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เรื่องที่จะเรียนรู้ ในการปรับแต่ง Moodle

o การ Login เข้าสู่ระบบหลังเว็บ

o การตั้งค่าโซนเวลาท้องถิ่น

o การตั้งค่าภาษาที่ใช้ในเว็บ

o การตั้งค่าหน้าโฮมเพจ

o รู้จักกับบล๊อค (Blocks) และ ประเภทของบล๊อค

o การเปิดใช้งานบล๊อคส าเร็จรูป

o การก าหนดใหบ้ล๊อคแสดงผลบนหน้าโฮมเพจ

o ทดลองเพิ่มบล๊อคและสร้างบล๊อคใช้งานเอง



การ Login เข้าสู่ระบบหลังเว็บ
การปรับแต่ง moodle นั้น ผู้ดูแลระบบ หรือ Admin จะต้องท าการล็อคอินเข้าระบบหลัง

เว็บก่อน ถึงจะสามารถปรับแต่ง องค์ประกอบต่าง ๆ ของ model ได้ มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี

คลิก Login ที่มุมขวาด้านบน เพื่อท าการเข้าระบบ



ท าการกรอก Username และ Password แล้วกด
ปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบ



แสดงหน้าตา ระบบหลังเว็บ เพื่อท าการปรับแต่งรายละเอียดต่าง ๆ



การตั้งค่าโซนเวลาท้องถิ่น (Time Zone)
การที่จะใช้งานระบบ เพื่อให้เวลาการใช้งานต่าง ๆ ตรงกับเวลาท้องถิ่น ผู้ดูแลระบบจะต้อง

ปรับแต่งโซนเวลาให้ตรงกับเมืองไทยก่อนโดยมีวิธีการท าดังนี้

1.คลิกที่ เมนูรายการของ admin ทางด้านซ้ายมือ 
(Site administration)

2.เลือกเมนู Location



3.เลือกเมนู Location settings เพ่ือเข้าไป
ปรับตั้งค่าโซนเวลา



4. เปลี่ยนโซนเวลาให้เหมือนดังภาพ
Default timezone = UTC+7
Force default timezone = UTC+7
Default country = Thailand
แล้วกดปุ่ม save changes ด้านล่าง



การตั้งค่าภาษาที่ใช้ในเว็บ (Language)
ปกติค่าเริ่มต้นของเว็บ จะตั้งไว้เป็นภาษาอังกฤษ เราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ 

โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ภาษาไทยได้จากเว็บ moodle.org เพื่อน ามาติดตั้งในเว็บของเรา



เลือกภาษาไทยที่ดาวน์โหลด ให้ตรงกับรุ่น
ของ moodle ที่เราติดต้ัง ในที่นี้ผมเลือก
รุ่น 2.4



เลือก Thai แล้วกดดาวน์โหลดไฟล์ th.zip



เมื่อได้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้ว ให้ท าการแตกไฟล์
เพ่ือที่จะน าไปใช้ในการติดตั้งภาษาไทย



ท าการคัดลอกไฟล์ภาษาไทยที่แตกไว้ ไปใส่ในห้องเก็บภาษาของ moodle ซึ่งจะอยู่ที่
C:\xampp\htdocs\moodle\lang



กลับเข้าสู่หน้าเว็บmoodle เพ่ือมาเปลี่ยนภาษา
1. คลิกที่เมนูด้านซ้ายในส่วนของ Site administration 
จากนั้นเลือกในส่วนของ Language
2. เลือก Language packs เพ่ือท าการติดตั้งภาษาไทย



1. เลือก thai (th)

2. กด Install selected language pack



1. เลือกเมนู Language settings
2. เมื่อเข้าสู่หน้า Language stings ให้
เลือก Default language = Thai (th)



1.เลือก Language customization
2. เลือก Thai (th)



เมื่อกลับมาที่หน้า Home ก็จะมีตัวเลือกเปลี่ยนภาษาอยู่มุมบนสุด
ขวามือ ให้เลือก ภาษาไทย หน้าเว็บของเราก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย



การตั้งค่าหน้าโฮมเพจ (Front Page)
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สามารถท าการปรับแต่งหน้าโฮมเพจ หรือหน้าหลักเว็บของเราได้โดย
1. คลิกที่เมนู Front page settings
2. เลือกการตั้งค่าเพื่อเริ่มท าการปรับแต่งรายละเอียดของหน้าเว็บ



หน้าต่างแสดงส่วนที่สามารถ
ปรับแต่งรายละเอียด ตั้งค่า ของ
หน้าโฮมเพจ



การปรับแต่งรายละเอียด ในส่วนของ
การใส่รูปภาพในรายละเอียดหน้าแรก 

1. ท าการสร้างโฟล์เดอรเ์ก็บรูปภาพใน 
C:\xampp\htdocs\moodle\pic

2. น ารูปภาพที่ต้องการใส่ในเว็บ ไปเก็บไว้
ในโฟล์เดอร์ pic (รูปภาพที่ใช้ไม่ควรมี
ขนาดใหญ่เกินไป)
3. คลิกปุ่ม         เพื่อท าการแทรกรูปภาพ



หน้าต่างแสดงรายละเอียดการเพิ่มรูปภาพ
1. ในส่วนของที่อยู่รูป ให้ใส่ชื่อ โฟล์เดอรท์ี่
เก็บภาพ แล้วตามด้วยชื่อภาพ เช่น
pic/LMS.jpg 
2. สามารถปรับแต่งขนาดรูปได้ โดยคลิกที่
เมนู ลักษณะ 
3. เมื่อแทรกรูปภาพและปรับแต่งเสร็จ ให้
กดปุ่ม เพิ่ม
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เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว กลับมาที่
หน้าหลัก ก็จะพบ blocks ที่เราได้ท าการแก้ไขใน
ส่วนของการตั้งค่า Font page settings เมื่อสักครู่นี้



รู้จักกับบล็อค (Blocks)

บล็อค คือกรอบที่ใช้แสดงเนื้อหาต่าง ๆ โดย admin (ผู้ดูแลระบบ) สามารถท าการ เพิ่ม 
ลบ หรือย้ายต าแหน่งการแสดงเนื้อหาของบล็อค บนหน้าเว็บไซต์ ได้ตามต้องการ



Block

Block

Block

Block



ประเภทของบล็อค (Blocks)

บล็อคใน moodle แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1. บล็อคส าเร็จรูป คือ บล็อคที่ได้หลังจากการติดตั้งโปรแกรม moodle สามารถเลือกใช้งานได้ทันที

2. บล็อคที่ผู้ใช้สร้างเอง เป็นบล็อคอิสระที่ใช้ในการเสริมความสามารถของ moodle ซึ่งสามารถ
พัฒนาขึ้นมาใช้งานได้เอง หรือสามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ได้



การเปิดใช้งานบล็อคส าเร็จรูป moodle

การจัดการบล็อคส าเร็จรูปที่ได้หลักจากการ
ติดตั้ง moodle
1. คลิกที่เมนู การจัดการระบบ
2. คลิกเลือก จัดการโมดูล
3. คลิกเลือก บล็อค จากนั้นเลือกเมนูย่อย 
จัดการบล็อค ก็จะเข้าสู่หน้าต่างการจัดการ
บล๊อคที่มีมาให้ในระบบหลังจากที่ติดตั้ง 
moodle เสร็จ 
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หน้าต่าง แสดงการจัดการบล็อค
1. ชื่อบล๊อคที่มีมากับ moodle
2. เปิดปิดการใช้งานบล๊อค
3. ป้องกันการแสดงบล๊อค

1 2 3



การก าหนดให้บล๊อคแสดงผลบนหน้าโฮมเพจ

1. เลือกเมนู Front page settings จากนั้น 
คลิกเลือกเมนูย่อย เริ่มการแก้ไขหน้านี้



แสดงหน้าต่างการแก้ไขหน้า จะสังเกตเห็นว่า 
เราสามารถใช้เมาส์ เลื่อนขยับบล๊อค ไปยัง

ต าแหน่งที่ต้องการได้ ซ้าย ขวา



เมื่อเข้าสู่หน้าต่างการแก้ไข จะมีบล๊อค Add 
ablock ให้เราสามารถเลือกเพ่ิมบล๊อคที่เรา
ต้องการใช้งานได้



เมื่อเลือกแถบ Add จะมบีล๊อคที่ได้หลังจากการ
ติดตั้ง moodle มาให้เราเลือกใช้งานดังรูป



ทดลองเพิ่มบล๊อค “เข้าสูร่ะบบบ” กับ “Online users”



แสดงบล๊อคเข้าสู่ระบบ (Login)

แสดงบล๊อค Online users



การสร้างบล๊อคใช้เอง หรือ การสร้างบล๊อคแบบอิสระ

เราจะท าการสร้างบล๊อคใช้เอง 
โดย เข้าไปที่หน้าแก้ไข จากนั้น
ในส่วนของการเพิ่มบล๊อค ให้
เลือก Add - HTML



เมื่อเพิ่มบล๊อคแบบ HTML มาแล้ว ให้คลิกเลือก
สัญลักษณ์ฟันเฟือง ดังรูป เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการแก้ไข
และปรับแต่ง ในที่นี้ ได้ท าการสร้างบล๊อคให้ออกมาใน
รูปแบบของเมนู
-หน้าแรก
-ข่าวประชาสัมพันธ์
-กระดานสนทนา
-ดาวน์โหลด
-ประวัติผู้จัดท า
**สามารถใส่ link menu หรือรูปภาพ ได้ตามต้องการ
เมื่อก าหนดค่าเรียบร้อยแล้วท าการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง



แสดงบล๊อค ในรูปแบบเมนเมนู ที่เราได้ท า
การสร้างขึ้นเองเม่ือสักครู่


