


กําหนดการ 

ปรับเปลี่ยนการใหบริการพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลบน Google Cloud Storage 

กลุมท่ี ๑  คณาจารย บุคลากร และผูเกษียณอายุราชการ กําหนดพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลไมเกิน ๕๐ GB/บัญชี  

กลุมท่ี ๒  นักศึกษา กําหนดพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลไมเกิน ๕ GB/บัญชี 

กลุมท่ี ๓  หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย กําหนดพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลไมเกิน ๑๕๐ GB/บัญชี 
 

กรอบการดําเนินงาน รายละเอียด 

๑๒ – ๑๘ ก.ย ๖๕ 

(๑ สัปดาห) 

๑)  หากทานใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลไมเกินตามที่ไดรับการจัดสรร (ดูวิธีการตรวจสอบ

พื้นที่จัดเก็บขอมูลทายตาราง) ผูดูแลระบบจะกําหนดพื้นที่จัดเก็บขอมูลใหอยูในกรอบ

ที่กําหนด เชน อาจารยใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลอยู ๔๒ GB ผูดูแลระบบจะกําหนดพื้นที่

จัดเก็บขอมูลใหไมเกิน ๕๐ GB เปนตน 
 

๑๒ ก.ย ๖๕ – ๖ พ.ย ๖๕ 

(๘ สัปดาห) 

๒) หากทานใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลเกินที่ไดรับการจัดสรร (ดูวิธีการตรวจสอบพื้นที่

จัด เก็บขอมูลท ายตาราง) ใหทํ าการยายขอมูลจาก  Google Cloud Storage 

(Google Drive, Gmail และ Photos) ไปยัง Local Storage ของทาน หรือ ไปยัง 

Microsoft OneDrive ซึ่งสามารถจัดเก็บไดจํานวน ๑ TB/บัญชี ทั้งนี้เพื่อใหพื้นที่

จัดเก็บขอมูลของทานอยูในกรอบที่กําหนด โดย  

 (๒.๑)  ศึกษาวิธีการยายขอมูลจาก Google Photos ไปยัง Google Drive  ดวย 

“Google Takeout” และ 

 (๒.๒)  ศึกษาวิธีการยายขอมูลจาก Google Drive ไปยัง Microsoft OneDrive 

ดวย “Mover.io” ตามลิงก https://carit.rmutk.ac.th/?p=79058  
 

๗ พ.ย ๖๕ – ๑๘ ธ.ค ๖๕ 

(๖ สัปดาห) 

๓) หากทานมิไดดําเนินการตามขอที่ ๒) ผูดูแลระบบจะ “ระงับการเขาใชบัญชี” 

ของทาน (หากทานประสงคใชงานบัญชีดังกลาวหลังถูกระงับการใชงาน ขอใหติดตอ

ผูดูแลระบบทางบัญชี nawaporn.k@mail.rmutk.ac.th ดวยบัญชีอ่ืน)   
 

๑๙ - ๒๕ ธ.ค ๖๕ 

(๑ สัปดาห) 

๔) หากทานมิไดดําเนินการตามขอที่ ๒) และ ขอที่ ๓) ผูดูแลระบบจะปรับลดขนาด

พื้นที่จัดเก็บขอมูลของทานใหคงเหลือตามที่จัดสรร ซึ่งสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลของทาน 
 

 

วิธีการตรวจสอบพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีใชไป 

1)  Sign in Gmail  

2)  Click ท่ี Google Apps         มุมบนดานขวา 

3)  เลือก Drive  

4)  ดูพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีใชไป                             มุมซายดานลาง 

https://carit.rmutk.ac.th/?p=79058
mailto:nawaporn.k@mail.rmutk.ac.th


กําหนดการ 

ปรับเปลี่ยนการใหบริการพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลบน Google Cloud Storage 

กลุมท่ี ๔  ศิษย เก า  กําหนดพ้ืน ท่ีจัด เ ก็บขอมูลไม เ กิน  ๒  GB/บัญชี   
 

กรอบการดําเนินงาน รายละเอียด 

๑๒ – ๑๘ ก.ย ๖๕ 

(๑ สัปดาห) 

๑)  หากศิษยเกาใชพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลไมเกินตามท่ีไดรับการจัดสรร (ดูวิธีการ

ตรวจสอบพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลทายตาราง) ผูดูแลระบบจะกําหนดพ้ืนท่ีจัดเก็บ

ขอมูลใหอยูในกรอบท่ีกําหนด เชน ศิษยเกาใชพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลอยู ๑ GB 

ผูดูแลระบบจะกําหนดพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลใหไมเกิน ๒ GB เปนตน 

 

๑๒ ก.ย ๖๕ – ๖ พ.ย ๖๕ 

(๘ สัปดาห) 

๒) หากศิษย เกาใช พ้ืน ท่ีจัดเก็บขอมูลเกิน ท่ี ไดรับการจัดสรร (ดูวิธีการ

ตรวจสอบพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลทายตาราง) ใหทําการยายขอมูลจาก Google 

Cloud Storage (Google Drive, Gmail และ Photos) ไปยัง Local Storage 

ของทาน ท้ังนี้เพ่ือใหพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลของทานอยูในกรอบท่ีกําหนด 
 

๗ พ.ย ๖๕ – ๑๘ ธ.ค ๖๕ 

(๖ สัปดาห) 

๓) หากศิษยเกา มิไดดําเนินการตามขอท่ี ๒) ผูดูแลระบบจะ “ระงับการเขาใช

บัญชี” ของทาน (หากทานประสงคใชงานบัญชีดังกลาวหลังถูกระงับการใชงาน 

ขอใหติดตอผูดูแลระบบทางบัญชี nawaporn.k@mail.rmutk.ac.th ดวยบัญชี

อ่ืน) 
 

๑๙ - ๒๕ ธ.ค ๖๕ 

(๑ สัปดาห) 

๔) หากทานมิไดดําเนินการตามขอท่ี ๒) และ ขอท่ี ๓) ผูดูแลระบบจะปรับลด

ขนาดพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลของทานใหคงเหลือตามท่ีจัดสรร ซ่ึงสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศจะไมรับผิดชอบตอการสญูหายของขอมูลของทาน 
 

 

หมายเหตุ   การใหบริการบัญชี Google Account และพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลบน Google Cloud Storage ของ

 ศิษยเกา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 กรุงเทพ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติการใหบริการได โดยจะแจงใหทราบลวงหนา

 ทางอีเมลของทาน 

 

วิธีการตรวจสอบพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีใชไป 

1)  Sign in Gmail  

2)  Click ท่ี Google Apps         มุมบนดานขวา 

3)  เลือก Drive  

4)  ดูพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีใชไป                             มุมซายดานลาง 



กําหนดการ 

ปรับเปลี่ยนการใหบริการพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลบน Google Cloud Storage 

กลุมท่ี ๕ ผู ท่ีมิไดเขาใชงานบัญชี ตั้งแต ๑ ป เปนตนไป ยุติการใหบริการบัญชี Google Account และ            

  พ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลบน Google Cloud Storage  
 

กรอบการดําเนินงาน รายละเอียด 

๑๒ ก.ย ๖๕ – ๖ พ.ย ๖๕ 

(๘ สัปดาห) 

๑) ผูดูแลระบบจะ “ระงับการเขาใชบัญชี” ของทาน (หากทานประสงคใชงาน

บัญชีดังกลาวหลังถูกระงับการใชงาน ขอใหติดตอผูดูแลระบบทางบัญช ี

nawaporn.k@mail.rmutk.ac.th ดวยบัญชีอ่ืน) 
 

๗ พ.ย ๖๕ – ๑๓ พ.ย ๖๕ 

(๑ สัปดาห) 

๒) หากผูดูแลระบบมิไดรับการติดตอจากทานตามขอท่ี ๑) ผูดูแลระบบจะยุติ

การใหบริการบัญชี Google Account และพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลบน Google 

Cloud Storage ซ่ึงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะไมรับผดิชอบ

ตอการสญูหายของขอมูลของทาน 
 

 

วิธีการตรวจสอบพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีใชไป 

1)  Sign in Gmail  

2)  Click ท่ี Google Apps         มุมบนดานขวา 

3)  เลือก Drive  

4)  ดูพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีใชไป                             มุมซายดานลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โทรศัพท : ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ตอ ๓๓๕๒ อีเมล : nawaporn.k@mail.rmutk.ac.th 
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