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     บทคัดย่อ 

บริษทั โรงเส้นหม่ีชอเฮง จ ากดั ด าเนินการผลิต จ าหน่าย ส่งออก วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์

จากขา้วภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้จดทะเบียน “ตราชา้งสามเศียร” และ “ERAWAN BRAND” (ตรา

เอราวณั) ขณะท่ีปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ีบริษทั ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้คัดแยก

เอกสารทางบญัชี รายการธุรกิจประจ าเดือน ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร จดัท ารายงานภาษี

ซ้ือ รายงานภาษีขาย บนัทึกรายการคา้ทางธุรกิจตามเอกสารหลกัฐานดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

บญัชี MAC-5 และจดัเก็บเอกสารใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 

  

โครงงานน้ีจัดท าขึ้ นเพื่อให้ผู ้จัดท า เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการท างาน             

โดยศึกษาลกัษณะของเอกสารทางบญัชี ขั้นตอนการจดัท ารายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย การ

บนัทึกบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี MAC-5 โครงการน้ีท าให้ผูจ้ดัท ามีความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัขั้นตอนการขดัท าบญัชี และสามารถเพิ่มทกัษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี ซ่ึงจะ

น าไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต และหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่โครงงานน้ีจะมีประโยชน์

ต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

ค าส าคัญ: เอกสารทางบญัชี การบนัทึกบญัชี โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี MAC-5 
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บทท่ี1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บริษทั โรงเส้นหม่ีชอเฮง จ ากดั เป็นบริษทัท่ีเนน้ขายแป้งขา้วเจา้ ขา้วเหนียว 

มีขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผูจ้ดัท ามีความสนใจ ท่ีจะศึกษาขั้นตอนกระบวนการบญัชี

ทางบริษทั เพื่อใหท้ราบถึงกระบวนการด าเนินงานจึงจดัท าโครงงานคร้ังน้ีขึ้นเพื่อเป็น

ประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้แก่นกัศึกษารุ่นต่อไป ไดศึ้กษาวิธีการท าบญัชี และขั้นตอนใน

การลงมือปฏิบติังาน ก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

1.2 วัตถุประสงค์ในการท างาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาการตรวจสอบใบก ากบัภาษีซ้ือและภาษีขาย 

1.2.2 เพื่อศึกษาจดัท าใบแจง้หน้ี(ขาย) ดว้ยโปรแกรมMAC-5และMAC-5Legacy 

1.2.3 เพื่อศึกษาการตรวจยอดเงินในบญัชีธนาคารต่างๆในแต่ละวนั 

 

1.3 ขอบเขตโครงงาน 

1.3.1 ศึกษาการตรวจความถูกตอ้งของใบก ากบัภาษีซ้ือและภาษีขาย 

1.3.2 ศึกษาการใชโ้ปรแกรมMAC-5และMAC-5Legacy ในจดัท าใบแจง้หน้ี(ขาย) 

1.3.3 ศึกษาการใชง้านอินเตอร์เน็ตในการตรวจสอบยอดเงินในบญัชีธนาคาร 

 

1.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีบริษทั โรงเส้นหม่ีชอเฮง จ ากดั ฝ่ายบญัชี   ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภา

พนัธุ์ 2564 ถึงวนัท่ี 30 พฤษภาคม  2564 

1.5 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.5.1 มีความรู้ความเขา้ใจในการตรวจสอบใบก ากบัภาษีซ้ือและภาษีขาย 

1.5.2 มีทกัษะในการจดัท าใบแจง้หน้ี(ขาย) ดว้ยโปรแกรมMAC-5และMAC-

5Legacy  

1.5.3 มีแนวทางการปฏิบติังานการจดัท าใบแจง้หน้ี (ขาย)  ตรวจสอบใบก ากบัภาษี

ซ้ือและภาษีขาย  ส าหรับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไป 



 
 

บทท่ี 2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 เอกสารทางบัญชี 

เอกสารทางบญัชี หมายถึง หลกัฐานท่ีใชใ้นการประกอบการบนัทึกบญัชี ซ่ึงอาจจะ

ไดรั้บ จากธุรกิจ หรือบุคคลภายนอก เช่น บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซ้ือ ใบก ากบัภาษี 

ฯลฯ  

เอกสารประกอบการลงบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 

1. เอกสารท่ีไดรั้บจากบุคคลภายนอก 

2. เอกสารท่ีธุรกิจจดัท าขึ้นเองเพื่อออกใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

3. เอกสารท่ีธุรกิจจดัท าขึ้นเพื่อใชใ้นธุรกิจ 

เอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีทุกประเภทตอ้งมีรายการทัว่ไปดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือของผูจ้ดัท าเอกสารซ่ึงอาจใชช่ื้อท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของผูจ้ดัท าเอกสารก็ได้ 

2. ช่ือของเอกสาร 

3. เลขท่ีของเอกสาร และเล่มท่ี(ถา้มี) 

4. วนั เดือน ปี ท่ีออกเอกสาร 

5. จ านวนเงินรวม 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการบนัทึกบญัชีสามารถแยกไดด้งัต่อไปน้ี 

1. เอกสารการรับเงิน เป็นเอกสารท่ีบนัทึกรายการเก่ียวกบัการไดรั้บเงินทุกประเภท ซ่ึง

ผูป้ระกอบการเป็นผูอ้อกเอง ไดแ้ก่ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ส าเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 

ใบส าคญัรับเงิน เป็นตน้ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะออกใหก้บับุคคลภายในนอกในกรณีท่ีไดรั้บ

เงินจากการขายสินคา้เป็นเงินสด หรือไดรั้บรายไดอ่ื้นๆเป็นเงินสด 

2. เอกสารการจ่ายเงิน เป็นเอกสารท่ีบนัทึกรายการเก่ียวกบัการจ่ายเงินทุกประเภท ซ่ึง

ผูป้ระกอบการจะไดรั้บจากบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงิน ตน้ฉบบั

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ใบส าคญัจ่ายเงิน เป็นตน้ กิจการไดเ้อกสารประกอบการ

บนัทึกบญัชีเหล่าน้ีมาเน่ืองจากการซ้ือสินคา้เป็นเงินสด การซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินสด รวมทั้ง

การจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆเป็นเงินสด  
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3. เอกสารเงินเช่ือ เป็นเอกสารท่ีบนัทึกรายการเก่ียวกบัการซ้ือและขายเป็นเงินเช่ือทุกประเภท

ซ่ึงผูป้ระกอบการจะไดรั้บทั้งจากบุคคลภายนอกและเป็นผูอ้อกใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

ประกอบดว้ย 

3.1 เอกสารท่ีไดรั้บจากบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ เอกสารเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ 

การส่งคืนสินคา้ท่ีซ้ือเป็นเงินเช่ือ หรือกรณีซ้ือสินคา้สินทรัพยอ่ื์นๆ เป็นเงินเช่ือ 

ตวัอยา่งเอกสาร เช่น ตน้ฉบบัใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษี หรือตน้ฉบบัใบส่งของ/

ใบก ากบัภาษี เป็นตน้ เม่ือไดรั้บเอกสารจากบุคคลภายนอก กิจการตอ้งก าหนดล าดบั

เลขท่ีเอกสารขึ้นมาใหม่เพื่อใชอ้า้งอิง ในการบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัขั้นตน้ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

3.2 เอกสารท่ีออกใหแ้ก่บุคคลภายนอก ไดแ้ก่ เอกสารเก่ียวกบัการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 

การรับคืนสินคา้ท่ีขายเป็นเงินเช่ือ ตวัอยา่งเอกสาร เช่น ส าเนาใบก ากับสินคา้/ใบก ากบั

ภาษี หรือ ส าเนาใบส่งของ/ใบก ากบัภาษี เป็นตน้ เอกสารท่ีออกใหแ้ก่บุคคลภายนอก

ไม่ตอ้งก าหนดล าดบัเลขท่ีเอกสารขึ้นมาใหม่เพราะเอกสารไดจ้ดัเรียงล าดบัเพื่อการ

ควบคุมภายในไวเ้รียบร้อยแลว้ 

4. เอกสารอ่ืนๆ เป็นเอกสารท่ีกิจการไดรั้บหรือออกใหแ้ก่บุคคลภายนอกท่ีนอกเหนือจากท่ี

กล่าวมาขา้งตน้ และใชเ้ป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชีได ้เช่น ใบรับรองภาษีเงินไดห้กั ณ 

ท่ีจ่าย ใบส าคญัท่ีทางราชการออกให ้เช่น ใบค่าปรับ ใบค่าธรรมเนียม หนงัสือรับรองการ

จ่ายเงิน และ ใบอนุโมทนาบุญ เป็นตน้ 

 

ตัวอย่างเอกสาร 

 ภาษีซ้ือ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการได้จ่ายไปให้กับผูข้ายสินค้าหรือผู ้

ให้บริการท่ีเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน เม่ือซ้ือสินคา้หรือบริการเพื่อใชใ้นการประกอบ

กิจการของตน หากภาษีซ้ือเกิดขึ้นในเดือนใดก็ถือเป็นภาษีซ้ือในเดือนนั้น โดยไม่ค  านึงว่า

สินคา้ท่ีซ้ือมานั้นจะขายหรือน าไปใช้ผลิตในเดือนใดก็ตามภาษีซ้ือดงัต่อไปน้ี ไม่ให้น ามา

หกัในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(1) ไม่มีใบก ากบัภาษีหรือไม่อาจแสดงใบก ากบัภาษีไดว้า่มีการช าระภาษีซ้ือ เวน้แต่จะเป็น

กรณีมีเหตุอนัสมควรตามเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 
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(2) ใบก ากบัภาษีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัตาม
หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

(3) ภาษีซ้ือท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกิจการของผูป้ระกอบกิจการตาม
หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด เช่น ภาษีซ้ือท่ีไม่เขา้ลกัษณะเป็นรายจ่ายเพื่อ

กิจการหรือเพื่อหาก าไร 

(4) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือมีลกัษณะท านองเดียวกนั 

(5) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีซ่ึงออกโดยผูไ้ม่มีสิทธิออกใบก ากบัภาษี เป็นตน้ 

 ภาษีขาย คือ ภาษีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้ 
หรือผูรั้บบริการ ภาษีขาย ท่ีเกิดขึ้นเดือนไหน ใหถื้อเป็นภาษีขายเดือนนั้น ใบก ากบั

ภาษีขาย   สถานประกอบจะเป็นผูอ้อกใบก ากบัเอง 
 ใบลดหนี้หรือใบส่งคืน คือ เป็นเอกสารส าคญัในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กฎหมายให้

ถือว่าเป็นใบก ากับภาษี ผูป้ระกอบการท่ีมีสิทธิออกใบลดหน้ีต้องเป็นผูป้ระกอบการจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถา้มีการขายสินคา้โดยส่งมองสินคา้ใหผู้ซ้ื้อไปแลว้ถา้ต่อมาปรากฏวา่ 

มูลค่าสินคา้หรือบริการมีจ านวนลดลง ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน(ถา้ออกใบลดหน้ีโดยไม่ 

มีเหตุการณ์ท่ีก าหนดไวน้ี้ จะตอ้งรับผิดชอบเสียเบ้ียปรับ2เท่า) เหตุการณ์ท่ีกฎหมายก าหนด 

มีดังน้ี ผูซ้ื้อซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน ได้คืนสินค้าหรือแลกเปล่ียนสินค้าตาม

ข้อตกลงทางการค้ากับผู ้ขายสินค้าหรือมีการลดราคาสินค้าท่ีขายเน่ืองจากสินค้าผิด

ขอ้ก าหนดท่ีตกลงกนั ค านวณราคาสินคา้ผิดพลาด สูงกว่าท่ีเป็นจริงโดยจะตอ้งมีรายการ

ก าหนดดงัน้ี 

ค าว่า ใบลดหนี ้ในท่ีท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

1. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอาการของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีออกใบลดหน้ี 

2. ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีออกใบลดหน้ี 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการ 

4. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบลดหน้ี 

5. หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขล าดบัของเล่ม(ถา้มี) 

6. มูลค่าของสินคา้หรือบริการ ท่ีแสดงไวใ้นใบก ากบัภาษีเดิม มูลค่าท่ีถูกตอ้งของสินคา้

หรือบริการ 

7. บริการ ผลต่างของจ านวนมูลค่าทั้งสอง และจ านวนภาษีท่ีใชค้ืนของส่วนต่างนั้น 

8. สาเหตุของการออกใบลดหน้ี (สั้นๆ) 
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   ใบเพิ่มหนี้ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีได้ขายสินคา้หรือให้บริการไปแลว้ แต่ต้อง

 ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ เน่ืองจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจ านวนเพิ่มขึ้นเพราะ

 เหตุการณ์ตามท่ี ระบุไวใ้นมาตรา82/9 ออกใบเพิ่มหน้ีให้กบัผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการใน

 เดือนภาษีท่ีเหตุการณ์ ดงักล่าวเกิดขึ้น เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถออกใบเพิ่ม

 หน้ี ไดท้นัในเดือนภาษีท่ีมีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้น ก็ให้ออกใบเพิ่มหน้ีให้กับผูซ้ื้อสินคา้ 

 หรือผูรั้บบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนท่ีมีเหตุการณ์เกิดขึ้ นมีรายการครบถ้วนตาม

 กฎหมายก าหนดดงัน้ี 

1. ค าวา่ “ใบเพิ่มหน้ี” ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 

2. ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีออกใบเพิ่ม

หน้ี 

3. ในกรณีท่ีตวัแทนเป็นผูอ้อกใบเพิ่มหน้ีในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 

4. ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อ หรือผูรั้บบริการ 

5. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบเพิ่มหน้ี 

6. หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขล าดบัของเล่ม(ถา้มี) 

7. สินคา้หรือ บริการท่ีแสดงไวใ้นใบก ากบัภาษีเดิม มูลค่าท่ีถูกตอ้งของสินคา้หรือบริการ 

ผลต่างของจ านวนมูลค่าทั้งสองและจ านวนภาษีท่ีเรียกเก็บเพิ่มส าหรับส่วนต่างนั้น มูลค่า

ของสินคา้หรือบริการหมายถึงมูลค่ารวมทั้งหมดตามใบก ากบัภาษีท่ีเป็นเหตุใหมี้การเพิ่ม

หน้ี มูลค่ารวมทั้งหมดท่ีถูกตอ้ง มูลค่ารวมทั้งหมดของส่วนต่าง และจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ท่ีเรียกเก็บเพิ่มส าหรับส่วนต่าง 

8. ค าอธิบายสั้นๆถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหน้ี ให้แสดงเฉพาะสาเหตุ 

9. หรือบริการท่ีคลาดเคล่ือนเท่านั้น 

2.1.1 การจัดเกบ็เอกสาร 

 เม่ือเอกสารท่ีไดบ้นัทึกบญัชีเรียบร้อยแลว้ในแต่ละวนั ผูท้  าบญัชีควรมีวิธีการจดัเก็บเขา้แฟ้ม 

ตามหลกัการดงัน้ี 

- แยกแฟ้มเป็นรายเดือน ในกรณีท่ีมีเอกสารมากในแต่ละเดือน โดยแบ่งแฟ้มเป็นแฟ้ม

รายรับรายเดือนและแฟ้มรายจ่ายรายเดือนท่ีหนา้แฟ้มเขียนปะหนา้ไวว้า่เป็นแฟ้มรายเดือน

ใด และแฟ้มรายจ่ายเดือนใด พ.ศ.ใด 
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- จดัเก็บเอกสารประเภทรายรับเขา้แฟ้มรายรับ และรายจ่ายเขา้แฟ้มรายจ่าย โดยเรียง

ตามล าดบัวนัท่ีก่อนหลงั 

- กรณีท่ีเอกสารรายรับ-รายจ่าย ในแต่ละเดือนมีไม่มากสามารถเก็บเอกสารหลายเดือนไว้

ในแฟ้มเดียวกันก็ได้ โดยแยกเป็นแฟ้มรายรับและแฟ้มรายจ่ายอย่างละแฟ้ม เอกสาร

รายรับของทุกเดือนจดัเก็บเขา้แฟ้มรายรับ ส าหรับเอกสารรายจ่ายของทุกเดือนจดัเก็บเขา้

แฟ้มรายจ่าย โดยจะเก็บเอกสารท่ีเร่ิมตน้ไวล้่างสุดและเรียงเอกสารตามล าดบัขึ้นมาจนถึง

ปัจจุบนั เอกสารแต่ละเดือนจะตอ้งมีกระดาษแข็งคัน่ไวเ้พื่อท าดชันีของเอกสารและระบุ

วา่เป็นเอกสารของเดือนใด พ.ศ.ใด 

2.1.2 การเกบ็รักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี  

-    ผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชีตอ้งเก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไว ้ณ สถาน

ประกอบการหรือสถานท่ีท าการ หรือสถานท่ีใช้เป็นท่ีท าการผลิต หรือเก็บสินคา้เป็น

ประจ า หรือ สถานท่ีท่ีใชเ้ป็นท่ีท างานประจ า 

-    การเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีไว ้ณ สถานท่ีอ่ืน ให้ยื่นค า

ขออนุญาตต่อสารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชีเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงสามารถน าไป

เก็บรักษาไวท่ี้อ่ืน  

2.1.3 ระยะเวลาในการเกบ็รักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี 

 ผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชีตอ้งเก็บรักษาบญัชี และเอกสารท่ีตอ้งใช้ประกอบการลงบญัชีไวเ้ป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วนัปิดบญัชี หรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบญัชี และเอกสารท่ีตอ้งใช้

ประกอบการลงบญัชีภายใน 90 วนั นบัแต่วนัเลิกประกอบธุรกิจ 

 เพื่อผลประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของกิจการประเภทใดประเภทหน่ึง อธิบายกรม

พฒันาธุรกิจ มีอ านาจให้ผูมี้หน้าท่ีจัดท าบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการ

ลงบญัชีไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 5ปีแต่ตอ้งไม่เกิน7ปี 

2.1.4 การปฏิบัติกรณีบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีช ารุดหรือสูญหาย 

 การแจง้การสูญหายหรือเสียหายหรือเอกสารประกอบการลงบญัชีช ารุด ให้ผูมี้หน้าท่ีจดัท า

บญัชีแจง้ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีทราบ หรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น โดยแจง้ต่อ

ส านักงานพฒันาธุรกิจการคา้ ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ หรือต่อส านักงานก ากับดูแลธุรกิจกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ ก็ได้



 
 

บทท่ี 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

       3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั โรงเส้นหม่ีชอเฮง จ ากดั 
        3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ  
    19 หมู่ ถ.เพชรเกษม ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน  จงัหวดั นครปฐม 73110   
    โทรศพัท ์034-225-240  โทรสาร  034-225-241 

3.1.3 เวป็ไซต ์ https://www.choheng.com  
3.1.4 อีเมล ์ Choheng@Choheng.com 

 

                                             รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

บริษทั โรงเส้นหม่ีชอเฮง จ ากดั เป็นบริษทัแรกในประเทศไทยท่ีไดมี้การริเร่ิมใชร้ะบบอบ

แป้งให้แห้งดว้ยลมร้อนในการผลิตแป้งขา้วเจา้ และแป้งขา้วเหนียว ผลส าเร็จท่ีไดจ้ากการใชร้ะบบ

ดงักล่าว ท าให้แป้งท่ีผลิตโดยบริษทั ฯ มีคุณภาพไดม้าตรฐานดีสม ่าเสมอ ดว้ยเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ 

ประกอบกบักรรมวิธีในการผลิตท่ีควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบควบคุมและตรวจสอบ

คุณภาพโดยบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญของฝ่ายห้องปฏิบติัการ จึงสามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค

ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากขา้วของบริษทัฯ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในประเทศเอเชีย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ญ่ีปุ่ น เป็นตน้  

ปัจจุบนัน้ี โรงงานของบริษทัฯ ด าเนินการอยูบ่นเน้ือท่ีประมาณ 75 ไร่ และมีพนกังานและ

คนงานรวมประมาณ 1,500 คน โดยมีก าลงัการผลิตสูงสุดปริมาณ 10,000 ตนัต่อเดือน โดยสินคา้

แปรรูปจากขา้วท่ีบริษทัฯ ก าลงัผลิตอยู่ในขณะน้ี ไดแ้ก่ แป้งขา้วเจา้ แป้งขา้วเหนียว เส้นหม่ี เส้น

ก๋วยเต๋ียว แป้งข้าวสกัดโปรตีน แป้งข้าวโมดิฟายด์ และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีท าจากข้าวภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียน “ตราชา้งสามเศียร” และ “ERAWAN BRAND” (ตราเอราวณั) 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 ผลิตภณัฑข์องบริษทั 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานองค์การ 

 

 

  
นายวราทศัน์ วงศสุ์รไกร 

ประธานบริษทั 

นายอดิศกัด์ิ พงษสุ์รพิพฒัน์ 

หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 

น.ส.กลัลรัตน์ กนกวิไลรัตน์ 

หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 

นายไกรสินธุ์ วงศสุ์รไกร 

หวัหนา้ฝ่ายประสานงาน 

น.ส.สุนีย ์จิรพทัยานนท์ 

พนกังานบญัชี 

น.ส.ฬีญาภทัร ชวฤทธ์ิ 

พนกังานบญัชี 

นายเกียรติศกัด์ิ เตชไตรรัตน ์

พนกังานบญัชี 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

       3.4.1 ต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                    นายเกียรติศกัด์ิ เตชไตรรัตน์  พนกังานบญัชี 

      3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

             -   คดัแยกและตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารท่ีจะน าไปขอคืนภาษีซ้ือ 

             -   ตรวจสอบความถูกตอ้งของใบก ากบัภาษีท่ีออกใหลู้กคา้ 

  -   บนัทึกรายการบญัชีตดัลูกหน้ีเงินสดในโปรแกรมMAC-5 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

         3.5.1 ช่ือ-สกุล พนกังานท่ีปรึกษา  : นางสาวกลัลรัตน์ กนกวิไลรัตน์ 

         3.5.2 ต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา  : หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 

 

3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา : วนัท่ี 1 กุมภาพนัธุ์ 2564 ถึงวนัท่ี 30 พฤษภาคม  2564 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

       3.7.1 ก าหนดหวัขอ้โครงงาน 

       ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายในสถานประกอบการ พร้อมศึกษาหัวขอ้ท่ีเหมาะสมจาก

 การปฏิบติังานเพื่อใชจ้ดัท าโครงงาน และเลือกหวัขอ้โครงงาน 

   3.7.2 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 

           รวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการในโครงงานโดยการสังเกต สอบถามพนกังานท่ีปรึกษาและ

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน จดัประเภทของขอ้มูลใหอ้ยู่ใน

 หมวดหมู่เดียวกนั  

     3.7.3 วิเคราะห์ขอ้มูล 

          ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิจารณาความเก่ียวขอ้ง ท าการจดัประเภทหมวดหมู่ของ

 ขอ้มูล และวางแผนขั้นตอนในการท างานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ 

 ระเบียบ แบบแผนและตรงตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงท าให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 และตรงตามความตอ้งการ 

     3.7.4 จดัท าโครงการ 

         ท าการจดัท าเล่มโครงงาน โดยการเรียบเรียงเน้ือหาท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้และขอ้มูลต่างๆ

 จดัวางเน้ือหาตามล าดบัความส าคญั เรียบเรียงเน้ือหาและรูปแบบรายงานท่ีโครงการสหกิจ

 ก าหนดและส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาแนะน า 
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     3.7.5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

     รอก าหนดวันท่ีแน่นอน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

       3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

               เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

               เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

       3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟแวร์ 

           โปรแกรมส าเร็จรูป MAC-5 และ MAC-5 Legacy 

            โปรแกรม Microsoft Excel



 
 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงาน 
 

4.1 ตรวจสอบรายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร

ต่างๆ  และปร้ินท์รายการเดินบัญชีประจ าวันส่งให้ผู้บริหาร  มีขั้นตอนดังนี้ 

 

 4.1.1  เขา้เวป็ไซตธ์นาคารกสิกรไทย 

 

 

รูปท่ี 4.1  ลอ็คอินเขา้สู่ K-cash Connect Plus 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 ลอ็คอินเขา้ระบบ K-cash Connect Plus 
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 4.1.2 เขา้เวบ็ไซตธ์นาคารไทยพาณิชย์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2  รายการเดินบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 
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4.1.2  เขา้เวป็ไซตธ์นาคารไทยพาณิชย ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3  ลอ็คอินเขา้สู่ระบบ SCB 
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รูปท่ี 4.4  รายการเดินบญัชีของธนาคารไทยพาณิชย ์
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4.1.3  เขา้เวป็ไซตธ์นาคารกรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5  ลอ็คอินเขา้สู่  Biz I Banking 
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รูปท่ี 4.6  รายการเดินบญัชีธนาคารกรุงเทพ 
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4.2 คัดแยกเอกสารของบริษัทและบริษัทในเครือ และส่งใบส าคัญจ่ายให้พนักงานบันทึกด้วย

โปรแกรม MAC-5 Legacy  ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี ้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ดูประเภทเอกสารท่ีไดรั้บทั้งหมดโดยใบส าคญัจ่ายจะมีหวับิลเป็นช่ือ

บริษทัในเครือ 3 แห่ง แยกเป็นทั้งหมด 3 บริษทั  

 ขั้นตอนท่ี 2 เรียงล าดบัวนัท่ีเอกสารท่ีไดรั้บ 

 

4.3 ตรวจสอบใบก ากบัภาษีขายและใบก ากบัภาษีซ้ือของแต่ละเดือน 

- ตอ้งมีค าวา่ "ตน้ฉบบัใบก ากบัภาษี" 

- เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ มีความถูกตอ้ง 

- เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของซ้ือสินคา้หรือใหบ้ริการ มีความถูกตอ้ง 

- ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ มีความถูกตอ้ง 

- ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือใหบ้ริการ มีความถูกตอ้ง 

- หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษีและหมายเลขล าดบัของเล่ม(ถา้มี) 

- วนัเดือนปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี ตรงกบัวนัท่ีมีการขาย 

- ช่ือ ชนิด ประเภทปริมาณมูลค่าของสินคา้หรือบริการ 

- จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีค  านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการโดยแยกออก

จากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการใหช้ดัแจง้ 

- ขอ้ความในใบก ากบัตอ้งระบุขอ้ความวา่ ส านกังานใหญ่ 

ถา้พบขอ้ผิดพลาดใบก ากบัภาษีซ้ือ  จะโทรแจง้ผูข้ายสินคา้ใหแ้กไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง  

ส าหรับใบก ากบัภาษีขายถา้พบขอ้ผิดพลาด จะมีการแกไ้ขใหถู้กตอ้งเช่นกนั  

 

 4.4 ตรวจดูบิลขายของฝ่ายขายในประเทศในแต่ละเดือน 

   ขั้นตอนการตรวจคือ 

- ดูเลขท่ีการรันขอ้มูลของเอกสาร กบั วนัท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งถูกตอ้ง 

- ดูรายการสินคา้กบัราคาของสินคา้แต่ละรายการมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งถูกตอ้ง 

- ตรวจดูบิลขายท่ีจะส่งไปขายต่างประเทศเพื่อรวบรวมขอ้มูลแต่ละเดือน 

- ดูรายการสินคา้กบัราคาสินคา้แต่ละรายการมีความสัมพนัธ์ถูกตอ้ง 



19 
 

- ดูอตัราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ณ วนัท่ีมีการขายสินคา้แลว้แปลงเป็นค่าเงินบาท 

วา่มีการค านวณออกมาถูกตอ้งหรือไม่ 

- ลงบญัชีลูกคา้จ่ายเงินสดเก็บขอ้มูลเขา้โปรแกรมMAC5 

- เปิดโปรแกรม MAC5 เขา้ไปท่ีใบเสร็จขาย 

 

 

รูปท่ี 4.7 ใบเสร็จขาย 
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รูปท่ี 4.8 การกรอกขอ้มูล 

 

โดยในแต่ละเดือนจะมีขอ้มูลท่ีตอ้งมากรอกประมาณ 500 ใบต่อเดือน 

 4.5 เกบ็ข้อมูลยอดขายแป้งต่างประเทศ 

- ไปหยบิแฟ้มส่งออกแป้งต่างประเทศมาลงขอ้มูลใน excel 

 4.6 ท าใบแนบภงด.1และยืนภงด.1 กรณีมีข้อมูลคนท่ีต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 



21 
 

 
รูปท่ี 4.9 ภ.ง.ด.1 
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รูปท่ี 4.10 ใบแนบภงด.1 

 

 4.7 ท าใบหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งออก 

ในแต่ละเดือนจะมีการส่งสินคา้ไปต่างประเทศทางเรือท าใหจ้ะตอ้งมีการท าใบหกัภาษี 

ณ ท่ีจ่ายของขนส่ง จะตอ้งเขียนรายการตูสิ้นคา้ท่ีจะส่ง รวมยอดเงินแลว้หกัเงินภาษีให้

เรียบร้อย แลว้ส่งรายการใบหักภาษี ณ ท่ีจ่ายใหก้บัคนท่ีจะไป ด าเนินเร่ืองขนส่งท่ี

ท่าเรือ โดยหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย 1% 
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รูปท่ี 4.11 ตวัอยา่งเอกสารใบหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
 

 4.8 เปิดบิลขายสินค้าด้วยกรณีมีงานเร่งด่วน 

 รายละเอียดงานมีดงัน้ี เปิดโปรแกรมMAC-5 Legacy ซ่ึงไดอ้พัเกรดจากอนัเดิม โดยมี

ขั้นตอนคร่าวๆดงัน้ี    
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ใบแจ้งหนี้ (ขาย) ท าหนา้ท่ีตดัเบิกสินคา้ในรายการออกจากคลงัท่ีระบุ ณ วนัท่ีของเอกสาร
นั้น หากเป็นการออกใบก ากบัภาษีดว้ย ตอ้งใส่เลขท่ีใบก ากบัภาษีขายทุกใบโดยคลิก
ขวาท่ีช่องเลขท่ีภาษี แลว้โปรแกรมจะแสดงเลขท่ี run ต่อเน่ืองกนัมาวางให้ เอกสาร
ประเภทใบแจง้หน้ี จะท าหนา้ท่ีหลายอยา่งในโปรแกรม ไดแ้ก่ ตั้งลูกหน้ีการคา้ ออก
รายงานวิเคราะห์การขาย, ตดัสินคา้ออกจากระบบ, รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน 
และตดัสินคา้คา้งส่ง เป็นตน้ 

 

 
รูปท่ี 4.12 ใบแจง้หน้ี (ขาย) 
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ใส่หมายเลขใบส าคัญ Run.No  

            เป็นค าสั่งให้โปรแกรมเรียงเลขใบส าคญัให้ โดย Option น้ีจะใชไ้ดเ้ฉพาะการ Edit 
ใบส าคญัเท่านั้น โปรแกรมมีวิธีการใส่เลขใบส าคญั 2 แบบ ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 4.13 วิธีการใส่เลขใบส าคญั 

 
            1) แสดงหมวดหมู่ใบส าคญั และ Run เลข โปรแกรมจะแสดงหมวดหมู่

ใบส าคญั (Genre) เม่ือเลือก Genre แลว้ให้คลิกขวาท่ีช่อง “เลขท่ี” โปรแกรมจะเรียง
เลขท่ีใบส าคญัตาม Genre ในล าดบัต่อไปให้  

 
รูปท่ี 4.14 แสดงหมวดหมู่ใบส าคญั 

             
2)  ใชเ้ลขใบส าคญัเดิม ก่อนเขา้หนา้งานน้ี ใชใ้นกรณีท่ีมีการแกไ้ขเลขท่ีใบส าคญั เม่ือ

ใชค้  าสั่งน้ี โปรแกรมจะวางเลขท่ีใบส าคญั ท่ีเป็นเลขเดิมก่อนเขา้มาแกไ้ขใบส าคญัให้
โดยอตัโนมติั 

 
รูปท่ี 4.15 ใชเ้ลขใบส าคญัเดิม 
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รายละเอียดการใส่สลับการใช้งานส่วนลด-2/หักส่วนภาษี 

            เป็นขอ้เลือกส าหรับสลบัการใชง้านระหว่างการใส่ส่วนลด 2 หรือส่วนหักภาษี 
(Revoke VAT) เม่ือเพิ่มรายการสินคา้และระบุราคาสินคา้ลงในใบส าคญัแลว้คลิกท่ี
ขอ้เลือกน้ี โปรแกรมจะแสดงผลเป็น 2 แบบดงัน้ี 

▪ ส่วนลด 2 โปรแกรมจะแสดงช่องส่วนลด 2 ไวท่ี้ทา้ยรายการสินคา้ ส าหรับให้ระบุ
ส่วนลด 2 เป็นเปอร์เซ็นตล์งในช่องแลว้กด Enter โปรแกรมจะค านวณยอดส่วนลด 2 
ให้อตัโนมติั และแสดงราคารวมสินคา้ท่ีหักส่วนลด 2 แลว้ ดงัรูปตวัอย่างน้ี 
 

รูปท่ี 4.16 การใส่ส่วนลด 2% 
 

▪ ส่วนหักภาษี (Revoke VAT) คือ การถอยภาษี โดยโปรแกรมจะแสดงส่วนหักภาษีท่ี
ทา้ยรายการสินคา้ ให้คลิกท่ีปุ่ ม “Revoke VAT”  
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รูปท่ี 4.17 ส่วนหักภาษี 
 

 
 

        โปรแกรมจะค านวณหกัส่วนภาษีให้อตัโนมติั โดยจะแสดงเปอร์เซ็นตภ์าษีท่ีหัก , ยอด
รวมภาษีท่ีหักออก และช่องทา้ยจะแสดงราคาสินคา้ท่ีไม่รวมส่วนหักภาษี ดงัรูป
ตวัอย่างน้ี 
 

รูปท่ี 4.18 ผลการค านวณหักส่วนภาษี 
 

 
        การเลือกใส่ส่วนลด 2 หรือส่วนหักภาษี มีผลต่อรายงาน โดยหากเลือกเป็นหักส่วน

ภาษี เม่ือเรียกรายงานจะไม่แสดงเป็นส่วนลดแต่จะเป็นภาษีแทน การใชง้านขอ้เลือก
น้ีจะตอ้งใชก้บั VAT ทา้ยรายการเท่านั้น หากใชข้อ้เลือก “เปล่ียนให้เป็นระบบท่ีมี 
VAT ในรายการ” ไม่สามารถใชข้อ้เลือกน้ีได ้



28 
 

เปลี่ยนให้เป็นระบบท่ีมี VAT ในรายการ 

        เป็นค าสั่งท่ีช่วยเปล่ียนระบบบนัทึกสินคา้ท่ีมี VAT มากกว่า 1 อตัราในใบส าคญั
เดียวกนัไดท้นัที โดยไม่ตอ้งกลบัไปปรับเปล่ียนขอ้ก าหนดในค าสั่ง “ก าหนดค่าตั้ง
ตน้” แต่เดิมหากตั้งค่าไวท่ี้ “ก าหนดค่าตั้งตน้” ให้ “VAT อยู่ส่วนทา้ยใบส าคญั” ท่ี
หนา้รายการบนัทึกใบส าคญัระบบขาย VAT จะอยู่ท่ีส่วนทา้ยดงัรูปตวัอย่างน้ี 
 

 
รูปท่ี 4.19 ต าแหน่ง VAT ในหนา้รายการบนัทึกใบส าคญัระบบขาย 

 
 

        เม่ือตอ้งการเปล่ียนให ้VAT อยู่ในแต่ละรายการ ใหค้ลิกท่ีขอ้เลือกน้ี VAT จะถูก
เปล่ียนมาไวท่ี้รายการดงัรูปตวัอย่างน้ี 
 

 
รูปท่ี 4.20 การเปล่ียนให้ VAT อยู่ในแต่ละรายการ 

 
        โปรแกรมจะเปล่ียนรูปแบบให้เฉพาะใบส าคญัท่ีใชข้อ้เลือกน้ี โดยไม่เปล่ียนแปลงส่ิง

ท่ีตั้งค่าไวใ้น “ก าหนดค่าตั้งตน้” ดงันั้นเม่ือมีการบนัทึกใบส าคญัใบใหม่ หนา้รายการ
จะแสดง VAT อยู่ส่วนทา้ยดงัเดิม 

 

 

 4.9 การปรับปรุงรายการขายท่ีไม่ได้รับเป็นเงินได้ 

  การปรับปรุงรายการ ลงบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปเก่ียวกบัการเปิดบิล ปรับปรุง

 รายได ้จากการขาย เน่ืองจากการไปบริจาคสินคา้ต่างๆ ท าใหเ้กิดภาษีขายท่ีไม่สามารถเรียก

 คืนได ้ลงเป็นค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม



 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลและข้อเสนอแนะโครงงานสหกจิศึกษา 

       5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากท่ีไดป้ฏิบติังานในบริษทั โรงเส้นหม่ีชอเฮงจ ากดั ในต าแหน่งพนกังานบญัชี และได้

จดัท าโครงงานเร่ือง จดัท าใบก ากบัสินคา้ดว้ยโปรแกรม MAC-5 Legacy  และตรวจสอบใบก ากบั

ภาษีซ้ือ-ภาษีขาย  ไดข้อ้สรุปท่ีตั้งไวต้ามวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

- ไดค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัท าบญัชี บนัทึกบญัชี 

- มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป MAC-5 และ MAC-5 Legacy 

- สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปและบุคคลท่ีสนใจ 

      5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

ขอ้มูล หรือ เอกสารจากการปฏิบติังานจริงบางอยา่ง ไม่สามารถน ามาใชเ้พื่อประกอบ

โครงงานได ้เน่ืองจากเอกสารดงักล่าวเป็นความลบัของลูกคา้ไม่สามารถเปิดเผยได ้

    5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

       นกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไป ตอ้งจดัท าเอกสารขึ้นเอง โดยรวบรวมจากแหล่งต่างๆ เช่น

หนงัสือพิมพห์รืออินเตอร์เน็ต 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

- น าความรู้จากการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นงานสหกิจศึกษา 

- เพิ่มทกัษะท างาน และไดป้ระสบการณ์จริงในการท างาน 

- ฝึกใหมี้ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ฝึกใหป้รับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
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    5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังาน 

            - ไม่มี 

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

           - ไม่มี 
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