
การติดตั้ง Moodle 2.2.1  
  ในการติดตั้งโปรแกรมส าหรับท าระบบ e-learning  โดยใช้ Moodle นั้น มีส่วนที่จ าเป็นจะต้อง
เตรียมดังต่อไปนี้ อันแรกก็คือพ้ืนที่ส าหรับเก็บเว็บ หรือเครื่องแม่ข่ายที่ท าเป็น Web Server หากไม่ติดตั้ง
เครื่องแม่ข่ายเองให้ท าการขอพ้ืนที่ส าหรับจัดท าเว็บส่วนตัวก็ได้กรณีนี้ ขอใช้พื้นที่ส าหรับติดตั้งระบบนี้ไว้ที่
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~learn  อีกอันที่ต้องเตรียมก็คือ ชื่อผู้ใช้ ฐานข้อมูล ที่มสีิทธิ์ในการใช้
งาน ฐานข้อมูล ในที่นี้ขอมีชื่อผู้ใช้เป็นชื่อ learn มีสิทธิ์ในใช้ ฐานข้อมูล ชื่อ learnbase เป็นต้น สรุปก็คือเรา
จะต้องมี Username กับ Password ส าหรับเข้าใช้งาน 2 แห่งคือ  
  ๑. Username กับ Password ส าหรับเข้าใช้งานเครื่อง Web Server  
  ๒. Username กับ Password  ส าหรับเข้าใช้งาน ฐานข้อมูล (Database Server) 
  เมื่อเตรียมความพร้อมได้ตามต้องการแล้วให้ท าการ download ไฟล์ของ Moodle ส าหรับติดตั้งได้ที่ 
www.moodle.org   ก็เลือก Download เอา Version ที่เราต้องการใช้ แนะน าให้ดูที่ใหม่ที่สุด น ามาเก็บไว้ที่
เครื่องของเราก่อน ในที่นี้จะใช้ version 2.2.1+ ความต้องการของระบบคือ: PHP 5.3.2, MySQL 5.0.25 
จากนั้นท าการแตกไฟล์ 

 

ขั้นตอนต่อไปให้ท าการ Remote ไปที่เครื่อง Web Server ด้วยชื่อที่เราได้ท าการขอใช้ไว้จากการเตรียมการ
เบื้องต้นขอใช้ด้วยชื่อ learn  

 

  

 

 

 

 



จากนั้นใหน้ าไฟล์ทีแตกแล้วไปเก็บยัง Public_html ได้เลย วิธีนี้จะช้าเพราะต้องเสียเวลาในการ Upload ไฟล์จากเครื่องของเราไป
ยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ก็รอจนกว่าการ Upload จะเสร็จ 

 

เมื่อท าการส่ง(Upload) ทั้งหมดข้ึนไปไว้ยัง Web server เสร็จ จากนั้นให้ใช้โปรแกรม Internet Explorer 
(IE) เปิดชื่อเว็บตามที่ขอใช้ไว้คือ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~learn จะได้หน้าต่างส าหรับติดตั้ง 
Moodle ดังนี้หากไม่ได้แสดงว่าไฟล์ที่ Upload ขึ้นไปนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์หรือขาดหายไป  หลังจากได้
หน้าต่าง Installation มาก็เลือก ภาษา ตามต้องการ เลือกภาษาเป็น Thai(th) จากนั้นเลือก ต่อไป 

 

ท่านอาจจะได้หน้าต่างไม่พึงประสงค์ หรืออาจจะพบ error หลายอัน การท างานย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดา 

 



ให้ย้อนกลับไป Install ด้วย ภาษาอังกฤษก่อน เพ่ือต้องการทราบ Error ที่จะเกิดขึ้นครับ 

 

เมื่อทราบปัญหาการติดตั้ง จากรายงานของโปรแกรม ก็ต้องตามแก้ปัญหากัน เป็นที่ทราบกันแล้วว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ ก าลังติดตั้ง Moodle นั้น เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังนั้นการแก่ปัญหาจึงต้องแก้ท่ีเครื่อง
แม่ข่าย วิธีการแก้ไขปัญหานี้ก็ให้ไป login ที ่webserver ด้วยชื่อของเราเองคือ learn เสร็จแล้วสร้างไฟล์ชื่อ 
config.php ด้วยค าสั่ง nano config.php แล้ว copy code นี้ใส่ลงไปจากนั้นบันทึก 

 

เสร็จแล้วกลับไปใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) เปิดชื่อเว็บ
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~learn จากนั้นเลือก ต่อไป 

 

 



เลือกขั้นตอนต่อไป จะเห็นว่าทดลองติดตั้งด้วยภาษาอังกฤษ ติดตั้งได้ครับแต่เมื่อติดตั้งแล้วมียังพบปัญหา ซ่ึง
โปรแกรมแจ้งว่าปัญหานี้เกิดจากเครื่องแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการตามความต้องการของแกรมได้ การ
แก้ปัญหานี้จ าเป็นต้องอาศัย admin หรือผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

 

วิธีการแก้อันนี้คือจะต้อง login เข้าเครื่อง Web server เป็น root แล้วใช้ค าสั่ง  
    sudo apt-get install php5-curl   
     sudo apt-get install php5-xmlrpc 
                               sudo apt-get install php5-intl 
    sudo apt-get install Unicode และ dpkg -s unicode 
 เสร็จแล้ว restart apche2 แล้วลองเรียกเว็บใหม่ครับ 

 

ส่วนใหญ่จะแสดงสถานะ OK ก็ยังมีติดที่ Unicode วิธีแก้ เข้าไปแก้ท่ี phpMyAdmin โดยการ ligon ด้วย 
root ของ phpMyAdmin ผู้ใชงานทั่วไปไม่สามารถแก้ไขได้ 

 



จะได้หน้าต่าง phpMyAdmin ที่ localhost ให้เลือก SQL ที่หน้าต่าง RUN SQL query/queries on server 
“localhost” ให้พิมพ์ ALTER DATABASE mydatabasename charset=utf8; ตรง mydatabasename 
ให้เปลี่ยนเป็น database ของเราครับ เช่น ALTER DATABASE learnbase charset=utf8; จากนั้นเลือก ลง
มือ 

 

จากนั้นให้เข้าเวบติดตั้งใหม่ 

 

คราวนี้สถานะเป็น OK ทั้งหมด จากนั้นให้เลือก Continue จะได้หน้าต่างรายงานการติดตั้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ประมาณว่าไม่มีปัญหาการติดตั้ง Success จากนั้นเลือก  Continue 

 

 

 

 



ต่อจากนั้นจะได้หน้าต่างส าหรับป้อนรายละเอียดส าหรับผู้ดูและระบบครับ 

 

เสร็จแล้วเลือก Update profile หน้านี้ ผ่านยากเหมือนกัน ข้อสังเกต การตั้ง password มีข้อก าหนดเยอะ 
เหมือนกัน จ าเป็นจะต้องมตัีวอักษรพิมพ์ใหญ่ ส าเร็จ 
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