
คู่มือการบันทึกหรือแก้ไขค่าแผนตัวชี้วัด (SKF)  ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2565 (2022) 

ภายหลังหน่วยงานบันทึกข้อมูลใน excel template ค่าแผนตัวชี้วัด (SKF) ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปฯี Version 3 ในระบบ WU-MIS (SAP) และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 แล้วนั้น  หน่วยงานจะต้องมีการพิจารณาทบทวนกิจกรรมหลักและค่าแผน
ตัวชี้วัด (SKF) อีกครั้งในแผนปฏิบัติการฯ Version 1 เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับ
จัดสรร ซึ่งการบันทึกค่าแผนตัวชี้วัด (SKF) Version 1 จะเป็นการบันทึกข้อมูลตรงผ่านระบบ SAP ด้วย 
T-code KP46 เท่านั้น ไม่ใช่การบันทึกข้อมูลใน excel template ท่ีเคยน าเข้าระบบ SAP เหมือนกับ 
Version 3 โดยขั้นตอนการบันทึกมีดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เรียกดูรายงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 (2022) Version 3 ด้วย T- code 
ZFMF001 เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนกิจกรรมหลักและค่าแผนตัวชี้วัด(SKF) ให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร 

1.1 Log in เข้าระบบ SAP ด้วย T-code ZFMF001 >คลิก report >คลิก Version 3 >คลิก Fund 
center >คลิก execute >คลิก print preview >คลิก pdf! >คลิก enter 

สามารถใช้ไฟลต์าราง excel ท่ีส่วนแผนงานฯ แจ้งผลการทบทวนฯ ประกอบการพิจารณาฯได้ 

ขั้นตอนที่ 2 บันทกึหรือแก้ไขค่าแผนตัวชี้วัด (SKF) ด้วย T-code KP46 (ถา้ม)ี 

2.1 ตรวจสอบรหัสกิจกรรมหลัก (FA) และรหัสแผนตัวชี้วัด (SKF) ท่ีจะมีการทบทวนและปรับแก้ไขให้
ชัดเจนถูกต้องก่อนท่ีจะบันทึกเข้าระบบ SAP ใน Version 1   

หมายเหตุ : การตรวจสอบรหัส FA/ SKF/ Cost center สามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ส่วนแผนงาน 
dpl.wu.ac.th  >คลิก WU-MIS (SAP) >คลิก ข้อมูลต่างๆ >คลิก แผนการจัดประชุมและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ >คลิก 13-17 ก.ย. 64 หน่วยงานทบทวนแผนงบประมาณฯ และส่งข้อมูลฯ >คลิก เอกสาร
ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง >คลิก ข้อ 4 Master data >คลิก master data FA, SKF, Cost Center 
(หรือหน่วยงานจะ Log in เข้าระบบ SAP ด้วย T-code FM4M เพ่ือดูรหัส FA หรือ Log in เข้า
ระบบ SAP ด้วย T-code KK04 เพ่ือดูรหัส SKF ก็ได้) 

2.2 Log in เข้าระบบ SAP ด้วย T-code KP46 เพ่ือบันทึกค่าแผนตัวชี้วัด (SKF) ในหน้าจอ Change 
Statistical Key Figure Planning : Initial Screen  



 

 

2.3 กรอกข้อมูล ดังนี้  

- Layout เลือก ZWU1-301S โดยสามารถคลิกค้นหาได้ตรงข้อความ Previous Layout 
หรือ Next Layout ท่ีอยูด่้านบนของหน้าจอ  

- Cost Center ใส่รหัส Cost Center หน่วยงาน  

- ปีงบประมาณที่ขอ ใส่ปีท่ีขอตั้งงบฯ คือ 2565 (2022)  และปีประมาณการ 1-3  ใส่ปี
ประมาณการล่วงหน้า 1-3 ปี คือ 2566-2568 (2023-2025) 

- Stat. key figure ใส่รหัสแผนตัวชี้วัด (SKF) ท่ีต้องการแก้ไขค่าแผน (ค่าเป้าหมาย)  

หมายเหตุ : หากจะมีการแก้ไขค่าแผนมากกว่า 1 ตัวชี้วัด (SKF)  ซึ่งมรีหัสต่อเนื่องกับรหัส SKF ใน
ช่อง Stat. key figure และอยู่ภายใต้รหัสกิจกรรมหลัก (FA) เดียวกัน หน่วยงานสามารถใส่รหัส SKF 
ตัวท่ีอยู่ล าดับสุดท้ายที่ต้องการแก้ไขค่าแผน ลงในช่อง to ได้ ระบบจะเรียกข้อมูล SKF ท่ีเราเลือก
ท้ังหมดมาให้เราท าการแก้ไขค่าแผนได้พร้อมกันหลายตัวชี้วัด (SKF)  

- Version ใส่ 1 เสมอ 



- Functional Area ใส่รหัสกิจกรรมหลัก (FA) ท่ีจะแก้ไขค่าแผนตัวชี้วัด (SKF)  

หมายเหตุ : ควรแก้ไขค่าแผนตัวชี้วัด (SKF) ทีละกิจกรรมหลัก (FA) เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด 

 - คลิก Form-Based >คลิก Overview Screen (อยู่ด้านล่างของหน้าจอ) 

 

 

กรณี แก้ไขค่าแผนตัวชี้วัด (SKF) 1 ตัว 

 

 



 

กรณี แก้ไขค่าแผนตัวชี้วัด (SKF) มากกว่า 1 ตัว 

 

2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของ Version เป็น 1 เสมอ Cost Center เป็นรหัส Cost Center ของ
หน่วยงาน Functional Area เป็นรหัสกิจกรรมหลัก (FA) ท่ีหน่วยงานจะมีการแก้ไขค่าแผนตัวชี้วัด 
(SKF) ท้ังนี้ เนื่องจากมีบาง FA ท่ีชื่อคล้ายคลึงกัน เช่น จัดการท่ัวไปฯ ดังนั้นจึงขอให้พิจารณาด้วยว่า 
FA ดังกล่าวตรงกับยุทธศาสตร์ แผนงานหลัก แผนงานรอง และงาน/โครงการท่ีหน่วยงานด าเนินการ
หรือไม ่

2.5 ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสและชื่อแผนตัวชีว้ัด (SKF) ทุกตัวท่ีปรากฏบนหน้าจอก่อนจะมีการ
บันทึกแก้ไขค่าแผนตัวชี้วัด (กรณีมีการแก้ไขค่าแผนหลายตัวชี้วัดที่อยู่ภายใต้ FAเดียวกัน) 

2.6 บันทึกตัวเลขค่าแผนตัวชี้วัด (SKF) ในคอลัมภ์ ปีท่ีขอตั้งงบฯ และประมาณการปี 1-3 ท่ีหน่วยงาน
จะมีการแก้ไข >คลิก Post (อยู่ด้านล่างของหน้าจอ) 

หมายเหตุ : หากมีการบันทึกค่าแผนตัวชี้วัดไม่ถูกต้องหน่วยงานสามารถกลับไปบันทึกแก้ไขค่าแผน
ตัวชี้วัดไดใ้หมด่้วย T-code KP46 ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของค่าแผนตัวชี้วัดท่ีแก้ไขว่า
ถูกต้องหรือไม่นั้นหน่วยงานสามารถเรียกดูข้อมูลโดยใช้ T-code KP47 



ขั้นตอนที่ 3 เรียกดูข้อมูลการแสดงค่าแผนตัวชี้วัด (SKF) ด้วย T-code KP47 

3.1 Log in เข้าระบบ SAP ด้วย T-code KP47 แล้วด าเนินการกรอกข้อมูลเหมือนกับการบันทึกด้วย 
T-Code KP46 

- Layout เลือก ZWU1-301S โดยสามารถคลิกค้นหาได้ตรงข้อความ Previous Layout 
หรือ Next Layout ท่ีอยูด่้านบนของหน้าจอ 

- Cost Center ใส่รหัส Cost Center ของหน่วยงาน  

- ปีงบประมาณที่ขอ ใส่ปีท่ีขอตั้งงบฯ คือ 2565 (2022)  และปีประมาณการ 1-3  ใส่ปี
ประมาณการล่วงหน้า 1-3 ปี คือ 2566-2568 (2023-2025) 

- Stat. key figure ใส่รหัสแผนตัวชี้วัด (SKF) ท่ีต้องการแสดงค่าแผนตัวชี้วัด (หน่วยงาน
สามารถแสดงค่าแผนตัวชี้วัดได้พร้อมกันหลายตัว โดยให้ใส่รหัส SKF ตัวแรกถึงตัวท่ีอยู่ล าดับสุดท้ายที่
ต้องการแก้ไข แตต่้องเป็นรหัส SKF ท่ีต่อเนื่องกันและอยู่ภายใต้ FA เดียวกัน 

 - Version ใส่ 1 เสมอ 

- Functional Area ใสร่หัสกิจกรรมหลัก (FA) ท่ีจะมีการแสดงค่าแผนตัวชี้วัด (SKF)  

- คลิก Form-Based >คลิก Overview Screen 

ขั้นตอนที่ 4 เรียกดูรายงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 (2022) Version 1 ด้วย T- code 
ZFMF001 

4.1 Log in เข้าระบบ SAP ด้วย T-code ZFMF001 >คลิก report >คลิก Version 1 และท าตาม
ขั้นตอนเหมือนการเรียกดูรายงานแผนปฏิบัติการฯ Version 3 ท้ังนี้ โดยก่อนคลิก report ใหห้น่วย 
งานเข้าไปแก้ไขงบประมาณรวมท่ีอยู่ใน Text (ข้อ 5) ของหน่วยงานในระบบ SAP ให้ตรงกับไฟล์
ตาราง Excel ท่ีทบทวนแก้ไขด้วย โดยคลิก enter > คลิก Fund center > คลิก execute แล้วท า
การแก้ไขข้อมูลหลังจากนั้นจึงคลิก report >คลิก Version 1   

4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่แก้ไขและ print out แผนปฏิบัติการฯ Version 1 จากระบบ 
SAP ส่งให้ส่วนแผนงานฯ พร้อมกับไฟล์ตาราง Excel แผนปฏิบัติการฯ ท่ีหน่วยงานได้แก้ไขค่าแผน 
(ค่าเป้าหมาย) ตัวชี้วัดและปรับเกลี่ยงบประมาณเรียบร้อยแล้ว  



ส าหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมหลัก (FA) หรือแผนตัวชี้วัด (SKF) เพ่ิมเติมหรือขอปรับปรุงแก้ไข
ใหม่และได้แจ้งให้ส่วนแผนงานฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือบันทึกเป็นข้อมูลหลัก (Master data) ไวใ้น
ระบบ SAP แล้วนั้น หน่วยงานสามารถบันทึกข้อมลูที่เพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ในแผนปฏิบัติการฯ 
Version 1 โดยสามารถลือกด าเนินการได้ 2 วิธี ดังนี ้

วิธีที่ 1 การบันทึกข้อมูลโดยใช้ excel template เหมือน Version 3 แล้วอัพโหลดเข้าระบบ 
SAP ด้วย T-code KP46 หรือ    

วิธีที่ 2 การบันทึกข้อมูลตรงผ่านระบบ SAP ด้วย T-code KP46  

หลังจากนั้นให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก (FA Detail) เฉพาะกิจกรรมหลัก 
(FA) ที่เพิ่มเติมเท่านั้นลงในไฟล์ excel template และส่งข้อมูลให้ส่วนแผนงานฯ ทราบเพ่ือ
น าเข้าระบบ SAP ต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของหน่วยงานอื่นที่แม้ไมม่ีการเพ่ิม FA แต่มีการแก้ไขข้อมูล
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลักก็ให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลในไฟล์ excel template ของ FA Detail 
เฉพาะ FA ส่วนที่แก้ไขเทา่นั้นและส่งข้อมูลให้ส่วนแผนงานฯ ทราบด้วยเช่นกัน 

 


