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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลกรุงเทพ 

วิธีการย้ายข้อมูล Google Drive ไปที่ Microsoft OneDrive ด้วย Mover.io 

1. เข้ำไปที่เว็บไซต์ https://mover.io/index.html 

 

 

2.คลิกท่ีปุ่ม “Login to Mover” 

 
 

3.คลิกท่ีปุ่ม “Sign in with Microsoft” 

 

คลิกท่ีปุ่ม “Login to Mover” 

คลิกท่ีปุ่ม “Sign in with Microsoft” 

https://mover.io/index.html
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4. ให้ท ำกำรกรอกชื่อผู้ใช้งำนลงไป รูปแบบในกำรเข้ำใช้งำน office 365 มีรูปแบบดังนี้ 

กรณีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

รูปแบบ ตัวอย่าง 
ชื่อ.นำมสกุลตัวแรก@rmutk.ac.th Rajutha.c@rmutk.ac.th 

 

กรณีนักศึกษา 

รูปแบบ ตัวอย่าง 
รหัสนักศึกษำไม่มีขีด@rmutk.ac.th 5090546841@rmutk.ac.th 

 

แล้วกำรกรอกบัญชีเข้ำใช้งำน office 365  ลงไป เช่น 5090546841@rmutk.ac.th เปน็ต้น แล้วคลิกท่ีปุ่ม 

“Next” 

 

 

 

 

1.กรอกบัญชีเข้ำใช้งำน office 365   

2.คลิกท่ีปุ่ม “Next” 

 

mailto:5090546841@rmutk.ac.th
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5. กรอกรหัสผ่ำนเข้ำใช้งำน office 365 โดยให้ใช้รหัสผ่ำนเข้ำอินเตอร์เน็ตในกำรเข้ำสู่ระบบ โดยใช้กรณีของ

นักศึกษำนั้นให้ใช้รหัสบัตรประชำชนไม่มีขีด เมื่อท ำกำรกรอกรหัสผ่ำนเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “Sign in”  

 

6. คลิกท่ีปุ่ม “Accept” 

 

7. คลิกท่ีปุ่ม “Authorize New Connector” 

 

 

 

 

2.คลิกท่ีปุ่ม “Next” 

 

1.กรอกรหัสผ่ำนเข้ำใช้งำน office 365 

 

คลิกท่ีปุ่ม “Accept” 

คลิกท่ีปุ่ม “Authorize New 

Connector” 
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8. เลือกที่ Google Drive (Single User) แล้วคลิกท่ีปุ่ม “Authorize” 

 

 

9. จะพบหน้ำต่ำงดังภำพ ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถตั้งชื่อได้ตำมต้องกำร หรือใช้ชื่อตำมที่ระบบนั้นตั้งมำให้ 

จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม “Authorize” 

 

10. คลิกอีเมล Google ที่ต้องกำรเข้ำสู่ระบบ  หำกไม่ ให้เลือก “ใช้บัญชีอ่ืน” โดยบัญชีที่ใช้งำนนั้นคืออีเมล 

ที่ใช้งำน Google 

 

1.เลือกที่ Google Drive (Single User) 

2.คลิกท่ีปุ่ม “Authorize” 

1.ตั้งชื่อได้ตำมต้องกำร 

2.คลิกท่ีปุ่ม “Authorize” 

คลิกอีเมล Google ที่ต้องกำรเข้ำสู่

ระบบ 
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11. คลิกท่ีปุ่ม “อนุญาต” เพ่ือให้สิทธิ์ในกำรจัดกำรข้อมูลบน Google Drive 

 

12. ข้อมูลใน Google Drive จะปรำกฎในช่อง “Step 1 : Select source“ 

 

13. คลิกท่ีปุ่ม “Authorize New Connector” ในขั้นตอนที่ 2 : Select destination 

 

คลิกท่ีปุ่ม “อนุญาต” 

คลิกท่ีปุ่ม “Authorize New Connector” 
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14. เลือก “OneDrive for Business (Single User)” แล้วคลิกท่ีปุ่ม “Authorize” 

 

15. จะพบหน้ำต่ำงดังภำพ โดยสำมำรถตั้งชื่อได้ตำมต้องกำร หรือจะใช้ชื่อตำมที่ระบบตั้งมำให้ก็ได้ จำกนั้น

คลิกท่ีปุ่ม “Authorize” 

 

16. กรอกชื่อผู้เข้ำใช้งำน office 365 แล้วคลิกท่ีปุ่ม “Next” 

 

1.เลือก “OneDrive for Business 

(Single User)” 

2.คลิกท่ีปุ่ม “Authorize” 

1.สำมำรถตั้งชื่อได้ตำมต้องกำร 

2.คลิกท่ีปุ่ม “Authorize” 
 

1.กรอกชื่อผู้เข้ำใช้งำน office 365 

2.คลิกท่ีปุ่ม “Next” 



 

7 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลกรุงเทพ 

17. กรอกรหัสผ่ำนเข้ำใช้งำน office 365 แล้วคลิกที่ปุ่ม “Sign in” 

 

18. คลิกท่ีปุ่ม “Accept” 

 

19. คลิกท่ีปุ่ม “Create Folder” 

 

20. ท ำกำรตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่เรำต้องกำรสร้ำง เมื่อได้ชื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “OK” 

 

1.กรอกรหัสผ่ำนเข้ำใช้งำน office 365 

2.คลิกท่ีปุ่ม “Sign in” 

คลิกท่ีปุ่ม “Accept” 

คลิกท่ีปุ่ม “Create Folder” 

1.ท ำกำรตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่เรำต้องกำรสร้ำง 

2.คลิกท่ีปุ่ม “OK” 
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21. โฟลเดอร์ที่สร้ำงจะปรำกฎดังภำพ แล้วคลิกเข้ำไปโฟลเดอร์ที่เรำได้สร้ำงข้ึนมำ 

 

21. จะปรำกฎภำพดังนี้ แล้วคลิกท่ีปุ่ม “Start Copy”  

 

22. หำกไฟล์ที่คัดลอกเรียบร้อยแล้ว จะปรำกฎค ำว่ำ File success 

 

23. ในกำรตรวจสอบไฟล์ข้อมูลที่ส ำรอง บน OneDrive โดยให้เข้ำไปที่ 

“https://onedrive.live.com/about/en-us/signin/” แล้วให้ท ำกำรกรอกบัญชีเข้ำใช้งำน office 365 

ลงไป แล้วคลิกท่ีปุ่ม “Next” 

 

คลิกเข้ำไปโฟลเดอร์ที่เรำได้สร้ำงขึ้นมำ 

คลิกท่ีปุ่ม “Start Copy” 

1.ท ำกำรกรอกบัญชีเข้ำใช้งำน office 365 

2.คลิกท่ีปุ่ม “Next” 

https://onedrive.live.com/about/en-us/signin/
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24. เลือก Myfile จะพบกับโฟลเดอร์ที่เรำสร้ำงด้วย mover.io ส ำหรับส ำรองข้อมูลแสดงขึ้นมำ  

 


