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ระบบการพิมพ Transcript Digital Signature และเอกสารทางการศึกษา 

ระบบการพิมพ Transcript Digital Signature และเอกสารทางการศึกษา เปนระบบท่ีพัฒนาเพ่ิมเติมตอจาก

ระบบขอเอกสารคํารองตางๆ นักศึกษาสามารถพิมพ Transcript Digital Signature และเอกสารทางการศึกษา โดยมีข้ันตอน

ดังตอไปน้ี 

 

รูปท่ี 1 หนาหลักของระบบ 

 Login เขาสูระบบบริการการศึกษาออนไลน 

 
รูปท่ี 2  หนาlogin ใชงานเขาระบบ 
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 ข้ันตอนการขอเอกสาร  Transcript Digital Signature และเอกสารทางการศึกษา 

1. คลิกท่ี เลือกท่ี เมนู  ขอเอกสาร Online และเอกสารอ่ืนๆ  สวนในกรอบสีแดงตามรูปท่ี  3 

 
รูปท่ี 3 หนาจอหลักของนกัศึกษา 

2.  ปรากฏหนาจอ ขอเอกสาร Online และเอกสารอ่ืนๆ  ใหนักศึกษาเลือกประเภทการขอเอกสาร ใหคลิก

เลือก Digital Signature (ไดรับเปน pdf file) จากน้ันคลิกปุม  

 

รูปท่ี  4 หนาจอ การขอเอกสาร Online  และบริการอ่ืนๆ 
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3.  ระบบแสดงหนาจอรายละเอียดเอกสาร Transcript Digital Signature (ไดรับเปน pdf file) ให

นักศึกษาเลือกเอกสารท่ีตองการ โดยคลิกท่ีปุม  หนารายการเอกสาร จากน้ันคลิกปุม 

 

 
รูปท่ี 5 หนาจอ การขอรับเอกสาร Transcript Digital Signature 

4.  ปรากฏหนาจอ ตรวจสอบรายการเอกสาร Transcript Digital Signature หรือเอกสารเอกสารทางการศึกษา 

โดยระบบจะแสดง จํานวนเอกสาร ปภาค และคาใชจาย ดังรูปน้ี 

 
รูปท่ี 6 หนาจอตรวจสอบรายการเอกสาร 

หมายเหตุ  คาใชจายเอกสาร มหาวิทยาลัยฯ จะกําหนดจาํนวนครั้งในการขอเอกสารโดยไมเสียคาใชจาย กรณีท่ีนักศึกษาขอ

เอกสารเกินจํานวนครั้ง ระบบจะคดิคาใชจายตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

5. จากน้ันคลิกปุม  การขอเอกสาร กรณท่ีนักศึกษาตองการยกเลิกการขอเอกสารใหคลิก

ท่ีปุม   

6. เมื่อยืนยันการขอเอกสารระบบจะแสดง pop up ยืนยันการขอเอกสาร ใหคลิกปุม OK
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7. ระบบแสดงหนาจอรายละเอียดสถานะคํารอง หากมีคาใชจายระบบจะแสดง QR Code เพ่ือชําระเงิน 

 
รูปท่ี 7 หนาจอ สถานการณขอเอกสาร 

 ข้ันตอนการตรวจสอบสถานะและพิมพเอกสาร  Transcript Digital Signature และเอกสาร

ทางการศึกษา 

1. คลิกท่ี เลือกท่ี เมนู  ขอเอกสาร Online และเอกสารอ่ืนๆ  สวนในกรอบสีแดงตามรูป 

 
รูปท่ี 8 หนาจอหลักของนกัศึกษา 

 

สแกนเพ่ือชําระเงิน 
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2. ปรากฏหนาจอ ขอเอกสาร Online และเอกสารอ่ืนๆ  ใหนักศึกษาเลือกประเภทการขอเอกสาร ท่ีตองการ 

จากน้ันคลิกปุม  

 

รูปท่ี 9 หนาจอการขอเอกสาร Online และบริการอ่ืนๆ 

3. ระบบแสดงหนาจอ การขอเอกสาร Online  และบริการอ่ืนๆ การตรวจสอบสถานะใหเลือกเมนูซายมอื 

 

 
รูปท่ี 10 หนาจอการขอเอกสาร  

4. หนาจอสถานะคาํรอง ใหนักศึกษาเลือกสถานะเพ่ือตรวจสอบ 

5. การพิมพเอกสาร Digital Signature ใหนักศึกษาเลือกเมนูทางซายมอื  
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รูปท่ี 11 หนาจอติดตามสถานะการสงคํารอง  

6. ระบบแสดงหนาจอรายละเอียดวันท่ีการขอเอกสาร รหัสผานสําหรับการอาน QR Code , วันท่ีหมดอายุ

การพิมพเอกสาร, วันท่ีหมดอายุการเปดเอกสาร, คําอธิบายการพิมพเอกสาร นักศึกษาสามารถพิมพ

เอกสารไดท่ีคอลัมน พิมพเอกสาร 

 

เลือกสถานะสงคํารอง 

แสดงรายละเอียด

เอกสารและคาใชจาย 

 

พิมพเอกสาร 

รหัส QR Code ตรวจสอบขอมูล Transcript   
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ตัวอยางใบ Transcript (PDF)  แสดงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

 

ขั้นตอนการใชงานสแกน QR Code 

1. เขา Application ท่ีสามารถสแกน QR Code ได ทําการสแกน QR Code จะปรากฏ link เพ่ือแสดงผล

ตรวจสอบขอมูล Transcript 

2. คลิก link ดังกลาว รอประมวลผลสักครู 

3. ใหนักศึกษาระบุรหัส QR Code ตรวจสอบขอมูล Transcript   

 

แสดงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

QR Code สําหรับสแกน 
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ตัวอยางการสแกน QR Code ตรวจสอบขอมูล Transcript   

 
 

แสดงขอมูล Transcript 
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 ตรวจสอบสถานะเอกสาร ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส ผานโปรแกรม Acrobat reader 

สามารถเปดไฟลเอกสารผานโปรแกรม Acrobat reader เพ่ือตรวจสอบสถานะเอกสาร และวันหมดอายุของเอกสารได ดังน้ี  

 
 

 

แสดงตัวอยางการแสดงผลเอกสารเปดผานโปรแกรม  Acrobat Reader 

ขั้นตอนการใชงาน 

1. เปดไฟลเอกสารผานโปรแกรม Acrobat Reader เม่ือเอกสารปรากฏใหคลิกท่ี Signature Panel  

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  

แสดง “วันหมดอายุเอกสาร”

เมื่อคลิก Certificate Details 

1 2 

แสดง “สถานะ

เอกสาร” เมือ่คลิก 

Signature Details 
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2. คลิกท่ี  เพ่ือเขาตรวจสอบสถานะเอกสาร และวันหมดอายุเอกสาร  

3. กรณีเอกสารหมดอายุจะแสดง ดังรูปน้ี 

 

 

ออกจากระบบ 

เมื่อเสร็จสิ้นการใชงานระบบบรกิารการศึกษาออนไลน  แลว ทานตองคลิกท่ีปุม “ออกจากระบบ” เพ่ือปองกันมิใหผูอ่ืน

เขามาใชงานระบบแทนตัวทาน 

 

 

3 
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