
Webometrics 
 

Webometrics คือ อะไร ? 

 
Webometrics มี ชื่ อ เ ต็ ม ว่ า  Webometrics Ranking of World Universities จั ด อั น ดั บ

โดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab เป็นกลุ่มวิจัยสภาวิจัย ณ กรุงแมดดริด ประเทศสเปน ด าเนินการตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2004 (2547) ใช้ชื่อเว็บไซต์ www.webometrics.info เป็นการวัดความสามารถในการผลิตผลงานทาง
วิชาการท่ีเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตโดยมีเป้าหมายดังนี้ 

1. เพ่ือให้เว็บไซต์เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 
2. เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฏตัวบนอินเตอร์เน็ตโดยดูจากจ านวน Link 

จากเว็บไซต์ภายนอกท่ัวโลกที่ท า Link มายังเว็บเพจ หรือวัดผลกระทบการอ้างอิงตามจ านวนของ link ที่
ได้รับจากภายนอก 

3. เป็นดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต web publications และความเป็น open access ของ มหาวิทยาลัย
นั้นๆ 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดอันดับ Webometrics 

 
เพ่ือผลักดันเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งผลิตและเผยแพร่ผลงานสื่อดิจิตอลออนไลน์ หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และติดอันดับเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  
 

ประเมินจากอะไร ? 

การจัดอันดับของ Webometrics จะดูจากทรัพยากรหรือสื่อดิจิตอลออนไลน์ทีน่ าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หลัก
และเว็บไซต์ย่อยภายในมหาวิทยาลัย และน าไปประเมินผลการจัดอันดับ โดยทรัพยากรที่ต้องการตามเกณฑ์การวัดใน
แต่ดังนี้ 
เกณฑ์การวัด ของปี 2013 – ม.ค. 2015 
1. ด้าน Visibility หรือการมองเห็น (50%) 

1.1 Impact (50%) เป็นการให้คะแนนจ านวน Webpage ทั้งหมดของสถาบันที่ได้รับการเชื่อมโยง Link จาก 
เว็บไซต์อ่ืน หรือเรียกว่า Back Link (วัดด้วย Majestic SEO and ahrefs) 
2. ด้าน Activity หรือกิจกรรม (50%) 

2.1 Presence (16.6%) เป็นการให้คะแนนจากปริมาณเนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บของมหาวิทยาลัย วัดจากการ 
จัดท าดัชนีตามเครื่องมือของ Google ทั้งหน้าเว็บเพจแบบ static และ dynamic 
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2.2 Openness (16.6%) เป็นการให้คะแนนจากคลังข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จะนับจ านวนไฟล์ที่เป็น 
pdf, doc, docx, ppt วัดด้วย Google Scholar 

2.3 Excellence (16.6%) เป็นการให้คะแนนจากจ านวนเอกสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยที่ 10% ของเอกสารที่ตีพิมพ์ ต้องได้รับการอ้างอิงใน งาน
ของสาขาของตนเอง ซึ่งวัดจาก Scimago (2003-2010) 
 
เกณฑ์การวัด ก.ค. 2015 – ปัจจุบัน 
- PRESENCE (10%) เป็นการให้คะแนนจากปริมาณเนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บของมหาวิทยาลัย วัดจากการ จัดท าดัชนี
ตามเครื่องมือของ Google ทั้งหน้าเว็บเพจแบบ static และ dynamic ไม่รวมไฟล์ pdf 
- VISIBILITY (50%) เป็นการให้คะแนนจ านวน Webpage ทั้งหมดของสถาบันที่ได้รับการเชื่อมโยง Link จาก 
เว็บไซต์อ่ืน หรือเรียกว่า Back Link (วัดด้วย Majestic SEO and ahrefs) 
- OPENNESS (10%) เป็นการให้คะแนนจากการนับจ านวนไฟล์ PDF ที่เครื่องมือของ Google ตรวจพบ 
- EXCELLENCE (30%) เป็นการให้คะแนนจากจ านวนเอกสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยที่เอกสารที่ตีพิมพ์ ต้องได้รับการอ้างอิงใน งานของสาขาของตนเอง ซึ่ง
วัดจาก Scimago ระยะเวลา (2009-2013) 
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แนวทางการด าเนินงาน Webometrics 
 

แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานคณะ/ส านัก/สถาบัน 

1. การขอพ้ืนที่เพ่ือจัดท าเว็บไซต์หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นคณะ ส านัก สถาบัน สาขา หรือเว็บไซต์ส่วนตัวส าหรับ
อาจารย์ ซึ่งใช้เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน  

2. การจัดท าแผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)  เพ่ืออธิบายถึงโครงสร้างของเว็บไซต์ได้ทั้งหมด  
3. รวบรวม Rich File โดยการประสานงานขอความร่วมมือกับอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่  เพ่ือขอสื่อการเรียนการ

สอน บทความ คู่มือ  และไฟล์ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น งานประกัน กองพัฒนา
นักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ทีห่น่วยงานภายนอก หรือผู้ใช้ต้องการ แล้วด าเนินการใส่
ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเอง 

4. เพ่ิมไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นชนิด PDF 
5. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ หรือข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางโซเชียล เช่น Facebook เพ่ือท าการอ้างอิงเว็บไซต์ของ

หน่วยงานตนเองโดยการวางลิงคข์องเว็บไซต์ หลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อความโดยตรง ตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ ข่าวสด เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเปิดดูรายละเอียดแล้วเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย 

6. สร้าง Blogs บนผู้ให้บริการฟรี เช่น google site เพ่ือน าข่าวไปประชาสัมพันธ์เพ่ือเชื่อมโยงลิงค์มายังเว็บไซต์
ภายในมหาวิทยาลัย 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการแล้วก่อนการประเมิน เช่น แผนผังเว็บไซต์ จ านวนเว็บไซต์ที่อยู่
ภายใต้หน่วยงานของตน จ านวนหน้า หรือ จ านวน Blogs พร้อมทั้ง URL ในการเข้าชมข้อมูลดังกล่าว 

 รอบเดือน มกราคม   ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ช่วงเดือน พฤศจิกายน 

 รอบเดือน กรกฎาคม ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ช่วงเดือน พฤษภาคม 
 

การด าเนินงานของส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ด้านการผลักดัน และส่งเสริมการจัดท าเว็บไซต์ให้ได้ตามเกณฑ์การประเมินของ Webometrics 
 - จัดอบรมแนะแนวทางการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ 
 - จัดหาพ้ืนทีใ่ห้บริการเว็บไซต์  
 - ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าเว็บไซต์ 
 - จัดหาเครื่องมือหรือระบบที่ช่วยในการเข้าถึงเว็บไซต์ 
2. ด้านการสรุปผล และรายงานผล 
 - สรุปผลการด าเนินงานการจัดสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ของคณะ/ส านัก/สถาบัน 
 - ติดตามผลความเคลื่อนไหวการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย 
 - สรุปและรายงานผลความเคลื่อนไหวของการใช้บริการเว็บไซต์ ต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ และผู้บริหารทราบเพ่ือน าไป
บริหารจัดการเว็บไซต์ต่อไป 
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ตารางสรุปการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน คณะ หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า 

สาขาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า 

อาจารย ์

 การขอพ้ืนที่เพ่ือจัดท า
เว็บไซต์ 

   

 การจัดท าแผนผังเว็บไซต์ 
(Sitemap) 

  - 

 ด าเนินการเพ่ิมข้อมูลลง
เว็บไซต์ 
- คู่มือต่าง ๆ 
- ไฟล์ข้อมูลที่เป็นเอกสาร(PDF, 
Word, Excel, PPT) 
- เอกสารเผยแพร่ที่น่าสนใจเช่น
งานประกัน, หลักสูตร 

 
 

 
 

- สื่อการเรียนการ
สอน  
- ใบงาน 
- บทความ 

 เพ่ิมไฟล์เอกสารต่างๆ ที่
เป็นวิชาการบนเว็บไซต์ (PDF) 
- บทความวิชาการ 
- เอกสารงานวิจัย 
- เอกสารวิชาการ 

 
 

 
 

 
 

 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 
หรือข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางโซ
เชียล 

   

 สร้าง Blogs เพ่ือเชื่อมโยง
ลิงค์มายังเว็บไซต์ภายใน
มหาวิทยาลัย 

   

 รายงานผลการด าเนินงาน  - - 

 
 
 
 
 
 



แผนการปฏิบัติงานการพัฒนาเว็บไซต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้ได้ตามเกณฑ์ Webometrics 

 
รอบการประเมินประจ าปีของ Webometrics 

- รอบท่ี 1 เดือนมกราคม 
- รอบท่ี 2 เดือนกรกฎาคม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ก าหนดงานตามแผน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เชิญประชุมคณะกรรมการ
ผู้ดูแลเว็บไซต์เพ่ือวาง
แนวทางจัดท าเว็บไซต์ 

            

จัดโครงการอบรมแนว
ทางการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือ
ติดอันดับ Webometrics 

            

ติดตามผลการด าเนินงาน
การพัฒนาเว็บไซต์ก่อนการ
ถูกประเมินโดย 
Webometrics 

- รอบเดือนมกราคม 
- รอบเดือนกรกฎาคม 

            

ติดตามความเคลื่อนไหว
อันดับเว็บไซต์ 
Webometrics 

            

สรุปและรายงานการผลการ
ด าเนินงานในรอบการ
ประเมินต่อคณะกรรมการ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

            

สรุปและรายงานผลการจัด
อันดับ Webometrics ต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
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แบบติดตามความก้าวหน้า 

การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานให้ติดอันดับ Webometrics 
 

วันที่........../........................./............. 
ชื่อหน่วยงาน........................................................................................................................... .............................. 
ชื่อ-สกุลผู้กรอกข้อมูล...........................................................................หมายเลขติดต่อ....................................... 
 
สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

ตัวช้ีวัด จ านวน 

1. PRESENCE (10%) เป็นการให้คะแนนจากปริมาณเนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บของ
มหาวิทยาลัย วัดจากการ จัดท าดัชนีตามเครื่องมือของ Google ทั้งหน้าเว็บเพจแบบ 
static และ dynamic ไม่รวมไฟล์ pdf 

 

2. VISIBILITY (50%) เป็นการให้คะแนนจ านวน Webpage ทั้งหมดของสถาบันที่ได้รับ
การเชื่อมโยง Link จาก เว็บไซต์อ่ืน หรือเรียกว่า Back Link (วัดด้วย Majestic SEO 
and ahrefs) 

 

3. OPENNESS (10%) เป็นการให้คะแนนจากการนับจ านวนไฟล์ PDF ที่เครื่องมือของ 
Google ตรวจพบ 

 

4. EXCELLENCE (30%) เป็นการให้คะแนนจากจ านวนเอกสารทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์  

 

 

กรุณาใส่ลิงค์ที่อยู่ของไฟล์ Sitemap ส าหรับตรวจสอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อผู้กรอกข้อมูล.................................................................... 
 (.................................................................... ) 

   ต าแหน่ง............................................................................ 
 
หมายเหตุ รายละเอียดผลการด าเนินงานให้อัพโหลดไฟล์ Sitemap ชนิด Html ไว้บนเว็บที่จัดท าและใส่ลิงค์
ส าหรับตรวจสอบไว้ในแบบติดตามนี้ 
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