
ประกาศแจ้งเตือน นักศึกษาปัจจุบัน นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร 

แจ้งเตือน เรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล Google Services 

ตามที่บริษัท Google ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace for 

Education ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ดังตารางด้านล่างน้ี 

นโยบายเดิม นโยบายใหม ่
สถานศึกษา และ ผู้ใชง้านแต่ละบัญชีได้พื้นที่เก็บข้อมูล
แบบไม่จำกัด (Unlimited) 

จำกัดพื้นที่เหลือ 100 TB ต่อสถานศึกษา  
 
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้งานโดยรวม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงต้องจำกัดพื้นที่ต่อ
ผู้ใช้งานแต่ละบัญชีได้ไม่เกิน 10 GB 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอให้ นักศึกษาปัจจุบัน นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร ที่มี 

Account หรือบัญชีผู้ใช้งานของ Google ภายใต้โดเมน @mail.kmutt.ac.th และมีการใช้พื้นที่มากกว่า 10 GB ทำการ

ย้ายข้อมูลออกจาก Google Services ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หากพ้นกำหนดอาจทำให้ระบบไม่สามารถ

ให้บริการได้และส่งผลเสียต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอคงสิทธ์ิในการยกเลิกสิทธ์ิการใช้งาน

ของท่านและลบข้อมูลของท่านออกจากระบบ 

รายละเอียดและข้อแนะนำ 

1. ทำการย้ายข้อมูลจาก Google Service (Drive, Mail, Photo)  ไปยังแหล่งจัดเก็บอ่ืน  

2. สามารถย้ายข้อมูลจาก Google Service ไปยงั Microsoft OneDrive ได้ 

3. พื้นที่เก็บข้อมูลของ Microsoft OneDrive สามารถจัดเก็บได้จำนวน 1 TB ต่อ Account (บัญชีผู้ใช้งาน) 

4. ศึกษาวิธจีัดการไฟล์ในพื้นที่เก็บข้อมูล Google Drive ได้ที่ 

https://support.google.com/drive/answer/6374270 

5. สามารถตรวจสอบพื้นที่และศึกษาคู่มือการย้ายข้อมูลได้ที่ https://cc.kmutt.ac.th/GoogleService.html 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ 

สำนักคอมพิวเตอร์ โทร.02-470-9444 หรือ 111 

E-mail : ccsupport@kmutt.ac.th 

MS Teams : ICT Service Desk For Staff 

Facebook : Computer Center of KMUTT 

https://support.google.com/drive/answer/6374270
https://cc.kmutt.ac.th/GoogleService.html
mailto:ccsupport@kmutt.ac.th


Reminder to KMUTT current students, lecturers and staff members 

Reminder: Google Workspace for Education (Google Service) Storage Policy Changes 

 

Google has announced the changes to their storage policy of Google Workspace for Education 

(Google Service) which will be effective from July 1, 2022 onwards, as shown in the table below.  

Previous Policy New Policy 

Unlimited amount of storage for users of the 
educational institute. 

Limited amount of storage: 100 TB per an 
educational institute 
 
The University must limit the amount of storage 
per user/account to 10 GB to avoid interruption 
of overall usage.  

 

The University, therefore, requests all students, lecturers and staff members who have Google 

account under the domain @mail.kmutt.ac.th and whose storage usage is more than 10 GB to transfer 

their data to a new storage location by June 30, 2022. Failure to do so within the mentioned period 

may result in the inability to provide services of the system and cause a negative effect on the 

University’s operation; the University thus reserves the right to remove your account from the 

system.  

Details and recommendations  

1. Transfer data from Google Service (Drive, Mail, Photo) to a new storage location 

2. Transfer data from Google Service to Microsoft OneDrive 

3. Microsoft OneDrive can store data up to 1 TB per account (user account)  

4. For more information on how to manage files on Google Drive: 

https://support.google.com/drive/answer/6374270 

5. Check the storage availability and learn how to transfer data at 

https://cc.kmutt.ac.th/GoogleService.html 
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For your information and further action. 

Computer Center  Tel 02-470-9444 or 111 

E-mail : ccsupport@kmutt.ac.th 

MS Teams : ICT Service Desk For Staff 

Facebook : Computer Center of KMUTT 

mailto:ccsupport@kmutt.ac.th

