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ขั้นตอนที่ 1) การสมัครใช Google Apps for Education



เปดหนา https://www.google.com/edu/
แลวคลิกที่ปุม รับผลิตภัณฑของ Google

https://www.google.com/edu/


คลิกที่ปุม ลงชื่อสมัครใช Apps



1. ใสชื่อ-นามสกุล (แนะนําใหใสเปน admin 
แทนชื่อผูใชงานเพื่อสื่อวาเปนผูใชงานระดับ
แอดมิน และเพื่อความสะดวกในกรณี 
ที่มีการเปลี่ยนผูใชงาน)

1

2

2. ใสอีเมลสํารองของผูใชงาน (สําคัญมาก 
เชน ในกรณีที่ลืม password ระบบจะสง 
link สําหรับ reset password 
ไปที่อีเมลดังกลาว)



ใสชื่อสถานศึกษา*

ใสที่อยูสถานศึกษา*

ใสที่อยูสถานศึกษา(อําเภอ/เขต)*

ใสที่อยูสถานศึกษา(จังหวัด)*

ใสที่อยูสถานศึกษา(รหัสไปรษณีย)*

ใส URL เว็บของสถานศึกษา*

* จําเปนจะตองใสขอมูลมิฉะนั้นระบบจะไมยอมใหสมัคร



เลือกชวงจํานวนรวมของนักเรียน บุคลากร อาจารย 

เลือกประเภทของสถานศึกษา
Primary/Secondary (ระดับตั้งแตมัธยมลงมา)
Higher Education (ระดับตั้งแตอุดมศึกษาขึ้นไป) 

เลือกประเทศ (ปกติระบบจะเลือกเปน 
Thailand ใหอยูแลว)

ใสเบอรโทรศัพท



กด Next แลวรอระบบดําเนินการ



ในกรณีที่สถานศึกษามีโดเมน .
ac.th แลว ใหเลือกที่ขอนี้

ในกรณีที่ไมมีใหติดตอโครงการ
เพื่อจดโดเมนกอน

ใสชื่อโดเมนของสถานศึกษา 
แลวกด Next



ในกรณีที่โดเมนของสถานศึกษาถูกใช 
ในการติดตั้ง Google Apps แลว 
จะปรากฎขอความสีแดงดังกลาว 

* * 
หากทางสถานศึกษาไมทราบวาไดมีการ
ใชโดเมนในการติดตั้ง Google Apps 
ไปแลวใหติดตอกับทาง 
ดอทอะไรเพื่อขอคําแนะนํา



ในกรณีที่โดเมนของสถานศึกษายังไมถูกนําไปติดตั้ง Google Apps 
หลังจากกด Next แลวจะปรากฎหนานี้



ใสชื่อ user 
(แนะนําใหใส admin เนื่องจาก 
ความหมายตรงตัวและจําไดงาย)

ใส password (ขั้นตํ่า 8 ตัว)

ใส password อีกครั้ง

ใสขอความตามภาพเพื่อยืนยัน

ติ๊กถูก

ติ๊กถูก

กด Accept and signup 
(ชื่อโดเมนจะถูกนําไปลงทะเบียนกับระบบทันที)



ขั้นตอนการตั้งคาที่หนา admin ของ Google Apps



เปดหนา https://admin.google.com

https://admin.google.com


ใส user และ password แลวกด Sign in



ในบางกรณีระบบของ 
Google 
จะสุมใหยืนยันการสมัครผาน
เบอรโทรศัพท

ใสเบอรโทรศัพทโดยจะอยู
ในรูปของ [รหัสประเทศ]
[เบอรโทรศัพท
(ตัดศูนยขางหนาออก)] เชน
+6689XXXXXXX

เลือกวาจะรับรหัสยืนยันผาน
ชองทาง SMS 
หรือโทรศัพทอัตโนมัติ
(ภาษาอังกฤษ)

คลิกที่ Get code 
จากนั้นระบบจะสง code 
มาที่โทรศัพทตามชองทางที่เลื
อกไว แลวนํา code 
ที่ไดมากรอกในหนาถัดไป



นํา code 
ที่ไดมากรอกลงไปแลวกด 
Verify เปนอันเสร็จสิ้น



หลังจาก Sign in แลวจะปรากฎหนาดังนี้



คลิกที่ Verify Domain



คลิกที่ Get started



หากขึ้นหนาจอดังนี้ใหดําเนินตามขั้นตอนในหนาถัดไป 
หากไมใชใหเลือกตัวเลือกเปน TXT 



คลิกที่ I have successfully logged in.



คลิกที่ I have opened the control panel for my domain.



คัดลอกชุดขอมูล TXT Record 

หลังจากที่คัดลอกชุดขอมูลแลว ใหนําขอมูลดังกลาวไปใสใน DNS 



ขั้นตอนที่ 2) การตั้งคา DNS สําหรับการใชงาน 
Google Apps



ตัวอยางการตั้งคา DNS บน 
DirectAdmin Control Panel



ล็อคอินดวย username และ รหัสผานของ Hosting



คลิกที่เมนู DNS Management



หากในสวนของ Your Account ไมมีเมนู DNS Management ใหติดตอผูใหบริการ Hosting 
เพื่อเปดเมนูดังกลาว หรือแจงผูใหบริการ Hosting ดําเนินการตั้งคา DNS 



หลังจากที่คลิก DNS Management จะปรากฎหนาดังนี้



1 เลือกลบขอมูลเดิมดังนี้ 
- MX ของเดิมทั้งหมด
- CNAME Record หรือ A Record ที่เกี่ยวของกับ sub-domain mail (mail.xxxx.ac.th)
- คัดลอกขอมูล TXT ที่เกี่ยวของกับ “v=spf” แลวเลือกลบของเดิมออก

2 คลิกเพื่อลบ 
Record ที่เลือก



1 ใส MX Record 
ของ Google 2 ใสลําดับของ 

Record
3 กด Add 
เพื่อเพิ่ม

การใสคา MX Record ของ Google



MX Record ทั้งหมดของ Google ณ ปจจุบัน

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.



เพิ่มจนครบทั้ง 5 Record



1 ใส sub-
domain 
ที่ตองการใหชี้ไป
ยัง Service ของ 
Google Apps

2 ใส URL 
ปลายทางของ 
Google Apps 
Service 

3 กด Add 
เพื่อเพิ่ม Record

การใสคา CNAME เพื่อเขาถึง Service ของ Google Apps



sub-domain ที่สามารถตั้งคาใหชี้ไปยัง Service ตางของ Google Apps 
ได

- อีเมล
  mail CNAME ghs.googlehosted.com.

- ปฎิทิน
  calendar CNAME ghs.googlehosted.com.

- ไดรฟ
  docs CNAME ghs.googlehosted.com.

- ไซต
  sites CNAME ghs.googlehosted.com.
 



1 เพิ่มจนครบทั้ง 
4 Record

2 ใสชื่อโดเมน

3 นํา TXT Record ที่เกี่ยวของกับ “v=spf”คัดลอกมากอนหนานี้มาเพิ่ม include:_spf.google.
com เชน
"v=spf1 a mx ip4:202.28.1.52 include:hotmail.com ~all" เปลี่ยนเปน 
"v=spf1 a mx ip4:202.28.1.52 include:_spf.google.com ~all"

4 คลิกที่ Add



1 ใสชื่อโดเมน

2 ใส TXT Record ที่คัดลอกมาจากระบบของ Google Apps

3 คลิก Add

การใสคา Verify Code ที่คัดลอกมา



เมื่อตั้งคาเสร็จแลวจะอยูในลักษณะนี้



ตัวอยางการตั้งคา DNS บน 
Parallel Plesk Control Panel



ล็อคอินดวย username และ รหัสผานของ Hosting



คลิกที่เมนู Websites & Domains



คลิกที่เมนู DNS Settings



หากในสวนของ Websites & Domain ไมมีเมนู DNS Setting ใหติดตอผูใหบริการ Hosting 
เพื่อเปดเมนูดังกลาวหรือแจงผูใหบริการ Hosting ดําเนินการตั้งคา DNS



1 เลือกเพื่อลบ 
- MX ของเดิมทั้งหมด
- CNAME Record หรือ A Record ที่เกี่ยวของกับ sub-domain mail (mail.xxxxx.ac.th) 
- คัดลอกขอมูล TXT ที่เกี่ยวของกับ “v=spf” แลวเลือกลบของเดิมออก

2 คลิกเพื่อลบ Record



1 คลิกเพื่อยืนยันการลบ Record

2 OK เพื่อดําเนินการ



คลิกเพื่อเพิ่ม Record



2 ใส MX Record 
ของ Google

3 ใสลําดับของ Record
1 เลือกประเภท Record 
   MX

4 กด OK เพื่อ
เพิ่ม Record

การใสคา MX Record ของ Google



MX Record ทั้งหมดของ Google ณ ปจจุบัน

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.



2 ใส sub-domain 
ที่ตองการใหชี้ไปยัง Service ของ 
Google Apps

3 ใส URL ปลายทางของ 
Google Apps Service 

4 กด OK เพื่อ
เพิ่ม Record

1 เลือกประเภท Record 
   CNAME

การใสคา CNAME เพื่อเขาถึง Service ของ Google Apps



sub-domain ที่สามารถตั้งคาใหชี้ไปยัง Service ตางของ Google Apps 
ได

- อีเมล
  mail CNAME ghs.googlehosted.com.

- ปฎิทิน
  calendar CNAME ghs.googlehosted.com.

- ไดรฟ
  docs CNAME ghs.googlehosted.com.

- ไซต
  sites CNAME ghs.googlehosted.com.
 



1 เลือกประเภท Reocrd
   TXT

2 นํา TXT Record ที่เกี่ยวของกับ “v=spf”คัดลอกมากอนหนานี้มาเพิ่ม include:_spf.google.
com เชน

"v=spf1 +a +mx ~all" เปลี่ยนเปน 
"v=spf1 +a +mx include:_spf.google.com ~all"

3 กด OK เพื่อ
เพิ่ม Record



1 เลือกประเภท Reocrd

2 ใส TXT Record 
ที่คัดลอกมาจากระบบของ 
Google Apps

3 กด OK เพื่อ
เพิ่ม Record

การใสคา Verify Code ที่คัดลอกมา



เมื่อตั้งคาเสร็จแลวจะอยูในลักษณะนี้



คลิก Update เพื่อ Update คา 
Record ที่เราไดเปลี่ยนแปลงไป



เมื่อกด Update แลวจะอยูในลักษณะนี้



ตัวอยางการตั้งคา DNS บน 
Windows Server



เขามาที่สวนการจัดการ DNS ของ Server 
แลวคลิกที่สวน Forward Lookup Zones 

จากนั้นคลิกที่ชื่อโดเมน



คลิกขวาแลวคลิกที่ 
New Alias 
(CNAME)



1 ใส sub-domain 
ที่ตองการใหชี้ไปยัง Service 
ของ Google Apps เชน 
mail

2 ใส URL ปลายทางของ 
Google Apps Service



คลิกขวาแลวคลิกที่ 
New Mail 

Exchanger (MX)



2 ใส MX Record ของ 
Google

1 ปลอยวางไว 



คลิกขวาแลวคลิกที่ 
Other New 
Records



เลื่อนลงมาแลวคลิก
ที่ TEXT(TXT)

คลิกที่ Create 
Record



2 ใส TXT Record 
ที่คัดลอกมาจากระบบของ 
Google Apps

1 ปลอยวางไว 



คลิกขวาแลวคลิกที่ 
Update Server 

Data File 
เปนอันเสร็จสิ้น



ตัวอยางการตั้งคา DNS บนหนาเว็บของทาง ดอทอะไร



เขาไปที่หนาเว็บ dotarai.com

ใสอีเมลที่ใชสมัครสมาชิกไว

ใสรหัสผาน กดเขาระบบ



หลังจาก login จะปรากฎชื่อโดเมน 
จากนั้นใหกด “เรียกดู” ที่ใตชื่อโดเมน



ในหนารายละเอียดโดเมน ใหคลิกที่ “แกไขโซนไฟล”



ใสจํานวน Record ที่ตองการแกไข โดยชองแรกจะเปนโซนประเภท A CNAME TXT 
ชองหลังจะเปนประเภท MX โดยเราจะใส A & CNAME 5 และ MX 5 คือ CNAME และ TXT 
ที่ตองใสรวมกันแลวมี 5 Record และ MX ที่ตองใสมี 5 Record แลวคลิกที่ CONTINUE 
สวนกรณีที่มีขอมูลอยูแลวแตจะเขามาแกไขเพิ่ม ไมตองใสจํานวนใหคลิกที่ CONTINUE ไดเลย  



ในหนาแกไขขอมูลโดเมน ในสวนขอมูลในโซนไฟลจะมีบรรทัดเพิ่มขึ้นมา 5 ตามจํานวน A & 
CNAME ที่กรอกไว ใหใสคาของ CNAME และ TXT ของ Google ลงไป



เลือกประเภท Record

ใสชื่อ domain หรือ sub-domain ที่ตองการใหชี้ไปยัง 
Service ของ Google Apps (@ ใชแทนชื่อโดเมนได)

ใส URL ปลายทางของ Google Apps 
Service และใสคา TXT



จะมีชอง MX Record เพิ่มมา 5 ชอง ของเดิม 1 ชองจึงรวมแลวมี 6 ชอง



ลําดับของ MX Record 
ใหแบงเปน 3 ระดับเหมือนของ 
Google 

ใส URL Mail Server ปลายทางของ Google



เมื่อปรากฏหนานี้แปลวาระบบไดรับการเปลี่ยนแปลงคาโซนแลว 
โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลในระยะเวลาประมาณ 1 ชม.



ตัวอยางการตั้งคา DNS บน Linux Server
ที่เปน name server ของโดเมนอยูกอนแลว



ในการตั้งคา DNS บน Linux Server ผาน command line นั้นสิ่งที่จําเปนคือ

1. สามารถ access เขา command line ของ server ผานผูใชงาน root 
หรือผูใชงานอื่นที่มีสิทธิเทียบเทา

2. รูตําแหนง zone file ที่จะตองเขาไปแกไข ซึ่งโดยทั่วไปชื่อของ zone file 
จะอยูในรูปของชื่อโดเมน เชน domain.ac.th.zone และตําแหนงของ zone file 
จะถูกระบุในไฟล  named.conf ทั้งนี้ในแตละ server อาจจะมีการติดตั้ง dns 
ในรูปแบบที่แตกตางกันไป ตําแหนงหรือชื่อไฟลอาจแตกตางไป

โดยทั่วไปสําหรับ Linux Server ตําแหนงของ named.conf จะอยูที่ path : 
/etc/named/named.conf
และตําแหนงของ zone file จะอยูที่ path : /var/named/domain.ac.th.zone



1. ตรวจสอบตําแหนงที่วาง zone file บนเครื่องเซิรฟเวอรที่ไฟล named.
conf ดวยคําสั่ง

cat /etc/named/named.conf

จะเห็นขอมูลดังนี้

...
options {
    // listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory "/var/named";
}
…
include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";

directory หรือตําแหนงของโซนไฟล



ตัวอยางไฟล named.conf

ชื่อโดเมน

ชื่อ zone file

2. ตรวจสอบชื่อ zone file ของโดเมนที่ตองการดําเนินการแกไข ที่ไฟล 
named.conf 



3. เขาไปยัง directory ที่เก็บโซนไฟล ดวยคําสั่ง

cd /var/named

4. กอนทําการแกไขขอมูลใดๆ ใหทําการคัดลอกไฟลเดิมไวกอน 
หากแกไขผิดพลาด สามารถนําไฟลเกามาทับไฟลที่ผิดได ดวยคําสั่ง

cp dotarai.ac.th.zone dotarai.ac.th.zone.save

หมายเหตุ การดําเนินการตองเปนผูใชงาน root 
หรือผูใชงานที่มีสิทธิ์เทียบเทา root เทานั้น



ตัวอยาง zone file

5. แกไขขอมูลในโซนไฟล ดวยคําสั่ง 
vi dotarai.ac.th.zone



ตัวอยาง zone file

ในกรณีที่มีคาซํ้าหรือเกี่ยวของกับคาของ 
google apps ใหเพิ่ม ; ที่ดานหนาบรรทัด 
เพื่อระงับการใชงานคาของบรรทัดดังกลาว 
หรือใหลบบรรทัดนั้นออก

เพิ่มคา 
MX Record

เพิ่มคา CNAME Record

เพิ่มคา 
TXT Record

เพิ่มคา serial ไป 1 เพื่อระบุวามีการอัพเดท zone file



หลังจากแกไข zone file แลวให restart BIND service เพื่อใหคา zone file 
มีผล

คําสั่งในการ restart BIND service ของ Linux และ FreeBSD คือ: 
service named restart

ขอควรทราบ
หากทานมีขอสงสัยในขั้นตอนขางตน รบกวนติดตอกับทาง ดอทอะไร 
กอนที่จะดําเนินการใดๆ เนื่องจากหากมีการแกไขคาที่ไมถูกตอง 
อาจจะทําใหการทํางานของ service dns บน server มีปญหาได หรือ 
ไมสามารถใหบริการได



ตัวอยางอีเมลสําหรับแจงผูดูแล name server 
สําหรับการตั้งคาเพื่อใหรองรับการใชงาน google apps



เนื่องดวยทาง………(ชื่อสถาบันการศึกษา)ไดดําเนินการติดตั้ง google apps เพื่อใชงานกับโดเมน………(ชื่อโดเมน) 
ทางเราขอใหทานแกไขขอมูลใน nameserver ดังนี้ครับ

1.เพิ่ม TXT Record
google-site-verification=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(คายืนยันที่ไดจาก admin console)

2.แกไขคา SPF (ถาม)ี
               เพิ่มคา include:_spf.google.com ลงไปในคา SPF เดิม

3.ลบคา MX Record เดิมออกทั้งหมด และเพิ่มคาลงไปดังนี้
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.

4.เพิ่มคา CNAME Record หรือแกไขคาเดิม(ถาม)ี เปนคาดังนี้
mail CNAME ghs.googlehosted.com.
calendar CNAME ghs.googlehosted.com.
docs CNAME ghs.googlehosted.com.
sites CNAME ghs.googlehosted.com.

         group CNAME ghs.googlehosted.com.
ทางเราขอรบกวนใหแกไขคาดังกลาวและแจงกลับภายใน 14 วัน



ขั้นตอนที่ 3) 
การยืนยันความเปนเจาของโดเมนและการตั้งคาเพื่อชี้ sub-

domain ไปยัง service ของ google apps



กลับมาที่หนา Admin ของ Google Apps แลวติ๊กถูกที่ “I have created the TXT record.”



ติ๊กถูกที่ “I have saved the TXT Record.”



คลิกที่ Verify 



ระบบจะดําเนินการตรวจเช็คคา TXT เพื่อยืนยันโดเมน หากไมพบคาดังกลาวภายใน 1ชั่วโมง 
ระบบจะถือวายืนยันไมสําเร็จ



หากยืนยันสําเร็จระบบ จะขึ้นขอความวา “Your domain is verified!”



กลับมาที่หนาแรกแลวคลิกที่ Company profile



เลื่อนหนาลงมาจนพบ Custom URLs แลวคลิก



คลิกเลือก

คลิกเลือก

คลิกเลือก



ขั้นตอนในสวนนี้จะเปนการตั้งคาเพื่อเชื่อมโยง sub-domain เขากับ 
หนา service ตางๆ ของ Google Apps

คลิกที่ Save changes
คลิกเลือก



สรุป
MX Record ทั้งหมดของ Google ณ ปจจุบัน

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.

MX Record ของเกา

MX 10 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.
MX 10 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.
MX 10 ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM.
MX 10 ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM.

Link ขอมูล MX Record https:
//support.google.
com/a/answer/174125?hl=th

https://support.google.com/a/answer/174125?hl=th
https://support.google.com/a/answer/174125?hl=th
https://support.google.com/a/answer/174125?hl=th
https://support.google.com/a/answer/174125?hl=th


สรุป
URL ปลายทางของ Google Apps Service ตางๆ ณ ปจจุบัน

ghs.googlehosted.com. 

URL ปลายทางของ Google Apps Service ของเกา

ghs.google.com.
ghs.l.google.com.

Link ขอมูล CNAME Record 
https://support.google.
com/a/answer/112038?hl=th

https://support.google.com/a/answer/112038?hl=th
https://support.google.com/a/answer/112038?hl=th
https://support.google.com/a/answer/112038?hl=th


ขอแนะนํา
- ใสอีเมลสํารอง  เปนอีเมลที่ใชประจํา ในกรณีลืม admin password 
ระบบจะจัดสงมายังอีเมลสํารองนี้

- คัดลอกขอมูล TXT ที่เกี่ยวกับ spf เดิมไว เพื่อใชในการแกไข 
(ถาของเดิมไมมี ใหใช "v=spf1 include:_spf.google.com ~all")

- เมื่อสมัครใช google apps และได code ที่ใชในการ verify domain 
ก็ตองนําไปใสในโซนไฟล และดําเนินการยืนยันความเปนเจาของ โดเมน 
ใหเสร็จภายใน 14 วัน มิเชนนั้นตองเริ่มขั้นตอนใหม

- เมื่อยืนยันความเปนเจาของโดเมนเรียบรอยแลว กรุณาแจง 
support@dotarai.co.th เพื่อดําเนินการเพิ่มจํานวน account และ 
upgrade เปนการใชบริการฟรีผานโครงการ Google for Education

mailto:support@dotarai.co.th




การจดชื่อโดเมนสําหรับโรงเรียน 
โดยความชวยเหลือของบริษัท DotArai



ขั้นตอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนสําหรับสถาบันการศึกษา
- เลือกชื่อโดเมน

- ตัวอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อยางนอย 2 ตัว แตไมเกิน 63 ตัว

- ใชเครื่องหมายยัติภังค “-” (เครื่องหมายขีดสั้น) ได 
(ไมใชในตอนเริ่มตนหรือลงทายของชื่อ และไมใชติดกัน 2 ตัว)

- ชื่อที่เลือกจะตองใชอักษรที่มาจากชื่อภาษาอังกฤษของ 
โรงเรียน/วิทยาลัย

- ตองไมเปนคําสงวนและคําเฉพาะ 
- สงเอกสารใหกับ support@dotarai.co.th



เอกสารประกอบการจดโดเมนของสถาบันการศึกษา
(อยางใดอยางหนึ่ง)
- หนังสือจัดตั้งโรงเรียน https://www.thnic.co.th/doc/doc.ac/school-

th.pdf 

- หนังสือรับรองการจดโดเมน https://www.thnic.co.th/doc/doc.
ac/doc(.ac)-th.pdf 

https://www.thnic.co.th/doc/doc.ac/school-th.pdf
https://www.thnic.co.th/doc/doc.ac/school-th.pdf
https://www.thnic.co.th/doc/doc.ac/school-th.pdf
https://www.thnic.co.th/doc/doc.ac/doc(.ac)-th.pdf
https://www.thnic.co.th/doc/doc.ac/doc(.ac)-th.pdf
https://www.thnic.co.th/doc/doc.ac/doc(.ac)-th.pdf
https://www.thnic.co.th/doc/doc.ac/doc(.ac)-th.pdf










การกูคืนรหัสผาน account ผูดูแล 
Google Apps for Education ของโรงเรียน



เปดหนา https://admin.google.com

https://admin.google.com


คลิกที่ Need help?



1 คลิกที่ “I don’t know my password”

2 ใสอีเมลผูใชงานที่เปนระดับผูดูแลระบบ 
หากไมทราบใหติดตอดอทอะไรเพื่อขอคําแนะนํา

3 คลิก Continue เพื่อดําเนินการ



หากจํา password ไมไดใหคลิกที่
I don’t know

ใส password ลาสุดที่จําได



Continue เพื่อดําเนินการตอ



ระบบจะสง URL สําหรับกูคืน 
Admin ไปที่อีเมลสํารอง 
ตามที่ระบุไว (slide หนา 4)

ในกรณีที่ไมสามารถเขาถึงอีเมลขางตนได
ใหคลิกที่ Reset your administrator 
password เพื่อใหระบบสง URL 
สําหรับการกูคืน Admin ไปยังอีเมลอื่น 
โดยจะตองผานการยืนยันดวย CNAME 
กอน



ระบบจะแจงวาในการกูคืนดวยวิธีนี้ตองการการเขาไป 
ตั้งคาที่ DNS เพื่อเพิ่ม CNAME Record 
และขั้นตอนนี้อาจจะใชเวลาถึง 72 ชม. 
หากแนใจแลวใหกด Proceed



ใสอีเมลที่ตองการใหระบบสง 
Link สําหรับการกูคืนไปให 
ซึ่งเปนอีเมลที่ตองเปดอานได

คลิก “Continue with domain verification” 
เพื่อดําเนินการตอ



code สําหรับนําไปตั้งเปนชื่อ sub-domain

URL ปลายทางของ sub-
domain

เมื่อนําขอมูลขางตนไปใสใน DNS จะเปน google7aa8b6a6969e0181 CNAME google.com. 
ซึ่งผลคือเมื่อเปดหนา http://google7aa8b6a6969e0181.ktc.ac.th จะขึ้นหนา google

http://google7aa8b6a6969e0181.ktc.ac.th


ดําเนินการเพิ่มขอมูลในโซนไฟลของโดเมน

- นําขอมูล code ที่ไดจากขั้นตอนที่แลวไปใสใน DNS โดยใสเปน 
record ประเภท CNAME ดังตัวอยาง

 
google7aa8b6a6969e0181 CNAME google.com. 

- เมื่อทําการบันทึกการเพิ่ม CNAME และการตั้งคาไดรับการ update 
แลว เมื่อเขาเว็บ http://google7aa8b6a6969e0181.ktc.ac.th 
จะขึ้นหนา google

* code สําหรับยืนยันจะเปน code เฉพาะ ไดจากเว็บของ google เทานั้น 
และไมสามารถคัดลอกจากตัวอยางไปใชได

http://google7aa8b6a6969e0181.ktc.ac.th


หลังจากตั้งคาแลวใหคลิกที่ “I’ve 
completed the steps above, 
continue เพื่อดําเนินการยืนยัน 

*ในกรณีปดหนาจอนี้ไปแลว และ 
ตองการเขามากดยืนยันภายหลัง 
หรือตองการเขามาดู code อีกครั้ง 
สามารถทําไดโดยเริ่มขั้นตอนการ
กูคืนอีกครั้งโดยใสอีเมลที่ตองการใ
หสงขอมูลไปตามขั้นตอนเดิม



หลังจากที่กดแลว หากการยืนยันสําเร็จ ระบบจะสง URL สําหรับ Reset Admin Password 
ไปที่อีเมลที่ใสไว 

* โดยทั่วไปหากเพิ่ม CNAME แลวและกดยืนยัน ระบบจะสงอีเมลใหในประมาณครึ่งชั่วโมง 
แตระบบก็ไดระบุไววาอาจจะใชเวลาถึง 48 ชม.



การกูคืนการใชงาน google apps สําหรับโดเมนที่เคยใชงานแลว 
ดวย CNAME ตองใสขอมูล CNAME ใหเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง 
มิเชนนั้นตองไปเริ่มกระบวนการลืมรหัสผานใหม

ตองการความชวยเหลือ
ติดตอดอทอะไรที่ support@dotarai.co.th 

ติดตอโครงการที่เบอรโทร 021054134 หรือ edugodigital@gmail.
com 

mailto:support@dotarai.co.th
mailto:edugodigital@gmail.com
mailto:edugodigital@gmail.com
mailto:edugodigital@gmail.com


สิ่งที่ตองเตรียม

- โรงเรียนที่ยังไมมีโดเมน .ac.th / หรือตองการยายโดเมนมาที่ดอทอะไร
- เอกสารขอจดทะเบียน/ยายโดเมนระบุชื่อโดเมน ลงนามโดยผูอํานวยการโรงเรียน

- โรงเรียนที่มี .ac.th แลว และให hosting ดูแล name server
- พา system admin หรือครูผูดูแลระบบ มาดวย
- ขอ username และ password เขาจัดการ name server ที่ hosting
- ติดตอ hosting เพื่อให stand by รอแกไข name server ให

- โรงเรียนที่มี .ac.th แลว และ ดูแล name server เอง ใชระบบปฏิบัติการ linux
- พา system admin หรือครูผูดูแลระบบ มาดวย
- เตรียม username และ password เขาจัดการ name server
- เปดใหสามารถ remote เขาไปแกไขขอมูลที่ server จากเครื่องภายนอกได

- โรงเรียนที่มี .ac.th แลว และ ดูแล name server เอง ที่มี GUI สําหรับการจัดการ DNS (เชน 
Microsoft Windows)

- พา system admin หรือครูผูดูแลระบบ มาดวย
- เตรียม username และ password เขาจัดการ name server
- เปดใหสามารถ remote เขาไปแกไขขอมูลที่ server จากเครื่องภายนอกได


