
1 Webmail ออกแบบระบบใหม่

2 Mailbox Size 10 GB

3 Calendar
สามารถจัดการก าหนดการ และบันทึกกิจกรรมลงบนปฎิทิน 
พร้อมกับแชร์ปฏิทินให้ทุกคนในหนว่ยงานได้

4 Personal file storage
มีระบบแชร์เอกสาร 
ให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถแชร์ไฟล์ข้อมูลร่วมกัน
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ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข

ผู้ใช้งาน

ผลกระทบ สิ่งที่เกิดขึ้น แนวทางแก้ไข

URL ส ำหรับเรียกใช้งำน 
https://accounts.mail.go.th

เปลี่ยนแปลงชื่อ เข้ำ URL ใหม่ได้ที่
https://workd.go.th/ 

หน้ำจอ Web Mail ออกแบบใหม่ มีกำรจัดฝึกอบรมกำรใช้งำน และเตรียม Clip VDO 
สอนกำรใช้งำน

Server Name (IMAP, SMTP, IMAPs, 
SMTPs) 

เปลี่ยนแปลงชื่อ ผู้ใช้งำนที่ใช้ผ่ำน Mail Client และ Mobile Device ต้อง
ด ำเนินกำรตั้งค่ำใหม่ตำมคู่มือ



ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข

ผู้ใช้งาน

ผลกระทบ สิ่งที่เกิดขึ้น แนวทางแก้ไข

Username และ Password ใช้ Username เดิม
แต่เป็น Password ใหม่ของ workD

1. Reset Password ได้ด้วยตัวเองผ่ำน workD ( โดย
กำรยืนยันตัวตนผ่ำน Username Password เดิม
ของ MailGoThai )

2. รับ Password ใหม่ผ่ำนทำงผู้ดูแลของหน่วยงำน

Mailbox ไม่กระทบ ข้อมูลจะถูกโอนย้ำยมำด้วย

Alias Mail ไม่กระทบ ข้อมูลจะถูกโอนย้ำยมำด้วย

Group Mail ไม่กระทบ ข้อมูลจะถูกโอนย้ำยมำด้วย
( เฉพำะสมำชิกที่ได้โอนย้ำยมำด้วย )



ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข

ผู้ใช้งาน

ผลกระทบ สิ่งที่เกิดขึ้น แนวทางแก้ไข

Personal Address, Calendar ไม่สำมำรถย้ำยมำระบบใหม่แบบอัตโนมัติได้ ผู้ใช้งำนสำมำรถ Export ไฟล์ Calendar และ
Personal Address มำเข้ำระบบใหม่ได้

Share File ไม่สำมำรถย้ำยมำระบบใหม่ได้ ต้องอัพโหลดไฟล์เข้ำไปวำงที่ระบบไหม่

Filtering Rule ไม่สำมำรถย้ำยมำระบบใหม่ได้ ต้องตั้งค่ำใหม่



คุณลักษณะระบบ

Web Application

Email • Send and Receive

• Basic Search / Attachment Search
• Document Preview

• Attachment File 25 MB

Contact • Personal/Global Address Lists
• Contact Group

Calendar • Create/Share/Invites Meetings
• Import/Export Calendar



คู่มือการใช้งาน

https://www.workd.go.th



กิจกรรมส าหรับแอดมินหน่วยงาน

https://workd.go.th/check-domain

1. กรอกโดเมนของท่านในช่อง “ค้นหาโดเมน” ( เช่น dga.or.th )
2. กด Done หรือ Enter เพื่อตรวจสอบผล
3. ผลจะปรากฏด้านล่าง ว่า

- พร้อมเริ่มใช้งาน ส าหรับ วันที่ 2 ธันวาคม 2565
- ไม่พร้อมเร่ิมใช้งาน
- ไม่พบโดเมน ไม่อยู่รายการที่จะโอนย้าย



กิจกรรมส าหรับแอดมินหน่วยงาน

ส าหรับหน่วยงานที่พร้อมใช้งานวันที่ 2 ธันวาคม 2565

วัน เวลา กิจกรรม

วันนี้ เข้ากลุ่มไลน์ Openchat เพื่อสื่อสารการเปลี่ยนแปลงระบบ

30 พ.ย. 2565 13:00 ได้รับ Password ส ารองของผู้ใช้งานรายบุคคลให้ Domain Admin ทาง email 

30 พ.ย. 2565 13:00 ได้รับ รายละเอียดการปรับแก้ไขการตั้งค่า DNS เช่น DKIM, CNAME ผ่านทาง email 
*เฉพาะโดเมนที่ไมไ่ด้มี .mail.go.th ต่อท้าย

2 ธ.ค. 2565 21:00 ด าเนินการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า Domain Name Server ของหน่วยงานตามรายละเอยีด mail 

3 ธ.ค. 2565 10:00 เปิดระบบให้หน่วยงานเข้าท าการทดสอบการใช้งานระบบ workd.go.th ใหม่ ใช้ได้เฉพาะ Webmail

ถ้าหากพบข้อมูล email หายสามารถแจ้ง Support เพื่อแก้ไข

13 ธ.ค. 2565 เปิดใช้งานเต็มรูปแบบ ( Webmail / Mobile / Outlook )



กิจกรรมส าหรับแอดมินหน่วยงาน

กลุ่มไลน์ Openchat เพื่อสื่อสารการเปลี่ยนแปลงระบบ

Code : workD22

กรุณาตั้งชื่อตามรูปแบบ
โดเมน – ช่ือ
เช่น workd.go.th - สมชาย

* ใช้เพื่อสื่อสารการเปลี่ยนแปลงระบบ Cutoff เท่านั้น



กิจกรรมส าหรับแอดมินหน่วยงาน

กลุ่มไลน์ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิค

workD - dga.or.th

เป็นชื่อกลุ่ม workD หรือ workD Support ตามด้วย Domain ของท่าน
และจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานหลัก 2 ท่าน

หากท่านยังไม่มีกลุ่มดังกล่าว กรุณาพิมพ์โดเมนของท่าน ตามด้วย ID Line ลงในช่องแชท
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการประสานงานต่อไป



กิจกรรมส าหรับแอดมินหน่วยงาน

ตัวอย่างข้อมูล DNS ที่ต้องด าเนินการ ตัวอย่างโดเมน workd.go.th
Type Name Value Priority TTL

MX @ ( root ) or workd.go.th workd-go-th.mail.protection.outlook.com ( ลบ MX เดิมออก ) 0

Auto or 3600

TXT @ ( root ) or workd.go.th v=spf1 include:spf.mail.go.th -all

CNAME autodiscover webmail.workd.go.th

CNAME selector1._domainkey selector1-skyeye-co-th._domainkey.workdTH.onmicrosoft.com

CNAME selector2._domainkey selector2-skyeye-co-th._domainkey.workdTH.onmicrosoft.com

*เพิ่มเติมส าหรับหน่วยงานที่ใช้บริการ mail relay

Type Name Value TTL

TXT krs._domainkey k=rsa; p=MIGfMA0GCSq…. 4reOjj3q+xBlHF1kcDKQ26BUegR7B1Ae2iiMS9yGiwIDAQAB Auto or 3600



กิจกรรมส าหรับแอดมินหน่วยงาน

การแก้ไข DNS
1. แก้ไขผ่าน DNS management ของที่หน่วยงานดูแลเอง เช่น cloudflare ดังภาพ

หรือ
2. ติดต่อบริษัทที่ดูแล DNS ของท่าน



กิจกรรมส าหรับแอดมินหน่วยงาน

ส าหรับหน่วยงานที่ ยังไม่พร้อมใช้งาน

วัน เวลา กิจกรรม

วันนี้ กลุ่มไลน์ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนด้านเทคนคิ

จนถึงวันที่ 30 พ.ย. ด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มไลน์ ของแต่ละหน่วยงาน

จนถึงวันที่ 30 พ.ย.
หากด าเนินการเสร็จสิ้น และพร้อมใช้งาน
ต้องเข้ากลุ่มไลน์ Openchat เพื่อสื่อสารการเปลี่ยนแปลงระบบ

30 พ.ย. 2565 13:00 ได้รับ รายละเอียดการปรับแก้ไขการตั้งค่า DNS เช่น DKIM, CNAME ผ่านทาง email 
*เฉพาะโดเมนที่ไมไ่ด้มี .mail.go.th ต่อท้าย

2 ธ.ค. 2565 21:00 ด าเนินการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า Domain Name Server ของหน่วยงานตามรายละเอยีด mail 

3 ธ.ค. 2565 10:00 เปิดระบบให้หน่วยงานเข้าท าการทดสอบการใช้งานระบบ workd.go.th ใหม่ ใช้ได้เฉพาะ Webmail

ถ้าหากพบข้อมูล email หายสามารถแจ้ง Support เพื่อแก้ไข

13 ธ.ค. 2565 เปิดใช้งานเต็มรูปแบบ ( Webmail / Mobile / Outlook )



กิจกรรมส าหรับแอดมินหน่วยงาน

กลุ่มไลน์ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิค

workD - dga.or.th

เป็นชื่อกลุ่ม workD หรือ workD Support ตามด้วย Domain ของท่าน
และจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานหลัก 2 ท่าน

หากท่านยังไม่มีกลุ่มดังกล่าว กรุณาพิมพ์โดเมนของท่าน ตามด้วย ID Line ลงในช่องแชท
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการประสานงานต่อไป



กิจกรรมส าหรับแอดมินหน่วยงาน

ตัวอย่างข้อมูล DNS ที่ต้องด าเนินการ ตัวอย่างโดเมน workd.go.th
Type Name Value Priority TTL

MX @ ( root ) or workd.go.th workd-go-th.mail.protection.outlook.com ( ลบ MX เดิมออก ) 0

Auto or 3600

TXT @ ( root ) or workd.go.th v=spf1 include:spf.mail.go.th -all

CNAME autodiscover webmail.workd.go.th

CNAME selector1._domainkey selector1-skyeye-co-th._domainkey.workdTH.onmicrosoft.com

CNAME selector2._domainkey selector2-skyeye-co-th._domainkey.workdTH.onmicrosoft.com

*เพิ่มเติมส าหรับหน่วยงานที่ใช้บริการ mail relay

Type Name Value TTL

TXT krs._domainkey k=rsa; p=MIGfMA0GCSq…. 4reOjj3q+xBlHF1kcDKQ26BUegR7B1Ae2iiMS9yGiwIDAQAB Auto or 3600



กิจกรรมส าหรับแอดมินหน่วยงาน

การแก้ไข DNS
1. แก้ไขผ่าน DNS management ของที่หน่วยงานดูแลเอง เช่น cloudflare ดังภาพ

หรือ
2. ติดต่อบริษัทที่ดูแล DNS ของท่าน


