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วัตถุประสงค์ของการอบรม (Training Objective) 

   

4 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม (ผู้ใช้งานจริง:End User) 

 มีความเข้าใจ ความสามารถ และความพร้อมที่จะ 

ใช้ระบบงาน MU-ERP    ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่าง

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 



ปัญหาที่พบบ่อย 

 ผู้ใช้งานไม่ค่อยท าความเข้าใจกับระบบการท างานของ ERP และการบันทึกบัญชี เพราะ
ที่ผ่านมาบันทึกบัญชีแต่เป็นเกณฑ์เงินสด  และไม่มีคู่บัญชีมากมาย  ส่วนมากกองคลังที่
เป็นหน่วยงานส่วนกลางบันทกึบัญชใีห้เป็นสว่นใหญ่ 

 ผู้ใช้งานมีการเข้า-ออก  ตลอดเวลาในของส่วนงานเอง ท าให้การท างานสะดุด  ไม่
ปะติดปะต่อไม่ต่อเนื่อง 

 ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไม่สามารถวิเคราะห์รายการแล้วรู้ถงึคู่บัญชีได ้ เช่น  มีการรับเงิน ค่า
อบรม        สัมมนามา  ต้องเดบิต  เครดิต  อะไร 

 คู่บัญชีในการบันทึกบัญชีของมหาวิทยาลัยมหิดล  มีความหลากหลาย   ส่วนงาน
บางส่วนงาน   มีผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่ 2คน  ที่จะท าทุกโมดุล  ท าให้บันทึกผิดพลาด
บ่อยๆ 

 



การตรวจสอบการบันทึกบัญชี 

1. เมื่อมีการบันทึกรับ-จ่าย  ในแต่ละวัน  ให้ท าการตรวจสอบ ว่าสินทรัพย์คงเหลอืในแต่ละ
วันตรงกับที่อยู่ในมือหรือ Book Bank หรือไม ่(ZGLRP014) 

2. ส าหรับส่วนงานที่มีการจ่ายเชค็  สิ้นเดือน ให้ท าเช็คขึ้นเงินด้วย (FCHR) พร้อมท างบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

3. ตรวจสอบรายการตา่งๆในงบทดลอง (ZGLRP006) ว่ายอดคงเหลือถูกต้องหรือไม่ 

4. เมื่อเจอรายการที่สงสัยว่าจะผิดพลาด  ให้ไป List รายการที่สงสัย  โดยจดรหัสบัญชีไว้
แล้วน าไป display ท่ี FAGLL03 และให้ใส่ ข้อจ ากัดข้อมูลไปด้วยว่าเป็นกองทุน
สวัสดิการ (10701006) 



ZGLRP014 รายงานเงินคงเหลือ 



ZGLRP014 รายงานเงินคงเหลือ 

Company Code 

• ระบุ “1000” 

รายงานประจ าวนัที่ 

• ระบุ วัน.เดือน.ปี ที่ต้องการเรียก

รายงาน 

Profit Center 

• ระบุของแต่ละส่วนงาน 

กองทุน 

• ระบุกองทุนสวัสดิการ 

(10701006) 

Output control 

•  เลือกแบบที่ต้องการดู 

เมื่อระบุค่าเสร็จ กด           เพื่อ

เรียกดูรายงาน 



ZGLRP014 รายงานเงินคงเหลือ 
 
 



FCHR  online cashed checks 

ใส่ Company Code, House Bank, Account ID และวันที่ใน Bank Statement  แล้วกด Enter 



FCHR  online cashed checks 
 

 

 ให้ใส่ เลขที่เช็ค ตาม Bank Statement โดยแยกทลีะรายการแล้ว กด enter 



FCHR  online cashed checks 
 

 
 แล้วกดปุ่ม Save  จะขึ้นหน้าจอให้ใส่วันที่ และ Doc Type  แล้วกด ปุ่ม  
 Posting Date  =  วันท าการสุดท้ายของเดือน 
 Document Date = วันที่ใน Bank Statement 
 Document Type = 9? 

 



FCHR  online cashed checks 
 
 
 

 ถ้าท าถูก จะได้เลขที่เอกสาร ดังรูปข้างล่าง 
 



FCHR  online cashed checks 
 
 

 แต่ถ้าไม่มีเลขที่เอกสารเกดิขึ้น ให้ไป  Reset Check นั้นก่อน ด้วย T-Code: FCHG 

 ใส่ Company Code, House Bank, Account ID, Check No. และเลือก Reset Cashing Data 

 กดปุ่ม Execute 

 เอกสาร ดังรูปข้างล่าง 

 



FCHR  online cashed checks 

 เสร็จแล้วไปท า FCHR ใหม ่

 หลังจากเสร็จแล้ว ไปเรียก FAGLL03 เลือก variant MU_GL_07 ใส่รหัสบัญชีกระแสรายวันคุม-พัก 

 คลิก Open Items  และใส่ วันที่ ณ วันสิ้นเดือน 

 

 

 



FAGLL03 G/L Account line Item Display G/L View 

•ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชี Bank พัก จะต้องเป็นเลขที่เช็คที่ ยังไม่ได้จ่ายหรือว่าทาง Vendor ยังไม่ได้น า
เช็คไปขึ้นเงิน 
•ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชี คุม รายการรับเงิน และ โอนเงินจะต้องมีการบันทึกบัญชีแล้ว ซึ่งจะต้องมีใน 
Bank Statement ด้วย 
•ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชี คุม + Bank พัก จะต้องเท่ากับยอดคงเหลือใน Bank Statement 



FAGLL03 G/L Account line Item Display G/L View 

 ส าหรับบัญชีธนาคาร ออมทรัพย์ ไม่ต้องท า FCHR ให้ตรวจสอบยอดในรายงาน FAGLL03 กับ 
BankStatment ซึ่งยอดคงเหลือควรจะต้องเท่ากัน ถ้าไม่เท่า แสดงว่ามีรายการที่บันทึกบัญชีผิด หรือ 
ทางธนาคารโอนเงินผิด 

 



ZGLRP006 รายงานงบทดลอง 

 ใช้แสดงรายการบัญชี เพื่อช่วยในการตรวจสอบและสังเกตข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี และในการ
จัดท างบการเงินได้ถูกต้อง 

 



ZGLRP006 รายงานงบทดลอง 
 

 
Chart of accounts  และ Company Code 

• ระบุ “1000” 

G/L Account  

• ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทหรือไม่ระบุ

เพ่ือเรียกทั้งหมด 

Profit Center 

• ระบุของแต่ละส่วนงาน 

กองทุน 

• ระบุกองทุน 10701006 

Reporting Year และ Period 

• ระบุปี และงวดที่ต้องการเรียกรายงาน 

เมื่อระบุค่าเสร็จ กด           เพ่ือเรียกดู

รายงาน 



ZGLRP006 รายงานงบทดลอง 
 
 



การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03) 

วัตถุประสงค์ของการเรียกดู  T-Code: FAGLL03 เพื่อ 

1. ใช้ส าหรับ การตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชีในภาพรวม   

2. ใช้ในการค้นหาเอกสารทุกประเภทท่ีได้ผ่านรายการในช่วงวันท่ีใดวันท่ีหนึ่ง  

3. ใช้ในการดูรายการบัญชีคงค้าง และน าไปปรับปรุง ตัด โอนบัญชี  (ถ้าม)ี 



การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03) 

1.  กดเพื่อเลือกเง่ือนไขในการเรียกรายงานเพิ่ม 2.  สิ่งส าคัญจะต้องใสเ่สมอ 

Profit Center  : ส่วนงาน 

Fund      : กองทุน 

และให้ใส่สิ่งต้องการค้นหา เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

เช่น 

Document Number : เลขที่เอกสาร 

Fiscal Year : ประจ าปีงบประมาณ 

Posting Date : วันที่บันทึกบัญชี 

Document Type : ประเภทเอกสาร 

3. กดเพื่อบันทึก แล้วให้ไปก าหนดหน้าหลักต่อไป 



การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03) 



การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03) 

วิธีการก าหนดรหัสบัญชีที่จะเรียกดูข้อมูลในกรณีมีหลาย รหัสบัญชี 
ให้กดปุ่ม ลูกศร เพื่อก าหนดรหัสบัญชี 



การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03) 

Select Ranges  คือต้องการดูข้อมูลรหัสบัญชีหลาย ๆ บัญชี ที่ต่อเน่ืองกัน 

Exclude Single Value  คือไม่ต้องการดูข้อมูลรหัสบญัชีหลาย ๆ บัญชี ที่ไม่ต่อเน่ืองกัน 

Exclude Ranges  คือไม่ต้องการดูข้อมูลรหสับญัชีหลาย ๆ บัญชี ที่ต่อเน่ืองกัน 



การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03) 



การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03) 
 

 

กดประมวลผลเพื่อแสดงรายงาน 



การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03) 

ถ้าเลือก Open Items  จะเห็นยอดที่คงคา้งอยู่ และสถานะ เป็นสีแดง 

ถ้าเลือก Clear Items  จะแสดงยอดทีหั่กล้างไปแลว้  และสถานะ เป็นสีเขียว 



การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03) 
 

 

ถ้าเลือก All Items  จะแสดงทั้งหมด ทั้งยอดที่คงค้างอยู่ และ ยอดที่หักล้างแล้ว  



Thank You! 


