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Abstract
CMV Accounting and Taxation Company Limited is an accounting company,
providing accounting services, tax advisory, tax filing and submitting service, account system
setup consultation and other related services. While attending the internship under the
cooperative program at the office, the author was assigned to classify accounting documents,
arrange tax invoices for ease of use, summarize input-output taxes with Microsoft Excel, and
record input-output taxes with My Account software. Previously, the author did not have
performance skills, which caused delays and was time consuming.
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this project would be beneficial to interested parties.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั องค์กรส่ วนใหญ่น้ ันต้องการบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ ที่จะนาไปรับใช้การ
ปฏิบตั ิงานจริ ง แต่การมีความรู ้ความสามารถเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
การทาบัญชี ไม่ว่ากิ จการใดๆ ไม่ว่าจะเล็กหรื อใหญ่ท้ งั ในรู ปแบบ บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชน
และห้ างหุ ้ น ส่ ว น จาเป็ นต้องท าบัญ ชี ดัง นั้ น ข้าพเจ้า จึ ง ต้อ งอาศัย การฝึ กฝนในการเรี ย นและ
ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานจริ ง ในวิชาชีพบัญชี
โครงการสหกิจศึกษานั้นมีส่วนช่วยให้ขา้ พเจ้ามีประสบการณ์ในการทางานมากขึ้นนอกจาก
การเรี ยนรู ้ภายในห้องเรี ยนทาให้ขา้ พเจ้าพบประสบการณ์ในการฝึ กทางานบัญชี กับบริ ษทั ซีเอ็ม
วี การบัญชีและภาษีอากร จึงทาให้ขา้ พเจ้าได้เห็นถึงความสาคัญของการให้บริ การด้านบัญ ชีที่มี
คุณภาพ เพื่อพัฒนางานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน เชื่ อถือได้ และศึกษาความรู ้เพิ่มเติมในงานที่
เกี่ยวข้องจึงเป็ นวิธีที่ช่วยให้เรี ยนรู ้ทางด้านบัญชีได้รวดเร็ วขึ้น และในขณะเดียวกันทาให้ขา้ พเจ้า
เรี ยนรู ้ถึงความผิดพลาดของตนเอง รับรู ้ถึงปัญหาและนาไปแก้ไขเพื่อปรับปรุ ง
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารในการทาบัญชี
1.2.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลรายงานซื้อ-ขาย EXCEL
1.2.3 เพื่อศึกษาการบันทึกบัญชีภาษีซ้ือ – ขาย โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป (My Account)
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1โครงงานนี้ให้ความรู ้ดา้ นการจัดเก็บเอกสารอย่างถูกต้องและให้ง่ายต่อการลงบันทึกบัญชี
1.3.2โครงงานนี้ให้ความรู ้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีดว้ ยโปรแกรม My Account
1.3.3โครงงานนี้ ให้ความรู ้ ดา้ นขั้นตอนของการบันทึ กบัญชี ภาษีซ้ื อ – ขาย ของบริ ษทั ต่างๆที่
ทางข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 เพื่อทราบถึงขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารในการทาบัญชีที่ถูกต้องและสะดวกรวดเร็ วต่อการ
ทางาน
1.4.2 เพื่อทราบถึงการนาเข้าข้อมูลรายงานภาษีซ้ือ-ขาย โดยใช้โปรแกรม (EXCEL)
1.4.3 เพื่อทราบถึงการบันทึกบัญชีภาษีซ้ือ – ขาย โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป (My Account)
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดและความหมายของระบบสารสนเทศทางบัญชี
(ศรัณย์ ชูเกียรติ และสุ ชาดา สถาวร,2560) ได้ให้ความหมายของคาว่า ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี หมายถึง ระบบสารสเทศประเภทหนึ่งในองค์กรที่ทาหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการค้าและกิจกรรมทางธุ รกิ จขององค์ก รมาท าการประมวลผลเพื่ อให้ได้ส านสนเทศในการ
ตัดสิ นใจรวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอเพื่อรักษาสิ นทรัพย์ของกิจการและความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือของสารสนเทศที่ได้จากระบบ
(อุษ ณา ภัท รมนตรี ,2558,หน้า 1-3) ได้ให้ค วามหมายของค าว่า ระบบสารสนเทศทางบัญ ชี
หมายถึง“ระบบสารสนเทศทางบัญชี ที่ ใช้โปรแกรมระบบงานบัญ ชี ในการบันทึ ก ประมวล จัด
ประเภท วิเคราะห์การจัดทารายงานทางบัญชี ระบบงานบัญชีหนึ่งประกอบด้วยระบบงานย่อยหรื อ
วงจรย่อย เช่น ระบบงานบัญชี รายได้ ประกอบด้วย ระบบงานย่อยในการรับคาสั่งซื้ อ การส่ งมอบ
สิ นค้า การจัดทาบิล การเรี ยกเก็บหนี้ และระบบงานบัญชีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ระบบงานย่อยใน
การอนุมตั ิคาสั่งซื้อการรับสิ นค้า การบันทึกหนี้ การชาระหนี้เป็ นต้น”
คาจากัดความของระบบสารสรเทศทางการบัญชี คือ ระบบการทางานระบบหนึ่งประกอบด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายของบริ ษทั เน้นถึงการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีที่
เกิดจากการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์หลัก (Marshall B.Romney and Paul
J.Steinbart,2003, p2) ดังนี้
1.การเก็บรวบรวมและบันทึกรายการค้าของธุรกิจ
2.การประเมินผลข้อมูลเพื่อให้ได้สานสรเทศที่มีประโยชน์ การวางแผน การสั่งการ และการ
ควบคุม
3.การจัดให้มีการควบคุมข้อมูลของธุ รกิจเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้องและ
เชื่อถือได้
2.2 เทคโนโลยีทางการบัญชี
1.โปรแกรม สาเร็ จรู ปทางการบัญชี คือ ซอฟแวร์เชิงพาณิ ชย์ประเภทหนึ่ งที่วางขายอยู่ในตลาด
ซอฟแวร์ ถู ก พัฒ นาขึ้ น ใช้ เฉพาะกับ งานด้านการบัญ ชี แ ละจาเป็ นต้อ งใช้ร่ วมกับ ระบบจัด การ
ฐานข้อมูล (ดีบีเอ็มเอส) เพื่อสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลทางการบัญชีที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถออก
รายงานทางการเงิ น และการบริ ห ารได้ตามความต้องการของผู ใ้ ช้ ทั้ง นี้ จะต้องเน้น การควบคุ ม
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ทางการบัญชีในส่ วนการควบคุมเฉพาะระบบ ทั้งในด้านการควบคุมด้านการเข้าถึง การรับเข้า การ
ประมวลผล และการส่งออกข้อมูล
2. การนาเสนองบการเงินทางอินเทอร์เน็ต
งบ การเงิน คือ รายงานทางการเงินที่นาเสนอต่อผูใ้ ช้ท้ งั ภายในและภายนอกธุ รกิจ การนาเสนองบ
การเงินทางอินเทอร์เน็ตเป็ นวิถีทางหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงงบการ เงินได้กว้างไกลทัว่ โลกอย่างไร้
พรมแดน
3. โปรแกรมการวางแผนทรั พ ยากรองค์ ก ร คื อ โปรแกรมส าเร็ จรู ป ที่ ถู ก พัฒ นาขึ้ น ภายใต้
สภาพแวดล้อมการทางานแบบลูกข่าย แม่ข่าย โดยทาการเชื่ อมต่อกระบวนการทางธุ รกิจภายใน
องค์การ ในส่วนการประมวลผลธุรกรรมของระบบสารสนเทศทางธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมี การ
ใช้ ฐ านข้อ มู ล รวมขององค์ ก ารเพี ย งข้อ มู ล เดี ย วและมี ก ารน าเข้า ข้อ มู ล เพี ย ง ครั้ งเดี ย วผู ้ใ ช้ ใ น
หน่วยงานต่างๆ
ความสามารถของโปรแกรมการวางแผนทรัพยากรองค์การยุคปั จจุบนั นอกจากการเชื่อมต่อ
ระบบสารสนเทศภายในองค์การด้วยฐานข้อมูลเดี ยวกัน ขยายขอบเขตไปถึ งการเชื่ อมต่อระบบ
สารสนเทศระหว่างองค์การเข้าด้วยกันหรื ออีก นัยหนึ่ งคือ การเชื่ อมต่อระบบสารสนเทศภายใน
องค์การเข้ากับการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายใน องค์การคู่คา้
2.3 การบัญชี
เอฟเอเอสบี (FASB, อ้างถึงใน พลพธู ปิ ยวรรณ และสุ ภาพร เชิ งเอี่ยม , 2545, หน้า 5) ระบุว่า
การบัญชี คือ ระบบสารสนเทศระบบหนึ่ ง มีหน้าที่เก็บรวบรวม บันทึกและจัดเก็บรายการค้าและ
เหตุการณ์ ทางธุ รกิ จต่างๆ เพื่อใช้เป็ นหลักฐานที่ เกิ ดขึ้น พร้ อมมี การนาเสนอสารสนเทศทางการ
บัญชีที่ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
จากความหมายข้างต้นการบัญชี คือ ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์หรื อใช้มือจัดทาบัญชีก็
ได้ มี 4 ขั้นตอนดังนี้
- ขั้นตอนที่ 1 การจดบันทึก คือ การลงบันทึกความจาซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเงินที่
เกิดขึ้นของแต่ละวัน
- ขั้นตอนที่ 2 การจาแนก คือ การนาข้อมูลที่จดบันทึกไว้ในสมุดรายวันในจาแนกหมวดหมู่
หรื อแยกประเภทบัญชีในสมุดขั้นปลาย
- ขั้นตอนที่ 3 การสรุ ปผล คือ การนาข้อมูลที่ผ่านการจาแนกประเภทมาสรุ ปผลเป็ นรายงาน
ทางการเงินหรื องบการเงินภายในงวดเวลาบัญชีหนึ่ง
- ขั้น ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ และแปลความหมาย คื อ การน าข้อ มูล ซึ่ งสรุ ป ผลในรายงาน
ทางการเงิ น มาท าการวิ เคราะห์ ใ นรู ป ของร้ อ ยละ จากนั้ น น าผลการวิ เคราะห์ ม าแปล
ความหมายและนาเสนอผลการวิเคราะห์แก่บุคคลที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ
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2.4 วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ องกับโปรแกรมสาเร็จรู ปทางการบัญชี
ภรณ์พิณ คงทอง และวันเพ็ญ จันทร์ คง 2556 : กรณี ศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี Express โดยกระบวนการ
ของผูร้ ับบริ การใช้แบบทดสอบพร้อมกาหนดเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีที่ใช้
จริ งในการดาเนิ นธุรกิจเพื่อวัดผลการเรี ยนรู ้การจัดทาบัญชีดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีใน
4 ด้าน คือ 1)ด้านการบันทึกฐานข้อมูล 2)ด้านการบันทึกบัญชี และการวิเคราะห์รายการค้า 3)ด้าน
การบันทึกและนาส่ งภาษีและ 4)ด้านการปิ ดงบการเงิน เพื่อสอบถามปั ญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น เพื่ อทราบปั ญ หาและอุป สรรคที่ เกิ ดขึ้ น ผลการศึ ก ษาวิจัยในครั้ งนี้ จากการประเมิ น วัด
ความรู ้ท้ งั 4 ด้านนั้น มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากการจัดทา บัญชีจะมีการดาเนินงานเป็ น
วงจรซึ่ งหากบันทึ กฐานข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้องจะส่ งผลไปยังด้านการบันทึกและการ
นาส่งภาษีดว้ ย ซึ่งเป็ นผลให้สุดท้ายแล้การปิ ดงบการเงินก็จะแสดงผลไม่ถูกต้อง
พัชริ นทร์ คาหาญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556 : ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ หารฝ่ ายบัญชี
ธุ รกิจ SMEs มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณภาพของโปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชี โดยรวมและ
เป็ นรายได้อยู่ในระดับมากได้แก่ดา้ นประโยชน์การใช้งานด้านการควบคุมการทางานทาง ด้านการ
จัดทารายงานทางการเงิน ด้านความสะดวกในการใช้งาน ด้านการเชื่อมโยงและการบันทึกข้อมูล
ด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาด เทคโนโลยีในรู ปแบบโปรแกรมสาเร็จรู ปบัญชีเข้ามามีบทบาทใน
ทางการบัญชี เป็ นอย่างมาก เพื่อช่วยในการจัดระบบการทางานด้านบัญชี ซึ่ งจากการประมวลผล
ข้อมู ล ในโปรแกรมส าเร็ จรู ป ทางบัญ ชี ท าให้ก ารทาบัญ ชี มี ความถูก ต้อ ง รวดเร็ ว และส่ งผลให้
รายงานทางการเงินมีประสิ ทธิภาพ
โดยสรุ ป คุณภาพโปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชีมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับประสิ ทธิภาพ
รายงานทางการเงินของธุรกิจSMEs ดังนั้นธุ รกิจ SMEs จึงควรศึกษาและวิเคราะห์ระบบการใช้งาน
ของโปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชีให้เหมาะสมกับธุ รกิจและต้องให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร
ผูใ้ ช้งานโปรแกรมสาเร็จรู ปบัญชีให้มีความรู ้ความสามารถ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทางการบัญชีที่มีคุณภาพ
นาไปสู่ การสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ซึ่ งก่ อให้เกิ ดการพัฒนาธุ รกิ จ อย่าง
ต่อเนื่องและมุ่งสู้ความสาเร็จในการดาเนินงาน
ฐานั น ดร์ เกตุ แ ก้ว มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลรั ต นโกสิ ท ร์ 2559 : การวิ จัย นี้ มี
วัตถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ โปรแกรมระบบบัญ ชี (2)วิเคราะห์ และเลื อ กเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการพัฒ นาโปรแกรมบัญ ชี (3)เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส าหรั บ การพัฒ นาโรแกรมบัญ ชี
(4)พัฒนาโปรแกรมบัญชี ส าหรับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจยั
ประยุกต์จากแนวคิด ผลการวิจยั พบว่า ปั จจุบนั มีโปรแกรมบัญชีมีชื่อเสี ยงมากมาย ซึ่ งซอฟต์แวร์
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หรื อโปรแกรมบัญชี น้ ันสามารถช่วยให้ขอ้ มูลที่ได้รับมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และรวดเร็ วทันต่อ
เหตุการณ์และนาไปใช้ในการตัดสิ นใจด้านต่างๆได้อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุน ทาให้ใน
ปัจจุบนั โปรแกรมสาเร็ จรู ปนั้นในความสาคัญอย่างมาก
รวิ ก านต์ เอี่ ย มสะอาด มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ 2550 : การบัน ทึ ก บัญ ชี โ ปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป บัญ ชี ส ามารถบัน ทึ ก รวบรวมข้อ มู ล การค านวณค่ าเสื่ อ มราคา ก าไรขาดทุ น จากการ
จ าหน่ า ยสิ นทรั พ ย์ การบัน ทึ ก บัญ ชี แ ละการจัด ท ารายงานโดยอัต โนมัติ ท าให้ ก ารท างานมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นช่วยลดขั้นตอนในการทางาน ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและรวดเร็ วมากขึ้น
ส าหรั บ ปั ญ หาที่ อาจเกิ ดจากการใช้โปรแกรมในด้านข้อมู ล หลัก คือปั ญ หาการก าหนกรหัส ที่ ต้ ัง
เนื่ องจากบริ ษ ทั ไม่ ไ ด้บ ัน ทึ ก ข้อมู ล ไว้ ต้องระมัดระวังในการบัน ทึ ก ข้อมู ล เนื่ องจากเป็ นระบบ
อัตโนมัติโดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลหลักเนื่องจากจะมีผลต่อการคานวณ
อรัญญา จินาชาญ และ ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล 2559 : ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็น
ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณา เลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
ของธุรกิจขนาดกลางและนาดย่อม(SMEs) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ผูผ้ ลิตและโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีดา้ นที่อยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ด้ า นการสนั บ สนุ น และการให้ บ ริ การหลั ง การขาย รองลงมา คื อ ด้ า นขี ด
ความสามารถของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีและด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดหาโปรแกรมสาเร็จรู ปทางการบัญชี อยูใ่ นระดับมาก
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้ังของสถานประกอบการ
ชื่ อบริษัท

: บริ ษทั ซีเอ็มวี การบัญชี และภาษีอากร

ที่อยู่หมู่บ้าน : วิชน่ั สมาร์ทซิ ต้ ี 100/111 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์

: 02-525-4926 , 02-159-0401

แฟกซ์

: 02-159-0402

อีเมล์

: cmvacc@gmail.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้งั บริษัท ซีเอ็มวี การบัญชีและภาษีอากร จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
เป็ นการให้บริ การเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีอากรประกอบด้วย บริ การรับทาบัญชี วางแผน
ภาษีอากร วางระบบบัญชี เป็ นที่ปรึ กษาธุรกิจ รับจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ รับตรวจสอบบัญชีโดย
จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภท บริ ษทั จากัด ชื่อของกิจการคือ บริ ษทั ซีเอ็มวี การบัญชีและ
ภาษีอากร จากัด บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
- วิสัยทัศน์ (Vision)
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ด้วยราคายุติธรรม
- พันธกิจ (Mission)
ปฏิบตั ิอย่างเที่ยงธรรม โปร่ งใส เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
พัฒนาความรู ้ในวิชาชีพให้ทนั ต่อสถานการณ์
- จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
กิจการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การด้วยความเที่ยงธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อเวลา และ
รักษาความลับทางการค้าของผูใ้ ช้บริ การ
- ผู้บริหาร
นางชุติมา ศิริผดุงธรรม คณะกรรมการผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ซี เอ็มวี การบัญชี และภาษีอากร
จากัด
- วิธีการรับงาน
1. ขอทราบรายละเอียดการประกอบธุรกิจของผูใ้ ช้บริ การว่ามีลกั ษณะการประกอบธุรกิจ
อย่างไร เพื่อเป็ นแนวทางในการบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องเข้ากับลักษณะของธุรกิจ
และทาความตกลงในการให้บริ การให้ผใู ้ ช้บริ การรับทราบ
2. จัดทาใบเสนอราคา
3. ทาสัญญาการให้บริ การ

8
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ผูบ้ ริ หารระดับสูง

หัวหน้า

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

รู ปที่ 3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
➢ ตาแหน่ งงาน
- ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี
➢ ลักษณะงาน
➢ ลักษณะงาน โดยทาจากโปรแกรมสาเร็ จรู ป (Excel และ My Account)
- จัดเอกสารเข้าแฟ้ม แยกเอกสาร ซื้อ-ขาย
- คียข์ อ้ มูลตามเอกสารที่ได้มา แยกไฟล์ ซื้อ- ขาย ลงในEXCEL
- ลงบันทึกรายวัน ซื้อ – ขาย ในโปรแกรมสาเร็จรู ป (My Account)
- ลงบันทึกรายวันเจ้าหนี้ – ลูกหนี้ ในโปรแกรมสาเร็ จรู ป (My Account)
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
➢ ชื่ อ พนักงานที่ปรึกษา
1. คุณน้ าใส

สมุทรกาญจนาพร

ตาแหน่ง ฝ่ ายบัญชี

2. คุณนภากูล พรมโชติ

ตาแหน่ง ฝ่ ายบัญชี

3. คุณวิภา

ตาแหน่ง ฝ่ ายบัญชี

อ่องรบ

พนักงาน
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3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 จนถึง 31 สิ งหาคม 2560 เป็ นระยะเวลา 16
สัปดาห์
3.7 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.7.1 การรวบรวมข้ อมูลของโครงงาน
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการรายงาน ซื้ อ – ขาย จากการปฏิบตั ิงานจริ ง จึงสนใจที่จะ
น าเสนอในเรื่ อ ง การออกใบก ากับ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เพี่ อ เป็ นกรณี ศึ ก ษาในการวางแผน
ปฏิบตั ิงาน
3.7.2 การวิเคราะห์ ระบบงาน
เมื่อผูจ้ ดั ทาได้รวบรวมข้อมูลจากพนักงานของบริ ษทั จากการสอบจากพนักงานที่ปรึ กษา และ
จากการปฏิบตั ิงานจริ ง ผูจ้ ดั ทาจึงนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาข้อมูลเหล่านั้นมา
จัดทารายงาน
3.7.3 การออกแบบระบบงาน
ออกแบบขั้นตอนในการทางานโดยเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาในแต่ละขั้นตอนของการทางานให้มี
เนื้อหาที่กระชับและชัดเจน ให้เข้าใจมากขึ้น
3.7.4 การจัดทาหรื อพัฒนาระบบ
ผูจ้ ดั ทารวบรวมข้อมูลต่างๆที่ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน และนาข้อมูลเหล่านั้นมาร่ างรู ปแบบ
รายงาน โดยรวบรวมข้อมูลและร่ างเนื้ อหาตามลาดับความสาคัญ ให้เข้าใจง่ายและสามารถ
นาไปใช้งานได้จริ ง
3.7.5 ปรับปรุงและแก้ ไข
นาผลการบันทึกข้อข้อมูลปัญหาต่างๆที่ได้จากการปฏิบตั ิงาน มาวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์การศึกษาโครงงานสหกิจศึกษา
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3.7.6 ระยะเวลาในกานดาเนินงาน
จัดทาโครงงานหลัง จากการวางแผนและวิ เคราะห์ ข้อมูล และปั ญ หาต่า งๆที่ ไ ด้จ ากการ
ปฏิบตั ิงานและศึกษาแนวทางการเขียนรายงานโครงการสหกิจศึกษา แล้วนามาจักทารู ปเล่ม
รายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อภาควิชาบัญชี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.รวบรวมข้อมูล
2.วิเคราะห์ระบบงาน
3.ออกแบบระบบงาน
4.การจัดทาหรื อพัฒนาระบบ
5.ปรับปรุ งและแก้ไข
6.การจัดทารายงาน

พ.ค.

3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องพิมพ์ (Printer)
3. เครื่ องคิดเลข
4. เครื่ องถ่ายเอกสาร
5. เครื่ องเจาะกระดาษ
6. แฟ้มจัดเก็บเอกสาร
ซอฟต์แวร์
1. โปรมแกรม Microsoft Word
2. โปรมแกรม Microsoft Excel
3. โปรมแกรมสาเร็จรู ปทางการบัญชี My Account

มิ.ย

ก.ค.

ส.ค.
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การคัดแยกเอกสารและการบันทึกรายงานภาษีซื้อ – ขาย
4.1.1 บริ ษทั ที่ว่าจ้างทาบัญชีให้น้ นั จะส่ งเอกสารผ่านไปรษณี ย ์ เมื่อได้รับเอกสารมาเรี ยบร้อย
แล้ว ก็เริ่ มแยกเอกสารใบกากับภาษี ซื้อ – ขาย

รู ปที่ 4.1.1 เอกสารที่ได้รับเป็ นใบกากับภาษีซื้อ นามาแยกไว้ เพื่อรอการบันทึกข้ อมูลการ
จัดทารายงานภาษีซื้อ
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รู ปที่ 4.1.1.1 เอกสารที่ได้ รับเป็ นใบกากับภาษีขาย นามาแยกไว้ เพื่อรอการบันทึกข้ อมูลการ
จัดทารายงาน รายงานภาษีขาย
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4.1.2 เมื่อแยกเอกสารเรี ยบร้อยแล้วเริ่ มทารายงานภาษีซ้ือ– ขายจากเอกสารที่ได้มาคียข์ อ้ มูลลง
ไปในโปรแกรม Excel เพื่อให้ง่ายต่อการคานวณ

รู ปที่ 4.1.2 บันทึกรายงานภาษีซ้ือ การจัดเรี ยงตามวันที่เอกสาร

รู ปที่ 4.1.2.1 บันทึกรายงานภาษีขาย การจัดเรี ยงตามวันที่เอกสาร
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4.1.3 เมื่อคียข์ อ้ มูลรายงานภาษีซ้ื อ ลงไปในโปรแกรม Excel เรี ยบร้อยแล้ว ให้จดั เอกสารเข้า
แฟ้มโดย
• ต้นฉบับอยูใ่ นรายงานภาษีซ้ือ
• ถ้าไม่มีสาเนาให้ถ่ายเอกสารแนบ PV
4.1.4 เมื่อคียข์ อ้ มูลรายงานภาษีขาย ลงไปในโปรแกรม Excel เรี ยบร้อยแล้ว ให้จดั เอกสารเข้า
แฟ้มโดย
• ต้นฉบับให้กบั ลูกค้า
• สาเนาอยูร่ ายงานภาษีขาย
• สาเนาอีกฉบับไว้ใน RV
• จะมี50ทวิ กรณีเป็ นรายได้จากการบริ การ
• บันทึกสมุดรายวันซื้อ – PI
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4.2 การเข้ าโปรแกรมสาเร็จรู ป My Account เพื่อบันทึกบัญชี
หน้าโปรแกรม My Account

รู ปที่ 4.2.1: หน้ าแรกของโปรแกรมบัญชีสาเร็จรู ป My Acconut

รู ปที่ 4.2.2: เลือกฐานข้ อมูลของบริษัทที่จะบันทึกบัญชี เมื่อเสร็จแล้ วคลิกที่ OK
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รู ปที่ 4.2.3 ในวงรีข้างบนให้ ทราบถึงชื่ อบริษัทที่กาลังจะทา ตรวจสอบดูว่าฐานข้ อมูลที่เลือกมาชื่ อ
เดียวกับบริษัทที่จะจัดทาหรื อไม่

รู ปที่ 4.2.4 คลิกไปในวงกลมข้ างบนตามลูกศร แล้ วจะมีหน้ าจอสี่ เหลีย่ มขึน้ มา ให้ ทาการตั้ง
วัน เดือน ปี ที่ต้องการบันทึกบัญชี เมื่อเสร็จแล้วกด OK
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รู ปที่ 4.2.5 การบันทึกบัญชี ภาษีซื้อ -ขาย ให้ เลือกหมวด General Ledger แล้ วเข้ าไปที่ รายการ
รายวัน
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4.3 ตัวอย่างการบันทึกสมุดรายวันภาษีซื้อ – ขาย
4.3.1 การบันทึกสมุดรายวันภาษีซื้อ
1. เลือกบันทึกสมุดรายวันซื้ อ –PI
2. คลิกไปที่ เลขที่เอกสารตรงรู ปคนวิ่ง (โปรแกรมจะรันเลขตาม ปี เดือน ที่เรากาหนด เช่น
เราตั้ง ปี 2561 เดือน 02 เลขที่จะรันได้คือ PI6102001)
3. ลงวันที่ให้ตรงกับเอกสารที่ได้รับ
4. ใส่ คาอธิบาย ชื่อของบริ ษทั ที่ทาการซื้อ
5. บันทึก Dr. ต้นทุน หมวด 5 ***
ภาษีซ้ือ หมวด 1 ***
Cr.เจ้าหนี้ /เงินสด หมวด2,1 ***

รู ปที่ 4.3.1 การบันทึกสมุดรายวันซื้อ –PI บันทึกเสร็จแล้วกดSave
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4.3.2 การบันทึกสมุดรายวันภาษีขาย
1. บันทึกสมุดรายวันขาย –IV
2. คลิกไปที่ เลขที่เอกสารตรงรู ปคนวิ่ง
3. ลงวันที่ให้ตรงกับเอกสารที่ได้รับ
4. ใส่คาอธิบาย ชื่อของบริ ษทั ที่ทาการขาย
5. บันทึกDr. ลูกหนี้ / เงินสด / ธนาคาร หมวด 1 ***
Cr. รายได้/ขาย

หมวด4 ***

ภาษีขาย

หมวด2 ***

รู ปที่ 4.3.2 การบันทึกสมุดรายวันขาย–IVบันทึกเสร็จแล้วกดSave
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4.4 วิธีการตรวจสอบ
4.4.1 ขั้นตอนการตรวจสอบ ภาษีซ้ื อที่ เราคียล์ งไปใน General Ladger ตรงกับแบบภ.พ30
หรื อไม่ นั้นต้องเช็คจากบัญชีแยกประเภท
4.4.2 คลิกที่ GL Reports แล้วเลือกรายการบัญชีแยกประเภท

รู ปที่ 4.4.2 วิธีการตรวจสอบ คลิกที่ GL Reports แล้วเลือกรายการบัญชีแยกประเภท
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4.4.3 เมื่อกดเข้ารายงานบัญชีแยกบัญชีแยกประเภทแล้ว จะมีหน้าจอสี่ เหลี่ยมเด้งขึ้นมา ให้ทา
การใส่ วนั ที่ และ รหัส บัญชี ที่ ต้องการตรวจสอบลงไป หลัง จากนั้นกดOK เพื่ อที่ จะท าการ
ค้นหารหัสประเภทบัญชีที่เราลงไปว่าถูกต้องหรื อไม่

รู ปที่ 4.4.3 วิธีการใส่ วันที่และรหัสบัญชีที่ต้องการค้ นหารายการภาษีซื้อที่คีย์ข้อมูลลงไป
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4.4.4 เมื่อกดOKแล้ว ก็จะมีรายงานแยกประเภทของภาษีซื้อที่คีย์ขนึ้ มา

รู ปที่ 4.4.4 ผลการค้นหารายงานบัญชีแยกประเภทของภาษีซื้อ
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุปผลโครงงานหรื องานวิจัย
ในโครงการ “สหกิจศึกษา” ณ บริ ษทั ซี เอ็มวี การบัญชี และภาษีอากรเป็ นระยะเวลา 16
สัปดาห์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานในการบันทึกบัญชีดว้ ยโปรแกรม My Account รับผิดชอบ
ด้านการจัดทารายรายงานภาษีซ้ื อ รายงานภาษีขาย และเช็คเงินฝากธนาคาร เพื่อช่วยลดเวลาพี่
พนักงานในการทางาน และได้รับประสบการณ์ที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชี พได้
หลายๆอย่างในอนาคต
5.1.2 ข้อจากัดปัญหาของโครงงาน
- เนื่ องจากปฏิบตั ิงานครั้งแรก เอกสารบางอย่างจัดเก็บไม่เป็ นที่ทาให้เกิดความล่าช้าและ
เสี ยเวลาในการปฏิบตั ิงาน
- มีขอ้ จากัดในการทาโครงงาน การเป็ นนักศึกษาฝึ กงานอาจทาให้เรี ยนรู ้งานยังไม่เต็มที่เลย
ไม่สามารถค้นคว้าหาข้อมูลมาได้เพียงต่อการทารายงาน
- ไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้ครบทั้งหมด เนื่ องจากบางส่ วนเป็ นความลับของลูกค้าและ
บริ ษทั
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ นักศึกษามีข้อเสนอแนะอย่ างไรเพื่อเป็ นแนวทางให้ แก่ ผ้ อู ื่นในการดาเนินการ
แก้ไขต่อไป
- เนื่ องจากระยะเวลาในการฝึ กงานมีระยะเวลานาน อาจทาให้การเตรี ยมโครงงานนั้นเกิด
ความล่าช้า เนื่ องจากต้องฝึ กงานตั้งแต่ วันจันทร์ – เสาร์ จึงทาให้มีเวลาทาโครงงานน้อย
ทาให้โครงงานนี้ขอ้ มูลอาจไม่เพียงพอ
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจ
- สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการฝึ กงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งในภายภาคหน้า
ได้
- สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้จากการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
- มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น
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5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ปั ญหาด้า นการสื่ อสาร ช่ วงแรกๆไม่ส นิ ทกับพี่ ๆพนัก งาน จึ งทาให้ไ ม่ก ล้า พู ดคุยและ
สอบถามอะไรมากนักเมื่อเรามีขอ้ สงสัย ส่งผลให้การทางานล่าช้าในช่วงอาทิตย์แรก
- เนื่ องจากปฏิบตั ิงานครั้งแรก ยังมีขอ้ ผิดพลาดอยู่พอสมควร ถึงแม้จะทางานได้เร็ วแต่ขาด
การตรวจสอบแต่ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขในทันที
- พื้นฐานบัญชียงั ไม่แน่นพอ จึงต้องการคาแนะนาจากพี่ที่ปรึ กษาอยูต่ ลอดและข้าพเจ้าตั้งใจ
ที่จะเรี ยนรู ้ปรับปรุ งแก้ไขในทันที หลังจากได้รับคาแนะนา
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
- ควรเก็บเอกสารให้มีระเบียบ เอกสารมีความซับซ้อน จัดเก็บไม่ไม่ถูกที่ทาให้ใช้ระยะเวลา
การปฏิบตั ิงานล่าช้า
- บางเอกสารมีความสาคัญ ควรแยกไว้ให้เห็นง่ายๆถ้าเอกสารหายไปอาจเกิดความวุน่ วาย
- ควรปรับความเข้าใจและซักถามข้อมูลอยูต่ ลอดเวลา เพื่อลดความผิดพลาดในการทางาน
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