
วิธีการโอนย้ายข้อมูลระหว่างระบบ Google Drive และ OneDrive 
 
1.ติดตั้ง agent ของ google drive file stream บนเครื่องคอมพิวเตอร์  
*(หากติดตั้งไว้อยู่แล้ว ให้ข้ามขั้นตอนนี้)  
*(หากยังไม่ติดตั้ง สามารถ download โปรแกรม ได้ที ่http://ccs.sut.ac.th/2012/index.php/home-
mainmenu-1/514-news-270960-1 )   
 
1.1 ท าการติดตั้งโปรแกรม และ login ด้วย account ...@g.sut.ac.th แล้ว จะปรากฏ icon Google Drive ที่มุม
ล่างด้านขวาของเครื่องคอมพิวเตอร์  
 

 

http://ccs.sut.ac.th/2012/index.php/home-mainmenu-1/514-news-270960-1
http://ccs.sut.ac.th/2012/index.php/home-mainmenu-1/514-news-270960-1


 
 

 



1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์จะปรากฏ drive G: เพ่ิมข้ึนมาอีก 1 drive ให้ท าการเลือก icon My Drive เพ่ือเข้าถึงไฟล์
บนระบบ google drive 

 
ให้ท าการ double click เลือก icon My Drive เพ่ือเข้าถึงไฟล์บนระบบ google drive 

 

 
 
 
 
 



2.ติดตั้ง agent ของ Microsoft one drive บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
* (หากติดตั้งไว้อยู่แล้ว ให้ข้ามข้ันตอนนี้)  
* โดยปกติ windows 10 จะติดตั้งโปรแกรม OneDrive ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว  
* สามารถตรวจสอบ app OneDrive บนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้เมนู search โดย searchค าว่า “onedrive”  

 
 
*(หากยังไม่มีโปรแกรม สามารถ download ได้ที ่https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-
365/onedrive/download) 
 
2.1 เมื่อการตั้งค่า OneDrive เริ่มต้นขึ้น ให้ใส่บัญชี username@office365.sut.ac.th  แล้วเลือก ลงช่ือเข้าใช้ 

https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-365/onedrive/download
https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-365/onedrive/download


 
เมื่อ sign in เรียบร้อยแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จะปรากฏ icon ดังภาพด้านล่าง  
 

 
 



ให้ท าการ double click icon OneDrive จะปรากฏ folder C:\Users\XXX\OneDrive - Suranaree University 
of Technology 

 
หมายเหตุ XXX เป็นชื่อของ user ผู้ใช้งานใน บนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ 
 
 
3.ท าการย้ายข้อมูล จาก folder G:\My Drive ไปยัง C:\Users\XXX\OneDrive - Suranaree University 
of Technology โดยการ copy & paste ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการย้าย 
 

 



ข้อแนะน าเพิ่มเติม  
 การย้ายข้อมูล จะมีการใช้พื้นที่ hard disk (C:) เป็นตัวกลาง (Buffer) ในการ transfer ข้อมูล  ดังนั้นข้อมูล

ที่ย้าย ควรทยอยย้ายทีละน้อย ๆ  หรือต้องไม่มีขนาดใหญ่ไปกว่า พ้ืนที่ว่างของ Drive : C   
 เมื่อท าการย้ายข้อมูลแล้ว และมีไฟล์ปรากฏที่ OneDrive โปรดสังเกตสัญลักษณ์สถานะของไฟล์ 

 

 

 หากมีสถานะ หมายความว่า ไฟล์อยู่บนระบบ cloud (onedrive) เรียบร้อยแล้ว  สามารถ
ท าการลบไฟล์จากต้นทาง (Google Drive) ทิ้งได้ โดยไฟล์ที่ลบจาก google drive แล้ว จะยังไม่
โดนลบทันที ไฟล์จะไปอยู่ที่เมนู trash (บนการใช้งาน google drive บน browser)  ซึ่งผู้ใช้จะยัง
สามารถกู้ข้อมูลกลับมาคืนได้ แต่หากต้องการลบออกจากพ้ืนที่เก็บข้อมูล ต้องลบไฟล์ทีเ่มนู trash 
ด้วย  

  



 
 
 

 หากไฟล์มีสถานะ  หมายความว่า กระบวนการ transfer ข้อมูลยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ยังไม่
สามารถท าการลบไฟล์จากต้นทางท้ิงได้ บางครั้งกระบวนการ transfer ค้างหรือหยุดชะงัก 
ผู้ใช้งานสามารถคลิ้กขวาที่ folder เลือกเมนู “free up space” เพ่ือให้กระบวนการ transfer 
ข้อมูลเริ่มอีกครั้ง และเป็นการคืนที่  Drive : C ด้วย 

  

 
 
 
 



 หากไฟล์มีสถานะ   หมายความว่า มีไฟล์อยู่ที่ C:\Users\XXX\OneDrive - Suranaree University of 

Technology  แล้วสามารถใช้งานไฟล์ได้ตามปกติ แต่ไฟล์ยังไม่ถูก upload ขึ้น cloud (onedrive) 
หากต้องการจัดเก็บข้อมูลไว้บน cloud (onedrive) ทั้งหมด ควรเลือกเมนู “free up space” จะ
เป็นการโยนไฟล์ทั้งหมดขึ้น cloud (onedrive) และเป็นการคืนที่  Drive : C ด้วย 

 
 กรณีที่ท่านมีข้อมูลมากกว่า 1 Tb จะไม่สามารถท าการย้ายข้อมูลทั้งหมดได้ จ าเป็นต้องเลือกบางไฟล์หรือ

โฟลเดอร์ เพื่อไม่ให้เกิน 1Tb 
 หากพ้ืนที่ Drive : C เต็มระหว่างการ transfer ข้อมูล ควรยกเลิกการ transfer file ชั่วคราว และเคลีย

พ้ืนที่ Drive : C ตามเอกสาร https://www.nongit.com/blog/disk-cleanup-drive-c.html ประกอบ
กับการใช้เมนู “free up space”  จะท าให้ได้พ้ืนที่ Drive : C กลับมา  จึงค่อยๆ ท าการทยอยย้ายไฟล์ ที
ละน้อย ๆ  หรือต้องไม่มีขนาดใหญ่ไปกว่า พื้นที่ว่างของ Drive : C   
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