
จดัเตรียมไฟล ์excel : รูปแบบที1่ => รหสันักศึกษา , คะแนน  รูปแบบที2่ => รหสันักศึกษา , เกรด 

Login เขา้ระบบ เลือกรูปแบบไฟล ์excel ทีโ่หลด (ตามขอ้1)

อัพโหลดไฟล ์: ระบุวิชาทีต่อ้งการ Upload  พร้อมแนบไฟล ์excel ใหต้รงกับวิชาทีต่อ้งการ

น าขอ้มูลเขา้สู่ตาราง : ขอ้มูลจากไฟล ์excel ไปเก็บไว้ทีต่าราง เพือ่รอการตรวจสอบขอ้มูล

บันทกึช่วงคะแนน 

ตรวจสอบขอ้มูล: กรณีพบขอ้ผิดพลาดใหแ้ก้ไขไฟล์ excel ใหเ้ร่ิมท าขอ้ 1 กรณีขอ้มูลถูกตอ้งใหท้ าขอ้ 5

เสร็จสมบูรณ ์: ท าการยนืยนัส่งขอ้มูลเขา้สู่ระบบ: ตอ้งกดปุ่มตรวจสอบรหสันักศึกษา และปุ่มตรวจสอบคะแนน/เกรด 
เพือ่ตรวจสอบว่าไม่พบขอ้มูลผิดพลาดถึงจะสามารถกดปุ่มยนืยนัได้

กระบวนการส่งเกรดออนไลน์



A. เตรียมไฟล ์excel : ท่ีสามารถใช้ส่งผลสอบออนไลน์

รปูแบบท่ี 1  รปูแบบคะแนนรวม
1. คอลมัน์ A เป็นรหสันักศึกษา คอลมัน์ B เป็นคะแนนรวม
2.ไม่ใส่นักศึกษาท่ีขาดสอบ 
(ยกเว้นวิชาท่ีนักศึกษาขาดสอบทุกคนให้ใส่ F*)
3.บงัคบัต้องไม่มี Column Header
4.จดัรปูแบบเซลลเ์ป็นข้อความทุกเซลล์
5.รองรบัไฟลเ์ฉพาะนามสกลุ .xlsx เท่านัน้
6.ในไฟลต้์องมีเพียงชีทเดียวเท่านัน้

ไฟล ์excel ผลสอบต้องจดั 2 รปูแบบดงัน้ี

รปูแบบท่ี 2  รปูแบบเกรด
1. คอลมัน์ A เป็นรหสันักศึกษา ซ่ึงจะรบัเฉพาะเกรด 

A,B+,B,C+,C,D+,D,F,F*,S,U เท่านัน้
2.ไม่ใส่นักศึกษาท่ีขาดสอบ 
3.บงัคบัต้องไม่มี Column Header
4.จดัรปูแบบเซลลเ์ป็นข้อความทุกเซลล์
5.รองรบัไฟลเ์ฉพาะนามสกลุ .xlsx เท่านัน้
6.ในไฟลต้์องมีเพียงชีทเดียวเท่านัน้

ตวัอย่างรปูแบบคะแนนรวม ตวัอย่างรปูแบบเกรด
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การ Login เข้าระบบส่งผลสอบออนไลน์
1. ไปท่ี https://ramlink.page.link/grade
2. ใส่อีเมล @ru.ac.th และ รหสัผา่น กดปุ่ ม Login
หมายเหต:ุ ไม่รองรบั Safari กรณุาใช้ Google Chrome เท่านัน้

B. Login เข้าระบบ

https://ramlink.page.link/grade
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Uploadไฟล ์excel มีผล
สอบเป็นคะแนน กดปุ่ มน้ี

Upload ไฟล ์excel มีผลสอบ
เป็นเกรด กดปุ่ มน้ี

Download List150
(ข้อมลูนักศึกษาลงทะเบียน

เรียน)

ปฏิทินการส่งผลสอบ

สถานะขัน้ตอนการท างาน



คลกิเพื่อ Download list150

เลอืกรหสัวชิาทีต่อ้งการ แลว้กด
ปุ่ม Generate

Download List150
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Download List150
กดปุ่ม Generate แลว้จะไดด้งัภาพ

กดปุ่ม Column visibility

ตอ้งการเพยีงรหสันกัศกึษาคอลมัน์
เดยีว จงึกดปุ่ มทุกคอลมัน์ออก 

ยกเวน้นกัศกึษา

กดปุ่ ม  
Download 
excel file

จะไดไ้ฟล์ excel มชีือ่ไฟล์ตามรหสั
วชิาที ่Download



ท าใหต้ามรปูแบบทีก่ าหนด

7

Download List150  เพื่อน ามากรอกผลสอบ
เปิดไฟล์ excel ที ่download จะไดด้งัรปู  อย่าลมื
วา่ตอ้งตดัแถวที ่1 รหสันกัศกึษาออก และกรอก
ผลสอบในคอมลมัน์ B  และจดัท ารปูแบบไฟล์ให้

ถูกตอ้งตามทีร่ะบบก าหนดไว ้

ลบแถวท่ี1 (รหัสนักศึกษาออก)

คอลมัน์ B ให้
กรอกผลสอบ

แบบคะแนนรวม 
หรอื แบบเกรด

รปูแบบท่ี 1  รปูแบบคะแนนรวม
1. คอลมัน์ A เป็นรหสันักศึกษา คอลมัน์ B เป็นคะแนนรวม
2.ไม่ใส่นักศึกษาท่ีขาดสอบ 
(ยกเว้นวิชาท่ีนักศึกษาขาดสอบทกุคนให้ใส่ F*)
3.บงัคบัต้องไม่มี Column Header
4.จดัรปูแบบเซลลเ์ป็นข้อความทกุเซลล์
5.รองรบัไฟลเ์ฉพาะนามสกลุ .xlsx เท่านัน้
6.ในไฟลต้์องมีเพียงชีทเดียวเท่านัน้

รปูแบบท่ี 2  รปูแบบเกรด
1. คอลมัน์ A เป็นรหสันักศึกษา ซ่ึงจะรบัเฉพาะเกรด 

A,B+,B,C+,C,D+,D,F,F*,S,U เท่านัน้
2.ไม่ใส่นักศึกษาท่ีขาดสอบ 
3.บงัคบัต้องไม่มี Column Header
4.จดัรปูแบบเซลลเ์ป็นข้อความทกุเซลล์
5.รองรบัไฟลเ์ฉพาะนามสกลุ .xlsx เท่านัน้
6.ในไฟลต้์องมีเพียงชีทเดียวเท่านัน้
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1. อัพโหลดไฟล ์ : ระบุวิชาทีต่อ้งการ Upload พร้อมแนบไฟล ์excel ใหต้รงกับวิชาทีต่อ้งการ

ไฟล ์excel ถกู upload 
แล้วจากนัน้ให้กดปุ่ ม น า

ข้อมลูเข้าสู่ตาราง

เลอืกไฟล ์excel ใหต้รงกบัรหสัวชิา เลือกไฟลe์xcel 

กดปุ่ มเปิด

ตรวจสอบช่ือไฟล์
excel ว่าถกูต้อง

กดปุ่ ม Upload

วิธีการ Upload ผลสอบแบบคะแนนรวม

วิธีการ Upload แบบคะแนนรวม
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2.น าขอ้มูลเขา้สู่ตาราง                                         3.บันทกึช่วงคะแนน (กรณีผลสอบเป็นคะแนน)

แสดงจ านวนข้อมลูท่ีพบ
ในไฟล ์excel

กดปุ่ มบนัทึกช่วงคะแนน
(กรณีผลสอบบแบบเกรดไม่มี
การก าหนดช่วงคะแนน)

ก าหนดช่วงคะแนนให้
ถกูต้อง

เม่ือช่วงคะแนนถกูต้อง
แล้ว กดปุ่ ม Save

ได้บนัทึกช่วงคะแนนแล้ว

กดปุ่ ม ตรวจสอบข้อมลู

วิธีการ Upload แบบคะแนนรวม
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4. ตรวจสอบข้อมลู : กรณีพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขไฟล ์excel และเร่ิมท าข้อ 1(อพัโหลด) ใหม่ กรณีข้อมลูถกูต้องท าข้อ 5 

กดปุ่ มตรวจสอบรหสันกัศกึษา เพื่อ
ท าการตรวจวา่มรีหสันกัศกึษาซ ้า
กนั หรอื ไมม่ใีน list150 หรอืไม่

กดปุ่ มตรวจสอบคะแนนเพื่อท า
การตรวจสอบวา่มคีะแนนสอบที่
ไมอ่ยู่ในชว่งทีก่ าหนดหรอืไม่

1.ตรวจสอบรหสันักศึกษา (คอลมัน์ A ในไฟล ์excel)
1.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของรหสันกัศกึษา เชน่ รหสันกัศกึษาไมค่รบ 10 หลงั หรอืมอีกัขระอื่น

ทีไ่มใ่ชต่วัเลข เป็นตน้ 
1.2 ตรวจสอบรหสันกัศกึษาซ ้า คอื มรีหสันกัศกึษาเดยีวกนัมากวา่ 1 รหสัหรอืไม่
1.3 ตรวจสอบรหสันกัศกึษาทีส่อบผา่น e-testing แลว้ : กรณีทีน่กัศกึษามกีารสอบดว้ยระบบ 

e-testing และไดผ้ลสอบทีไ่มใ่ช ่F นกัศกึษาจะไมม่สีทิธสิอบใหมไ่ด ้ โดยจะไมม่ชีือ่ใน List150 ดว้ย
1.4 ตรวจสอบการลงทะเบยีนเรยีน : ตรวจสอบรหสันกัศกึษาวา่มกีารลงทะเบยีนเรยีน หรอืมรีหสั

ใน List150 หรอืไม่

2.ตรวจสอบคะแนน (คอลมัน์ B ในไฟล ์excel)
2.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของชว่งคะแนนตามทีแ่จง้ไว ้: ตรวจสอบขอ้มลูคอลมัน์ B ในไฟล์ 

excel วา่เป็นคะแนนทีอ่ยู่ในชว่งคะแนนตามทีไ่ดร้ะบไุวห้รอืไม่
2.2 ตรวจสอบรปูแบบคะแนนเป็นตวัเลข  กรณีทีส่ง่ผลสอบเป็นแบบคะแนน ระบบจะตรวจสอบ

วา่ คอลมัน์ B เป็นตวัเลขหรอืไม ่ เนื่องจากบางครัง้อาจเกดิความผดิพลาด ป้อน อกัขระ O (โอ) 
แทนเลข 0 (ศนุย์) เป็นตน้

การตรวจสอบความ
ถกูต้องข้อมูล
แบง่เป็น 2 ส่วน
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เมือ่กดปุ่ ม ตรวจสอบคะแนน จะแสดงรหสันกัศกึษาที่
มปัีญหาคะแนนไมอ่ยู่ในชว่งคะแนนทีก่ าหนดไว ้ดงันัน้
ตอ้งตรวจสอบและแกไ้ขในไฟล์ excel ใหถู้กตอ้ง

เมือ่กดปุ่ มตรวจสอบรหสั
นกัศกึษา จะแสดง รหสั
นกัศกึษาทีม่ปัีญหา เชน่ มี
รหสัซ ้า ดงันัน้ตอ้งตรวจสอบ
และแกไ้ขในไฟล์ excel ให้
ถูกตอ้ง

ตวัอย่างข้อมูลท่ี
อพัโหลดแบบ
คะแนนรวม

-รหสั 560403841 ซ ้า
-รหสั564038041 มี
คะแนนมากวา่คะแนน

เตม็

กดปุ่ ม Downlod pdf 
file รายงานขอ้ผดิพลาด

ในแต่ละกรณี

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดตามทีร่ะบบ
แจง้จนครบทุกกรณี แลว้จงึท า
การ Upload ไฟลใ์หม่ ท า
จนกวา่จะไม่พบขอ้ผดิพลาด 

4. ตรวจสอบข้อมลู : กรณีพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขไฟล ์excel และเร่ิมท าข้อ 1(อพัโหลด) ใหม่ กรณีข้อมลูถกูต้องท าข้อ 5 

กดปุ่ ม Downlod pdf 
file รายงานขอ้ผดิพลาด

ในแต่ละกรณี

ตวัอยา่งรายงานรหสั
นกัศกึษาทีม่ปัีญหา
เกีย่วกบัคะแนน



5.เสรจ็สมบรูณ์ : ท าการยืนยนัส่งข้อมลูเข้าสู่ระบบ (เม่ือส่งข้อมลูแล้วจะไม่สามารถแก้ไขท าใหม่ได้)

เมือ่กดปุ่ มตรวจสอบรหสันกัศกึษาแลว้ไมพ่บขอ้ผดิพลาดระบบจะ
แสดงเปอรเ์ซน็ต์ความถูกตอ้งของการตรวจสอบรหสันกัศกึษาเป็น 
100% จากนัน้ใหก้ดปุ่ มตรวจสอบคะแนนต่อไป

สามารถกดปุ่ ม รายงานบนัทกึคะแนนรวม ซึง่จะแสดงขอ้มลูที่ได้
อพัโหลด เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งกอ่นทีจ่ะยนืยนัยนัคะแนน

เมือ่กดปุ่ มตรวจสอบคะแนนแลว้ ไมพ่บขอ้ผดิพลาด  ระบบจะ
แสดงเปอรเ์ซน็ต์ความถูตอ้งของการตรวจสอบคะแนนเป็น 100%
แลว้  ปุ่ มยนืยนัสง่คะแนนจะActive ทนัที

วิธีการ Upload แบบคะแนนรวม
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คลกิชอ่ง ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบแลว้
ถูกตอ้ง  จากนัน้กดปุ่ มยนืยนัสง่คะแนน
(การยืนยนัส่งคะแนนสามารถท าได้

คร ัง้เดียวเท่านัน้ )

ตรวจสอบขอ้มลูว่า
ถกูตอ้งครบถว้นอีกครัง้
ก่อนยืนยนัสง่คะแนน

5.เสรจ็สมบรูณ์ : ท าการยืนยนัส่งข้อมลูเข้าสู่ระบบ

เมือ่กดปุ่ มยนืยนัสง่คะแนนจะแสดง
รายละเอยีดของการสง่ผลสอบ 

เสรจ็ส้ินขัน้ตอนการส่งผลสอบแบบ
คะแนน

วิธีการ Upload แบบคะแนนรวม
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1. อัพโหลดไฟล ์ : ระบุวิชาทีต่อ้งการ Upload พร้อมแนบไฟล ์excel ใหต้รงกับวิชาทีต่อ้งการ  

เลือกไฟล ์excel ให้ตรงกบัรหสัวิชา

เลือกไฟลe์xcel 

กดปุ่ มเปิด

ตรวจสอบช่ือไฟล์
excel ว่าถกูต้อง

กดปุ่ ม Upload

วิธีการ Upload แบบเกรด



ไฟล ์excel ถกู upload แล้วจากนัน้
ให้กดปุ่ ม น าข้อมลูเข้าสู่ตาราง

15

2.น าขอ้มูลเขา้สู่ตาราง                                                                                                         

แสดงจ านวนข้อมลูท่ีพบ
ในไฟล ์excel

กดปุ่ มตรวจสอบข้อมลู

วิธีการ Upload แบบเกรด
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3. ตรวจสอบข้อมูล : กรณีพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขไฟล ์excel และเร่ิมท าข้อ 1(อพัโหลด) ใหม่ กรณีข้อมูลถกูต้องท าข้อ 4 

กดปุ่ มตรวจสอบรหสันกัศกึษา เพื่อ
ท าการตรวจวา่มรีหสันกัศกึษาซ ้า
กนั หรอื ไมม่ใีน list150 หรอืไม่

กดปุ่ มตรวจสอบคะแนนเพื่อท า
การตรวจสอบวา่มคีะแนนสอบที่
ไมอ่ยู่ในชว่งทีก่ าหนดหรอืไม่

เมือ่กดปุ่ มตรวจสอบรหสันกัศกึษา 
จะแสดง รหสันกัศกึษาทีม่ปัีญหา 
เชน่ รหสัไมค่รบ ไมพ่บรหสั
ลงทะเบยีนเรยีน เป็นตน้ดงันัน้ตอ้ง
ตรวจสอบและแกไ้ขในไฟล์ excel 
ใหถู้กตอ้ง

เมือ่กดปุ่ ม ตรวจสอบคะแนน
จะแสดงรหสันกัศกึษาทีม่ ี
ปัญหาของเกรด ดงันัน้ตอ้ง
ตรวจสอบและแกไ้ขในไฟล์ 
excel ใหถู้กตอ้ง

เปิดไฟล์ excel ตรวจสอบ
และแกไ้ขใหถู้กตอ้ง แลว้จงึ
กลบัมาท าการ upload file 
ใหม่

ตวัอย่างไฟล์ทีพ่บปัญหาเกีย่วกบัรหสันกัศกึษา

ตรวจสอบรหสัทีม่ ี
ปัญหาเกีย่วกบัเกรด
และแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

เมือ่แกไ้ขเสรจ็แลว้ กดปุ่ ม 
upload file ใหม่

Download pfd file 
ของ error

วิธีการ Upload แบบเกรด
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3. ตรวจสอบข้อมูล : กรณีพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขไฟล ์excel และเร่ิมท าข้อ 1(อพัโหลด) ใหม่ กรณีข้อมูลถกูต้องท าข้อ 4 วิธีการ Upload แบบเกรด

ตวัอยา่ง file download ทีเ่กดิจาก
การตรวจสอบรหสันกัศกึษา

ตวัอยา่ง file download ทีเ่กดิจาก
การตรวจสอบเกรด



4.เสรจ็สมบูรณ์ : ท าการยืนยนัส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ (เม่ือส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขท าใหม่ได้)

เมื่อกดปุ่มตรวจสอบรหสันกัศกึษาแลว้ไม่พบขอ้ผดิพลาด
ระบบจะแสดงเปอรเ์ซน็ตค์วามถูกตอ้งของการตรวจสอบ
รหสันกัศกึษาเป็น 100% จากนัน้ใหก้ดปุ่มตรวจสอบ
คะแนนต่อไป

เมื่อกดปุ่มตรวจสอบคะแนนแลว้ ไม่พบขอ้ผดิพลาด  
ระบบจะแสดงเปอรเ์ซน็ตค์วามถูตอ้งของการ
ตรวจสอบคะแนนเป็น 100% แลว้  ปุ่มยนืยนัส่ง
คะแนนจะActive ทนัที

สามารถกดปุ่ม รายงานขอ้มลูส่งเกรด ซึง่จะแสดงขอ้มลูที่
ไดอ้พัโหลด เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนทีจ่ะยนืยนัยงั
คะแนน

วิธีการ Upload แบบเกรด
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เมื่อมั่นใจแลว้ ใหก้ดปุ่ มยืนยนัสง่เกรด 
(การยนืยนัส่งคะแนนสามารถท าไดค้รัง้เดยีวเท่าน้ัน
กรุณาตรวจสอบขอ้มูลจนม่ันใจก่อนกดปุ่มยนืยนั)

กดปุ่ มรายงานขอ้มลูสส่ง
เกรด เพ่ือตรวจสอบความ

ถกูตอ้งครบถว้นอีกครัง้กอ่น
ยืนยนัสง่เกรด

5.เสรจ็สมบรูณ์ : ท าการยืนยนัส่งข้อมลูเข้าสู่ระบบ

คลกิยืนยนั
การตรวจสอบ

วิธีการ Upload แบบเกรด
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5.เสรจ็สมบรูณ์ : ท าการยืนยนัส่งข้อมลูเข้าสู่ระบบ

เมื่อยนืยนัเกรดแลว้ จะแสดง
รายละเอยีดวชิา วนัเวลาทีส่่งเกรด 
และจ านวนนกัศกึษาที ่upload
เสรจ็ส้ินขัน้ตอนการส่งเกรด

วิธีการ Upload แบบเกรด


