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การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือ
ตอบโจทย์



Webometrics เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทาง
วิชาการขนาดใหญ่ วัดจากปริมาณเนื้อหาที่สร้าง
ขึ้น เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน
ทางเว็บไซต์ วัดจากการปรากฏตัวบน
อินเตอร์เน็ต ได้แก่ การแชร์ การเปิด โดยดูจาก
จ านวน Link เว็บไซต์จากภายนอกที่อ้างอิง
จากเว็บไซต์เรา และวัด impact ของเว็บ 
publications นั้นๆ

การวัด Webometrics
2 ครั้ง/ปี คือในช่วงเดือนมกราคม และ 
เดือนกรกฎาคม ของทุกปี

Webometrics
คืออะไร?

Webometrics
คืออะไร?



วัดจากจ านวนเว็บเพจจากเว็บไซต์ท้ังหมดท่ีมี
อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน 

SIZE01หลักเกณฑ์ในการวัด
Webometrics

การจัดอันดับ 
2012(1)-2020 ตัวอย่าง

Domain name : http://www.vru.ac.th
Sub domain : http://ph.vru.ac.th/
Sub directory : http://vru.ac.th/about-vru/ 
คือ โฟเดอร์ที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์ เช่นประวัติ ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ 
ส่วนน้ียิ่งมีเยอะ Ranking ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนใขที่
ก าหนด และข้อส าคัญต้องอยู่ภายในโดเมนเดียวกันจงึจะสามารถ
นับ Webometrics ได้ 



คือ จ านวน Link ที่มีการเชื่อมโยง หรือ
อ้างอิงจากเว็บภายนอกท่ัวโลก เวลาเผยแพร่
ข้อมูลในแหล่งต่างๆ ต้องติดแฮชแทค
เว็บไซต์ ติด Link ของเว็บหน่วยงานไว้ด้วย

Visibility02หลักเกณฑ์ในการวัด
Webometrics

การจัดอันดับ 
2012(1)-2020

คือ จ านวนแฟ้มข้อมูลหรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใต้โดนเมนเดียวกัน 
ต้องเป็นไฟล์ที่เผยแพร่ได้ เช่น Doc PDF 
เขาจะนับจ านวนไฟล์ที่เผยแพร่มีอะไรบ้าง 
ข้อมูลนี้จะมาจากอาจารย์ บุคลากรภายใน
หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ เรามีหน้าท่ีในการ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

Rich File03



คือ จ านวนบทความวิชาการการอ้างอิง
บทความทางวิชาการที่ปรากฏภายในโดเมน
ของมหาวิทยาลัยและสามารถสืบค้นได้ด้วย 
Google Scholar ส่วนนี้คือการอ้างอิงถึง
บทความวิชาการที่เราเผยแพร่ ต้องขอความ
ร่วมมืออาจารย์ภายในคณะน าเอกสารที่มีอยู่
น ามาเผยแพร่

Scholar04หลักเกณฑ์ในการวัด
Webometrics

การจัดอันดับ 
2012(1)-2020



ขั้นตอนการพัฒนา Website 
ส าหรับ Webometrics ของ

มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่สูงขึ้น



ขั้นตอนท่ี 1 สร้าง website ภายใต้ domain ภายใต้ vru.ac.th

START

เว็บไซต์ต้องปรับปรุง
ให้เป็น HTML5 คือ
เปลี่ยนแปลงตาม
รูปแบบการน าเสนอ 
เช่น เปิดในมือถือ 
แทปเลต จอ PC เป็น
ต้น

02

ใช้โปรแกรมช่วย
สร้างเว็บด้วย เช่น 
WordPress ซึ่ง
โปรแกรมส าเร็จรูป
ก็ได้ แต่มีข้อจ ากัด

04

สร้างเว็บเพจ
ของหลักสูตรให้
อยู่ภายใต้
โดเมนเดียวกัน

01

ปรับเว็บไซต์ให้เป็น
ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ จะท าให้ 
Impact  เพิ่มขึ้น

03



ขั้นตอนท่ี 2 สร้าง sitemap ท าโดย www.xml-sitemaps.com หรือโหลดโปรแกรม Xenu
Link Sleuth ให้ใช้ฟรีไม่เกิน 500 page 

ขั้นตอนท่ี 3 สร้าง Search Engine Optimization: SEO คือ บริการฟรีจาก google ทีช่่วย
ในการตรวจสอบและดูแลให้เว็บไซต์ปรากฎในผลการค้นหาของ google การที่จะท าให้เว็บไซตข์อง
เราติดอันดับต้นๆในเว็บเพจ Search Engine Results Page ของ google มีเครื่องมือ ดังนี้

เป็นบ็อตรวบรวมข้อมลูเว็บของ google การรวบรวมข้อมลูเปน็
ขั้นตอนที่ googlebot จะค้นพบหน้าเว็บใหมแ่ละupdate เพ่ือ
เพิ่มลงในดัชนีของ googlebot ท าโดยก าหนด Keyword คือค า 
กลุ่มค าที่จะท าให้เว็บของเราให้ถูกค้นพบ ในค าสั่ง Code : meta 
,title, body 

googlebot
คือ บริการฟรีจาก google ช่วยในการตรวจสอบและดูแลให้
เว็บไซต์ปรากฎในผลการค้นหาของ google รวมถึงเป็นตัวช่วยให้
เข้าใจและปรับปรุงลักษณะของเว็บไซต์ให ้google มองเห็นได้ 
โดยไม่จ าเป็นต้องลงชื่อสมัครใช้ search Console

Google search Console 



ขั้นตอนการขอ Domain Name

1) ประสานงานขอเมนเนมไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยจัดท าบันทึกข้อความระบุ
รายละเอียดชื่อหน่วยงาน ภาษาที่ใช้เขียนเว็บไซต์ กรณีที่ต้องใช้ database ให้ระบุ
ด้วยเพื่อน าไปก าหนด Sever ให้เหมาะสม

2) กรณีที่หน่วยงานจ้างจัดท าและเชา่พื้นที ่Sever ภายนอกมหาวิทยาลยั ให้จัดท า
บันทึกข้อความขอเปลีย่น Domain Name ให้อยู่ภายใต้ vru.ac.th และย้าย
ข้อมูลมาอยู่ใน sever ของมหาวิทยาลัย



ข้อคิด/บทเรียนจากเรื่องเล่า



ข้อคิด/บทเรียนจากเรื่องเล่า

ควรเพิ่มค ำค้นหำในเว็บไซต์
ของคณะ ในทุกเพจเพ่ือให้

เว็บไซต์ของคณะสำธำรณสุข
ศำสตร์ไปปรำกฏ ใน google

ในอันดับต้นๆ

03

02

01
ลงกิจกรรมที่คณะท ำทุกวันเพื่อให้มี

กำรอัพเดทอย่ำงต่อเนื่อง และ
สำมำรถท ำให้ Ranking เพ่ิมขึ้นได้

กำรอัพโหลดไฟล์ภำพกิจกรรม 
หรือภำพประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ 
ให้ใส่ค ำอธิบำยภำพในค ำสั่ง 

alt เพื่อให้ googlebot หำเรำ
ได้ง่ำยข้ึน

04

05

06

ประชำสัมพันธ์ภำพ ข่ำว กิจกรรมของ
คณะในช่องทำงสื่อออนไลน์ เช่น 
Facebook Line ต้องมีกำรติดแฮชแทค
ชื่อคณะ รวมถึง Link เว็บไซต์ของคณะ
ทุกๆ โพสต์

กำรเพิ่มจ ำนวนหน้ำเว็บไซต์ หรือ
เว็บเพจของคณะและหน่วยงำน
ย่อยภำยในคณะให้มีจ ำนวนมำกๆ
ช่วยให้ Ranking เพ่ิมขึ้นได้

กำรเพิ่มจ ำนวนของผลงำนวิชำกำร
โดยกำรเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
คณะให้มีจ ำนวนมำกๆช่วยให้ 
Ranking เพ่ิมขึ้นได้

การพัฒนาเว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์ Webometrics Ranking Web of University จ าเป็นต้องปรับปรุง พัฒนา ข้อมูล ดังนี้



ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor)
1. การศึกษาข้อมูลความรู้ในการพัฒนา
ปรับปรุงเว็บไซต์ของเจ้าหน้าท่ี

1) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ เช่น  ประวัติ  ยุทธศาสตร์ ค่านิยม  โครงสร้าง 
ฯลฯ 

2) ข้อมูลอาจารย์ประจ าคณะ เช่น Curriculum Vitae (CV) ข้อมูลการ
ติดต่อ

3) ข้อมูลหลักสูตร ได้แก่ เนื้อหาหลักสูตรที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
อาจารย์ประจ า/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4) ข้อมูลด้านการวิจัย ได้แก่ เงินสนับสนุนงานวิจัย บทความ ผลงาน
วิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (พร้อมหลักสูตรไฟล์ PDF) ผลงานที่ได้รับ
การอ้างอิง Citation

5) ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ แผนบริการวิชาการ รายงานผลการ
ด าเนินงาน ฯลฯ

6) ข้อมูลระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงิน พัสดุ การจัดซื้อจัด
จ้าง หลักสูตร วิจัย ฯลฯ

2. ความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทุกคนในคณะ 
ในการส่งข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดท าเว็บไซต์ ดังนี้ 



THANK YOU


