
ส่วนการเงนิและบัญชียนิดตี้อนรับ



วนัพฤหัสบดทีี ่ 17 ธันวาคม 2563

ณ ห้องอบรม 1

อาคารศูนย์เทคโนโลยแีละดจิทิลั

เวลา 09.00-12.00 น.



1.เรียนรู้เร่ืองรหัสงบประมาณ SAP

2.การใช้ Template เพ่ือการออกใบเสร็จรับเงนิ/การยืมคืน/การพมิพ์ใบเสร็จ
3.การตรวจสอบการโอนเงนิและเช็คพร้อมจ่าย
4.การตรวจสอบวงเงนิสิทธ์ิค่ารักษาพยาบาล
5.การตรวจสอบรายละเอยีดรายได้ค่าใช้จ่ายตามรหัสงบประมาณ
6.การตรวจสอบงบประมาณ 
7.การตรวจสอบ/รายงานงบประมาณรายรับและรายจ่าย
8.การตรวจสอบ/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
9.แลกเปลีย่นปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 



1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการด าเนินการ  

เร่ืองการเงนิและบัญชีของระบบ SAP

2. เพ่ือความถูกต้องและความรวดเร็วในการปฏิบัตงิาน

3. ผู้ปฏิบัตงิานสามารถวางแผนและก าหนดแนวทาง

ด้านการเงนิและบัญชีประจ าปีได้





Business Place(BP) : สถานประกอบการ ระบุ 1000 คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์เท่าน้ัน

Business Area(BA) :  ประเภทธุรกิจ การด าเนินงานประเภทไหน แยกเป็นหน่วยงานท่ัวไปๆ ใช้ 1000 ถ้าเป็นวิสาหกิจ 
หลักสูตรพเิศษ หรือนานาชาต ิใช้ให้ตรงกับหน่วยงานตนเอง จะมี 2000-4000

Fund(F) : แหล่งเงนิทุน แหล่งเงนิงปม.จากภายในหรือภายนอก หน่วยงานท่ัวไปๆเงนิภายใน F1000 

ให้ระบุรหัสI1000000 เงนิภายนอก F2000 ให้ระบุรหัสE9000001 ถ้าเป็น
หน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพเิศษ นานาชาต ิหรือเงนิสนับสนุนจากภายนอก ใช้
รหัสทีข่ึน้ต้นด้วย E  โดยเลือกให้ตรงกับของตนเองจะเป็น E2…. - E4…..

Fund Center(FC) : หน่วยงาน หน่วยงานทีรั่บงบประมาณตามทีส่่วนแผนงานฯจัดสรรไว้(ตามเลขอว.เช่น 750403 
ส่วนกิจการนักศึกษา,755200 ส.วิทยฯ์)

Cost Center(CC) :  รหัสต้นทุน หน่วยงานทีใ่ช้งบประมาณจริงๆกรณีทีไ่ม่เป็นงบพูลกลาง Fund Center กับ 
Cost Center จะตรงกันกับทีส่่วนแผนฯให้มา เหมือนเลขอว.เพิม่ 0 อีก 4 ตัว 
ถ้างบพูลกลาง Cost Center คือหน่วยงานผู้ใช้จริงไม่ใช่หน่วยงานที่เค้าวางงบ
ไว้ เลขจะเหมือนอว แต่เพิม่ 0 อีก 4 ตัว เช่น 7551000000 ส านักเทคโนเกษตร

Functional Area(FA) : กิจกรรมหลัก แผนกิจกรรมทีร่ะบุว่าหน่วยงานใดใช้งบอะไร ถ้าไม่เป็นงบพูลกลางระบุแผน
กิจกรรมทีข่ึน้ต้นด้วย A ได้ปกติ ถ้าเป็นงบพูลกลางห้ามใช้ Aให้ระบุให้ตรงตาม
หน่วยงานทีใ่ช้ เช่นB2010101001 ประกันคุณภาพ ส.การจัดการ
,F2010201006 รองบริหารปฏิบัตงิาน 

Commitment Item(CI) : หมวดรายจ่าย หมวดค่าใช้จ่ายว่าเป็นประเภทใด ค่าตอบแทนใช้สอยค่าวัสดุ ฯลฯ(BO03

BO04 BO05 BO06)



• BUSINESS PLACE(BP) : สถานประกอบการ 1000

• BUSINESS AREA(BA) :  ประเภทธุรกิจ 1000

• FUND(F) : แหล่งเงนิทุน I1000000

• FUND CENTER(FC) : หน่วยงาน 750408

• COST CENTER(CC) :  รหัสต้นทุน 7504080000

• FUNCTIONAL AREA(FA) : กิจกรรมหลัก A2010101004

• COMMITMENT ITEM(CI) : หมวดรายจ่าย BO03000000

ดา้นบนคืองบท่ีส่วนแผน
จดัสรรมา เม่ือจะส่งมา
เบิกจ่ายใส่รหสัตาม
ดา้นล่างตามนีน้ะคะ

งบทั่วไป



• BUSINESS PLACE(BP) : สถานประกอบการ 1000

• BUSINESS AREA(BA) :  ประเภทธุรกิจ 4002

• FUND(F) : แหล่งเงนิทุน E4002001

• FUND CENTER(FC) : หน่วยงาน 754600

• COST CENTER(CC) :  รหัสต้นทุน 7546000000

• FUNCTIONAL AREA(FA) : กิจกรรมหลัก A7010101035

• COMMITMENT ITEM(CI) : หมวดรายจ่าย BO03000000

ดา้นบนคืองบท่ีส่วนแผน
จดัสรรมา เม่ือจะส่งมา

เบิกจ่ายใส่รหสัตามดา้นล่าง
ตามนีจ้รา้

งบหลักสูตรนานาชาติ



• BUSINESS PLACE(BP) : สถานประกอบการ 1000

• BUSINESS AREA(BA) :  ประเภทธุรกิจ 3004

• FUND(F) : แหล่งเงนิทุน E3004001

• FUND CENTER(FC) : หน่วยงาน 758004

• COST CENTER(CC) :  รหัสต้นทุน 858004001

• FUNCTIONAL AREA(FA) : กิจกรรมหลัก A7010101026

• COMMITMENT ITEM(CI) : หมวดรายจ่าย BO03000000

ด้านบนคืองบทีส่่วนแผน
จัดสรรมา เมื่อจะส่งมา
เบกิจ่ายใส่รหสัตาม
ด้านล่างตามนีค้ะ

งบหลักสูตรพเิศษ



• BUSINESS PLACE(BP) : สถานประกอบการ 1000

• BUSINESS AREA(BA) :  ประเภทธุรกิจ 1000

• FUND(F) : แหล่งเงนิทุน E9000001

• FUND CENTER(FC) : หน่วยงาน 752300

• COST CENTER(CC) :  รหัสต้นทุน 8521752300

• FUNCTIONAL AREA(FA) : กิจกรรมหลัก A7010101035

• COMMITMENT ITEM(CI) : หมวดรายจ่าย BO05000000

ด้านบนคอืงบทีส่่วน
แผนใส่งบเงนิวจิัย
ระหว่างปี เมื่อจะส่ง
มาเบกิจ่ายใส่รหัส
ตามด้านล่างตามนี้

เลยคะ



BUSINEES AREAท่ีตอ้งใชคู้ ่กบั FUND







TEMPLATE เพ่ือการออกใบเสร็จ/การพมิพ์ใบเสร็จ 

การใช้งาน 
สีเหลืองคือสิ่งท่ีผูต้อ้งการส่งขอ้มลูใหอ้อกใบเสรจ็ตอ้งระบใุน Template

ประกอบดว้ย เลข อว., วนัเดือนปีท่ีตอ้งการใหแ้สดง, ผงับญัชี(ถา้ไม่ทราบถามการเงินรบั73740), 
รายการละเอียดต่างๆท่ีตอ้งการใหร้ะบใุบเสรจ็เช่นโครงการอะไร, จ านวนเงิน, รหสังบประมาณตามท่ี
ส่วนแผนฯแจง้มา, ช่ือบรษัิทท่ีตอ้งการใหอ้อกใบเสรจ็,และวนัท่ีมีการโอนเงินเขา้



การพิมพใ์บเสร็จรับเงิน(ZARF001)

การใช้งาน
ระบงุาน ZARF001 กด enter 

Document Number ระบเุลขท่ีท่ีงานการเงินแจง้
เม่ือระบเุสรจ็ กด Execute 

หากหน่วยงานตอ้งการออกใบเสรจ็เองกรณีจดักิจกรรมภายนอกหรอือ่ืนๆ ใหท้  าหนงัสือแจง้มายงัส่วนการเงินและ
บญัชีเพ่ือเพิ่มสิทธ์ิในการใชง้าน โดยสามารถศกึษาขอ้มลูการออกใบเสรจ็ไดจ้ากเวปของส่วนการเงินและบญัชี ท่ี 
WU-SAP เรื่อง AR การออกใบเสรจ็รบัเงิน



ตวัอย่างใบเสรจ็รบัเงิน



การยืม/คืนเงินทดรอง

การยืมและคืนเงินทดรองสง่เอกสารแบบเดิม ระบรุหสังบประมาณใหค้รบถว้น
จะน าระบบ E-BORROW ในเรว็ๆนี ้ 







ท่านสามารถตรวจสอบการโอนเงิน
และเช็คพรอ้มจ่ายไดท่ี้เวปส่วน

การเงินไดด้ว้ยตนเอง



การใช้งาน
ระบงุาน ZAPR014 กด enter 

Posting date ระบวุนัตน้ปี-สิน้ปีงปม.
Vendor Code กดเขา้ไปเลือกช่ือของเรา
เม่ือระบเุสรจ็ กด Execute 



การตรวจสอบ
ระบบจะแสดงรายละเอียดมาใหว้่า ณ วนัท่ีดรูายงาน มีคา่ใชจ้่ายอะไรบา้ง 
เพ่ือจะไดต้รวจสอบสิทธ์ิคา่รกัษาพยาบาลวา่คงเหลือเทา่ไหรท่ีสามารถเบิกได ้
เช่นกรณีนี ้ตามสิทธ์ิคา่รกัษาฟัน 5,000 บาท มีการเบิกไปแลว้ 2,900 บาท 
แสดงวา่สามารถเบิกไดอ้ีกเพียง 2,100 บาท 



การตรวจสอบรายละเอยีดรายได้ค่าใช้จ่ายตามรหัสงบประมาณ(FBL3H)

การใช้งาน
ระบงุาน FBL3H กด enter 

ท่ี Get Variant เลือก FC BY KWAN กด Choose   



การใช้งาน
เล่ือนเมา้ส ์มาดา้นล่างท่ี Selection Conditions

Functional Area ระบแุผนกิจกรรมท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ
Funds center ระบหุน่วยงานท่ีตอ้งการตรวจสอบ
เม่ือระบเุสรจ็ กด Execute   



การตรวจสอบ
ระบบจะแสดงผงับญัชีค่าใชจ้่ายต่างๆมาใหพ้รอ้มทัง้รายละเอียด วนัท่ีเกิดรายการ จ านวนเงิน หน่วยงานและ
แผนกิจกรรม ว่าประกอบดว้ยอะไรบา้ง โดยสามารถตรวจเช็คกบั Reference ซึง่จะแสดงเลขอว./เลขท่ีเงิน
ยืมทดรอง /ใบแจง้หนีก้รณีบรษัิท แต่หากยงัมีขอ้สงสยัใหจ้ดเลข Document เพ่ือสอบถามท่ีส่วนการเงิน
และบญัชีต่อไป  



การตรวจสอบงบประมาณ(FMAVCR01)

การใช้งาน
ระบงุาน FMAVCR01 กด enter 

Funds center ระบหุน่วยงานท่ีตอ้งการตรวจสอบ
Functional Area ระบแุผนกิจกรรมท่ีตอ้งการตรวจสอบ
เม่ือระบเุสรจ็ กด Execute 



การตรวจสอบ
ระบบจะแสดง 

ความหมาย คืองบประมาณทัง้หมด 423,000 ใชไ้ป 53,594.76 คงเหลือ 369,405.24
ถา้ตอ้งการทราบรายละเอียดว่าคือค่าใชจ้่ายอะไรบา้งใหค้รกิท่ี 
ระบบจะกระจายใหเ้ห็นว่าประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายอะไรจ านวนเท่าไหร่
ถา้อยากทราบรายละเอียดและช่ือของรายการเหล่านี ้ก็สามารถดจูากรายงานบญัชีแยกประเภท  
FBL3H



การตรวจสอบ/รายงานงบประมาณรายรับและรายจ่าย(ZFMR010)

การใช้งาน
ระบงุาน ZFMR010 กด enter 

เลือกหวัขอ้รายละเอียด
Fiscal year ระบปีุงบประมาณปัจจบุนั 2021
Period ระบงุวดเดือนปัจจบุนั (1คือ ตค. 2 คือ พย.)
Funds center ระบหุน่วยงานท่ีตอ้งการตรวจสอบ
Functional Area ระบแุผนกิจกรรมท่ีตอ้งการตรวจสอบ
เม่ือระบเุสรจ็ กด Execute 



การตรวจสอบ
ระบบจะแสดงรายละเอียดมาใหว้่า ณ วนัท่ีดรูายงาน มีรายไดจ้  านวนเท่าไหร 
และมีค่าใชจ้่ายจ านวนเท่าไหร คงเหลือเงินท่ีจะเบิกจ่ายไดจ้  านวนเท่าไหร ทัง้นี ้
หน่วยงานท่ีจะเบิกเงินจากรายได ้จะตอ้งแนบรายงานนีม้าพรอ้มเอกสารการ
เบิกจ่ายเพ่ือตรวจสอบว่ามีเงินเพียงพอท่ีจะเบิกจ่ายไดห้รอืไม่



การตรวจสอบ/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ZFMR011)

การใช้งาน
ระบงุาน ZFMR011 กด enter 

เลือกรูปแบบมิติหน่วยงานแผน 
Funds center ระบหุน่วยงานท่ีตอ้งการตรวจสอบ
เม่ือระบเุสรจ็ กด Execute 



การตรวจสอบ
รายงานจะแสดง แผนงบประมาณของหน่วยงานตามแผนยทุธศาสตร(์สีฟา้) และจะกระจายว่า
ประกอบดว้ยแผนกิจกรรมย่อยอะไรบา้ง(สีแดง) มีงบประมาณเพิ่มขึน้ลดลงระหว่างปีเท่าไหร รวม
งบประมาณเท่าไหร และใชจ้่ายไปดว้ยค่าใชจ้่ายหมวดอะไรบา้ง(สีสม้) โดยจะแยกใหใ้หว้่าอยู่ในใบขอซือ้ 
สั่งซือ้ เงินยืมทดรอง และ จ่ายจรงิ รวมกนัเท่าไหร สดุทา้ยคือมีงบประมาณคงเหลือเท่าไหร 



สามารถศกึษาขอ้มลูเรื่องระบบ SAP ได้
จาก เวปของสว่นการเงินและบญัชี 

ท่ี WU-(SAP)






