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เอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาและส่งเสริ มการศึกษาทางไกล : โครงการย่อยอบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
“กิจกรรมการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสร้ างเว็บไซต์ได้ ง่ายด้ วยจูมล่า (Joomla)” วันที่ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2558

แนวทางการดาเนินการเพื่อจัดอันดับเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานใน Webometrics Ranking
โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Webometrics Ranking คืออะไร
Webometrics Ranking of World Universities หรือ Ranking Web of World Universities จัดทาโดย
Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัด The Center for Scientific Information and
Documentation (CINDOC) สถาบันวิจัยแห่งชาติ (Spanish National Research Council – CSIC) ณ กรุง แมดด
ริด ประเทศสเปน (http://www.webometrics.info)
จุดมุ่งหมายของการจัดอันดับคือ
 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงหน้าเว็บที่เป็นเนื้อหาทางวิชาการ สนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงเอกสารวิชาการแบบ
เปิด (Open Access) ซึ่งให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ ที่จะทาให้เกิดการเพิ่มการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมโลก
อันประกอบด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยคิดค้นหรือพัฒนาขึ้นมา ใช้วิธีวัด
และจัดอันดับจากสิ่งพิมพ์ ผลงานวิชาการ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารประกอบการสอน
ทางการบริหาร
 ให้บริการข้อมูลจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อใช้ในการพิจารณาประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
สาหรับมหาวิทยาลัยอื่น สาหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
 เผยแพร่การจัดอันดับที่เป็นอิสระและโปร่งใส ตามหลักการทางจริยธรรมและทางวิชาการ โดยวิธีและผล
ของการจัดอันดับที่ได้ไม่ขึ้นกับปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการประเมินเว็บไซต์ในด้านการออกแบบ ความยาก/ง่าย ความสะดวกในการใช้งาน รวมถึง
ความนิยมจากจานวนผู้เปิดเว็บไซต์ แต่เป็นการวัดจากปริมาณ มูลค่า และความถูกต้องของเนื้อหา เพื่อบ่ง ชี้ถึง
ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย ด้วยการพิจารณาจากการดาเนินการและผลลัพธ์ที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาที่สาคัญของ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบของเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ท้ายที่สุดคือการจัดอันดับนี้จะเป็นกระจกเงาของมหาวิทยาลัย ในทศวรรษที่สองของศตวรรษที่ 21 เว็บเป็น
กุญแจสาคัญสาหรับอนาคตของมหาวิทยาลัย เป็นเครืองมือสื่อสารสาคัญที่สุดในงานด้านวิชาการ เป็นช่องทางใน
อนาคตสาหรับการเรียนทางไกลจากภายนอกของมหาวิทยาลัย เป็นเวทีเปิดสาหรับการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึง
เป็นตู้โชว์สากลเพื่อดึงดูดเงินทุน บุคลากรที่มีความสามารถและทรัพยากรต่าง ๆ เข้ามายังมหาวิทยาลัย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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รูปแบบหรือปัจจัยที่ใช้ในการจัดอันดับ
ประกอบด้วย 2 ส่วนในการจัดคือ IMPACT หรือการมีอยู่ของเว็บ (Visibility) และ Activity หรือกิจกรรม
ที่เกิดบนหน้าเว็บ มีรายละเอียดดังนี้
1. Visibility/IMPACT : วัดคุณค่าหรือคุณภาพของเว็บ ค่านาหนัก 50%
เป็ น การวั ด ผลจากคุ ณ ภาพของเนื้ อ หาของเว็ บ เพจ ใช้ วิ ธี วั ด ผ่ า น “ประชามติ เ สมื อ น (Virtual
referendum)” โดยการนับสิงค์เชื่อมโยงจากภายนอกมายังเว็บเพจภายในเว็บโดเมนของมหาวิทยาลัย
การเชื่องโยงเหล่ านั้ น จะแสดงถึงชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลั ย ประสิ ทธิภ าพด้านวิช าการ มูล ค่าของ
เอกสาร/ข่าวสาร และประโยชน์ของการบริการที่ได้นาเสนอในเว็บเพจของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ของ
นักพัฒนาเว็บจากทั่วทุกมุมโลก ข้อมูลการเชื่ อมโยงลิงค์จะถูกเก็บรวบรวมจากผู้ ให้บริการ 2 รายคือ :
Majestic SEO (http://www.mafesticseo.com) และ ahrefs (http://ahrefs.com)
2. Activity: วัดกิจกรรมที่มีอยู่บนหน้าเว็บ ค่านาหนัก 50%
o PRESENCE (1/3). จานวนหน้าเว็บเพจภายใต้เว็บโดเมนหลั ก โดเมนย่อย และไดเร็กทอรี่ย่อย
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย นับหรือทาดัชนีจากผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด (Google)
เป็นการนับเว็บเพจทุกหน้า รวมถึงไฟล์เอกสารทุกรูปแบบ ทั้งเพจแบบ static และ dynamic
ในที่นี้ ไม่นับรวมถึงโดเมนอื่นที่เพิ่มเติมจากโดเมนหลักที่ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นโดเมนของ
มหาวิทยาลัย
o OPENNESS (1/3). เพื่อวัดการเป็นแหล่งเก็บข้อมูลและเอกสารด้านการวิจัยของโลก โดยการ
นับจานวนไฟล์เอกสารประเภท rich files เช่น pdf doc docx และ ppt เป็นต้น และถูก
ทาดัชนี หรืออ้างอิงจาก Google Scholar (http://scholar.google.com) ไฟล์ทั้งหมดต้องมี
รูปแบบที่ถูกต้อง รวมถึงสัมพันธ์กับส่วนขยายชื่อไฟล์ (file extension) เช่น ถ้าเป็นเอกสารใน
รูปแบบ Adobe Acrobat จะต้องมีส่วนขยาย ชื่อไฟล์เป็น .pdf ขอบเขตการนับจะอยู่ในข้อมูล
ย้อนหลัง 5 ปี
o EXCELLENCE (1/3). วารสารด้านวิชาการที่ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการที่มี่ค่า impact สูง
จะมีน้าหนักในการจัดอันดับที่สูง คัดเลือกเฉพาะวารสารที่มีคุณภาพดี พิจารณาจากวารสารที่
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ถูกการอ้างอิงโดยวารสารวิชาการสาขาเดียวกันไม่น้อยกว่า 10% ข้อมูลที่ใช้การวัดผลนี้ได้รับ
การสนับสนุนจากผู้ให้บริการข้อมูล Scimago group (http://www.scimagoir.com) โดยมี
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยมากกว่า 5,200 มหาวิทยาลัย (ระหว่าง ค.ศ. 2003 ถึง ค.ศ.2010)

การเสนอแนะหลักในดาเนินการเพื่อจัดอันดับเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานใน
Webometrics Ranking โดยได้สรุปเป็นหัวข้อสาคัญดังต่อไปนี้
1. มีการจัดทาเว็บไซต์ทั้งหมดให้อยู่ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย (institutional domain) คือ โดเมน
rmuti.ac.th โดยให้เน้นการเพิ่มจานวนเนื้อหาที่เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงจากอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บ
หน่วยงาน เว็บกลุ่มกิจกรรม/วิจัย และเว็บไซต์ส่วนบุคคล ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
2. นาเอกสารทางราชการ หรือเอกสารผลงานทางวิชาการที่อยู่ในรูปแบบ rich files (PDF, DOC , PPT ,
PS เป็ น ต้น ) เผยแพร่ บ นเว็บ ไซต์ โดยเน้นการนาไฟล์ เอกสารประเภท rich files ขึ้นนาเสนอหรือ
ให้บริการบนเว็บ เช่น เอกสารการวิจัย เอกสารประกอบการสอน เอกสารประชาสัมพันธ์ รวมถึง
เอกสารด้านบริการและบริหาร เป็นต้น
3. รวบรวมข้อมูล เอกสารการวิจัยและผลงานวิจัย ที่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นผลงานโดยนักวิจัย
ในมหาวิทยาลั ย น าเสนอบนเว็บ ไซต์ด้ านการวิ จัย ของมหาวิ ทยาลั ย หรือกาหนดไว้ ในระเบีย บของ
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน
4. สร้างชุมชนวิจัยในรูปแบบเว็บไซต์ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพื้นที่การเผยแพร่เอกสาร
งานวิจัยเฉพาะกลุ่ม (research group) สนับสนุนให้ทาวิจัยที่มีคุณภาพ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ให้ได้รับการอ้างอิงจากงานวิจัยอื่น
5. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงาน บุ ค ลากร นั ก วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษาควรใช้ ที่ อ ยู่ อี เ มล์ @rmuti.ac.th
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของการนาเข้าสู่การเปิดเว็บไซต์
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ของมหาวิทยาลัย เช่น ระบุอีเมล์ในเอกสารด้านการวิจัย เอกสารวิชาการ หรือเอกสารอื่นที่บุคคลหรื อ
หน่วยงานอื่นนาไปอ้างอิง
6. ส่งเสริมให้จัดทาเนื้อหาของเว็บเพจที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยจัดทาหรือปรับปรุงเว็บให้มีเนื้อหาที่มี
คุณภาพ และสามารถเข้าใจได้ในระดับนานาชาติ หรือมีเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น
7. ดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีมาตราฐานมากขึ้น
8. แต่งตั้งคณะกรรม กาหนดผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินติดตามงานด้านการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนีง้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการได้ดาเนินการจัดทารายละเอียดข้อเสนอแนะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดอันดับใน Webometrics Ranking ดังตาราง
ที่ 1.1 ข้ อ เสนอแนะและการด าเนิ น การเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ รองรั บ การจั ด อั น ดั บ ใน
Webometrics Ranking

ตารางที่ 1.1 ข้อเสนอแนะและการดาเนินการเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดอันดับใน
Webometrica Ranking
ข้อเสนอแนะและการดาเนินการ

ผู้เกี่ยวข้อง

1. มีการจัดทาเว็บไซต์ทังหมดให้อยู่ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย (institutional
ทุกหน่วยงาน
domain) คือ โดเมน rmuti.ac.th
บุคลากร
- ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือหน่วยงาน นักศึกษา
ย่อยควรมีเว็บที่มีเนื้อหาของหน่วยงานย่อยนั้นที่เป็นส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สวส.
หลัก โดยในเว็บไซต์ประกอบด้วยเนื้อหาพื้นฐานที่เป็นภาพลักษณ์ของหน่วยงาน เช่น
ประวัติ วิสัยทัศน์ ภาระกิจ พันธกิจ โครงสร้าง เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว
บน
เว็บไซต์ควรมีการนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับสารสนเทศ ข่าวสาร กิจกรรม ผลการ
ดาเนินงาน หรืออื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นตามเวลา
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เอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาและส่งเสริ มการศึกษาทางไกล : โครงการย่อยอบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
“กิจกรรมการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสร้ างเว็บไซต์ได้ ง่ายด้ วยจูมล่า (Joomla)” วันที่ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2558

- บุคลากร เช่น อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ควรจั ดทาเว็บ โซต์ส่ ว นบุ คคลเพื่อนาเสนอข้อมูล ข่าวสารส่ ว นบุคคล หรือข้อมูล ที่
ตนเองสนใจ รวมถึงลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหรือเว็บไซต์ที่ตนเองสนใจ
- สวส. ได้จัดเตรียมพื้นที่บนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลัยสาหรับรองรับการ
จัดทาเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ส่วนบุคคลไว้แล้ว
- สวส. ดาเนินการส่งเสริมและฝึกอบรมการจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์
ส่วนบุคคล
2. นาเอกสารทางราชการ หรือเอกสารผลงานทางวิชาการที่อยู่ในรูปแบบ rich files
ทุกหน่วยงาน
(PDF, DOC , PPT , PS เป็นต้น) เผยแพร่บนเว็บไซต์
บุคลากร
- หน่ ว ยงานน าเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารงานประกันคุณภาพ นักศึกษา
การศึกษาโครงการ ผลการดาเนินงาน คู่มือการปฏิบัติ งาน เป็นต้น นาเสนอ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น การดาวน์โหลด
รวมถึงอาจจะได้รับการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น
- อาจารย์นาเอกสารประกอบการเสนอเผยแพร่ให้นักศึกษานาไปศึกษานอกเวลา และ
อาจถูกการนาไปอ้างอิงใช้ในสถาบันการศึกษาอื่น
- นักวิจัยนาเอกสารผลการวิจัย เอกสารการตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานของตนและ
เป็ น แหล่ ง อ้ า งอิ ง โดยนั ก วิ จั ย ภายนอก รวมถึ ง สามารถน าเอกสารงานวิ จั ย จาก
หน่วยงานอื่นเสนอบนเว็บไซต์ของตนเองได้ ทั้งนี้ต้องไม่มีผลกระทบด้านลิขสิทธิ์
- นักศึกษา โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา นารายงาน ผลงานการวิจัย โครงการ หรือ
เอกสารที่ตนเองสนใจนาเสนอบนเว็บไซต์ส่วนบุคคล
ข้อเสนอแนะและการดาเนินการ
3. รวบรวมข้อมูล เอกสารการวิจัยและผลงานวิจัยที่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัย โดย
นักวิจัยในมหาวิทยาลัย นาเสนอบนเว็บไซต์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
- สวพ. ดาเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจากนักวิจัย เช่น เล่มรายงาน
การวิจัยให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเสนอเป็นข้อกาหนดที่นักวิจัยต้องส่ง
รายงานการวิจัยเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ผู้เกี่ยวข้อง
สวพ.
บุคลากร
นักศึกษา
สวส.
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- กบค. รวบรวมเอกสารผลงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่อยู่ ในรูปแบบไฟล์
อิเล็ กทรอนิ กส์ หรื อกาหนดไว้ในระเบียบของมหาวิท ยาลั ยว่าต้ องแปลงและส่ ง
เอกสารรายงานในลักษณะไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
- สวพ. และ กบค. รวบรวมเอกสารการวิจัยและเอกสารผลงานที่อยู่ในรูปแบบเล่ ม
รายงานให้ สวส. เพื่อดาเนินการแปลงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (http://ir.rmuti.ac.th) รวบรวมไว้สาหรับ
การสืบค้นและอ้างอิงเอกสารวิชาการและเอกสารงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย หรือ
เปิดให้เข้าถึงได้จากเครื อข่ายนอกมหาวิทยาลั ย เพื่อเพิ่มปริมาณการอ้างอิง จาก
ภายนอก
4. สร้างชุมชนวิจัยในรูปแบบเว็บไซต์ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพื้นที่การ
สวพ.
เผยแพร่ เ อกสารงานวิ จั ย เฉพาะกลุ่ ม (research group) โดยการน าเสนอกิ จ กรรม หน่วยงาน
ผลงานและเอกสารวิชาการ ให้หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรือกลุ่มวิจัยอื่นได้สืบค้น นักวิจัย, กบค.
และเชื่อมโยงมายังเอกสารเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งรวบรวมลิงค์ของเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้อง แสดงไว้บนเว็บไซต์ของชุมชนวิจัยเหล่านั้น เช่น ลิงค์งานประชุมวิช าการ
สมาคมทางวิชาชีพ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการจัดทาเว็บไซต์งานประชุม และคงเว็บไซต์ไว้ให้นาน
ที่สุด
- นักวิจัยจัดทาเว็บไซต์ของส่วนบุคคลหรือเว็บไซต์กลุ่มวิจัย
5. หน่วยงาน บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาควรใช้ที่อยู่อีเมล์ @rmuti.ac.th ซึ่งเป็นที่ ทุกหน่วยงาน
อยู่อีเมล์ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงาน
บุคลากร
ภายนอก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของการนาเข้าสู่การเปิดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น
นักวิจัย
ระบุอีเมล์ในเอกสารด้านการวิจัย เอกสารวิชาการ หรือเอกสารอื่นที่บุคคลหรือ
นักศึกษา
หน่วยงานอื่นนาไปอ้างอิง
- ทุกหน่วยงานสามารถมีอีเมล์กลางสาหรับติดต่อสื่อสารของหน่วยงานได้ โดยขอรับ
อีเมล์หน่วยงานได้ที่ สวส.
- บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา ได้รับอีเมล์ส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ เมื่อดาเนินการ
ลงทะเบียนขอรับบัญชีสมาชิกอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะและการดาเนินการ

ผู้เกี่ยวข้อง
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6. มีการจัดทาเนือหาของเว็บเพจที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึน เพื่อเพิ่มโอกาสของการค้นหา
การอ่าน และการอ้างอิงจากต่างประเทศมากขึ้น โดยอาจเน้นเฉพาะส่วนของเว็บเพจที่มี
เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงน้อย เช่น หน้าเพจที่แสดงข้อมูลของหน่วยงาน เป็นต้น รวมถึงเนื้อหา
ในเว็บเพจควรเป็นทางการ สมบูรณ์และมีคุณภาพ
7. ดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานมากขึน เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นพบจากการสืบค้น
ของ Search Engine
- การตั้งขื่อเว็บเพจ เนื้อหาบนเว็บไซต์ ทั้งหน้าเว็บและเอกสาร ควรเป็นภาษาอังกฤษ
และสื่อความหมาย
- ควรทา descriptive meta-tags ของเว็บเพจให้เป็นทางการ และสื่อความหมาย เช่น
การตั้งชื่อเพจ (page title) คาสาคัญ (keyword) หรือข้อมูลอื่นเกี่ยวกับเว็บไซต์
- เพิ่มโค้ด HTML ในเว็บเพจให้ง่ายต่อการค้นหาของระบบบริการค้นข้อมูล (search
engine) หรือโค้ดสาหรับ Google Scholar
- ควรจัดทาเว็บเพจเป็น rich file ด้วยนอกเหนือจากหน้าเว็บเพจแบบ HTML โดยบันทึก
ไฟล์ pdf หรือ doc หรือ อื่นๆ นอกจากนั้น ควรจัดทาเว็บรวบรวมข้อมูล (web
repositories) อื่นๆ เช่น วิดีโอ บทสัมภาษณ์ สไลด์นาเสนอ ภาพกราฟิก
ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่ายต่าง ๆ เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงการใช้ Flash , Java , JavaScript , Deep nested directories , ฐานข้อมูล
หรือการสร้างเว็บเพจแบบเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ (dynamic page)
- ใช้บริการเว็บจัดเก็บและนับสถิติการเข้าถึงเว็บเพจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งควร
ตรวจสอบและวิเคราะห์สถิติการเข้าใช้เว็บ หน้าเว็บยอดนิยมที่ถูกเรียกใช้บ่อย คือสาคัญ
(keywords) ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลจากเพื่อนาเข้ามายังเว็บภายในมหาวิทยาลัย
- ไม่ใช้วิธีการปรับปรุงด้วยเว็บไซต์ด้วยการแทนที่เว็บไซต์ใหม่ทับเว็บไซต์เดิม หรือต้องมี
สาเนาเว็บไซต์เดิมไว้สาหรับการอ้างอิงตาแหน่งเอกสารบนเว็บไซต์เดิม หรือไม่ควร
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งของหน้าเว็บเพจสาคัญหรือตาแหน่งเอกสาร
- หมั่นตรวจสอบปริมาณการลิงค์เว็บเพจของมหาวิทยาลัยจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานประเภทเดียวกันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค รวมทั้งการจัดทาสารบัญเว็บ
(web directories)

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน
สวส.
บุคลากร
นักศึกษา
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หน้า 8

“กิจกรรมการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสร้ างเว็บไซต์ได้ ง่ายด้ วยจูมล่า (Joomla)” วันที่ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2558

สรุปแนวทางการดาเนินงานเพื่อจัดอันดับเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานใน Webometrics Ranking
1. กาหนดให้หน่วยงานทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทาเว็บไซต์ให้อยู่ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย คือ

rmuti.ac.th โดยเน้นที่เว็บหน่วยงาน งานวิจัย เว็บไซต์บุคคล ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และให้นา
เอกสารทางราชการที่อยู่ในรูปแบบ rich files (PDF, DOC , PPT , PS เป็นต้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น
เอกสารการวิจัย เอกสารประกอบการสอน เอกสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงเอกสารด้านบริการและบริหาร
2. มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างชุมชนวิจัยภายใต้โดเมนมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพื้นที่การเผยแพร่

เอกสารงานวิจัยเฉพาะกลุ่ม (research group) และกาหนดระเบียบ หรือข้อบังคับให้นักวิจัย หรือผู้วิจัยใน
สถาบันต้องดาเนินการนาเสนองานวิจัย เผยแพร่บนเว็บไซต์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
3. หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีมาตราฐานมากขึ้น โดยจัดทาเนื้อหาของเว็บเพจที่

เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยจัดทาหรือปรับปรุงเว็บให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ และสามารถเข้าใจได้ในระดับ
นานาชาติ
4. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาควรใช้ที่อยู่อีเมล์

@rmuti.ac.th ติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของการนาเข้าสู่การเปิด
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
5. ผู้บริหารมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมโดยชัดเจนและเป็นระบบ หรือ มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้ง

คณะกรรมการหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินการแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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