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การลงทะเบียนเรียนใหผูเรียน (Enrol user) 

การนํา Account ผูเรียนลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ทําได 2 วิธี คือ 

1. การ Enrol users เปนรายบุคคล 
2. การ Enrol users ดวย Enrolment Key 

วิธีท่ี 1  การ Enrol users เปนรายบุคคล 

1. Login เขาระบบในฐานะอาจารยผูสอน 
2. เขาไปทีร่ายวิชาที่ตองการ Enrol users  

 

       หรือ คลิกที่เมนู My Courses เลือกรายวิชาที่ตองการ 

 

3. คลิกที่เมนู users หรือ สมาชิก  > Enrolled users  อยูที่บล็อค การจัดการระบบ 
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4. จากน้ัน จะเขามาสูระบบการจัดการ Enrolled users และคลิกที่ปุม Enrol users ดานขวาบน 

 

5. จากน้ัน จะปรากฏหนาตาง Enrol users  > ดําเนินการคนหาดวยชื่อ ผูเรียน ที่ชอง Search 
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6. กดปุม Search แลวจะปรากฏ users แสดงในรายการ จากน้ันในสวนของ Assign roles เลือก 
นักเรียน และกดที่ปุม Enrol users เพื่อเพิ่ม Account 

 

7. เมื่อเพิ่มเขาไปแลว ปุม Enroll จะหายไป  จากน้ันคลิกที่ปุม Finish enrolling users 
เสร็จสิ้นการนําเขาผูเรียน Account 
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8. เห็นไดวา Account ที่เพิ่มเขาไป จะปรากฏเพิ่มเติมเขามา 

 

9. หากตองการลบทิ้ง ใหคลิกที่ icon กากบาท ดานขวาของ user น้ันๆ และยืนยันการลบ user 
(* เน่ืองจาก user ที่เพิ่มในตัวอยางน้ี เปนอาจารยผูสอน ดังน้ัน จึงปรากฏ 2 สถานะ เปน  นักเรียน X  
ผูสรางรายวิชา) 

วิธีท่ี 2  การ Enroll users ดวย Enrolment Key 

 การ Enroll users ดวย Enrolment Key คือ อาจารยผูสอนจะกําหนดรหัสผานในการ Enroll users 
ไวที่รายวิชาน้ันๆ เมื่อนักศึกษาเขาเรียนคร้ังแรก จะตองกรอกรหัสผานของอาจารย เพื่อเปนการลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาน้ันๆ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. เขาไปที่เมนู user หรือ สมาชิก > Enrolled users > Enrolment methods 
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2. คลิกที่ icon รูปตา ของ Self enrolment (นักเรียน) เพื่อเปดการทํางาน 

 

3. เมื่อเปดการใชงานแลว สีตัวอักษรของ Self enrolment (นักเรียน) จะเขมขึ้น 

 

และมเีมนู Self enrolment (นักเรียน) เพิ่มขึ้นจากเดิม 

 

 

4. จากน้ัน คลิกที่เมนู Self enrolment (นักเรียน) เพื่อกําหนดรหัสผานในการ Enrol users 
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5. ใหกําหนดรายละเอียดตางๆ ตามที่ตองการ แตสวนสําคัญที่ตองกําหนด คือ  
- Custom instance name  : ชื่อ 
- Enrolment key  : รหัสในการ Enrol users 
- Default assigned role : คามาตรฐานของ user เลือก  “นักเรียน” 

 

6. เมื่อกรอกขอมูล และต้ังคาตางๆเสร็จแลว ใหคลิกที่ปุม  
7. จากน้ัน เมื่อผูเรียน Login เขาระบบใชงาน 
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8. เลือกหมวดหมูประเภทรายวิชา 

 

9. เลือกรายวิชา 
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10. ใหผูเรียนปอนรหัสผานในการ Enrol users ที่ผูสอนเปนผูกําหนด ในชอง Enrolment key  
แลวคลิกที่ปุม Enrol me 

 

 

11. เสร็จสิ้นการ Enrol users ดวยนักศึกษา และสามารถเขาเรียนรายวิชาดังกลาวไดทันที 
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และเมื่อผูสอนทําการตรวจสอบ user ที่อยูในรายวิชา จะเห็นไดวา นักศึกษา ที่ทําการ Enrol users 
มีรายชื่อปรากฏอยูในรายวิชาเรียบรอยแลว 

 

 หากตองการลบผูเรียนออกจากรายวิชา ใหคลิกที่ Icon กากบาท  จากน้ัน ใหยืนยันการลบ โดย
คลิกที่ปุม ข้ันตอนตอไป 
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