
การติดตั้ง Google Apps for Education และการตั้งค่า DNS เพ่ือใช้งาน ด้วยตนเอง 

 

ขั้นตอนที่ 1) การสมัครใช้ Google Apps for Education 

เปิดหน้า https://www.google.com/intx/en/work/apps/education/ 
หรือ https://www.google.com/work/apps/education/ 
แล้วคลิกท่ีปุ่ม Get Apps today 

 

 

1. ใส่ชื่อ-นามสกุล (แนะน าให้ใส่เป็น admin แทนชื่อผู้ใช้งานเพื่อสื่อว่าเป็นผู้ใช้งานระดับแอดมิน และเพ่ือ
ความสะดวกในกรณี ที่มีการเปลี่ยนผู้ใช้งาน) 

2. ใส่อีเมลส ารองของผู้ใช้งาน (ส าคัญมาก เช่น ในกรณีที่ลืม password ระบบจะส่ง link ส าหรับ reset 
password ไปที่อีเมลดังกล่าว) 

 

 

 



 

* จ าเป็นจะต้องใส่ข้อมูลมิฉะนั้นระบบจะไม่ยอมให้สมัคร 

 

 

 

 

เลือกช่วงจ านวนรวมของนักเรียน บุคลากร อาจารย์ 

เลือกประเภทของสถานศึกษา 
Primary/Secondary (ระดับตั้งแต่มัธยมลงมา) 
Higher Education (ระดับตั้งแต่อุดมศึกษาขึ้นไป) 

เลือกประเทศ (ปกติระบบจะเลือกเป็น Thailand ให้อยู่แล้ว) 

ใส่เบอร์โทรศัพท์ 

ใส่ชื่อสถานศึกษา* 

ใส่ที่อยู่สถานศึกษา* 

ใส่ที่อยู่สถานศึกษา(อ าเภอ/เขต)* 

ใส่ที่อยู่สถานศึกษา(จังหวัด)* 

ใส่ที่อยู่สถานศึกษา(รหัสไปรษณีย์)* 

ใส่ URL เว็บของสถานศึกษา* 

 

กด Next แล้วรอระบบด าเนินการ 



 

 

 

  

ในกรณีที่โดเมนของสถานศึกษาถูกใช้ ในการติดตั้ง Google Apps แล้ว  
จะปรากฎข้อความสีแดงดังกล่าว  
 

* * หากทางสถานศึกษาไม่ทราบว่าได้มีการใช้โดเมนในการติดตั้ง Google Apps ไปแล้วให้ติดต่อกับทาง 
ดอทอะไรเพื่อขอค าแนะน า 

 

 

 

ในกรณีที่สถานศึกษามีโดเมน .ac.th แล้ว 
ให้เลือกที่ข้อนี้ 

ในกรณีที่ไม่มีให้ติดต่อโครงการ 

เพื่อจดโดเมนก่อน 

ใส่ชื่อโดเมนของสถานศึกษา แล้วกด Next 



ในกรณีที่โดเมนของสถานศึกษายังไม่ถูกน าไปติดตั้ง Google Apps หลังจากกด Next แล้วจะปรากฎหน้านี้ 

 

 

 

กรอกข้อมูลรายละเอียดของโดเมน 

 

 

 

 

 

 

ใส่ชื่อ user 
(แนะน าให้ใส่ admin เนื่องจาก ความหมายตรงตัวและจ าได้ง่าย) 

ใส่ password (ขั้นต่ า 8 ตัว) 

ใส่ password อีกครั้ง 

ใส่ข้อความตามภาพเพ่ือยืนยัน 

ติ๊กถูก 

ติ๊กถูก 

กด Accept and signup (ชือ่โดเมนจะถูกน าไปลงทะเบียนกับ
ระบบทันที) 

 



การตั้งค่าที่หน้า admin ของ Google Apps 

 

เปิดหน้า https://admin.google.com 

 

 

ใส่ user และ password แล้วกด Sign in 

 

https://admin.google.com/


หลังจาก Sign in แล้วจะปรากฎหน้าดังนี้ 

 

 

 

 

คลิกท่ี Verify Domain 

 



 

คลิกท่ี Get started 

 

 

คลิกท่ี I have successfully logged in. 



 

คลิกท่ี I have opened the control panel for my domain.  

 

 

คัดลอกชุดข้อมูล TXT Record  

 



คลิกท่ี Company profile 

 

 

 

คลิกท่ี Custom URLs 

 



 

 

 

ขั้นตอนในส่วนข้างล่างนี้จะเป็นการตั้งค่าเพ่ือเชื่อมโยง sub-domain เข้ากับ หน้า service ต่างๆ  
ของ Google Apps 

 

 

 

 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก Save Changes 



ขั้นตอนที่ 2) การเซ็ตค่าการรับเมล์ โดยการตั้งค่า DNS 

 

ตัวอย่างการตั้งค่า DNS บน DirectAdmin Control Panel 

 

ล็อคอินด้วย username และ รหัสผ่านของ Hosting 

 

 

คลิกท่ีเมนู DNS Management 

 

**  หากในส่วนของ Your Account ไม่มีเมนู DNS Management ให้ติดต่อผู้ให้บริการ Hosting เพื่อ
เปิดเมนูดังกล่าว หรือแจ้งผู้ให้บริการ Hosting ด าเนินการตั้งค่า DNS 

 



หลังจากท่ีคลิก DNS Management จะปรากฎหน้าดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

2 คลิกเพ่ือลบ 
Record ที่เลือก 

1 เลือกลบข้อมูลเดิมดังนี้ 
    - MX ของเดิมทั้งหมด 
    - CNAME Record หรือ A Record ที่เก่ียวข้องกับ sub-domain mail (mail.xxxx.ac.th) 
    - คัดลอกข้อมูล TXT ที่เก่ียวข้องกับ “v=spf” แล้วเลือกลบของเดิมออก 

1 ใส่ MX Record ของ Google 

2 ใส่ล าดับของ Record 

3 กด Add เพ่ือเพ่ิม 



  

เพ่ิมจนครบทั้ง 5 Record 

 

 

การใส่ค่า CNAME เพ่ือเข้าถึง Service ของ Google Apps 

 

sub-domain ที่สามารถตั้งค่าให้ชี้ไปยัง Service ต่างของ Google Apps ได้ 
- อีเมล    mail CNAME ghs.googlehosted.com. 
- ปฎิทิน  calendar CNAME ghs.googlehosted.com. 
- ไดร์ฟ  docs CNAME ghs.googlehosted.com. 
- ไซต ์  sites CNAME ghs.googlehosted.com. 

MX Record ทั้งหมดของ Google ณ ปัจจุบัน 
MX 10 ASPMX.L.GOOGLE.COM. 
MX 20 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM. 
MX 20 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. 
MX 30 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM. 
MX 30 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM. 

1 ใส่ sub-domain ที่
ต้องการให้ชี้ไปยัง Service 
ของ Google Apps 

2 ใส่ URL ปลายทางของ 
Google Apps Service  

3 กด Add เพ่ือเพ่ิม 



การใส่ค่า Verify Code ที่คัดลอกมา 

 
3 น า TXT Record ที่เกี่ยวข้องกับ “v=spf”คัดลอกมาก่อนหนา้นีม้าเพิ่ม include:_spf.google.com เช่น 

"v=spf1 a mx ip4:202.28.1.52 include:hotmail.com ~all" เปลี่ยนเป็น  
"v=spf1 a mx ip4:202.28.1.52 include:_spf.google.com ~all" 

 

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วจะอยู่ในลักษณะนี้ 

 

1 เพิ่มจนครบท้ัง    
   4 Record 

2 ใส่ชื่อโดเมน 

4 กด Add 



ตัวอย่างการตั้งค่า DNS บนหน้าเว็บของทาง ดอทอะไร 

 
 
 

หลังจาก login จะปรากฎชื่อโดเมน จากนั้นให้กด “เรียกด”ู ที่ใต้ชื่อโดเมน 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ในหน้ารายละเอียดโดเมน ให้คลิกท่ี “แก้ไขโซนไฟล์” 

 
 

 
 

ใส่จ านวน Record ที่ต้องการแก้ไข โดยช่องแรกจะเป็นโซนประเภท A CNAME TXT ช่องหลังจะเป็น
ประเภท MX โดยเราจะใส่ A & CNAME 5 และ MX 5 คือ CNAME และ TXT ที่ต้องใส่รวมกันแล้วมี 5 
Record และ MX ที่ต้องใส่มี 5 Record แล้วคลิกท่ี CONTINUE ส่วนกรณีท่ีมีข้อมูลอยู่แล้วแต่จะเข้ามาแก้ไข
เพ่ิม ไม่ต้องใส่จ านวนให้คลิกที่ CONTINUE ได้เลย 

 
 
 
 
 



ในหน้าแก้ไขข้อมูลโดเมน ในส่วนข้อมูลในโซนไฟล์จะมีบรรทัดเพ่ิมขึ้นมา 5 ตามจ านวน A & CNAME 
ที่กรอกไว้ ให้ใส่ค่าของ CNAME และ TXT ของ Google ลงไป 

 
 
 

   
 
 
 
 
 

ใส่ชื่อ domain หรือ sub-domain ที่ต้องการให้ชี้ไป
ยัง Service ของ Google Apps (@ ใช้แทนชื่อโดเมน
ได้) 

ใส่ URL ปลายทางของ Google 
Apps Service และใส่ค่า TXT 

เลือกประเภท Record 



จะมีช่อง MX Record เพ่ิมมา 5 ช่อง ของเดิม 1 ช่องจึงรวมแล้วมี 6 ช่อง 

 

 
 
 
 

ล าดับของ MX Record ให้แบ่งเป็น 3 ระดับ
เหมือนของ Google  

ใส่ URL Mail Server ปลายทางของ Google 



 

เมื่อปรากฏหน้านี้แปลว่าระบบได้รับการเปลี่ยนแปลงค่าโซนแล้ว โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลใน
ระยะเวลาประมาณ 1 ชม. 

 

ขั้นตอนที่ 3) การยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน 

กลับมาที่หน้า Admin ของ Google Apps แล้วติ๊กถูกท่ี “I have created the TXT record.” 

 

 

ติ๊กถูกที่ “I have saved the TXT Record.” 



 

ข้อแนะน า 

- ใส่อีเมลส ารอง  เป็นอีเมลที่ใช้ประจ า ในกรณีลืม admin password ระบบจะจัดส่งมายังอีเมลส ารอง
นี้ 

- คัดลอกข้อมูล TXT ที่เก่ียวกับ spf เดิมไว้ เพื่อใช้ในการแก้ไข (ถ้าของเดิมไม่มี ให้ใช้ "v=spf1 
include:_spf.google.com ~all") 

- เมื่อสมัครใช้ google apps และได้ code ที่ใช้ในการ verify domain ก็ต้องน าไปใส่ในโซนไฟล์ และ
ด าเนินการยืนยันความเป็นเจ้าของ โดเมน ให้เสร็จภายใน 14 วัน มิเช่นนั้นต้องเริ่มขั้นตอนใหม่ 

- เมื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้ง support@dotarai.co.th เพ่ือด าเนินการ
เพ่ิมจ านวน account และ upgrade เป็นการใช้บริการฟรีผ่านโครงการ Google for Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกท่ี Verify  

mailto:support@dotarai.co.th

