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บทคัดย่อ 

ขั้นตอนการขออนุมัติปริญญาของ ทมร. พระนครเริ่มจากการขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยการเขียนเอกสารค าร้อง
ด้วยตนเอง ผ่านการตรวจสอบในการยื่นเอกสารและตรวจหลักฐานการช าระเงิน ซึ่งใช้เวลาด าเนินการจนเสร็จสิ้น
กระบวนการเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาด้วยการให้นักศึกษา
ตรวจสอบผ่านออนไลน์ โดยส่วนของนักศึกษา ส่วนของงานทะเบียนและงานการเงินของคณะ และส่วนของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตามล าดับ อย่างไรก็ตามการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ของส านักส่งเสริมฯ ยังเป็นระบบ
ออนไลน์ไม่สมบูรณ์เนื่องจากยังมีการยื่นค าร้องและการยืนยันด้วยเอกสารด้วยตัวเอง ซึ่งแนวทางแก้ไขสามารถท าได้ด้วย
หลักการจัดการข้อมูลแบบออนไลน์ในแต่ละส่วนงานด้วยการยืนยันตัวตนโดยการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล 
(Cryptography) และการใช้ลายเซ็นต์ดิจิทัล (Digital Signature) เข้ามาช่วยในการยืนยันตัวตนให้ถูกต้อง 
ค าหลัก  การเข้ารหัสข้อมลู  ลายเซ็นต์ดิจิทลั  
 
1. บทน า 
 การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย
จ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
ก่อนซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีขั้นตอนการท างานที่แตกต่าง
กันและบางแห่งจะต้องมีการเสียค่าปรับเพิ่มเติมในกรณีแจ้ง
จบการศึกษาเลยเวลาที่ก าหนด มหาวิยาลัยทักษิณ [1] จะให้
นิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาลงทะเบียนออนไลน์พร้อม
กับส่งเอกสารและรูปถ่ายภายในเวลาที่ก าหนดและต้องเสีย
ค่าปรับในกรณีที่ขึ้นทะเบียนช้าและต้องมาด าเนินการเองที่
มหาลัยในวิทยาเขตที่ตัวเองเรียน  ส าหรับในส่วนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [2] นักศึกษาทุกคนจะต้อง 
ตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีผลการเรียนครบหลักสูตรหรือไม่
และต้องแจ้งแก่มหาวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาที่คาดว่า
จะเป็นภาคสุดท้ายที่ จะส าเร็จการศึกษาและการต้อง
ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง [3] นักศึกษาจะต้องตรวจสอบ
รายวิชาและหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรด้วยตัวเองและแจง้
จบไปยังคณะที่นักศึกษาศึกษาอยู่หลังจากนั้นคณะจะ
ตรวจสอบและแจ้งไปยังทะเบียนของมหาวิทยาลัย หลังจากท่ี
มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วคณะจะแจ้งให้นักศึกษาทราบ จึงจะ

สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตและขอรับเอกสารส าคัญโดย
สามารถส่งหรือรับเอกสารทางไปรษณีย์ได้ ซึ่งจะเห็นว่าในแต่
ละมหาวิทยาลัยจะมีวิธีการท างานท่ีคล้าย ๆ กัน ส าหรับของ
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครแสดงดังรูปที่ 1 โดยขั้นตอนการ
ขออนุมัติจะเริ่มจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ภาค
การศึกษาสุดท้ายหรือลงทะเบียนเรียนครบตามจ านวน 
หน่วยกิตของโครงสร้างหลักสูตร เพื่อให้ระบบตรวจสอบกับ
ปฏิทินการศึกษาให้เกิดเครื่องมือแจ้งส าเร็จขึ้น ให้นักศึกษา
ด าเนินการแจ้งส าเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ในภาคการศึกษา
ได้ และยืนยันการแจ้งส าเร็จการศึกษาด้วยตัวนักศึกษา 
ระบบจะท าการสร้างเอกสารค าร้องการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
พร้อมสร้างหนี้สินค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าขึ้นทะเบียน
บัณฑิต ใบแสดงผลการศึกษาไทยและอังกฤษ ลงในค าร้องที่
นักศึกษาท าการยืนยัน และพิมพ์ค าร้องแจ้งส าเร็จการศึกษา
ออนไลน์เพื่อน าไปช าระเงินผ่านงานการเงินของคณะเพื่อให้
งานการเงินคณะตัดหนี้ออกจากระบบพร้อมสร้างเลขที่
ใบเสร็จลงในระบบเพื่อใช้ตรวจสอบกรณีที่นักศึกษาไม่จบใน
ภาคการศึกษานั้น นักศึกษาต้องแจ้งส าเร็จการศึกษาใหม่แต่
ไม่ต้องช าระเงิน โดยระบบจะท าการตรวจสอบการช าระเงิน
ให้พิมพ์เลขท่ีใบเสร็จใส่ในค าร้องเพื่อให้นักศึกษาและการเงิน 



งานสัมมนาเครือข่ายส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 
22 เมษายน 2562  โรงแรม บีพ ีสมิหลาบีชรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของ มทร.พระนคร 

 
ทราบว่านักศึกษามีการช าระเงินมาแล้ว โดยนักศึกษาต้อง
รวบรวมน าส่งเอกสารพร้อมรูปถ่ายชุดครุยส่งให้อาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้องน าส่ง
งานทะเบียนคณะเพื่อน าหนังสือส่งส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนตรวจสอบผลการเรียนตามเ ง่ื อนไขของ
โครงสร้างหลักสูตรเมื่อผลการศึกษาภาคการศึกษาจัดส่งเข้า
ระบบจากอาจารย์ผู้สอน และจัดท าเล่มรายงานผู้ขออนุมัติ
ปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 
 ในการขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าวิธีการ
ท างานยังไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการแบบออนไลน์โดย
สมบูรณ์เนื่องจากยังมีขั้นตอนที่นักศึกษาต้องมาด าเนินการ
ด้วยตัวเองที่คณะและที่งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยคือ
ขั้นตอนการยื่นเอกสารที่คณะ ข้ันตอนการช าระเงินและการ
รับเอกสารส าคัญที่มหาวิทยาลัย ในปัจจุบันมีการน าเอา
ลายเซ็นต์ดิจิทัลเข้ามาใช้ในขั้นตอนของการด าเนินงาน จาก
เดิมที่เคยมีการพิมพ์เอกสารพร้อมกับการลงลายมือช่ือของผู้
มีอ านาจหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ เพื่อให้เอกสารฉบับนั้น
ถูกต้องตามกฎหมายให้กลายมาเป็นระบบเอกทางสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสารที่ลงลายมือช่ือ  (Hand - 
Written) โดยนักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์สามารถใช้
ระบบไร้กระดาษ (Paperless) ได้ทุกขั้นตอนโดยใช้วิธีการ
ของเอกสารลงช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Sign Documents) [4] 

 บทความนี้ได้น าเสนอแนวทางในการขึ้นทะเบียน
บัณฑิตออนไลน์ โดยสมบูรณ์โดยที่นักศึกษาไม่ต้องมา
ด าเนินการที่มหาวิทยาลัยด้วยตัวเอง โดยหัวข้อล าดับต่อไป
จะได้อธิบายถึง หลักการและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง  การ
ประยุกต์ใช้กับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และบทสรุป  
 

2. เทคโนโลยีและทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 การขึ้นทะเบียนออนไลน์ต้องอาศัยการจัดการระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (EDMS) [5,6] ในปัจจุบันจะเป็น
จัดการแบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีของระบบอินเตอร์เน็ต
ซึ่งท าให้มีปัญหาเรื่องของความลับของข้อมูลและความ
ปลอดภัยของเอกสารซึ่งต้องให้เทคโนโลยีหลายแบบประกอบ
กัน เช่นลายเซ็นต์ดิจิตอล (Digital Signature) [7] โดยที่
จะต้องมีการขอใบรับรองดิจิตอล (Digital Certificate) 
รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) เป็นองค์ประกอบ 
2.1 ลายเซ็นต์ดิจิตอล (Digital Signature) 
 ลายเซ็นตด์ิจิตอลเป็นข้อมูลที่แนบไปกับเอกสารที่ส่งไป
เพื่อเป็นการแสดงตัวตนว่าผู้ส่งข้อความเป็นใคร ผู้รับ
ปลายทางสามารถตรวจสอบและยืนยันลายเซ็นตน์ี้ได้โดยที่ผู้
ส่งไม่อาจปฏิเสธได้ และยังสามารถน าลายเซ็นต์นี้ไปเป็น
หลักฐานในช้ันศาลได้ ลายเซ็นต์ช่ือดิจิตอลจะใช้เทคนิคที่
เรียกว่า การเข้ารหัสโดยใช้ลายมือช่ือดิจิตอล (Digital 
Signature) ผู้เขียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถลงนามใน
ข้อมูลดังกล่าวโดยใช้รหัสหรือกุญแจลับ [7] ซึ่งรหัสดังกล่าวนี้
ต้องรักษาไว้เป็นความลับอยู่เสมอสามารถที่จะตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยใช้รหัสหรือกุญแจสาธารณะ (Public Key) 
ซึ่งเป็นรหัสที่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสลับ
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นรหัสลับไปท าหน้าที่เป็นลายมือช่ือ
ของเจ้าของรหัสได้ รหัสดังกล่าวจึงสามารถประกาศให้
สาธารณชนโดยทั่วไปรับทราบได้ 
2.2 การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) 
การเข้ารหัสข้อมูลมีสองแบบคือ การเข้ารหัสแบบสมมาตร 
(Symmetric or Secret Key Cryptography) [7] เป็นการ
สร้างกุญแจตัวเดียวกันระหว่างผูส่งกับผู้รับและก่อนที่จะเริ่ม
ติดต่อสื่อสารกันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนรหัสลับกันก่อน เพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง  อีกแบบคือการ
เข้ า รหั สแบบอสมมาตร  (Asymmetric or Public Key 
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Cryptography) [9] ซึ่งการเข้ารหัสแบบนี้จะผู้ส่งข้อมูลกับ
ผู้รับต้องให้กุญแจในการเข้าถึงข้อมูลเดียวกันคนล่ะกุญแจ ซึ่ง
ขบวกการสร้างกุญแจต้องถูกรับรองโดยองค์กรออกใบรับรอง 
(Certification Authority) หรือที่เรียกว่า CA ซึ้งโครงสร้าง
การท างานของทั้งสองแบบแสดงในรูปที่ 2 

         รูปที่ 2. รูปแบบของการท า Cryptography 
 
 จากรูปที่ 2 (a) เป็นการเข้ารหัสข้อมูลแบบสมมาตร 
(Symmetric) ซึ่งจะมีการใช้กุญแจ (Key) ค่าเดียวกัน โดย
ข้อมูลเดิมก่อนส่งเรียกว่าแพลนเท็กท์  (Plan text) เมื่อ
เข้ารหัสกับกุญแจจะได้ข้อมูลที่เข้ารหัสแล้วเรียกว่าไชเฟอร์
เท็กท์ (Cipher text) ส่งไปให้ผู้รับถ้าผู้รับต้องการดูข้อมูลก็
จะใช้กุญแจตัวเดิมถอดรหัสกลับมาเป็นข้อมูลเดิม ส าหรับรูป 
(b) จะใช้กุญแจต่างกันในการเข้าและถอดรหัสคือใช้ Public 
Key ซื่งจะต้องไปขอจากหน่วยงานที่ให้ให้การรับรอง  
2.3 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) 
 เป็นใบรับรองยืนยันความมีตั วตนจริ งของผู้ ใ ช้  
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง 
CA เ ช่น  TOT CA [8]  โดยอาศัย เทคโนโลยีที่ เ รี ยกว่ า
เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key 
Infrastructure - PKI) สามารถน ามาใช้ในการลงลายมือช่ือ
ดิจิตอลหรือ การเข้ารหัส ถอดรหัสได้ รูปแบบของใบรับรองมี
สองแบบคือแบบส่วนบุคคล (Personal Certificate) เป็น
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้บุคคลธรรมดาหรือนิติที่มี
ตัวตนจริงซึ่งใบรับรองดังกล่าวใช้ส าหรับการ รับ- ส่ง Secure 

e-mail ที่มีการลงลายมือช่ือดิจิตอล (Signing) และ/หรือการ
เข้ารหัสข้อมูล (Encryption) แบบที่สองคือ Web Server 
Certificate (SSL) ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเครื่อง 
Web Server โดยน าใบรับรองไปติดตั้งเพื่อให้สามารถใช้งาน
การเ ช่ือมต่อแบบปลอดภัยหรือที่ เรียกว่า  SSL(Secure 
Socket Layer) รวมถึงการรับรองช่ือ Domain Name และ
ผู้ที่ เป็นเจ้าของ Domain Name นั้นด้วยท าให้เกิดความ
ไว้วางใจในการท าธุรกรรมผ่านเว็ปไซต์ดังกล่าว โดยจะออก
ใบรับรองเป็นแบบ CD เพื่อน าไปติดตั้งที่เครื่อง Web Server  
 

3. ขั้นตอนการท างานของลายเซ็นต์ดิจิตอล 
 ในการท างานนั้นผู้ส่งจะต้องไปขอใบรับรองจาก CA ซึ่ง
จะได้กญุแจมาสองชุดดังแสดงในรปูท่ี 3 ข้อความของผูส่งจะ
ถูกเข้ารหัสเรียกว่า message digest  

รูปที่ 3. การส่งข้อมูลด้วยวธิีการเข้ารหัส Digital Signature 
 

จากนั้นจะถูกเข้ารหัสด้วย Private Key จะได้ลายเซ็นต์
ดิจิตอล (Electronic Signature) และส่งเพิ่มไปกับข้อมูล  ฝั่ง
ผู้รับจะใช้ Public Key ของผู้ส่งท าการตรวจสอบลายเซ็นต์
ดิจิตอลที่ส่งมาและเปรียบเทียบกับ Message Digest ของ
ข้อมูล 
4. การประยุกต์ใช้ลายเซ็นต์ดิจิตอลกับการขึน้ทะเบียน 
 การประยุกต์การใช้ระบบลายเซ็นต์ดิจิตอลเพื่อใช้กับ
การยืนยันการรับรองของแต่ละส่วนนั้นสามารถท าได้โดยให้
ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบไปท าการขอใบรับรอง CA 
เช่น นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะท าให้ได้

 



งานสัมมนาเครือข่ายส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 
22 เมษายน 2562  โรงแรม บีพ ีสมิหลาบีชรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

กุญแจมาสองแบบคือ Private Key และ Public key การ
ท างานแสดงดังรูปที่ 4 นักศึกษาแจ้งข้อมูลส าเร็จซึ่งอาจจะ
เป็นข้อมูลในฐานข้อมูลหรือพิมพ์เป็น PDF หลังจากนั้นจะเอา
ข้อมูลไปท าการแปลงรหัสข้อมูลด้วยการแฮช (Hash) จะได้
ข้อมูลใหม่ที่เรียกว่า Message Digest ซึ่งข้อมูลนี้จะเอาไป
สร้างเป็นลายเซ็นต์ดิจิตอลโดยการน าไปเข้ารหัสกับ Private 
Key ของนักศึกษา อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเกิดเมื่อมี
การยืนยันว่ามีการตรวจสอบข้อมูลนั้นเรียบร้อยแล้ว เช่น
เจ้าหน้าที่การเงินจะยืนยันเมื่อมีการตรวจสอบการจ่ายเงิน
เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังผู้รับซึ่งอาจจ
เป็นส่วนงานในล าดับต่อเนื่องกันไป เมื่อใครต้องการ
ตรวจสอบข้อมูลก็สามาถท าได้โดยใช้ขั้นตอนตรงข้ามกัน 
 

รูปที่ 4. แนวทางการประยุกต์การให้ลายเซ็นต์ดิจิตอลกับการขึ้น 
          ทะเบียนบัณฑิต  

 
 ในส่วนขั้นตอนการตรวจสอบสามารถท าได้โดยการ
เปรียบเทียบข้อมูลสองชุดคือ Message digest ของข้อมูล
เดิมที่เกิดจากการแปลงรหัสข้อมูลและ Message digest 
ของข้อมูลที่เกิดจากการถอดรหัสลายเซ็นต์ดิจิตอลด้วย 
Public Key ของแต่ล่ะคน ถ้าข้อมูลมัค่าเท่ากันแสดงว่ามีการ
ยืนยันหรือครวจสอบข้อมูลเรียบร้อย 
5. สรุป 

 การรับประกันความถูกต้องของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ออนไลน์สามารถท าได้โดยการน าเอาขบวนการของลายเซ็นต์
ดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ โดยขบวนการท างานนั้นเริ่มจากแต่ล่ะ
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องจะต้องไปขอใบรับรองจาก CA ซึ่งจะ
ได้กุญแจแบบ Private Key และ Public Key มา หลังจาก

นั้นก็น า Key ตัวใดตัวหนึ่งไปเป็นตัวยืนยันการท างานโดยการ
เข้ารหัสกับข้อมูลค าขอที่ท าการแฮชมา เมื่อต้องการ
ตรวจสอบก็สามารถใช้ Key คู่อีกตัวหนึ่งท าการยืนยันโดยที่
ข้อมูลที่ได้จะต้องเป็นข้อมมูลเดียวกันจากการเปรียบเทียบ 
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