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บทคัดย่อ 

(   Abstract  ) 

 บริษทั  โนวอ์าร์  เลิร์นน่ิง   จ  ากดั เป็นองคก์รท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงเบาวชนไทยในการเรียนรู้ดว้ยการ

 ดึงศกัยภาพ โดยทุ่งหวงัให้เกิดการพฒันาดา้นการศึกษาอย่างย ัง่ยืน และตั้งใจเป็นโรงเรียนท่ีสอนวิชา

 ชีวติท่ีเตรียมความพร้อมใหเ้ด็กเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ  

  จากการเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้ศึกษาการท างาน  ความรู้ และ

 ประสบการณ์การท างานในด้านบัญชี ณ บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นน่ิง จ  ากัด ท าให้ได้ศึกษาเรียนรู้

 ความส าคญัในการบนัทึกขอ้มูลของส่วนบญัชี จึงน าเสนอ ภายใตช่ื้อโครงการงานสหกิจศึกษา “ ระบบ

 บญัชีรายได้ส าหรับกิจการสถาบนักวดวิชา  ”  โดยงานท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมาย ให้จดัเรียงเอกสาร 

 ตรวจสอบเอกสาร คดัแยกเอกสารใบก ากบัภาษี  และปฏิบติังานทางดา้นการจดัท าใบเสนอราคา  

 และใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จ โดยบนัทึกผา่นโปรแกรม Flow account เป็นตน้  

   ซ่ึงผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบติัโครงงานสหกิจคร้ังน้ีจะสามารถน าประสบการณ์ท่ี

 ไดรั้บทั้งหมดไปปรับใชส้ าหรับการท างานในวชิาชีพบญัชี และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้น าไปศึกษาเพิ่มเติม

 ต่อไป 

 ความส าคญั :  ระบบบญัชีรายได,้โปรแกรม Flowaccount 
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บทที ่1  

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

 บริษทั  โนวอ์าร์ เลิร์นน่ิง จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัการศึกษาเพื่อสังคม  โดยมุ่งเนน้

การส่งเสริมการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความสุขใหก้บัเด็กไทย โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการ

พฒันาดา้นการศึกษาอยา่งย ัง่ยนืและตั้งใจเป็นโรงเรียนท่ีสอนวชิาชีวิตท่ีเตรียมพร้อมให้กบัเด็กเติบโต

เป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพและมีความสุขกบัการท างานและเส้นทางท่ีตวัเองเลือกได ้ ปัจจุบนัมีสาขาอยูท่ ัว่

กรุงเทพ ปริมณฑล และสาขาต่างจงัหวดั ซ่ึงรายไดข้องบริษทัมีธุรกิจในเครือหลายประเภท แผนกบญัชี

จึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบทางดา้นจดัท าบญัชี จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติังานแผนกบญัชี ณ บริษทั  โนวอ์าร์  

เลิร์นน่ิง จ  ากดั  ท าใหเ้ห็นความส าคญัของการบนัทึกบญัชีรายไดต้อ้งละเอียดรอบคอบถูกตอ้งอยา่ง

เหมาะสม โดยมีโปรแกรมทางการบญัชีท่ีช่วยลดขั้นตอนในการท างาน  ซ่ึงผูจ้ดัไดเ้รียนรู้ขั้นตอนของ

ระบบบญัชีรายไดข้องกิจการสถาบนักวดวชิา ตามท่ีกล่าวมาจึงจดัท าโครงงานน่ีข้ึนมาเพื่อเป็นคู่มือใน

การศึกษาการบนัทึกบญัชี ออกใบเสนอราคา ออกใบวางบิล/ใบแจง้หน้ี และการออกใบก ากบัภาษี ท า

ใหเ้ขา้ใจขั้นตอนดงักล่าวไดง่้ายยิง่ข้ึนและผูจ้ดัหวงัวา่จะมีประโยชน์เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งในอนาคตต่อไปส าหรับผูอ่้าน 

 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 

1.2.1 เพื่อศึกษาท่ีมาของระบบรายได ้

1.2.2 เพื่อศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการด าเนินงานบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี ในระบบ Flowaccount  

               ของกิจการสถาบนักวดวชิา 

1.2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการบนัทึกรายไดข้องกิจการสถาบนักวดวชิาส าหรับผูส้นใจ 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

    1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการบนัทึกบญัชีรายไดข้องบริษทั โนวอ์าร์ เลิร์นน่ิง จ  ากดั 

  1.3.2 สืบคน้ สอบถาม และหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากหนงัสือ อินเตอร์ และบุคคลท่ีมี  

   ความรู้สามารถใหค้  าปรึกษาไดเ้ก่ียวกบัโครงงาน 

    1.3.3 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน วนัท่ี  5 สิงหาคม ถึงวนัท่ี  20 พฤศจิกายน  

    พ.ศ.  2563 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

  1.4.1 ท าใหท้ราบถึงท่ีมาของระบบรายได ้จากการตรวจสอบยอดขาย เอกสาร  

   ใบก ากบัภาษีและใบเสร็จรับเงิน 

  1.4.2 ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการด าเนินงานบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีและภาษี ใน  

   ระบบ Flowaccount 

  1.4.3 สามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในการท างานในอนาคตได ้

  1.4.4 สามารถลดเวลาในการท างานท างานเก่า และเพิ่มประสิทธิภาพในการไป  

   ท างานใหม่อยา่งอ่ืนไดอี้ก 
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บทที ่2  

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

รายได้ในทางธุรกจิ 

 รายไดใ้นทางธุรกิจ หมายถึง ผลตอบแทนท่ีกิจการหรือองคก์รไดรั้บจากการขายสินคา้หรือ

บริการท่ีเกิดจากด าเนินงานตามปกติรวมทั้งผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงานตามปกติ

และรายไดท่ี้ไดรั้บมกัอยูใ่นรูปของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่าเงินสด 

 ประเภทของรายได้ 

 รายได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการขาย (Sale revenue) และรายได้อ่ืน (Other 

 incomes) 

  รายได้จากการขาย (Sale revenue) หมายถึง รายไดท่ี้เกิดจากการขายสินคา้ หรือบริการอนัเป็น

 รายไดจ้ากการด าเนินงาน เช่น รายไดจ้ากการขายสินคา้ และรายไดท่ี้ไดจ้ากการใหบ้ริการ เช่น รายได้

 จากกาซ่อมเคร่ืองใช ้หรือรายไดจ้ากการใหบ้ริการลา้งอดัฉีดรถยนตแ์ละบริการดา้นอ่ืนๆ 

 รายได้อ่ืน (Other incomes) หมายถึง รายไดท่ี้มิไดเ้กิดจากการด าเนินงานตามปกติของกิจการ 

ซ่ึงไม่ใช่ รายไดท่ี้เกิดจากการขายสินคา้หรือบริการ เช่น รายไดจ้ากการขายวสัดุอุปกรณ์ส านกังานท่ี

ไม่ไดใ้ชแ้ลว้  รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุเหลือใช ้ นอกจากนั้นยงัมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงินได้

พิเคราะห์รายไดข้อง คนเราในแบบต่างๆ พบวา่ รายได้มี 2 แบบ คือ รายได้ทีม่าจากการท างาน และ

รายได้จากทรัพย์สิน 

  รายได้จากการท างาน (Active Income) หมายถึง รายไดท่ี้ตอ้งท างานจึงจะไดม้า เช่น เงินเดือน  

 รายไดจ้ากการคา้ขาย รายไดข้องนกัแสดง ผูใ้ชแ้รงงาน รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และอ่ืนๆ 

  รายได้จากทรัพย์สิน (Recurring income) คือ รายไดท่ี้มาจากทรัพยสิ์น ไม่ไดเ้กิดจากการ

 ท างานโดยตรง เช่น รายไดจ้ากการถือหุน้ การใหเ้ช่าบา้น อาคารท่ีพกั หรือเช่าสถานท่ี ค่าสิทธิบตัร 

 ค่าลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18 ( ปรับปรุงปี 2560 ) เร่ือง รายได้ 

 ค าศัพท์ทีใ่ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนีม้ีความหมายโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ 

 รายได้ หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ( ก่อนหกั ค่าใชจ่้าย ) ในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึง

 เกิดจาก กิจกรรมตามปกติของกิจการ เม่ือกระแสรับนั้นส่งผล ใหส่้วนของเจา้ของเพิ่มข้ึนทั้งน้ี ไม่

 รวมถึงเงินทุนท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 

 

 ใบเสนอราคา (Quotation) คือ 

  ใบเสนอราคาเป็นเอกสารท่ีผูข้าย (ผูป้ระกอบการ) ออกให้กบัผูท่ี้สนใจ (ลูกคา้) เพื่อ

แสดง รายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้และบริการก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลท่ีควรมีประกอบใบเสนอ

ราคา คือ รายการสินคา้และบริการท่ีชดัเจน มีรายละเอียดทั้งเง่ือนไข ค่าใชจ่้าย ครบถว้น เพื่อใหผู้ส้นใจ

น าขอ้มูลไปประกอบการพิจารณาก่อนตดัสินใจซ้ือ อีกทั้งยงัส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของธุรกิจอีกดว้ย  

 องค์ประกอบของใบเสนอราคา  จะเห็นว่าใบเสนอราคาประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

ส่วน Header ประกอบด้วย  

  1. โลโกบ้ริษทั  

  2. ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ของทั้งฝ่ังผูข้ายและผูซ้ื้อ 

  3. เลขท่ีเอกสาร  วนัท่ีออกเอกสาร วนัท่ีใชไ้ดถึ้ง และเลขท่ีอา้งอิง 

 ส่วน Description ประกอบด้วย  

  1. รหสัสินคา้ / บริการ 

  2. ค  าอธิบายรายการของสินคา้/บริการ 

  3. จ  านวน , ราคาต่อหน่วย, มูลค่าก่อนภาษี 

  4. หมายเหตุ 
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 ส่วน Footer ประกอบด้วย  

  1. ช่องผูอ้นุมติั และช่องยอมรับใบเสนอราคา 

  2. ช่องทางการช าระเงิน 

 

ใบวางบิล(Billing Note)/ใบแจ้งหนี(้Invoice) 

  เอกสารใบวางบิล หรือใบแจง้หน้ีเป็นเอกสารทัว่ไปท่ีถูกน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลายไม่วา่จะเป็น

 กิจการ หรือบุคคลธรรมดาก็ลว้นมีโอกาสไดพ้บเจอ หรือใชง้านเอกสารน้ีอยูบ่่อยคร้ัง เพราะเอกสารน้ีจะ

 มาในรูปแบบของการเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ ไม่วา่จะเป็นค่าโทรศพัท ์ค่าอินเทอร์เน็ต ตลอดจนค่าจา้ง

 ค่าบริการต่างๆ ท่ีท าหนา้ท่ีเรียกเก็บเงิน 

 ส่ิงส าคัญของเอกสารใบวางบิล และใบแจ้งหนี ้ส าหรับผู้ออกเอกสารใบวางบิล ใบแจ้งหนี้  

 (เจ้าของธุรกจิ) 

  1. ช่ือและท่ีอยูบ่ริษทั 

  2. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี และส านกังานสาขา 

  3. เบอร์ติดต่อบริษทัและเบอร์แฟกซ์ 

  4. เลขท่ีใบวางบิล 

  5. ลายเซ็นผูว้างบิล และระบุวนัท่ีท่ีออกเอกสาร 

 ส าหรับผู้รับใบวางบิล/ใบแจ้งหนี ้(ลูกค้า) 

  1. ช่ือและท่ีอยูบ่ริษทั 

  2. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี และส านกังานสาขา 

  3. รายละเอียดของสินคา้/บริการ ท่ีสั่งซ้ือหรือใหบ้ริการ พร้อมระบุยอดรวม 

  4. วนัครบก าหนดช าระเงิน 
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  5. ลายเซ็นผูรั้บวางบิล และระบุวนัท่ีท่ีรับเอกสาร 

 

ใบก ากบัภาษี (Tax Invoice) คือ 

  คือ เอกสารส าคญั ท่ีถา้คุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือท่ีเรารู้จกักนัดีในนาม VAT (อาจเรียก

 อีกอยา่งวา่ผูท่ี้อยูใ่นระบบ VAT) จะตอ้งออกใหก้บัผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการทุกคร้ังท่ีมีการขายสินคา้หรือ

 ใหบ้ริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีคิดกบัลูกคา้ และภาษีท่ีเก็บเพิ่มจากราคาสินคา้หรือ

 บริการท่ีคิดกบัลูกคา้ 

  โดยภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีคิดจากราคาขาย ในกรณีเราเป็นคนขายหรือใหบ้ริการนั้นเรียกวา่ “ภาษีขาย 

 หรือ Output VAT” แต่หากคุณไปซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีผูข้ายคิดภาษีมูลค่าเพิ่มและเราไดรั้บเอกสาร

 ใบก ากบัภาษีมา ส่วนของภาษีท่ีจ่ายไปจากราคาสินคา้หรือบริการนั้นเรียกวา่ “ภาษีซ้ือ หรือ Input VAT” 

 ประเภทของใบก ากบัภาษี 

  1.ใบก ากบัภาษีเตม็รูปแบบ ( บริษทัออกเป็นใบก ากบัภาษีเตม็รูปแบบ ) 

  2.ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 

 ใบก ากบัภาษีเต็มรูปแบบ  เป็นหลกัฐานแสดงจ านวน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ีค  านวนไดจ้ากมูลค่าสินคา้หรือ

 บริการ ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีหนา้ท่ีตอ้งออกใบก ากบัภาษีทุกคร้ังเม่ือเกิดการ

 ซ้ือสินคา้หรือบริการ 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งออกใบก ากบัภาษี 2 ฉบับ คือ ต้นฉบับ ออกใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ 

 และส าเนาผูป้ระกอบการจะตอ้งเก็บไวใ้ชเ้ป็นหลกัฐาน ส าหรับ การยืน่ภาษีมูลคาเพิ่มรายเดือน 

  ( ภ.พ.30 ) จะตอ้งเก็บเอกสารไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
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ใบก ากบัภาษีเต็มรูปต้องมีรายละเอยีด 

 1.ค าวา่ “ใบก ากบัภาษี” ชดัเจน 

 2.มีเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รวมถึงช่ือและท่ีอยูข่องผูข้าย 

 3.ช่ือและท่ีอยูข่องผูซ้ื้อ 

 4.เลขท่ีใบก ากบัภาษี 

 5.ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และจ านวนเงิน 

  6.แยกแสดงจ านวน VAT แยกใหเ้ห็นชดัเจน 

 7.วนั เดือน ปี ท่ีออก 

 8.ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด บงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบการ 

8.1 ระบุ “ส านกังานใหญ่”หรือ“สาขาท่ี…..” ของผูข้าย 

8.2 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อ (โดยเฉพาะผูซ้ื้อท่ีอยูใ่นระบบ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

  8.3 ระบุ “ส านกังานใหญ่”หรือ“สาขาท่ี…” ของผูซ้ื้อ 

 

ใบก ากบัภาษีอย่างย่อมีรายละเอยีดดังนี้ 

 1. ค าวา่ “ ใบก ากบัภาษีอย่างย่อ ” 

 2. ช่ือ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 

 3. หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษี 

 4. ช่ือ ชนิด ประเภท และมูลค่าสินคา้ 

 5. ตอ้งมีขอ้ความระบุวา่รวมภาษีมูลค่าแลว้ 

 6. วนัปีท่ีออก 
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ใบเสร็จรับ (Receipt) คือ 

  ใบเสร็จรับ หรือใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เป็นเอกสารหลกัฐานในการรับเงิน ท่ีผูข้าย ผูใ้หเ้ช่า

 ออกใหก้บัผูซ้ื้อเพื่อยนืยนัวา่ตวัเองไดรั้บเงินแลว้ (ผูซ้ื้อ ไดรั้บเอกสารจากผูข้าย) การออกใบเสร็จรับเงิน

 เป็นส่ิงท่ีตอ้งท าเพราะเป็นหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีไดก้ าหนดไวว้า่ผูรั้บเงิน ตอ้งออกใบเสร็จรับเงินให้อีก

 ฝ่ายทนัทีทุกคร้ัง ท่ีมีการรับเงินมาไม่วา่ผูซ้ื้อจะร้องขอหรือไม่ก็ตาม แต่หากวา่คุณประกอบเพียงธุรกิจ

 ขนาดเล็กทางกรมสรรพากรก็ไดก้  าหนดจ านวนเงินไวแ้ลว้วา่ตอ้งออกใบเสร็จเม่ือขายสินคา้หรือบริการ

 แต่ละคร้ังท่ีมีจ  านวนเงินเกิน 100 บาท 

 ความแตกต่างของใบเสร็จรับเงิน  กบั  ใบก ากบัภาษี  

  เร่ืองความหมายของเอกสาร  ใจความเหมือนกนัคือเอกสารท่ีผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการตอ้งออกให้

 ลูกคา้ เพื่อเป็นหลกัฐานการช าระเงิน แต่ส่ิงท่ีต่างออกใบเลยคือ ผูท่ี้ออกใบก ากบัภาษีไดน้ั้น ธุรกิจ

 จะตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิในการออกใบก ากบัภาษี หากธุรกิจใดออก

 ใบก ากบัภาษีใหลู้กคา้แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็จะมีความผดิทนัที 

 ใบเสร็จรับเงิน ใครท่ีเป็นผูรั้บเงินก็สามารถออกไดไ้ม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล หากไดรั้บ

 เงินช าระค่าสินคา้ หรือ บริการก็จะตอ้งออกใบเสร็จรับเงินใหก้บัคู่คา้ 

 หากไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ออกใบก ากบัภาษี จะกลายเป็นใบก ากบัภาษีปลอมทนัที ไม่วา่

 จะโดยการตั้งใจ หรือ ไม่ตั้งใจก็ตาม และจะมีโทษ ทั้งทางแพง่ และ ทางอาญา 

สรุปความแตกต่างคือ 

 

 

 

 

 

 

ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงิน 
ตอ้งจด VAT ถึงจะออกใบก ากบัภาษีได ้ ไม่ตอ้งจด VAT ก็ออกได ้

ตอ้งออกใบก ากบัภาษีทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ-ขาย ออกเม่ือมีการซ้ือขายสินคา้หรือบริการคร้ังละ 
100 บาทขั้นไป 

ตอ้งออกใบก ากบัภาษีทนัทีท่ีส่งมอบสินคา้ ( แม้
กรณีท่ียงัไม่ไดรั้บการช าระเงิน ) 

ออกเม่ือมีการรับช าระค่าสินคา้หรือบริการแลว้
เท่านั้น 
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บทที่3 

 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 

1.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ  :  บริษทั  โนวอ์าร์  เลิร์นน่ิง  จ  ากดั  

ทีต่ั้ง    :  100/22 ซอย งามวงศว์าน 14 ต าบล บางเขน 

        อ าเภอ เมืองนนทบุรี  11000 

โทรศัพท์   :  02-0055093 

E-mail    :  hrknoware@gmail.com 

 

 
 

 

รูปที ่3.1 แผนทีต่ั้งสถานทีป่ระกอบการ 

 

 

mailto:hrknoware@gmail.com
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1.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กรณ์ 

 

 

  บริษทั โนวอ์าร์ เลิร์นน่ิง เกิดข้ึนภายใต ้“ กิจการเพื่อสังคม ” จากโครงการเล็กๆ ท่ีมีทีมงานไม่ก่ี

 คนจึงเกิดแนวคิดแรกท่ีท าให้เด็กไทยตั้งแต่วยัมธัยมไดไ้ปลองท างานในสภาพแวดลอ้มของอาชีพนั้น

 จริงๆซ่ึงจะไดเ้ห็นทั้งชีวติประจ าวนัการไดล้งมือท างานจริงเพื่อไขขอ้ขอ้งใจในวชิาชีพนั้นๆ 

 กระบวนการเหล่าน้ีเหมือนเป็นการเล่าความจริงของอาชีพใหเ้ด็กๆฟังเม่ือเขาเห็นครบรอบดา้นแลว้ค่อย

 ตดัสินใจ  

  แต่ดว้ยแนวคิด อุดมการณ์ไดเ้ร่ิมก่อตวักลายเป็นวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนท่ีมีต่อการศึกษาและการ

 คน้หาตวัเองของเด็กไทย ท าใหเ้ป้าหมายปลายทางของกิจการเพื่อสังคมแห่งน้ีท่ีเป็นการท าใหเ้ด็ก ๆ ไดรู้้ 

 (Know) ตวัเอง วา่ตอ้งการจะเป็น (Are) อะไร และช่วยผลกัดนัเด็กไทยใหน้ าไปสู่การตดัสินใจเลือก

 อาชีพไดอ้ยา่งมีทิศทางและรู้จกัตวัเองมากข้ึนกวา่ 84 % ของจ านวนเด็กท่ีผา่นค่ายต่างๆของโนวอ์าร์กวา่ 

 4,000 คน 

  Know Are จึงเป็นองคก์รท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงเยาวชนไทยในการเรียนรู้ดว้ยการดึงศกัยภาพ

 และความสนใจของพวกเขาออกมา เม่ือเด็กรู้จกัความฝันของตวัเอง ท าตามส่ิงท่ีตวัเองรัก และเติบโตข้ึน  

  บริษทั  โนวอ์าร์ เลิร์นน่ิง จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัการศึกษาเพื่อสังคม  เพื่อมุ่งเนน้

 การส่งเสริมการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความสุขใหก้บัเด็กไทย โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดการ

 พฒันาดา้นการศึกษาอยา่งย ัง่ยนืและตั้งใจเป็นโรงเรียนท่ีสอนวชิาชีวิตท่ีเตรียมความพร้อมใหเ้ด็กเติบโต
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 ข้ึนเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพและมีความสุขกบัการท างานและเส้นทางท่ีตวัเองเลือกได ้  ปัจจุบนัมีสาขาอยู่

 ทัว่กรุงเทพ ปริมณฑล และสาขาต่างจงัหวดั 

ธุรกจิในเครือ 

 

 
 

รูปที ่3.2 ธุรกจิในเครือของ บริษัท โนวอาร์ เลร์ินน่ิง จ ากดั 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร 

 
 

 

ผูบ้ริหาร

นายฝ่ังนที  ประภาสะวตั

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายขาย

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบญัชี

นายพิทวสั  พศัโน

นกัศึกษาฝึกงาน

นางสาวอมรา  ช่ืนดี
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รูปที ่3.3  แผนผงัแสดงรูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

  ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายจากการฝึกปฏิบติังานสหกิจ ในต าแหน่ง นกัศึกษา

 ฝึกงานฝ่ายบญัชี ปฏิบติัเก่ียวกบัการ  ออกใบเสนอราคา ใบวางบิล/ใบแจง้หน้ี ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบั

 ภาษี ตรวจสอบและจดัเรียงเอกสารทางบญัชี/ INVOICE เป็นตน้ 

 

 

 3.5  ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

ช่ือนามสกุล : นายพิทวสั  พศัโน 

ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 

 

 3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 

  ระยะเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั โนวอ์าร์ เลิร์นน่ิง จ  ากดั  ตั้งแต่วนัท่ี 5 

 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี  20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เป็นระยะเวลาจ านวน 16 สัปดาห์ 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิในการด าเนินงาน 

 
 

 ตารางที ่3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

 

 3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าโครงงานแบ่งเป็น 2 ดา้นคือ  

  

 ฮาร์ดแวร์  

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ือง Printer/ถ่ายเอกสาร 

 3. เคร่ืองคิดเลข 

 4. โทรศพัท ์

 

ซอร์ฟแวร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Power Excel  

  2. โปรแกรม Microsoft word 

 3. โปรแกรม FlowAccount 

 

 

ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ( พ.ศ. 2563  ) สงิหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

1.   คดิหวัขอ้โครงงาน

2.  ศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

3.  วางแผนและรวบรวมขอ้มลูการท าโครงงาน

4.  วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ด ้

5.  จัดท าโครงงาน
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 บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

  การบญัทึกบญัชีส าหรับรายได ้บริษทัจะโปรแกรม Flowaccount บนัทึกขอ้มูลต่างๆไม่

วา่จะเป็นค่าใชจ่้าย , ใบเสนอราคา , ใบแจง้หน้ี ,ใบเสร็จ/ใบก ากบัภาษี เป็นตน้  การบนัทึกขอ้มูลจะตอ้ง

ระมดัระวงัในการคียข์อ้มูลโดยจะท าการตรวจสอบทุกคร้ังวา่เอกสารตรงกนัหรือไม่ ถา้มีขอ้ผดิพลาดจะ

ไดรี้บแจง้และแกไ้ขทนัที ก่อนส่งใหผู้จ้ดัการฝ่ายบญัชีตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ัง โดยฝ่ายบญัชีมี

หนา้ท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการรวบรวมเอกสารบญัชีและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของการ

บนัทึกรายการจากแผนกต่างๆ จากนั้นตอ้งน ามาบนัทึกบญัชีในโปรแกรม การจดัท ารายงานทางการเงิน

และบญัชี และการจดัเก็บเอกสารทางบญัชี 

 

การบันทกึบัญชีโดยการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount 

 

ขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม 

 

1. เข้าสู่ระบบการใช้งานโดยกรอกรหัส และรหัสผ่าน   เข้าสู่ระบบ 
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2.เม่ือเข้าสู่ระบบส าเร็จจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ  พร้อมในการบันทกึบัญชี 

 

 
 

 

 

  จากการทีไ่ด้ศึกษาและเรียนรู้ปฏิบัติงานในส่วนระบบของการขาย มีข้ันตอนการท างานของ

 ระบบบัญชีของบริษัท ดังนี้ 

 

  4.1  ใบเสนอราคา คือเอกสารท่ีเจา้ของธุรกิจจะตอ้งออกให้กบัฝ่ายลูกคา้ (ผูซ้ื้อ) เพื่อใหลู้กคา้

 พิจารณาราคาสินคา้หรือบริการ รวมถึงเง่ือนไขต่างๆ ก่อนตดัสินใจซ้ือ 

 

 

 

 

 



16 
 

 ขั้นตอนการเข้าโปรแกรมทางบัญชี Flowaccount รูปแบบในส่วนของการออกใบเสนอราคาเป็น

ดังนี ้

 

  4.1.1 เขา้สู่ระบบโปรแกรม Flowaccount  เลือกเมนูเอกสารขาย  ใบเสนอราคา 

 สร้างใหม่ 
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  4.1.2 เม่ือเขา้มาสู่หนา้แสดงรายการใบเสนอราคา ก็กรอกขอ้มูลตามใหต้รงตามเอกสาร เม่ือ

 กรอกขอ้มูลครบ  ตรวจสอบและกดบนัทึกเอกสาร รอผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีมาตรวจสอบอีกคร้ังและกด

 อนุมติั  ถึงจะสามารถออกใบเสนอราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อได ้
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รูปที ่4.1ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสนอราคา  
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  4.2   ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้  เป็นเอกสารท่ีผูป้ระกอบการออกเพื่อแจง้ใหลู้กคา้ทราบถึงจ านวน

 เงินท่ีตอ้งช าระ และใชเ้ป็นเอกสารส าหรับการช าระเงิน ส่วนใหญ่ใชก้บับริษทัท่ีมีขนาดใหญ่  หรือ

 ธุรกิจท่ีมีการวางเครดิตในการช าระเงิน  

 ขั้นตอนการเข้าโปรแกรมทางบัญชี Flowaccount รูปแบบในส่วนของการออกใบเวางบิล/ใบแจ้งหนีเ้ป็น

 ดังนี ้

 4.2.1เขา้สู่ระบบโปรแกรม Floeaccount  เลือกเมนูเอกสารขาย  ใบวางบิล/แจง้หน้ี  สร้างใหม่ 

 

 

 

 

 4.2.2 เม่ือเขา้มาสู่หนา้แสดงรายการใบเสนอราคา ก็กรอกขอ้มูลตามใหต้รงตามเอกสาร กรณี

ท่ีมีวางบิลใหร้ะบุในช่องเครดิต ( วนั ) เม่ือกรอกขอ้มูลครบ  ตรวจสอบและกดบนัทึกเอกสาร 
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 รอผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีมาตรวจสอบอีกคร้ังและกดวางบิลแลว้ ถึงจะสามารถออกใบวางบิล/ใบแจง้หน้ี

ใหแ้ก่ผูซ้ื้อได ้
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รูปที ่4.2  ตัวอย่างแบบฟอร์มใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ 
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 4.3  ใบก ากบัภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสารหลกัฐานส าคญั ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม จะตอ้งจดัท า และออกใบก ากบัภาษีใหก้บัผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการทุกคร้ังท่ีมีการ

ขายสินคา้หรือ ใหบ้ริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินคา้หรือบริการ และจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ี

ผูป้ระกอบการจดทะเบียน เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการในแต่ละคร้ัง 

 

 ขั้นตอนการเข้าโปรแกรมทางบัญชี Flowaccount รูปแบบในส่วนของการออกใบเสนอราคาเป็นดังนี้ 

 

  4.3.1 เขา้สู่ระบบโปรแกรม Flowaccount  เลือกเมนูเอกสารขาย ใบก ากบัภาษี

 สร้างใหม่ 
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   4.3.2 เม่ือเขา้มาสู่หนา้แสดงรายการก ากบัภาษี ก็กรอกขอ้มูลตามใหต้รงตามเอกสาร เม่ือ 

  กรอกขอ้มูลครบ  ตรวจสอบและกดบนัทึกเอกสาร รอผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีมาตรวจสอบอีกคร้ังและกด 

  เรียกเก็บแลว้ ถึงจะสามารถออกใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผูซ้ื้อได ้
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รูปที ่4.3  ตัวอย่างแบบฟอร์มใบก ากบัภาษี 
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 4.4 ใบเสร็จรับ หรือใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เป็นเอกสารหลกัฐานในการรับเงิน ท่ีผูข้าย ผูใ้ห้

เช่าออกใหก้บัผูซ้ื้อเพื่อยนืยนัวา่ตวัเองไดรั้บเงินแลว้ (ผูซ้ื้อ ไดรั้บเอกสารจากผูข้าย)  โดยทางบริษทัได้

เขียนสูตรในExcel เองเพื่อออกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ลูกคา้ 

ขั้นตอนการเขา้โปรแกรมMicrosoft Excel รูปแบบในส่วนของการออกใบเสร็จรับเงินเป็นดงัน้ี 

 

 4.3.1 เขา้สู่ระบบโฟลเดอร์ Microsoft Excel ท่ีช่ือ “ ใบเสร็จรับเงิน  ”  

 

 
 

  4.3.2 กรอกขอ้มูลลงในตารางExcel  ตามท่ีฝ่ายขายแจง้มาใหถู้กตอ้งและครบถว้น   
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***ตรวจสอบ ช่ือ – นามสกุล ,ช่ือคอร์ส, เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน และยอดเงินใหดี้วา่ตรงกบัขอ้มูลท่ีเรา

ไดรั้บ 
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 4.3.2 เม่ือเสร็จใหต้รวจสอบแลว้เลือกรายการ Flie   Save As   Browse  Folders 

“ ใบเสร็จfishsixพฤศจิกายน63 ( เดือนทีล่งใบเสร็จ )  ”   Folders “  20 ( วนัที่ลงใบเสร็จ ) ”  

พมิช่ือเล่น “  น้องโพส  ”  ( ช่ือเล่นของลูกค้าเพ่ือความสะดวกในการค้นหา  เลือก type เป็น PDF 

 Save 

 

 

 
 

 

 ***เม่ือบันทกึใส่โฟล์เดอร์ในแต่ละเดือนแล้ว  ยงัต้องลงใส่ Google Drive ของ E-mail ใน

บริษัทด้วย  เพ่ือความสะดวกในการดึงใบเสร็จรับเงินไปใช้งานของฝ่ายขายโดยทีไ่ม่ต้องเสียเวลามาขอ

ฝ่ายบัญชีก่อน  อาจเน่ืองจากกรณลีูกค้าต้องการความเร่งด่วน 
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รูปที ่4.4 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน 
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บทที ่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจิัย 

 
 5.1.1 สรุปผลโดยเปรียบเทยีบกบัวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงาน 

 - ท ำใหท้รำบถึงท่ีมำของระบบรำยได ้จำกกำรตรวจสอบยอดขำย เอกสำรใบก ำกบัภำษี

 และใบเสร็จรับเงิน 

 - ท ำใหท้รำบถึงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนบนัทึกขอ้มูลทำงบญัชีและภำษี ในระบบ  

  Flowaccount 

 - สำมำรถเขำ้ใจควำมแตกต่ำงของใบก ำกบัภำษีกบัใบเสร็จรับเงิน 

  - สำมำรถน ำควำมรู้มำใชป้ระโยชน์และประยกุตใ์นกำรท ำงำนในอนำคตได ้ 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  - เน่ืองจำกขอ้มูลท่ีน ำมำจดัท ำโครงงำนมีบำงขอ้มูลไม่สำมำรถเปิดเผยได ้  

   ทั้งหมด เน่ืองจำกเป็นขอ้มูลท่ีเผยแพร่ภำยในองคก์ำรไดเ้ท่ำนั้น 

  - อำจใชเ้วลำค่อนขำ้งเยอะในกำรท ำควำมเขำ้ใจของตวันกัศึกษำเองในช่วงแรกๆ  

   เน่ืองจำกกำรเรียนในห้องกบักำรปฏิบติังำนจริงอำจมีบำงส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ใหม่  

 5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

  - ควรศึกษำหำขอ้มูลเก่ียวกบัระบบบญัชีรำยไดก่้อนเขำ้ปฏิบติังำนจริง เพื่อท่ีจะ  

   ไดป้ระหยดัเวลำหำกมีขอ้สงสัยบำงอยำ่งท่ีอำจสำมำรถศึกษำเรียนรู้มำก่อนได ้

  - หำสมุดจดบนัทึกขอ้มูลหรือขอ้สงสัยไวถ้ำมพี่ท่ีปรึกษำเพื่อใชเ้ป็นประโยชน์  

   ในวนัขำ้งหนำ้ อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งใช้ 

  - ควรเพิ่มควำมละเอียดรอบรอบทุกคร้ังหำกตอ้งลงบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั  

   ตวัเลข เน่ืองจำกสำมำรถเกิดขอ้ผดิพลำดไดทุ้กเม่ือ 
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5.2 สรุปผลการปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 

 
  5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

   - ท ำใหรู้้มีควำมรับผดิชอบต่อหนำ้ท่ีมำกข้ึน  มีควำมละเอียดรอบคอบมำกข้ึน 

   - ไดเ้รียนรู้กำรเขำ้สังคม  จำกกำรท ำงำนร่วมกบัคนอ่ืนสำมำรถปรับตวัใหเ้ขำ้  

    กบัองคก์รได ้

   - ท ำใหรู้้จกัจดัสรรเวลำใหเ้หมำะสม  ตรงต่อเวลำมำกข้ึน 

   - สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรปฏิบติังำนไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในอนำคต  

5.2.2 ปัญหาทีพ่บในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

   - ขอ้มูลในเอกสำรอำจไม่ครบถว้น หรือขอ้มูลในเอกสำรอำจผดิพลำดไดใ้น  

    บำงกรณี 

   - ขั้นตอนในกำรท ำงำนบำงอยำ่งอำจมีควำมซบัซอ้น 

   - ช่วงแรกในกำรเขำ้ปฏิบติังำนสหกิจอำจตอ้งใชเ้วลำในกำรศึกษำเรียนรู้ใน  

    บำงอยำ่งท่ีไม่ไดเ้จอในห้องเรียน  อำจตอ้งใชเ้วลำในกำรปรับตวั 

 5.2.3 ข้อแนะน า 

   - ทุกคร้ังท่ีไดรั้บมอบหมำยงำนตอ้งท ำอยำ่งระเอียดรอบคอบ และตอ้ง   

    ตรวจสอบก่อนส่งงำนทุกคร้ัง  หำกเกิดปัญหำใหป้รึกษำพี่ท่ีปรึกษำทนัทีเพื่อ  

    หำทำงแกไ้ขท่ีถูกตอ้ง 

  - จดบนัทึกทุกคร้ังท่ีมีสอนขั้นตอนกำรท ำงำน และตอ้งมีควำมรับผดิชอบ ส่ง  

   งำนใหต้รงตำมเวลำท่ีก ำหนด  
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