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1 การเขา้สูร่ะบบ SAP BW ผา่น (Web-GUI) 

 ระบุ URL https://glportal-soe.gfmis.go.th/ ไปท่ี ระบบงานที่เก่ียวข้อง >ระบบ ข้อมูลทางการเงินการบัญชี  
ภาครัฐวิสาหกิจ> FIN Template Loaderตามรูปท่ี 1-1 

 
รูปท่ี 1-1 

 

 
รูปท่ี 1-2 
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2 การแปลงชุดข้อมูล Dataset (XML File) 

การแปลงชุดข้อมูล XML File เป็น Text File 
 

การนํา XML File ไปวางไว้ท่ี Folder และแปลงเป็น Text File

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการแปลง XML File ให้เป็น Text File เพื่อเตรียม Upload ข้อมูลเข้าระบบ SAP BW 
 

ก่อนที่จะเริ่มใช้โปรแกรมแปลง XML เป็น Text File ให้ทําการเตรียม Folder ไว้ 2 Folder และ 1 Subfolder ไว้ท่ี C:\ คือ 
• Folder XMLINPUT เพื่อใช้สําหรับวาง File ท่ีเป็น XML และ Subfolder archive ภายใต้ Folder XMLINPUT  

เพื่อใช้ในการย้าย File ท่ีแปลงค่าแล้วจาก XMLINPUT 

• Folder XMLOUTPUT เพื่อใช้สําหรับให้โปรแกรม SFIGenXML เอา Text File หลังจากที่แปลงแล้วไปเก็บไว้ ดังรูปท่ี 2-1 

 

 

รูปท่ี 2-1 
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ขั้นตอนที่ 1  
นํา File XML ท่ีต้องการที่จะแปลง File ไปไว้ท่ี Folder XMLINPUT ดังรูปท่ี 2-2  

 
 

รูปท่ี 2-2 
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ขั้นตอนที่ 2 
 เรียกโปรแกรม SFIGenXMLเพื่อแปลง XML เป็น Text File ดังรูปท่ี 2-3 ระบบจะทําการ run ให้โดยอัตโนมัติทุก XML File 
ท่ีอยู่ใน Folder XMLINPUT 
 

 
 

รูปท่ี 2-3 

 เมื่อกด Run (Double Click ท่ีโปรแกรม) ระบบจะขึ้นหน้าจอให้ confirm ว่าจะต้องการ Run ข้อมูลท่ี Folder C:\XMLInput 
และให้ผลไปไว้ท่ี C:\XMLOutput ให้กด Run ในกรณีท่ีได้นํา file ไปวางไว้เรียบร้อยแล้ว หรือกด Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการ Run 
ดังรูปท่ี 2-4 

 
 

รูปท่ี 2-4 
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เมื่อกด Run ระบบจะทําการแปลง File ท้ังหมดที่อยู่ใน Folder XMLInputนั้น และเมื่อ run เรียบร้อยแล้วระบบจะขึ้นหน้าจอดังรูป
ท่ี 2-5 
 

 
รูปท่ี 2-5 

 
ซ่ึงระบบจะมีการให้ข้อมูลว่า การแปลง file ได้ทําแล้ว และสามารถเข้าไปดูท่ี Folder C:\XMLInput\logs\SFILogYYYY-MM-DD-
XXXXXX.txt ได้ ซ่ึงภายใน text file log นั้น จะบอกข้อมูลว่าได้ทําการ Run เมื่อไหร่ เวลาอะไร , จํานวน File ท้ังหมดที่ Run  
กี่ File, มี Success Files กี่ Files และ มี Fail Files กี่ Files และบอกชื่อ file ท่ีสําเร็จและไม่สําเร็จให้ทราบ สําหรับ file ท่ีแปลงไม่
สําเร็จ ก็จะไม่ถูก move file ไปไว้ท่ี archive file 
เช่น  
Run Date Time: 26/10/2007 11:50:32 
Total Input Files: 4 Files 
No. of Success Files: 2 Files 
No. of Fail Files: 2 Files 
File Success List Name: 
-----------------------------------------: 
006DS_PNL20070630.xml 
BLS_033_062007.xml 
File Fail List Name: 
-----------------------------------------: 
S901_BLS_098_062007.xml 
S901_PNL_098_062007.xml 
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ขั้นตอนที่ 3 
หลังจากที่ Run Program แปลง File เรียบร้อยแล้ว จะมีการ move file ท่ีแปลงแล้วจาก Folder XMLINPUT ไปท่ี Subfolder 
archive ดังรูปท่ี 2-6 และหากเข้าไปดูท่ี Folder XMLOUTPUT จะได้ Text File ท่ีมาจากการ Run Program ดังรูปท่ี 2-7  
หลังจากนั้นจะเข้าสู่การทํางานถัดไป คือ การ Upload File เข้าระบบ เพื่อนําข้อมูลเข้าระบบ SAP BWต่อไป 
 

 
รูปท่ี 2-6 

 

 
รูปท่ี 2-7 
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3 ขั้นตอนการนาํชุดข้อมูล (Dataset) เข้าระบบ SAP BW 

 
ขั้นตอนที่ 1: นํา Text File เข้าสู่ระบบ และตรวจสอบผล 

หลังจากที่ได้ File มาจากการ Convert File XML แล้วจะนําข้อมูลเข้าสู่ระบบผ่านโปรแกรมการนําเข้าข้อมูล และตรวจสอบผล 
การนาํข้อมูลเข้าสู่ระบบผา่น รายงานผลการนําเขา้ข้อมูล เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจวา่ ข้อมูลท่ีได้มีการ upload เข้าสู่ระบบนั้น ได้ถูกจัดเก็บ
ในระบบอย่างเรียบร้อย และสมบูรณ์  

 
ขั้นตอนที่ 2: เรียกรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล 
 หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบ ว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จึงดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ 
โดยการเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้อง 
  
การนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อนําเข้าข้อมูลท่ีได้มาจากการแปลง XML File เข้าสู่ระบบ 

เมนู  : เมนู SAP → โปรแกรมการนําเข้าข้อมูล 

Transaction Code : ZUPL_FILE

 
 

 
รูปท่ี 3-1 
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รูปท่ี 3-3 

 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

Upload File (Text File Only) (รูปท่ี 3-3) เป็นหน้าจอการกําหนดค่าการทํางานของโปรแกรมการนําเข้าไฟล์ข้อมูล 

1. File Type (Required) ระบุ File Type สําหรับข้อมูลท่ีจะนําเข้าซ่ึงในที่นี้คือ Z01 ถึง Z28 

หมายเหตุ: สามารถดู File Type ได้จาก 3 หลักแรกของชื่อ File ท่ีจะ Upload 

ข้อมูลวัน ไม่ต้องระบุ โดยระบบจะ Default เป็นวันที่ปัจจุบัน 
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รูปท่ี 3-4 
 

โดยจะเห็นว่ามีข้อความว่า    ท่ีมุมล่างซ้ายแสดงว่าโปรแกรมได้รับไฟล์ และกําลัง
ดําเนินการนําเข้าสู่ระบบ  
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รูปท่ี 3-6 
 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

Monitoring (รูปท่ี 3-6) เป็นหน้าจอการกําหนดค่า เพื่อเรียกดูรายงานผลการนําเข้าข้อมูล 

1. File Type (Required) ระบุ File Type หรือประเภทไฟล์นําเข้า ท่ีต้องการเรียกรายงาน 

       Options  เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม ในการเรียกดูผลการ Upload สามารถเว้นว่างได้ 
หากไม่ต้องการดูข้อมูลท่ีเฉพาะเจาะจง 

2. Template ID ระบุ ชื่อประเภทของ Dataset ท่ีนําข้อมูลเข้า

3. SOE Code ระบุ รหัส Organization ID

4. Year ระบุ ปีของข้อมูลท่ีรายงาน

5. Version ระบุ เวอร์ชันของข้อมูลท่ีรายงาน

       Entry Information เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของผู้ใช้งานระบบ SAP (SSSS-A-01)  
สามารถเว้นว่างได้ หากไม่ต้องการดูข้อมูลท่ีเฉพาะเจาะจง 

6. SAP User ระบุ รหัสผู้ใช้งานระบบ SAP (รหัสผู้ใช้งานที่ใช้ในการ Log on SAP) 

7. Entry Date ระบุ วันที่นําข้อมูลเข้าระบบ

8. Entry Time ระบุ เวลาที่นําข้อมูลเข้าระบบ
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จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

File Information เป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของผู้ Upload ข้อมูล ซ่ึงได้มีการระบุก่อนทําการ 
Upload File สามารถเว้นว่างไว้ได้เช่นเดียวกัน 
หมายเหตุ: แนะนําให้ระบุ รหัส Upload User และวันที่ Upload ข้อมูล  
เพื่อให้รายงานแสดงผลเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

9. Upload User ระบุ รหัสผู้นําข้อมูลเข้า (รหัสผู้ใช้งานที่ระบุคู่กับรหัสผ่าน เมื่อทําการนําข้อมูลเข้าระบบ)

10. File Date ระบุ วันที่นําข้อมูลเข้าระบบ

11. File Time ระบุ เวลาที่ใช้ในการนําข้อมูลเข้าระบบ

Status  

12. สามารถระบุ เฉพาะ Status ท่ีต้องการดู 
ท้ังนี้ แนะนําให้เลือก ALL เพื่อดูผล ทุก Status 
 

13.  คลิกท่ี  เพื่อดําเนินการ และจะเห็นผลดังรูปท่ี 3-7 

 

 
 

รูปท่ี 3-7 
 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

Monitoring (รูปที่ 3-7) เป็นหน้าจอรายงานผลการนําเข้าข้อมูล

1. Template Name แสดงผลชื่อประเภทของ Dataset

2. Upload User แสดงผลรหัสผู้ใช้งาน ท่ีเป็นคนนําข้อมูลเข้าระบบ

3. SOE แสดงผล Organization ID
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จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

4. Year แสดงผล ปีของข้อมูลท่ีรายงาน

5. Version แสดงผล เวอร์ชันของข้อมูลท่ีรายงาน

6. Entry – Date/Time แสดงผล วันที่และเวลาท่ีนําข้อมูลเข้าระบบ

7. Status แสดงสถานะของข้อมูลท่ีนําเข้า

 กรณีท่ีนําข้อมูลเข้าสู่ระบบสําเร็จ จะต้องเห็นผลลัพธ์ดังนี้ 

 
 

 กรณีท่ีนําข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่สําเร็จ สามารถเห็นผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้ 

 
แสดงว่า เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนที่ 1 ซ่ึงคือการนําข้อมูลจาก File ท่ีเข้าสู่
ระบบ ความผิดพลาดที่เป็นไปได้คือ รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น กรอกข้อมูล
ตัวหนังสือในช่องที่ต้องกรอกตัวเลข ให้ตรวจสอบ Excel Template ว่าได้มีการ
กรอกข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว และสร้าง Text File ใหม่ แล้วจึงลองนําข้อมูลเข้าสู่
ระบบอีกครั้ง 
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การเรียกรายงานDataset  จากระบบWEB Template Loader 

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบผลการนําเข้าข้อมูลว่า ข้อมูลได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยหรือไม่ รวมถึงการเรียกรายงาน 
เพื่อแสดงผลการนําเข้าข้อมูลท่ีผ่านมา 

เมนู  : เข้าระบบ WEB LOADER 

เลือก เมนู  รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ  รายงาน Dataset 

 

 
 

รูปท่ี 3-8 
 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

จอภาพเริ่มต้นรูปท่ี 3-8 ดับเบิลคลิกท่ี รายงานที่ต้องการประมวลผล

 

 
รูปท่ี 3-9 

 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

ตัวแปรสําหรับการเรียกรายงาน (รูปที่3-9) เป็นหน้าจอสําหรับระบุค่าของตัวแปรสําหรับการเรียกรายงาน 

1. Organization ID ระบุ Organization ID เช่น Organization ID: 6 

2. Data set DATE  ระบุวันที่เช่น Date: 31.12.2007

3. กด  เพื่อเรียกดูรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 3-10
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รูปท่ี 3-10 

  
 

 
 




