดา้นการเงินและใชสิ้ทธิลดหยอ่นดา้นภาษีใหถู้กตอ้งครบถว้นโดยเร่ิม
ตั้งแต่ การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของบริษทัในการให้บริการจดัท าบญัชี ไดแ้ก่ ลูกคา้ การ
จดัท าบญัชีดว้ยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมบญัชีท่ีผา่นการยอมรับจากกรมสรรพากรและ
กระบวนการท างานของโปรแกรมมีการเช่ือมโยงขอ้มูลจากระบบลูกหน้ี และการลงรายการบญัชีใน
สมุดรายวนัในระบบบญัชีแยกประเภท เพื่อออกรายงานทางการเงินไดท้นัที จึงช่วยลดขั้นตอนของ
กระบวนการท างานและเพิ่มความถูกตอ้ง ครบถว้น ของรายงานทางการเงินมากยิ่งข้ึนรวมทั้งการยื่น
งบการเงินต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ การยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกประเภท 

จากการเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาไดรั้บมอบหมายให้เขา้ปฎิบติังาน ณ บริษทั 
อสมท จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงทางบริษทั มีแผนกต่างๆ อาทิ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย/์การเงิน ฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายบญัชี เป็นตน้ ทางผูจ้ดัท าในฐานะนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขา
บญัชี จึงได้เข้าร่วมปฎิบติังานจริงในแผนก บญัชีค่าใช้จ่าย ผูจ้ดัท าได้รับหน้าท่ี คือ จดัท าสมุด
รายวนั-ค่าใช้จ่าย และ ได้เช็คใบก ากับภาษีซ้ือมูลค่าเพิ่ม  บริษทั อสมท จ ากัด ซ่ึงได้มีการน า
โปรแกรมส าร็จรูป AFIS (Accounting and Financial Information System) และจดัเอกสาร 

ดงันั้นจึงกล่าวได้ว่า ผูจ้ดัท าไดน้ าวิชาความรู้จากห้องเรียนไปท างานด้านบญัชีได้จริงใน
สถานประกอบการและสามารถน าประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากสถานประกอบการไปปรับใช้กบัการ
ท างานจริงในอนาคต ดว้ยเหตุน้ีผูจ้ดัท าจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงขั้นตอนการจดัท าสมุดรายวนั-
ค่าใชจ่้ายของบริษทัต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ทางดา้นวิชาชีพจากประสบการณ์จริงและสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานในอนาคต 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1) เพื่อศึกษาการจดัท าเอกสารทางบญัชีเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย 

2) เพื่อศึกษาขั้นตอนการจดัท าสมุดรายวนั-ค่าใชจ่้าย   
3) เพื่อศึกษาการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี AFIS บนัทึกในส่วนค่าใชจ่้าย 

4) เพื่อช่วยลดเวลาให้สถานประกอบการโดยจดัท าคู่มือในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบั

การบนัทึกบญัชีค่าใชจ่้าย โดยใชโ้ปรแกรมบญัชี AFIS 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1) ท าการบนัทึกขอ้มูลรายการค่าใชจ่้าย ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี AFIS 
2) บนัทึกเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้าย ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี AFIS 
3) ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเอกสารในการท าการบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1) ท าใหไ้ดรู้้จกัเอกสารทางบญัชี เก่ียวกบัค่าใชจ่้าย 

2) เขา้ใจถึงขั้นตอนการจดัท าสมุดรายวนั-ค่าใชจ่้าย 
3) เข้าใจถึงระบบการท างานบันทึกข้อมูลในส่วนของค่าใช่จ่ายของโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางบญัชี AFIS  

4) มีคู่มือเพื่อลดเวลาส าหรับพนกังานและนกัศึกษาฝึกงานท่ีไดเ้ขา้มาท างานที

เก่ียวกบัการบญัชีค่าใชจ่้าย โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี AFIS  
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 การทบทวนเอกสาร 

 2.1.1 รายละเอยีดเกีย่วกบัโปรแกรมทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 

โปรแกรมส าร็จรูป AFIS (Accounting and Financial Information System) เป็นเคร่ืองมือ

ช่วยในการท างานมีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซ้อนและใชเ้วลาในการปฎิบติังานท่ีรวดเร็ว ซ่ึงผูจ้ดัท าสามารถ

ปฎิบติัตามระบบของกิจการไดจ้ริง 

 ตัวโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลกั 12 ระบบดังนี้ 

1. บนัทึกขอ้มูลหลกั 
2. ระบบบริหารสินคา้คงคลงั 
3. ระบบเจา้หน้ี 
4. ระบบลูกหน้ี 
5. ระบบบริหารการเงิน 
6. ระบบเงินเดือนและค่าแรง 
7. ระบบงานโครงการ(IMC) 
8. ระบบบญัชีภาษีอากร 
9. ระบบบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
10. ระบบวเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน 
11. พิมพส์ลิปเงินเดือน(รายบุคคล) 
12. รายงานเงินยมืทดรอง(รายบุคคล) 
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2.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
2.2.1 รายการค่าใช้จ่าย  
ค่าใชจ่้าย หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้หรือบริการท่ีกิจการไดจ่้ายไปเพื่อก่อให้เกิดรายได ้ซ่ึง

มีผลท าใหสิ้นทรัพยสุ์ทธิของกิจการลดลง   สามารถแบ่งค่าใชจ่้ายของกิจการไดด้งัน้ี 
1.ต้นทุนสินค้าทีข่าย หมายถึง ราคาทุนของสินคา้ท่ีขายไป ซ่ึงประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ 

ท่ีกิจการจ่ายไปเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพพร้อมขาย เช่น ค่าขนส่งสินคา้เขา้ ค่าภาษีศุลกากร เป็นตน้ 
2. ค่าใช้จ่ายในการขาย หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินค้า ได้แก่ ค่า

โฆษณาเงินเดือนพนกังาน ค่านายหนา้ ค่าขนส่งสินคา้ใหลู้กคา้ เป็นตน้ 
3.ค่าใช้จ่ายในการบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เช่น 

เงินเดือนผูบ้ริหาร เงินเดือนพนักงานท่ีปฏิบติังานในส านักงาน ค่าเช่าส านักงาน ค่าเส่ือมราคา
อุปกรณ์ส านกังาน  
เป็นตน้ 
 4.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายขา้งตน้ เช่น ดอกเบ้ียจ่าย ผล
ขาดทุนจากราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดลดลง ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์เป็นตน้ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฎบิัติงาน 

 

รูปที ่3.1 สัญลกัษณ์ บริษัท อสมท จ ากดั(มหาชน) 

3.1   ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  : บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยูส่ถานประกอบการ : 63/1   ถนนพระราม9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  10310 ส านกังานใหญ่ 

โทรศพัท ์   : 0-2201-6000 

โทรสาร    : 0-2245-1435 

อีเมล์    : coutact@mcot.net 

เวลาท าการ   : วนัจนัทร์-วนัศุกร์   เวลา 9.00-17.00 น. 

 

รูปที ่3.2 แผนที ่บริษัท อสมท จ ากดั(มหาชน) 

  

mailto:coutact@mcot.net
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รูปที ่3.3  บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) 

3.2   ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 
ค าขวญั   กา้วไกลรับใชป้ระชาชน 
สโกแกนของสถานี โมเดิร์นไนน์ทีว ีโทรทศัน์แห่งความทนัสมยัสังคมอุดมปัญญา 
วสัิยทศัน์  องคก์รส่ือสร้างสรรคช์ั้นน า  Highly Creative Media Company 
ค่านิยม(Values)  MCOT+S 
 
M Modernity (ทนัสมยั) 

 มีแนวคิดและทศันคติท่ีทนัสมยั กา้วหนา้ น าการเปล่ียนแปลง 
 ใฝ่เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

C Creativity (สร้างสรรค ์และนวตักรรม) 
 มีความคิดสร้างสรรคใ์นงาน 
 มุ่งเนน้นวตักรรม 

O Operational Excellence (ความเป็นเลิศในการปฎิบติังาน) 
 ปฎิบติังานโดยมุ่งเนน้ผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดขององคก์ร 
 มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ตรงต่อเวลา 

T Transparency (โปร่งใส เป็นธรรม) 
 มีกระบวนการท างานท่ีโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้
 ประพฤติปฎิบติัตนอยูใ่นระเบียบวนิยั จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
 มีความรับผดิชอบต่อประเทศชาติและสังคม 

+S Service Mind (ท างานเป็นทีม มีใจบริการ) 
 ท างานเป็นทีม 
 มีจิตใจใหบ้ริการ 
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จรรยาบรรณความรับผดิชอบต่อประเทศชาติ สังคม และการส่งเสริมนโยบาย 
1) ปฎิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินกิจการส่ือสารมวลชนโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ 

และไม่กระท าการใดๆ อนัจะก่อใหมี้ผลเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
2) ส่งเสริมกิจกรรมอนัเป็นการอนุรักษเ์อกลกัษณ์ไทย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวติและจริยธรรมของประชาชน 
3) ปฎิบติัหนา้ท่ีโดยยดึมัน่ในมาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 9 ประการ ดงัน้ี 
 - การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
 - การมีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์สุจริตและรับผดิชอบ 
 - การยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี    

ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 - การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 - การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยัและไม่เลือกปฎิบติั 
 - การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ขอ้เทจ็จริง 
 - การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได ้
 - การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 - การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคก์ร 
4) ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายไดรั้บทราบนโยบายรัฐ แนวทางการพฒันาประเทศตลอดจน

ขอ้มูลข่าวสารจากทางราชการไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ถูกตอ้งเป็นธรรมและรวดเร็ว 
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3.3  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

รูปที ่3.4 แผนผงัองค์กร 
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รูปที ่3.5 แผนผงัฝ่ายบัญชี 

 

 

 

 

 

ผอ.ฝ่ายบัญชี 

ผู้จดัการส่วนบัญชี 
การเงนิ 

ผู้จดัการส่วนบัญชี 
รายได้ 

ผู้จดัการส่วนบัญชี 
ทรัพย์สิน 

ผู้จดัการส่วนบัญชี
บริหาร 

พนักงานบัญชี 

นางสาว สุทตัตา จิตร์ฉายา 

6004300084 

ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
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3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่งทีไ่ด้รับมอบหมาย:  ผูช่้วยพนกังานบญัชี 

3.4.2 หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย:  

 การจดัท าสมุดรายวนั-ค่าใชจ่้าย เอกสารเบิกจ่าย  

 การรันเลขหนา้เอกสารเบิกจ่าย 

 การเช็คใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ของส่วนกลาง 

 การเช็คใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ของส่วนภูมิภาค 

 การแกะใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี จากเอกสารเบิกจ่าย  

 ถ่ายเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ของส่วนกลาง 

 ถ่ายเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ของส่วนภูมิภาค 

 จดัเอกสาร ตามเลขท่ี AP/APS/PT/JV  ของส่วนกลาง 

 จดัเอกสาร ตามเลขท่ี AP/APS/PT/JV  ของส่วนภูมิภาค 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

1. นางสาววภิารัตน์ ทิฐิธรรมพิทกัษ ์  ต าแหน่ง   ผูจ้ดัการส่วนบญัชีการเงิน 

2. นางสาวธารทิพย ์ อยูป่ระเสริฐ  ต าแหน่ง ฝ่ายบญัชี 

3. นายเอกลกัษณ์  รัตนะ   ต าแหน่ง ฝ่ายบญัชี 

4.นางสาวศรีสุคนธ์ เปล่ียนสนิท  ต าแหน่ง ฝ่ายบญัชี 

5.นางสาวอริญรดา สุวรรณมาย  ต าแหน่ง ฝ่ายบญัชี 

6.นางสาวสุชาวดี สมพงษ ์  ต าแหน่ง ฝ่ายบญัชี 

7.นางสาวขนิษฐา พรภทัรยทุธ  ต าแหน่ง ฝ่ายบญัชี 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฏาคม2563 ถึงวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 ศึกษาหวัขอ้รายงานปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย พร้อมกบัศึกษาหวัขอ้รายงานท่ี
เหมาะสมและปฎิบติัจริง 

3.7.2 เลือกหวัขอ้รายงานโดยปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อเลือกหวัขอ้รายงาน 
3.7.3 รวบรวมข้อมูลสอบถามพนักงานท่ีปรึกษาถึงข้อมูลตามหัวข้อรายงาน และ

คน้ควา้ในต าราท่ีเก่ียวขอ้งและบนัทึกการท างานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้รายงาน 
3.7.4 จดัท ารายงานการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลจริงในการปฎิบติังาน 
3.7.5 การน าเสนอผลการปฎิบติังาน 

ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย.63 ต.ค. 63 
1. ปฎิบติังานเพื่อหาหวัขอ้รายงาน 

 

   
2. เลือกหวัขอ้รายงาน  

 

  
3. วางแผนรายงาน  

 

  
4. จดัท ารายงาน   

 

 
5. น าเสนอโครงงาน    

 

ตารางที ่3.1 ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ืองพิมพ ์(Printer) 

3. เคร่ืองค านวณ 

4. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ซอฟตแ์วร์ 

1. โปรแกรม AFIS ( Accounting and Financial Information System) 

2.  โปรแกรม Microsoft Word 

3. โปรแกรม Microsoft Excel 
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บทที ่4 

ผลการปฎบิัติงานตามโครงงาน 

ลกัษณะของงานท่ีปฎิบติัในบริษทั อสมท จ ากดั(มหาชน) คือ จดัท าสมุดรายวนั-ค่าใช้จ่าย 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป AFIS ( Accounting and Financial Information System) ซ่ึงมีรายละเอียด
และขั้นตอนในการปฎิบติังานดงัน้ี 

ข้ันตอนการจัดท าสมุดรายวัน – ค่าใช้จ่าย 

  1. เตรียมเอกสาร ประกอบดว้ย ใบส าคญัโอนเงิน และ ใบขอเบิก 

2. เขา้ระบบบญัชีโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี AFIS 

3.เขา้รหสัผูใ้ช ้แลว้กดแสดงตนเขา้สู่ระบบในโปรแกรม AFIS 

4. เลือกท่ีระบบบญัชีแยกประเภททัว่ไป  ในโปรแกรม AFIS 

5. เลือกบนัทึกขอ้มูลทางการเงิน ในโปรแกรม AFIS 

6. เลือกบนัทึกสมุดรายวนั ในโปรแกรม AFIS 

7. กรอกขอ้มูลลงในโปรแกรม AFIS เสร็จ กด ตกลง 

8.เลือกเพิ่มรายการใหม่ ในโปรแกรม AFIS 

9.กรอกขอ้มูลลงในโปรแกรม AFIS เสร็จ กด บนัทึกรายการ 
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1. . เตรียมเอกสาร ประกอบด้วย ใบส าคัญโอนเงิน และ ใบขอเบิก 

 

รูปภาพท่ี 4.1 เอกสารแนบใบส าคญัโอนเงิน 

 

รูปภาพท่ี 4.2 เอกสารใบขอเบิก  
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2. เข้าระบบบัญชีโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี AFIS 
 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.3 เม่ือไดรั้บเอกสาร ใหด้ าเนินการเขา้ระบบบญัชี 

  

3.เข้ารหัสผู้ใช้ แล้วกดแสดงตนเข้าสู่ระบบในโปรแกรม AFIS 

 

รูปภาพท่ี 4.4 เขา้รหสัผูใ้ชง้าน แลว้กดแสดงตนเขา้สู่ระบบ 
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รูปภาพท่ี 4.5 หนา้ระบบบญัชีส าเร็จรูป AFIS 

 

4. เลือกที่ระบบบัญชีแยกประเภททัว่ไป  ในโปรแกรม AFIS 

 

รูปภาพท่ี 4.6 เลือกระบบบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

 

เม่ือต้องบันทกึเอกสารรายการ

ค่าใช้จ่าย 
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5. เลือกบันทกึข้อมูลทางการเงิน ในโปรแกรม AFIS 

 

รูปภาพท่ี 4.7 เลือกรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลทางการเงิน  

6. เลือกบันทกึสมุดรายวนั ในโปรแกรม AFIS  

รูปภาพท่ี 4.8 เลือกรูปแบบการบนัทึกสมุดรายวนั 

เม่ือต้องบันทกึเอกสารรายการ

ค่าใช้จ่าย 

เม่ือต้องบันทกึเอกสารรายการ

ค่าใช้จ่าย 
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รูปภาพท่ี 4.9 เลือกรูปแบบสมุดรายวนั 

 
รูปภาพท่ี 4.10 หนา้ระบบบญัชีส าเร็จรูป AFIS 

เม่ือต้องบันทกึเอกสารรายการ

ค่าใช้จ่าย 
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รูปภาพท่ี 4.11 เลือกเพิ่มรายการใหม่ 

 

 
 

รูปภาพท่ี 4.12 หนา้บนัทึกสมุดรายวนั 

 

เม่ือต้องบันทกึเอกสารรายการ

ค่าใช้จ่าย 
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7.กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม AFIS 

 

 

รูปภาพท่ี 4.13  บนัทึกเอกสารลงโปรแกรม AFIS 

 

 

 

1. PT200900315 

ปี/เดือน/เลขรันเอกสาร 

2. วนัท่ีบนัทึกบญัชี และ 

วนัท่ีเอกสาร  
ดูจากใบส าคญัโอนเงิน 
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รูปภาพท่ี 4.14  บนัทึกเอกสารลงโปรแกรม AFIS 

 

กด ตกลง 

ค าอธิบายรายการ 

เลขทีใ่บเบิก/วนัทีเ่อกสาร/เร่ือง

การขอเบิก/หน่วยงานผู้เบิก 
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8. เลือกเพิม่รายการใหม่ ในโปรแกรม AFIS 

 

รูปภาพท่ี 4.15  การเพิ่มรายการใหม่ 

 

 

รูปภาพท่ี 4.16  หนา้บนัทึกสมุดรายวนั 

 

 

 

กด เพิม่รายการใหม่ และ  
ระบุจ านวนแถว และ เลือก

ใบอนุญาต กสทช(ตามบันทกึ) 
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9. กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม AFIS เสร็จ กด บันทกึรายการ 

         

 

 

รูปภาพท่ี 4.17  บนัทึกเอกสารลงโปรแกรม AFIS 

 

 

 

เดบิต ต้องบันทกึบัญชี  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย – ใบส าคญัจ่าย 

เครดิต ต้องบันทกึบัญชี 

  ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 5842-3 

กรอกจ านวนเงิน 

ช่ือศนูย์ต้นทุน 
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รูปภาพท่ี 4.18  บนัทึกเอกสารลงโปรแกรม AFIS 

เม่ือกรอกข้อมูลเสร็จ ให้กด 

บันทกึการแก้ไขและตรวจสอบ 

จากน้ัน กก็ดที ่บันทกึรายการ 
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รูปภาพท่ี 4.19  ใบส าคญับนัทึกบญัชี 
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  บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 
 5.1.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจิยัโดยเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค ์
  เม่ือด าเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้ผลท่ีได้ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ไดศึ้กษา
ขั้นตอนการใชโ้ปรมแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้จากทฤษฎีมาใช้
ในการปฎิบติังานจริง ได้รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และบนัทึกขอ้มูลเอกสารลงโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี ตลอดจน ตรวจสอบภาษีซ้ือ เกิดความเขา้ใจในระบบงาน และไดช่้วยลดเวลา
ใหส้ถานประกอบการโดยการจดัท าคู่มือในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีค่าใชจ่้าย 
 
 5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
  1.)  เน่ืองจากขอ้มูลท่ีน ามาจดัท าโครงการ ส่วนมากเป็นความลบัของทางบริษทั 
        ซ่ึงทางจึงไม่สามารถน าขอ้มูลมาเปิดเผยไดม้ากนกั เช่น ช่ือ  ท่ีอยู ่เลขประจ าตวั
        ผูเ้สียภาษี 
  2.) เวลาในการท าความเขา้ใจในระบบงานค่อนขา้งมีจ ากดั เน่ืองจากเวลาในการ
       ปฏิบติังานมีระยะเวลาท่ีจ ากดั และเน้ือหาของงานค่อนขา้งละเอียดและซบัซอ้น
       ในบางขั้นตอน และมีหลายระบบงานใหล้งมือท า 
 
 5.1.3 ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูอ่ื้นในการด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
  เรียนรู้ท าความเขา้ใจในระบบงานและการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีเพื่อ
ความถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติงานรวบรวมและจดบันทึกข้อมูลข้อมูลระหว่างการ
ปฏิบติังานเพื่อน ามาจดัท ารูปเล่มโครงงานเพื่อน าเสนอต่อไป 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
  1.) สามารถน าประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานสหกิจศึกษามาใชป้ระโยชน์
       ในการท างานจริงในอนาคต 
  2.) สามรถเขา้ใจในระบบงานของสถานประกอบการจริงในอนาคต และสามารถ
       ปรับตวัเขา้กบัท่ีท างานไดง่้ายข้ึน 
  3.) รู้จกัความรับผดิชอบ ความละเอียดความแม่นย  าในการท างาน และวิธีการแกไ้ข  
       ปัญหาเฉพาะหนา้ 
 
 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
  1.) รายละเอียดเอกสารไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้น เช่น ช่ือ  ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัผู ้
       เสียภาษี เอกสารตั้งเบิกเพิ่มเติม ยอดการช าระไม่ถูกตอ้ง  
  2.) เอกสารมีจ านวนมาก ท าใหมี้การบนัทึกเอกสารไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น และไม่
       ตรงกบัเอกสารเบิกจ่าย 
 
 5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
 1.) ตรวจสอบทุกคร้ังในการออกเอกสารหรือจดัให้มีการตรวจสอบเอกสารวา่มีจุด
      ผดิพลาดตรงไหน พร้อมทั้งแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 
  2.)ใหมี้การตรวจสอบการบนัทึกเอกสารทุกคร้ังให้ถูกตอ้งครบถว้นอยา่งสม ่าเสมอ 
       และใหมี้การแกไ้ขใหถู้กตอ้งตรงกบัเอกสารเบิกจ่าย 
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