
การตดิตั้งใบรับรองดิจิทัลมหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับ Adobe Acrobat Reader 
 

ก่อนการติดตั้งใบรบัรองดิจทิัลมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ผู้ใช้งานจะต้องท าการติดตัง้โปรแกรม Adobe 
Acrobat Reader DC หรือ Adobe Creative Cloud ที่จะใช้ในการลงลายมือช่ือดจิิทลัให้เรียบร้อยกอ่น และ
จะต้องท าการตัง้ค่าเริม่ต้นในการเปิดไฟล์ .pdf ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat ที่ได้ท าการติดตัง้ไว้ให้เรียบรอ้ย
ด้วย ทั้งนี้เพื่อความครบถ้วนในการติดตั้งใบรับรองดจิิทลั โดยในการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat สามารถท า
การเลือกติดตัง้ได้ ดังนี้ 

1. การติดตั้ง Adobe Acrobat Reader DC เวอร์ช่ันใช้งานได้ฟรีนั้น ผู้ใช้งานสามารถท าการดาวน์โหลด
และติดตั้งได้ทีล่ิงค์  https://get.adobe.com/reader 

การติดตั้ง Adobe Creative Cloud  

2. การติดตัง้ Adobe Creative Cloud เวอร์ช่ันลิขสทิธ์ิที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเตรียมไว้ให้นั้น 
ผู้ใช้งานสามารถศึกษาคู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตั้งได้ที่ลิงค์ 
https://muit.mahidol.ac.th/pdf/licensed_software/25621209-adobeCC-windows.pdf 
และท าการดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ลงิค์ http://softwaredownload.mahidol/  

  

https://get.adobe.com/reader
https://muit.mahidol.ac.th/pdf/licensed_software/25621209-adobeCC-windows.pdf
http://softwaredownload.mahidol/


การติดตั้งใบรับรองดจิิทลัมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ให้ผู้ใช้งานท าการดาวน์โหลดไฟล์ชุด MU Digital ID 
จากเว็บ https://it-portal.mahidol.ac.th  จากนั้นท าการ Extract Zip ไฟล์แล้ว Copy มาวางไว้ที่หน้า 
Desktop หรือตาม Path ที่ต้องการ  

ท าการเปิดไฟลโ์ฟลเดอร์ MUDigitalID โดยการดับเบิล้คลกิเม้าส์ที่โฟลเดอร์ ดังรูป 

 

 

ภายในโฟลเดอร์ MUDigitalID จะประกอบไปด้วยไฟล์ต่าง ๆ ดังรูป (ไฟล์ user01.pfx จะถูกแทนที่ด้วย
ไฟล์ Digital ID ของแต่ละผู้ใช้ (firstname_sur.pfx) 

 

ดับเบิ้ลคลิกเม้าส์ที่
โฟลเดอร์ MUDigitalID 

คลิกเม้าส์ซ้ายเลอืกที่ไฟล์ install.bat ใหม้ี
สัญลักษณ์ Checkbox แสดงที่ด้านหน้าไฟล ์

https://it-portal.mahidol.ac.th/


ในการติดตั้งใบรับรองดจิิทลัมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น จะมีชุดค าสั่งช่วยในการติดตั้งในรปูของ Batch ไฟล์ 
ในช่ือ install.bat โดยข้ันตอนในการติดตั้งนั้นใหท้ าการคลกิเม้าส์ซ้ายเลือกที่ไฟล์ install.bat จนมสีัญลักษณ์ 
Check box ข้ึนที่หน้าไฟล์ install.bat จากนั้นเปลี่ยนไปเปน็คลิกเม้าส์ขวาจะปรากฏเมนูใหเ้ลอืกไปทีเ่มนู Run as 
administrator ดังรูป 

 

 

เมื่อปรากฏหน้าจอ User Account Control ข้ึนมาให้ท าการตอบ Yes 

 

คลิกเม้าส์ซ้ายเลอืกที่ไฟล์ install.bat 
จากนั้นเปลี่ยนไปเป็นคลิกเม้าส์ขวา
แล้วเลือก Run as administrator 



จากนั้นโปรแกรมจะให้ท าการป้อนรหสัผ่านคีย์ส่วนตัวทีผู่้ใช้งานได้ท าการก าหนดค่าไว้ตอนที่ด าเนินการขอ 
Ditital ID จากหน้าเว็บ https://it-portal.mahidol.ac.th เมื่อท าการป้อนรหัสผ่านถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม Enter 

 

  

 ถ้าหากท าการป้อนรหสัผ่านถูกตอ้งระบบจะให้ยืนยันการติดตั้งใบรบัรองดิจทิัลมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ท า
การตอบ Yes เพื่อยอมรบั แตใ่นกรณีทีป่้อนรหัสผ่านไม่ถูกตอ้งระบบจะยกเลกิการติดตัง้ใบรบัรองและออกจาก
โปรแกรมการติดตั้ง 

 

 

 

ป้อนรหัสผ่านคีย์ส่วนตัวที่
ผู้ใช้งานได้ท าการก าหนดค่าไว้
ตอนที่ด าเนินการขอ Ditital ID 

https://it-portal.mahidol.ac.th/


เมื่อท าการติดตั้งใบรบัรองดิจทิัลมหาวิทยาลัยมหิดลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการติดตัง้ค่า 
Timestamp Server Authority ให้โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะท าการเปิดโปรแกรม Adobe Acrobat DC ข้ึน
มาแล้วท าการ Import ค่าคอนฟิกให้ เมื่อปรากฏหน้าจอ Data Exchange File – Import ให้ท าการคลกิเลือกที่ 
Import ดังรปู 

 

 

  



 ให้ท าการตอบ Yes เพื่อก าหนดให้ MU-TSA ที่ติดตั้งนี้เป็น Timestamp เริม่ต้นของระบบ 

 

 

คลิกปุ่ม OK เพื่อเสร็จข้ันตอน Import Timestamp Server  

 

  



การตั้งค่า Adobe Acrobat DC ให้ยอมรับการ Trust ใบรับรอง Digital ID จาก Windows Cert Store  

 เมื่อท าการติดตั้งใบรบัรองดิจทิัล และ Timestamp Server Authority เสรจ็แล้ว ให้ท าการตัง้
ค่าโปรแกรม Adobe Acrobat DC ใหร้องรับใบรบัรองดิจทิลัที่ได้ติดตั้งไปกอ่นหน้า โดยเลือกที่เมนู Edit -> 
Preferences หรือกดปุ่มคีย์บอร์ด Ctrl+K ก็ได ้

 

 

 

  



ที่หน้าจอ Preferences ให้เลือกที่ Categories: Signatures จากนั้นที่ Verification: Control how 
and when signatures are verified ใหเ้ลือกที่ปุม่ More…  

 
 

ให้ท าการเลือกแก้ไขค่า Verification Time / Verification Information และ Windows Integration 
ดังรูป เสร็จแล้วคลิกทีปุ่่ม OK 

 

  



 ให้ท าการคลิกทีปุ่่ม OK อีกครั้ง  

 

 

จากนั้นใหท้ าการเปิดไฟล์คู่มือ MUCertificate-Setup.pdf โดยเลือกทีเ่มนู File -> Open 

 



 ภายใต้โฟลเดอร์ MUDigitalID ใหท้ าการเลือกที่ไฟล์ MUCertificate-Setup.pdf ดังรปู จากนั้น
คลิกที่ Open 

 
 

เมื่อไฟล์เอกสารคู่มือได้ถูกท าการเปิดข้ึนมา ระบบจะท าการตรวจสอบความถูกต้องของการลงนามลายมือ
ช่ือ Digital ID ซึ่งผลที่ได้คือผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง โดยจะปรากฏข้อความ Signed and all signature 
are valid. และสญัลักษณ์ไอคอนจะเป็นสเีขียว ดังรูป 

  

ปรากฏข้อความ Signed and all 
signatures are valid. สัญลักษณ์ลายมือชื่อ

ดิจิทัลที่ได้มีการลงนามไว้ 



เมื่อท าการคลกิที่ Signature Panel ก็จะแสดงรายการของการลงนามในเอกสารฉบบันี้ ดังรปู 
 

 

  

มีการฝัง Timestamp 
ไว้ในลายมือชื่อดิจิทัล 



ให้ท าการคลิกเม้าส์ขวาทีร่ายการลงนาม Rev.1 จากนั้นเลือกที่ Validate Signature ดังรปู 
 

 

  

คลิกเม้าส์ขวา แล้วเลือก Validate 
Signature 



 เมื่อปรากฏหน้าจอ Signature Validation Status ให้คลิกที่ Signature Properties… 
 

 

 

 

แสดงวันเวลาในการลง
นามลายมือชื่อดิจิทัล 

แสดงวันเวลาจาก Timestamp Server 
ในช่วงเวลาที่ได้ท าการลงนามลายมือชื่อ
ดิจิทัลในครั้งน้ัน 


