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บทคัดย่อ
( Abstract )

บริ ษทั โนว์อาร์ เลิ ร์นนิ่ ง จากัด เป็ นองค์กรที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงเบาวชนไทยในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
ดึ งศักยภาพ โดยทุ่งหวังให้เกิ ดการพัฒนาด้านการศึ กษาอย่างยัง่ ยืน และตั้งใจเป็ นโรงเรี ยนที่สอนวิชา
ชีวติ ที่เตรี ยมความพร้อมให้เด็กเติบโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพ
จากการเข้า ร่ วมโครงการสหกิ จศึ ก ษาเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ศึก ษาการทางาน ความรู ้ และ
ประสบการณ์ ก ารท างานในด้า นบัญ ชี ณ บริ ษ ัท โนว์อ าร์ เลิ ร์ น นิ่ ง จ ากัด ท าให้ ไ ด้ศึ ก ษาเรี ยนรู ้
ความสาคัญในการบันทึกข้อมูลของส่ วนบัญชี จึงนาเสนอ ภายใต้ชื่อโครงการงานสหกิจศึกษา “ ระบบ
บัญชี รายได้สาหรับกิ จการสถาบันกวดวิชา ” โดยงานที่ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมาย ให้ จดั เรี ยงเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร คัดแยกเอกสารใบกากับภาษี และปฏิบตั ิงานทางด้านการจัดทาใบเสนอราคา
และใบกากับภาษี/ใบเสร็ จ โดยบันทึกผ่านโปรแกรม Flow account เป็ นต้น
ซึ่ งผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการปฏิ บตั ิโครงงานสหกิ จครั้ งนี้ จะสามารถนาประสบการณ์ ที่
ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้สาหรับการทางานในวิชาชี พบัญชี และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่นาไปศึกษาเพิม่ เติม
ต่อไป

ความสาคัญ : ระบบบัญชีรายได้,โปรแกรม Flowaccount
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บทที่ 1
บทนำ

1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ

บริ ษทั โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ทาธุ รกิจเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสังคม โดยมุง่ เน้น
การส่ งเสริ มการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและสร้างความสุ ขให้กบั เด็กไทย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาด้านการศึกษาอย่างยัง่ ยืนและตั้งใจเป็ นโรงเรี ยนที่สอนวิชาชีวิตที่เตรี ยมพร้อมให้กบั เด็กเติบโต
เป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพและมีความสุ ขกับการทางานและเส้นทางที่ตวั เองเลือกได้ ปั จจุบนั มีสาขาอยูท่ ว่ั
กรุ งเทพ ปริ มณฑล และสาขาต่างจังหวัด ซึ่ งรายได้ของบริ ษทั มีธุรกิจในเครื อหลายประเภท แผนกบัญชี
จึงมีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านจัดทาบัญชี จากการที่ได้ไปปฏิบตั ิงานแผนกบัญชี ณ บริ ษทั โนว์อาร์
เลิร์นนิ่ง จากัด ทาให้เห็นความสาคัญของการบันทึกบัญชี รายได้ตอ้ งละเอียดรอบคอบถูกต้องอย่าง
เหมาะสม โดยมีโปรแกรมทางการบัญชีที่ช่วยลดขั้นตอนในการทางาน ซึ่ งผูจ้ ดั ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนของ
ระบบบัญชี รายได้ของกิจการสถาบันกวดวิชา ตามที่กล่าวมาจึงจัดทาโครงงานนี่ข้ ึนมาเพื่อเป็ นคู่มือใน
การศึกษาการบันทึกบัญชี ออกใบเสนอราคา ออกใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ และการออกใบกากับภาษี ทา
ให้เข้าใจขั้นตอนดังกล่าวได้ง่ายยิง่ ขึ้นและผูจ้ ดั หวังว่าจะมีประโยชน์เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิได้อย่าง
ถูกต้องในอนาคตต่อไปสาหรับผูอ้ ่าน

1.2

วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1
1.2.2
1.2.3

เพื่อศึกษาที่มาของระบบรายได้
เพื่อศึกษาเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการดาเนินงานบันทึกข้อมูลทางบัญชี ในระบบ Flowaccount
ของกิจการสถาบันกวดวิชา
เพื่อเป็ นแนวทางในการบันทึกรายได้ของกิจการสถาบันกวดวิชาสาหรับผูส้ นใจ
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1.3

ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการบันทึกบัญชีรายได้ของบริ ษทั โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จากัด
1.3.2 สื บค้น สอบถาม และหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสื อ อินเตอร์ และบุคคลที่มี
ความรู ้สามารถให้คาปรึ กษาได้เกี่ยวกับโครงงาน
1.3.3 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน วันที่ 5 สิ งหาคม ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563

1.4

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทาให้ทราบถึงที่มาของระบบรายได้ จากการตรวจสอบยอดขาย เอกสาร
ใบกากับภาษีและใบเสร็ จรับเงิน
1.4.2 ทาให้ทราบถึงขั้นตอนการดาเนินงานบันทึกข้อมูลทางบัญชีและภาษี ใน
ระบบ Flowaccount
1.4.3 สามารถนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการทางานในอนาคตได้
1.4.4 สามารถลดเวลาในการทางานทางานเก่า และเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการไป
ทางานใหม่อย่างอื่นได้อีก
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
รายได้ ในทางธุรกิจ
รายได้ในทางธุ รกิจ หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการหรื อองค์กรได้รับจากการขายสิ นค้าหรื อ
บริ การที่เกิดจากดาเนินงานตามปกติรวมทั้งผลตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการดาเนิ นงานตามปกติ
และรายได้ที่ได้รับมักอยูใ่ นรู ปของเงินสดหรื อสิ่ งเทียบเท่าเงินสด
ประเภทของรายได้
รายได้ แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ รายได้ จากการขาย (Sale revenue) และรายได้ อื่น (Other
incomes)
รายได้ จากการขาย (Sale revenue) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสิ นค้า หรื อบริ การอันเป็ น
รายได้จากการดาเนิ นงาน เช่น รายได้จากการขายสิ นค้า และรายได้ที่ได้จากการให้บริ การ เช่น รายได้
จากกาซ่อมเครื่ องใช้ หรื อรายได้จากการให้บริ การล้างอัดฉี ดรถยนต์และบริ การด้านอื่นๆ
รายได้ อื่น (Other incomes) หมายถึง รายได้ที่มิได้เกิดจากการดาเนิ นงานตามปกติของกิจการ
ซึ่ งไม่ใช่ รายได้ที่เกิดจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การ เช่น รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์สานักงานที่
ไม่ได้ใช้แล้ว รายได้จากการขายเศษวัสดุเหลือใช้ นอกจากนั้นยังมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการเงินได้
พิเคราะห์รายได้ของ คนเราในแบบต่างๆ พบว่า รายได้ มี 2 แบบ คือ รายได้ ทมี่ าจากการทางาน และ
รายได้ จากทรัพย์สิน
รายได้ จากการทางาน (Active Income) หมายถึง รายได้ที่ตอ้ งทางานจึงจะได้มา เช่น เงินเดือน
รายได้จากการค้าขาย รายได้ของนักแสดง ผูใ้ ช้แรงงาน รายได้จากการให้บริ การ และอื่นๆ
รายได้ จากทรัพย์สิน (Recurring income) คือ รายได้ที่มาจากทรัพย์สิน ไม่ได้เกิดจากการ
ทางานโดยตรง เช่น รายได้จากการถือหุ น้ การให้เช่าบ้าน อาคารที่พกั หรื อเช่าสถานที่ ค่าสิ ทธิ บตั ร
ค่าลิขสิ ทธิ์ เป็ นต้น
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 ( ปรับปรุ งปี 2560 ) เรื่ อง รายได้
คาศัพท์ทใี่ ช้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนีม้ ีความหมายโดยเฉพาะดังต่ อไปนี้
รายได้ หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ( ก่อนหัก ค่าใช้จ่าย ) ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ ง
เกิดจาก กิจกรรมตามปกติของกิจการ เมื่อกระแสรับนั้นส่ งผล ให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นทั้งนี้ ไม่
รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผูม้ ีส่วนร่ วมในส่ วนของเจ้าของ

ใบเสนอราคา (Quotation) คือ
ใบเสนอราคาเป็ นเอกสารที่ผขู ้ าย (ผูป้ ระกอบการ) ออกให้กบั ผูท้ ี่สนใจ (ลูกค้า) เพื่อ
แสดง รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งข้อมูลที่ควรมีประกอบใบเสนอ
ราคา คือ รายการสิ นค้าและบริ การที่ชดั เจน มีรายละเอียดทั้งเงื่อนไข ค่าใช้จ่าย ครบถ้วน เพื่อให้ผสู ้ นใจ
นาข้อมูลไปประกอบการพิจารณาก่อนตัดสิ นใจซื้ อ อีกทั้งยังส่ งผลต่อความน่าเชื่อถือของธุ รกิจอีกด้วย
องค์ ประกอบของใบเสนอราคา จะเห็นว่าใบเสนอราคาประกอบไปด้ วย 3 ส่ วนใหญ่ๆ คือ
ส่ วน Header ประกอบด้ วย
1. โลโก้บริ ษทั
2. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ของทั้งฝั่งผูข้ ายและผูซ้ ้ื อ
3. เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร วันที่ใช้ได้ถึง และเลขที่อา้ งอิง
ส่ วน Description ประกอบด้ วย
1. รหัสสิ นค้า / บริ การ
2. คาอธิบายรายการของสิ นค้า/บริ การ
3. จานวน , ราคาต่อหน่วย, มูลค่าก่อนภาษี
4. หมายเหตุ
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ส่ วน Footer ประกอบด้ วย
1. ช่องผูอ้ นุมตั ิ และช่องยอมรับใบเสนอราคา
2. ช่องทางการชาระเงิน

ใบวางบิล(Billing Note)/ใบแจ้ งหนี(้ Invoice)
เอกสารใบวางบิล หรื อใบแจ้งหนี้เป็ นเอกสารทัว่ ไปที่ถูกนามาใช้อย่างแพร่ หลายไม่วา่ จะเป็ น
กิจการ หรื อบุคคลธรรมดาก็ลว้ นมีโอกาสได้พบเจอ หรื อใช้งานเอกสารนี้อยูบ่ ่อยครั้ง เพราะเอกสารนี้จะ
มาในรู ปแบบของการเรี ยกเก็บค่าบริ การต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์ เน็ต ตลอดจนค่าจ้าง
ค่าบริ การต่างๆ ที่ทาหน้าที่เรี ยกเก็บเงิน
สิ่ งสาคัญของเอกสารใบวางบิล และใบแจ้ งหนี้ สาหรับผู้ออกเอกสารใบวางบิล ใบแจ้ งหนี้
(เจ้ าของธุรกิจ)
1. ชื่อและที่อยูบ่ ริ ษทั
2. เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี และสานักงานสาขา
3. เบอร์ ติดต่อบริ ษทั และเบอร์ แฟกซ์
4. เลขที่ใบวางบิล
5. ลายเซ็นผูว้ างบิล และระบุวนั ที่ที่ออกเอกสาร
สาหรับผู้รับใบวางบิล/ใบแจ้ งหนี้ (ลูกค้ า)
1. ชื่อและที่อยูบ่ ริ ษทั
2. เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี และสานักงานสาขา
3. รายละเอียดของสิ นค้า/บริ การ ที่สั่งซื้ อหรื อให้บริ การ พร้อมระบุยอดรวม
4. วันครบกาหนดชาระเงิน
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5. ลายเซ็นผูร้ ับวางบิล และระบุวนั ที่ที่รับเอกสาร

ใบกากับภาษี (Tax Invoice) คือ
คือ เอกสารสาคัญ ที่ถา้ คุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อที่เรารู ้จกั กันดีในนาม VAT (อาจเรี ยก
อีกอย่างว่าผูท้ ี่อยูใ่ นระบบ VAT) จะต้องออกให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การทุกครั้งที่มีการขายสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การ เพื่อแสดงมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่คิดกับลูกค้า และภาษีที่เก็บเพิ่มจากราคาสิ นค้าหรื อ
บริ การที่คิดกับลูกค้า
โดยภาษีมูลค่าเพิ่มที่คิดจากราคาขาย ในกรณี เราเป็ นคนขายหรื อให้บริ การนั้นเรี ยกว่า “ภาษีขาย
หรื อ Output VAT” แต่หากคุณไปซื้อสิ นค้าหรื อบริ การที่ผขู ้ ายคิดภาษีมูลค่าเพิ่มและเราได้รับเอกสาร
ใบกากับภาษีมา ส่ วนของภาษีที่จ่ายไปจากราคาสิ นค้าหรื อบริ การนั้นเรี ยกว่า “ภาษีซ้ือ หรื อ Input VAT”
ประเภทของใบกากับภาษี
1.ใบกากับภาษีเต็มรู ปแบบ ( บริ ษทั ออกเป็ นใบกากับภาษีเต็มรู ปแบบ )
2.ใบกากับภาษีอย่างย่อ
ใบกากับภาษีเต็มรู ปแบบ เป็ นหลักฐานแสดงจานวน ภาษีมูลค่าเพิม่ ที่คานวนได้จากมูลค่าสิ นค้าหรื อ
บริ การ ซึ่ งผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ จะมีหน้าที่ตอ้ งออกใบกากับภาษีทุกครั้งเมื่อเกิดการ
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
ผูป้ ระกอบการจะต้องออกใบกากับภาษี 2 ฉบับ คือ ต้ นฉบับ ออกให้แก่ผซู ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ
และสาเนาผูป้ ระกอบการจะต้องเก็บไว้ใช้เป็ นหลักฐาน สาหรับ การยืน่ ภาษีมูลคาเพิ่มรายเดือน
( ภ.พ.30 ) จะต้องเก็บเอกสารไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
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ใบกากับภาษีเต็มรู ปต้ องมีรายละเอียด
1.คาว่า “ใบกากับภาษี” ชัดเจน
2.มีเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี รวมถึงชื่อและที่อยูข่ องผูข้ าย
3.ชื่อและที่อยูข่ องผูซ้ ้ื อ
4.เลขที่ใบกากับภาษี
5.ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณ และจานวนเงิน
6.แยกแสดงจานวน VAT แยกให้เห็นชัดเจน
7.วัน เดือน ปี ที่ออก
8.ข้อความอื่นที่อธิ บดีกาหนด บังคับใช้กบั ผูป้ ระกอบการ
8.1 ระบุ “สานักงานใหญ่”หรื อ“สาขาที่…..” ของผูข้ าย
8.2 เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูซ้ ้ื อ (โดยเฉพาะผูซ้ ้ื อที่อยูใ่ นระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
8.3 ระบุ “สานักงานใหญ่”หรื อ“สาขาที่…” ของผูซ้ ้ื อ

ใบกากับภาษีอย่างย่อมีรายละเอียดดังนี้
1. คาว่า “ ใบกากับภาษีอย่างย่ อ ”
2. ชื่อ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
3. หมายเลขลาดับของใบกากับภาษี
4. ชื่อ ชนิด ประเภท และมูลค่าสิ นค้า
5. ต้องมีขอ้ ความระบุวา่ รวมภาษีมูลค่าแล้ว
6. วันปี ที่ออก
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ใบเสร็จรับ (Receipt) คือ
ใบเสร็จรับ หรื อใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เป็ นเอกสารหลักฐานในการรับเงิน ที่ผขู ้ าย ผูใ้ ห้เช่า
ออกให้กบั ผูซ้ ้ื อเพื่อยืนยันว่าตัวเองได้รับเงินแล้ว (ผูซ้ ้ื อ ได้รับเอกสารจากผูข้ าย) การออกใบเสร็ จรับเงิน
เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาเพราะเป็ นหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้กาหนดไว้วา่ ผูร้ ับเงิน ต้องออกใบเสร็ จรับเงินให้อีก
ฝ่ ายทันทีทุกครั้ง ที่มีการรับเงินมาไม่วา่ ผูซ้ ้ื อจะร้องขอหรื อไม่ก็ตาม แต่หากว่าคุณประกอบเพียงธุ รกิจ
ขนาดเล็กทางกรมสรรพากรก็ได้กาหนดจานวนเงินไว้แล้วว่าต้องออกใบเสร็ จเมื่อขายสิ นค้าหรื อบริ การ
แต่ละครั้งที่มีจานวนเงินเกิน 100 บาท
ความแตกต่ างของใบเสร็จรับเงิน กับ ใบกากับภาษี
เรื่ องความหมายของเอกสาร ใจความเหมือนกันคือเอกสารที่ผขู ้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การต้องออกให้
ลูกค้า เพื่อเป็ นหลักฐานการชาระเงิน แต่สิ่งที่ต่างออกใบเลยคือ ผูท้ ี่ออกใบกากับภาษีได้น้ นั ธุ รกิจ
จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ ในการออกใบกากับภาษี หากธุ รกิจใดออก
ใบกากับภาษีให้ลูกค้าแต่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็จะมีความผิดทันที
ใบเสร็ จรับเงิน ใครที่เป็ นผูร้ ับเงินก็สามารถออกได้ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อ นิติบุคคล หากได้รับ
เงินชาระค่าสิ นค้า หรื อ บริ การก็จะต้องออกใบเสร็ จรับเงินให้กบั คู่คา้
หากไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ แล้วออกใบกากับภาษี จะกลายเป็ นใบกากับภาษีปลอมทันที ไม่วา่
จะโดยการตั้งใจ หรื อ ไม่ต้ งั ใจก็ตาม และจะมีโทษ ทั้งทางแพ่ง และ ทางอาญา
สรุ ปความแตกต่ างคือ

ใบกากับภาษี
ต้องจด VAT ถึงจะออกใบกากับภาษีได้
ต้องออกใบกากับภาษีทุกครั้งที่มีการซื้ อ-ขาย
ต้องออกใบกากับภาษีทนั ทีที่ส่งมอบสิ นค้า ( แม้
กรณี ที่ยงั ไม่ได้รับการชาระเงิน )

ใบเสร็ จรับเงิน
ไม่ตอ้ งจด VAT ก็ออกได้
ออกเมื่อมีการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การครั้งละ
100 บาทขั้นไป
ออกเมื่อมีการรับชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การแล้ว
เท่านั้น
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บทที่3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.1 ชื่ อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
สถานประกอบการ
: บริ ษทั โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จากัด
ทีต่ ้งั
: 100/22 ซอย งามวงศ์วาน 14 ตาบล บางเขน
อาเภอ เมืองนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
: 02-0055093
E-mail
: hrknoware@gmail.com

รู ปที่ 3.1 แผนทีต่ ้ งั สถานทีป่ ระกอบการ
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1.2

ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กรณ์

บริ ษทั โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง เกิดขึ้นภายใต้ “ กิจการเพื่อสังคม ” จากโครงการเล็กๆ ที่มีทีมงานไม่กี่
คนจึงเกิดแนวคิดแรกที่ทาให้เด็กไทยตั้งแต่วยั มัธยมได้ไปลองทางานในสภาพแวดล้อมของอาชีพนั้น
จริ งๆซึ่งจะได้เห็นทั้งชีวติ ประจาวันการได้ลงมือทางานจริ งเพื่อไขข้อข้องใจในวิชาชีพนั้นๆ
กระบวนการเหล่านี้เหมือนเป็ นการเล่าความจริ งของอาชีพให้เด็กๆฟังเมื่อเขาเห็นครบรอบด้านแล้วค่อย
ตัดสิ นใจ
แต่ดว้ ยแนวคิด อุดมการณ์ได้เริ่ มก่อตัวกลายเป็ นวิสัยทัศน์ที่ชดั เจนที่มีต่อการศึกษาและการ
ค้นหาตัวเองของเด็กไทย ทาให้เป้ าหมายปลายทางของกิจการเพื่อสังคมแห่งนี้ที่เป็ นการทาให้เด็ก ๆ ได้รู้
(Know) ตัวเอง ว่าต้องการจะเป็ น (Are) อะไร และช่วยผลักดันเด็กไทยให้นาไปสู่ การตัดสิ นใจเลือก
อาชีพได้อย่างมีทิศทางและรู ้จกั ตัวเองมากขึ้นกว่า 84 % ของจานวนเด็กที่ผา่ นค่ายต่างๆของโนว์อาร์ กว่า
4,000 คน
Know Are จึงเป็ นองค์กรที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงเยาวชนไทยในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการดึงศักยภาพ
และความสนใจของพวกเขาออกมา เมื่อเด็กรู ้จกั ความฝันของตัวเอง ทาตามสิ่ งที่ตวั เองรัก และเติบโตขึ้น
บริ ษทั โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ทาธุ รกิจเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสังคม เพื่อมุ่งเน้น
การส่ งเสริ มการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและสร้างความสุ ขให้กบั เด็กไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดการ
พัฒนาด้านการศึกษาอย่างยัง่ ยืนและตั้งใจเป็ นโรงเรี ยนที่สอนวิชาชีวิตที่เตรี ยมความพร้อมให้เด็กเติบโต
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ขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพและมีความสุ ขกับการทางานและเส้นทางที่ตวั เองเลือกได้ ปั จจุบนั มีสาขาอยู่
ทัว่ กรุ งเทพ ปริ มณฑล และสาขาต่างจังหวัด
ธุรกิจในเครื อ

รู ปที่ 3.2 ธุรกิจในเครื อของ บริษัท โนวอาร์ เลิร์นนิ่ง จากัด
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กร

ฝ่ ายขาย
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายบุคคล

ผูบ้ ริ หาร
นายฝั่งนที ประภาสะวัต

ฝ่ ายบัญชี

นักศึกษาฝึ กงาน

นายพิทวัส พัศโน

นางสาวอมรา ชื่นดี
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รู ปที่ 3.3 แผนผังแสดงรู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่งงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายจากการฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจ ในตาแหน่ง นักศึกษา
ฝึ กงานฝ่ ายบัญชี ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ ออกใบเสนอราคา ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับ
ภาษี ตรวจสอบและจัดเรี ยงเอกสารทางบัญชี / INVOICE เป็ นต้น

3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่ อนามสกุล

: นายพิทวัส พัศโน

ตาแหน่ ง

: ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 5
สิ งหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็ นระยะเวลาจานวน 16 สัปดาห์
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3.7 ขั้นตอนและวิธีในการดาเนินงาน
ขัน
้ ตอนการดาเนินงาน ( พ.ศ. 2563 )
สงิ หาคม กันยายน ตุลาคม
1. คิดหัวข ้อโครงงาน
ึ ษาข ้อมูลทีเ่ กีย
2. ศก
่ วข ้อง
3. วางแผนและรวบรวมข ้อมูลการทาโครงงาน
4. วิเคราะห์ข ้อมูลทีไ่ ด ้
5. จัดทาโครงงาน

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการทาโครงงานแบ่งเป็ น 2 ด้านคือ
ฮาร์ ดแวร์
1.
2.
3.
4.

เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ อง Printer/ถ่ายเอกสาร
เครื่ องคิดเลข
โทรศัพท์

ซอร์ ฟแวร์
1.

โปรแกรม Microsoft Power Excel

2.

โปรแกรม Microsoft word

3.

โปรแกรม FlowAccount

พฤศจิกายน ธันวาคม
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การบัญทึกบัญชีสาหรับรายได้ บริ ษทั จะโปรแกรม Flowaccount บันทึกข้อมูลต่างๆไม่
ว่าจะเป็ นค่าใช้จ่าย , ใบเสนอราคา , ใบแจ้งหนี้ ,ใบเสร็ จ/ใบกากับภาษี เป็ นต้น การบันทึกข้อมูลจะต้อง
ระมัดระวังในการคียข์ อ้ มูลโดยจะทาการตรวจสอบทุกครั้งว่าเอกสารตรงกันหรื อไม่ ถ้ามีขอ้ ผิดพลาดจะ
ได้รีบแจ้งและแก้ไขทันที ก่อนส่ งให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายบัญชีตรวจสอบความเรี ยบร้อยอีกครั้ง โดยฝ่ ายบัญชีมี
หน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารบัญชีและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการ
บันทึกรายการจากแผนกต่างๆ จากนั้นต้องนามาบันทึกบัญชีในโปรแกรม การจัดทารายงานทางการเงิน
และบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
การบันทึกบัญชีโดยการใช้ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount
ขั้นตอนการเข้ าใช้ งานโปรแกรม
1.

เข้ าสู่ ระบบการใช้ งานโดยกรอกรหัส และรหัสผ่ าน  เข้ าสู่ ระบบ
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2.เมื่อเข้ าสู่ ระบบสาเร็จจะปรากฏหน้ าต่ างดังภาพ พร้ อมในการบันทึกบัญชี

จากการทีไ่ ด้ ศึกษาและเรียนรู้ ปฏิบัติงานในส่ วนระบบของการขาย มีข้ ันตอนการทางานของ
ระบบบัญชีของบริษัท ดังนี้
4.1 ใบเสนอราคา คือเอกสารที่เจ้าของธุ รกิจจะต้องออกให้กบั ฝ่ ายลูกค้า (ผูซ้ ้ือ) เพื่อให้ลูกค้า
พิจารณาราคาสิ นค้าหรื อบริ การ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ
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ขั้นตอนการเข้ าโปรแกรมทางบัญชี Flowaccount รู ปแบบในส่ วนของการออกใบเสนอราคาเป็ น
ดังนี้
4.1.1 เข้าสู่ ระบบโปรแกรม Flowaccount  เลือกเมนูเอกสารขาย  ใบเสนอราคา
สร้างใหม่
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4.1.2 เมื่อเข้ามาสู่ หน้าแสดงรายการใบเสนอราคา ก็กรอกข้อมูลตามให้ตรงตามเอกสาร เมื่อ
กรอกข้อมูลครบ  ตรวจสอบและกดบันทึกเอกสาร รอผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีมาตรวจสอบอีกครั้งและกด
อนุมตั ิ ถึงจะสามารถออกใบเสนอราคาให้แก่ผซู ้ ้ื อได้
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รู ปที่ 4.1ตัวอย่างแบบฟอร์ มใบเสนอราคา
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4.2 ใบวางบิล/ใบแจ้ งหนี้ เป็ นเอกสารที่ผปู ้ ระกอบการออกเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจานวน
เงินที่ตอ้ งชาระ และใช้เป็ นเอกสารสาหรับการชาระเงิน ส่ วนใหญ่ใช้กบั บริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่ หรื อ
ธุ รกิจที่มีการวางเครดิตในการชาระเงิน
ขั้นตอนการเข้ าโปรแกรมทางบัญชี Flowaccount รู ปแบบในส่ วนของการออกใบเวางบิล/ใบแจ้ งหนีเ้ ป็ น
ดังนี้
4.2.1เข้าสู่ ระบบโปรแกรม Floeaccount  เลือกเมนูเอกสารขาย  ใบวางบิล/แจ้งหนี้  สร้างใหม่

4.2.2 เมื่อเข้ามาสู่ หน้าแสดงรายการใบเสนอราคา ก็กรอกข้อมูลตามให้ตรงตามเอกสาร กรณี
ที่มีวางบิลให้ระบุในช่องเครดิต ( วัน ) เมื่อกรอกข้อมูลครบ  ตรวจสอบและกดบันทึกเอกสาร
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รอผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีมาตรวจสอบอีกครั้งและกดวางบิลแล้ว ถึงจะสามารถออกใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
ให้แก่ผซู ้ ้ื อได้
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รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างแบบฟอร์ มใบวางบิล/ใบแจ้ งหนี้

22

4.3 ใบกากับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสาคัญ ซึ่งผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องจัดทา และออกใบกากับภาษีให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การทุกครั้งที่มีการ
ขายสิ นค้าหรื อ ให้บริ การ เพื่อแสดงมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ และจานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
เรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การในแต่ละครั้ง
ขั้นตอนการเข้ าโปรแกรมทางบัญชี Flowaccount รู ปแบบในส่ วนของการออกใบเสนอราคาเป็ นดังนี้
4.3.1 เข้าสู่ ระบบโปรแกรม Flowaccount  เลือกเมนูเอกสารขาย ใบกากับภาษี
สร้างใหม่
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4.3.2 เมื่อเข้ามาสู่ หน้าแสดงรายการกากับภาษี ก็กรอกข้อมูลตามให้ตรงตามเอกสาร เมื่อ
กรอกข้อมูลครบ  ตรวจสอบและกดบันทึกเอกสาร รอผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีมาตรวจสอบอีกครั้งและกด
เรี ยกเก็บแล้ว ถึงจะสามารถออกใบกากับภาษีให้แก่ผซู ้ ้ื อได้
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รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างแบบฟอร์ มใบกากับภาษี
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4.4 ใบเสร็จรับ หรื อใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เป็ นเอกสารหลักฐานในการรับเงิน ที่ผขู ้ าย ผูใ้ ห้
เช่าออกให้กบั ผูซ้ ้ื อเพื่อยืนยันว่าตัวเองได้รับเงินแล้ว (ผูซ้ ้ื อ ได้รับเอกสารจากผูข้ าย) โดยทางบริ ษทั ได้
เขียนสู ตรในExcel เองเพื่อออกใบเสร็ จรับเงินให้แก่ลูกค้า
ขั้นตอนการเข้าโปรแกรมMicrosoft Excel รู ปแบบในส่ วนของการออกใบเสร็ จรับเงินเป็ นดังนี้
4.3.1 เข้าสู่ ระบบโฟลเดอร์ Microsoft Excel ที่ชื่อ “ ใบเสร็จรับเงิน ”

4.3.2 กรอกข้อมูลลงในตารางExcel ตามที่ฝ่ายขายแจ้งมาให้ถูกต้องและครบถ้วน
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***ตรวจสอบ ชื่อ – นามสกุล ,ชื่อคอร์ส, เลขที่ใบเสร็ จรับเงิน และยอดเงินให้ดีวา่ ตรงกับข้อมูลที่เรา
ได้รับ
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4.3.2 เมื่อเสร็ จให้ตรวจสอบแล้วเลือกรายการ Flie  Save As  Browse  Folders
“ ใบเสร็จfishsixพฤศจิกายน63 ( เดือนทีล่ งใบเสร็จ ) ”  Folders “ 20 ( วันที่ลงใบเสร็จ ) ” 
พิมชื่ อเล่น “ น้ องโพส ” ( ชื่ อเล่ นของลูกค้ าเพื่อความสะดวกในการค้ นหา  เลือก type เป็ น PDF
 Save

***เมื่อบันทึกใส่ โฟล์เดอร์ ในแต่ ละเดือนแล้ว ยังต้ องลงใส่ Google Drive ของ E-mail ใน
บริษัทด้ วย เพื่อความสะดวกในการดึงใบเสร็จรับเงินไปใช้ งานของฝ่ ายขายโดยทีไ่ ม่ ต้องเสี ยเวลามาขอ
ฝ่ ายบัญชี ก่อน อาจเนื่องจากกรณีลูกค้ าต้ องการความเร่ งด่ วน
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รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างแบบฟอร์ มใบเสร็จรับเงิน
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุปผลโครงงานหรื องานวิจัย

5.1.1 สรุ ปผลโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงงาน
ทำให้ทรำบถึงที่มำของระบบรำยได้ จำกกำรตรวจสอบยอดขำย เอกสำรใบกำกับภำษี
และใบเสร็ จรับเงิน
ทำให้ทรำบถึงขั้นตอนกำรดำเนินงำนบันทึกข้อมูลทำงบัญชีและภำษี ในระบบ
Flowaccount
สำมำรถเข้ำใจควำมแตกต่ำงของใบกำกับภำษีกบั ใบเสร็ จรับเงิน
สำมำรถนำควำมรู ้มำใช้ประโยชน์และประยุกต์ในกำรทำงำนในอนำคตได้
5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
เนื่องจำกข้อมูลที่นำมำจัดทำโครงงำนมีบำงข้อมูลไม่สำมำรถเปิ ดเผยได้
ทั้งหมด เนื่ องจำกเป็ นข้อมูลที่เผยแพร่ ภำยในองค์กำรได้เท่ำนั้น
อำจใช้เวลำค่อนข้ำงเยอะในกำรทำควำมเข้ำใจของตัวนักศึกษำเองในช่วงแรกๆ
เนื่องจำกกำรเรี ยนในห้องกับกำรปฏิบตั ิงำนจริ งอำจมีบำงสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ใหม่
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
ควรศึกษำหำข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชีรำยได้ก่อนเข้ำปฏิบตั ิงำนจริ ง เพื่อที่จะ
ได้ประหยัดเวลำหำกมีขอ้ สงสัยบำงอย่ำงที่อำจสำมำรถศึกษำเรี ยนรู ้มำก่อนได้
หำสมุดจดบันทึกข้อมูลหรื อข้อสงสัยไว้ถำมพี่ที่ปรึ กษำเพื่อใช้เป็ นประโยชน์
ในวันข้ำงหน้ำ อำจมีควำมจำเป็ นต้องใช้
ควรเพิม่ ควำมละเอียดรอบรอบทุกครั้งหำกต้องลงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ตัวเลข เนื่องจำกสำมำรถเกิดข้อผิดพลำดได้ทุกเมื่อ
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5.2

สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติสหกิจศึกษา
ทำให้รู้มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่มำกขึ้น มีควำมละเอียดรอบคอบมำกขึ้น
ได้เรี ยนรู ้กำรเข้ำสังคม จำกกำรทำงำนร่ วมกับคนอื่นสำมำรถปรับตัวให้เข้ำ
กับองค์กรได้
ทำให้รู้จกั จัดสรรเวลำให้เหมำะสม ตรงต่อเวลำมำกขึ้น
สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรปฏิบตั ิงำนไปประยุกต์ใช้ได้จริ งในอนำคต
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ข้อมูลในเอกสำรอำจไม่ครบถ้วน หรื อข้อมูลในเอกสำรอำจผิดพลำดได้ใน
บำงกรณี
ขั้นตอนในกำรทำงำนบำงอย่ำงอำจมีควำมซับซ้อน
ช่วงแรกในกำรเข้ำปฏิบตั ิงำนสหกิจอำจต้องใช้เวลำในกำรศึกษำเรี ยนรู ้ใน
บำงอย่ำงที่ไม่ได้เจอในห้องเรี ยน อำจต้องใช้เวลำในกำรปรับตัว
5.2.3 ข้ อแนะนา
ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมำยงำนต้องทำอย่ำงระเอียดรอบคอบ และต้อง
ตรวจสอบก่อนส่ งงำนทุกครั้ง หำกเกิดปั ญหำให้ปรึ กษำพี่ที่ปรึ กษำทันทีเพื่อ
หำทำงแก้ไขที่ถูกต้อง
-

จดบันทึกทุกครั้งที่มีสอนขั้นตอนกำรทำงำน และต้องมีควำมรับผิดชอบ ส่ ง
งำนให้ตรงตำมเวลำที่กำหนด
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