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นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

2

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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1. หนวยงานสังกัด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซตดวย Word Press ในลักษณะ Multiple Sites
3. บทสรุปผูบ ริหาร
การบริหารจัดการเว็บไซตดวย Word Press ในลักษณะ Multiple Sites ซึ่งเปนซอฟตแวร
Open source ซึ่งเปดโอกาสใหผูพัฒนาที่สนใจสามารถนําโปรแกรมไปใชไดโดยไมเสียคาใชจายและ
พัฒนาซอฟตแวรไดอยางหลากหลาย ชวยทําใหสรางเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็ว และตรงตามความ
ตองการ ซึ่งการจัดทําเว็บไซตในลักษณะ Multiple Sites ชวยลดปญหาดานความปลอดภัย การถูก
โจมตีจ ากผูไมพึง ประสงค ตอเว็บ ไซตภายใตโ ดเมนมหาวิท ยาลัย เนื่องดวยมีก ารจัดการชุดคําสั่ง
(Source code) เพียงชุดเดียวทําใหงายในการจัดการ รวมทั้ง สามารถพัฒนาผูดูแลเว็บ ไซต ให มี
แนวทางและวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสมในการพัฒนาเว็บไซตโดยใชโปรแกรม Word Press ซึ่งทํา
ใหผูดูลแลเว็บไซต ทั้งระดับหนวยงาน สาขาวิชาและเว็บไซตอื่นๆ ภายใตโดเมนมหาวิทยาลัย สามารถ
สรางเว็บไซตดวยตนเองไดอยางสะดวกรวดเร็ว ตรงตามความตองการ และมีประสิทธิภาพในการใช
งานและสงผลดีตอการจัดอันดับ Webometrics Ranking ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มี
อันดับที่สูงขึ้น
4. ที่มาและความสําคัญของผลงาน
การทํางานหรือการติ ดตอสื่อสารขอมูล ในป จ จุบันนั้นจํ าเปนตองใชเ ทคโนโลยีท างดา น
อินเทอรเน็ตเขามามีสวนเกี่ยวของเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร ขอมูลการ
บริการ ขอมูลประชาสัมพันธ ขอมูลสารสนเทศประเภทตางๆ หรือการเขาใชขอมูลขององคกรหรือ
หนวยงานราชการก็เชนกัน ลวนแลวแตอยูในรูปแบบของเว็บไซตกันทั้งสิ้น ซึ่งการพัฒนาเว็บไซตให
สามารถมีความโดดเดนและสามารถนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ก็ถือวาเปนสิ่งหนึ่งที่
ชวยในการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรหรือหนวยงานเชนกัน
ผูที่สามารถจะพัฒนาเว็บไซตไดนั้น นอกจากจะมีความสามารถเฉพาะตัวในการออกแบบทาง
ศิลปะหรือมีความคิดริเริ่มในการสรางสรรคในการพัฒนาเว็บไซตแลวนั้น จะตองมีความรูหรือทักษะ
ทางดานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อสามารถสรางเว็บไซตดวยตนเองได ดังนั้นในการพัฒนา
เว็บไซตขึ้นใชเองนั้นจึงทําใหใชเวลาในการสรางนานปจจุบันจึงไดมีซอฟตแวรสําเร็จรูปจํานวนมากทีใ่ ช
ชวยในการสรางเว็บไซตใหมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งการจัดซื้อซอฟตแวรที่ถูกลิขสิทธิ์นั้น ก็อาจ
ตองใชคาใชจายจํานวนมากเชนกัน ดังนั้นจึงไดมีกลุมซอฟตแวร Open source ซึ่งเปดโอกาสให
ผูพัฒ นาที่ส นใจสามารถนําโปรแกรมไปใชไดโ ดยไมเ สี ยคาใชจายและพัฒ นาซอฟตแวรไ ดอยา ง
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หลากหลาย ชวยทําใหส รางเว็บ ไซตไดสะดวกรวดเร็ว และตรงตามความตองการ โดยหนึ่ง ใน
ซอฟตแวรเหลานั้นคือ Word Press ซึ่งเปนซอฟแวรที่มีความโดดเดนในการนํามาพัฒนาเว็บไซต
บริการทรัพยากรสารสนเทศขององคกรหรือหนวยงานไดเปนอยางดี

5. ประวัติหนวยงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ปจ จุบันมี การบริหารงานตามโครงสราง 3 สวนงาน ไดแก
หอสมุดกลาง ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา
ปรัชญา “สรางสรรคการเรียนรูเ พื่อพัฒนาทองถิ่น ดวยบริการที่เปนเลิศ”
วิสัยทัศน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนองคกรที่ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษา และการใหบริการที่เปนเลิศ ขับเคลือ่ นองคความรู เพือ่ สนับสนุนการเปน
มหาวิทยาลัยพลังแผนดิน
พันธกิจ
1) พัฒนาและสงเสริมการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2) พัฒนาและสงเสริมระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ สําหรับผูบ ริหาร
มหาวิทยาลัย
3) เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาใหมีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษา ทันตอสภาวการณปจจุบัน
4) พัฒนา สงเสริม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส และบริการดวยเทคโนโลยี
สมัยใหม
5) พัฒนาและสงเสริมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย
6) เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการใชภาษา เพื่อตอบสนองบุคลากรในมหาวิทยาลัย
และทองถิ่น
วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการสารนิเทศสําหรับการเรียนการสอน การวิจัย และผลงานทาง
วิชาการ
2) เพื่อพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูดานภาษาในการสื่อสารสูม าตรฐานสากล
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3) เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบเครือขายและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและงานบริการวิชาการ
4) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ
6. วัตถุประสงคและเปาหมายของกระบวนการ
1) เพื่อลดปญหาความปลอดภัย การถูกโจมตีจากผูไมพงึ ประสงคตอเว็บไซตภายใตโดเมน
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อสงเสริมการใชซอฟแวรกลุม Open source ในการบริการทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบเว็บไซต
3) เพื่อพัฒนาผูดูแลเว็บไซตใหไดรับแนวทางและวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสมในการพัฒนา
เว็บไซตโดยใชโปรแกรม Word Press
4) เพื่อพัฒนาผูดูแลเว็บไซตใหสามารถสรางเว็บไซตดวยตนเองไดอยางสะดวกรวดเร็ว ตรงตาม
ความตองการ และมีประสิทธิภาพในการใชงาน
5) เพื่อใหผูพฒ
ั นา/ผูดูแลเว็บไซต มีความรูความเขาใจในการพัฒนาใหตรงตามเกณฑการ
ประเมินการจัดอันดับ Webometrics Ranking
6) เพื่อใหการจัดอันดับ Webometrics Ranking ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มี
อันดับทีส่ ูงขึ้น
7) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูพัฒนา/ผูดแู ลเว็บไซต และสรางเครือขายความรวมมือของ
ผูพัฒนา/ผูดูแลเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
7. กระบวนการ/วิธีดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี (PDCA)
1) P คือ การวางแผน (Plan)
วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นทิศทางการพัฒนาเว็บไซตภายในโดเมนมหาวิทยาลัย (ดานการ
จัดการ ความปลอดภัย การถูกโจมตี ความงายในการใชงาน รูปแบบในการนําเสนอ ผลของ
อันดับ webometrics ranking) นํามาวางแผนการดําเนินงานและจัดทําแผนกลยุทธิ์การ
จัดทําเว็บไซตตามหลักเว็บโอเมตทริกซ เสนอตอผูบริหารสํานักฯ
2) D คือ การลงมือทํา (Do)
3)

1. ศึกษารูปแบบการนําเสนอเว็บไซต และเครื่องมือที่เกี่ยวของในรูปแบบ Multiple
Site เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ โดยดําเนินการศึกษาและทดลองใชเครื่องมือในการ
สรางเว็บไซตแบบ Multiple Site จํานวน 2 เครื่องมือ ซึ่งไดแก Open Scholar และ
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Wordpress Multisite (WPMU DEV) ทดลองในงานการพัฒ นาเว็บ ไซตในรูป แบบ
Multiple Site กับการพัฒนาเว็บไซตระดับวิชาสาขา ตามแผนการดําเนินโครงการพัฒนา
เว็บไซตระดับวิชาสาขาที่ไดกําหนดไว
ในอดีตการจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน/องคกร ภายในมหาวิทยาลัยฯ จะเลือกใช
Joomla ซึ่งเปน Open source ที่สามารถนํามาพัฒนาเปนเว็บไซตได ซึ่งหนวยงาน/องคกร
ที่ตองการจัดทําเว็บไซตจะขอใชพื้นที่บนเครื่องแมขาย (server) ที่ศูนยคอมพิวเตอรฯ ดูแล
และจัดการบริหารพื้นที่เพื่อที่อยูของเว็บไซต ดังนั้นผูดูแลเว็บไซตของหนวยงาน/องคกรนั้น
จะสามารถเขาถึง เครื่องแมขาย (server) ดังกลาวไดตามพื้นเว็บไซตของตนเอง และเมื่อมี
เว็บไซตเพิ่มขึ้นตามหนวยงานหรือภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ จึงทําใหเกิดความเสี่ยงตอความ
มั่นคงของเครื่องแมขาย (server) เนื่องจากผูดูแลเว็บไซตแตละเว็บไซตมีความเขมงวดในการ
รักษาความปลอดภัยอยูในเกณฑที่มีความเสี่ยงมาก ทําใหหลายเว็บไซตผูไมประสงคดีทําการ
วาง script ที่ไมพึง ประสงค ทําใหเ ว็บ ไซตลม และมีผลตอการทํางานของเครื่องแมขาย
(server)
ลัก ษณะการทํ างานของการพัฒ นาเว็ บ ไซต การพัฒ นาเว็บ ไซต 1 เว็บ ไซตจ ะ
ประกอบดวยฐานขอมูล (database) และชุดคําสัง่ (source code) โดยทั้งคูจะถูกวางอยูใน
เครื่องแมขาย (server) เพื่อประมวลผลเปนเว็บไซต โดยผูใชสามารถเรียกใชงานผานโดนเมน
ได เชน abc.sru.ac.th ซึ่งปจจุบันมี open source หลายคายที่สามารถจัดทําเปนเว็บไซตได
เชน joomla, wordpress, Open Scholar เปนตน ซึ่งจะมีสวนจัดการเว็บไซต (back
office) เพื่อใหผูดูแลเว็บไซตสามารถจัดสรางเว็บไซตได โดยไมจําเปนตองมีพื้นฐานทางดาน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ดัง แผนภาพโครงสรางการพัฒ นาเว็บ ไซตโ ดยใช open
source
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ภาพแสดงแผนภาพโครงสรางการพัฒนาเว็บไซตโดยใช Open source
เมื่อมีความตองการในการสรางเว็บไซตภายในองคก รเพิ่มมากขึ้น ผูดูแลเว็บ ไซต
จะตองพัฒนาเว็บไซตใหม 1 เว็บไซตตอ 1 ชุดเว็บไซตที่ประกอบดวยฐานขอมูล (database)
และชุดคําสั่ง (source code) แผนภาพโครงสรางการพัฒนาเว็บไซตหลายๆ เว็บไซต จึงทํา
ใหเ กิดปญหาทั้งดานความปลอดภัย การจัดการพื้นที่ รูป แบบการนําเสนอ ฯลฯ ดังกลาว
ตามมา
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ภาพแสดงแผนภาพโครงสรางการพัฒนาเว็บไซตหลายๆ เว็บไซต
นอกจากปญหาที่กลาวขางตนแลวการจัดทําเว็บไซตยังมีมาตรฐานจัดทําเว็บไซตที่
เรียกวา เว็บโอเมตริกซ (Webometrics Ranking of World University) ซึ่งเปนการจัด
อัน ดับ มหาวิ ท ยาลัย พัฒ นาโดยกลุ ม นั ก วิ จัย ไซเบอรแ ล็บ สภาแหง ชาติส เปน ในวิ ธีก าร
วิเคราะหเชิงปริมาณเกี่ยวกับกระบวนการสรางเนื้อหาบนเว็บไซต ภายใตหลักการที่เชื่อวา
“เว็บ ไซตเ ป นแหล ง เผยแพร ความรูท างวิชาการ (Web Publications)” ไดจัด อันดั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั่ ว โ ล ก แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร ก า ร จั ด อั น ดั บ ผ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต
http://www.webometrics.info ซึ่ง มีการแสดงผลการจัดอันดับ มหาวิท ยาลัยทุกเดือน
มกราคม และเดือนกรกฎาคมของทุกป โดยมีจุดประสงคจัดอันดับเว็บที่มีการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการอิเล็กทรอนิกสและกิจกรรมผานทางอินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนการเขาถึงความรู
อยางเปดกวาง และสงเสริมการเขาถึงความรูทางวิชาการที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัย
จากปญหาขางตนฝายพัฒนาสาระดิจิทัลและสื่อประสม ศูนยคอมพิวเตอรฯ จึงได
วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นทิศทางการพัฒนาเว็บไซตภายในโดเมนมหาวิทยาลัย ทั้งในดานการ
จัดการขอมูล ความปลอดภัย ความงายในการใชงาน รูปแบบในการนําเสนอ ผลของอันดับ
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webometrics ranking นํามาวางแผนการดําเนินงานและจัดทําแผนกลยุท ธก ารจัดทํา
เว็บไซตตามหลักเว็บโอเมตทริกซ เสนอตอผูบริหารสํานักฯ จากนั้นศึกษาเครื่องมือที่เกี่ยวของ
ในรูปแบบ Multiple Site เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ โดยดําเนินการศึกษาและ
ทดลองใชเครื่องมือในการสรางเว็บไซตแบบ Multiple Site จํานวน 2 เครื่องมือ ซึ่งไดแก
Open Scholar และ Wordpress Multisite (WPMU DEV) จากการทดลองในงานการ
พัฒนาเว็บไซตในรูปแบบ Multiple Site จึงไดเลือก Wordpress Multisite (WPMU DEV)
มาพัฒนาเปนเว็บไซตระดับสาขาวิชา ระดับหนวยงาน เว็บไซตประชุมวิชาการ และเว็บไซต
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และกําลังพัฒนาเปนเว็บไซตอาจารยซึ่งจะแลวเสร็จในเดือน
กันยายน 2560 นี้
หลักในการทํางานของ Wordpress Multisite นี้สามารถตอบโจทยไดทั้ง ดานการ
จัดการขอมูล ความปลอดภัย ความงายในการใชงาน รูปแบบในการนําเสนอ ผลของอันดับ
webometrics

ranking โดยการพั ฒ นาเว็ บ ไซต ด ว ย Wordpress

Multisite จะ

ประกอบดวยฐานขอมูล (database) และชุดคําสั่ง (source code) อยางละ 1 ชุด แต
สามารถผลิตเว็บไซตไดมากกวา 1 เว็บไซต ซึ่งทําใหงายตอการจัดการบริหารพื้นที่บนเครื่อง
แมขาย (server) และผูดูแลเว็บไซตหนวยงาน/องคกร ไมตองเขาถึงฐานขอมูล (database)
และชุดคําสั่ง (source code) บนเครื่องแมขาย (server) ดังแผนภาพโครงสรางการพัฒนา
เว็บไซตดวย Wordpress Multisite ซึ่งทําใหลดความเสี่ยงในการจัดการความปลอดภัยได
เปนอยางดี อีกทั้งศูนยคอมพิวเตอรฯ ที่มีผูเชี่ยวชาญจะเปนผูดูแลสวนดังกลาวไดเปนอยางดี
ทั้งนี้ Wordpress มีโครงสรางเว็บไซตเปน Web Technology ที่มีมาตรฐานตามกฎของ
W3C และการทํา Website Optimization หรือการปรับประสิทธิภาพของเว็บไซต ซึ่งมีผล
ตออันดับที่ดีบ นเครื่องมือคนหา หรือ Search Engine ที่ตรงกับการวิเ คราะหผลการจัด
อันดับของ webometrics ranking
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ภาพแสดงแผนภาพโครงสรางการพัฒนาเว็บไซตดวย Wordpress Multisite
2. ออกแบบ Template เว็บไซต โดยวิเคราะหองคประกอบของเว็บไซตจากขอมูล
ที่ตองนําเสนอตามกลุมเปาหมาย ทั้ง ในเว็บไซต ร ะดับ วิชาสาขา ระดับหนวยงาน เว็บ ไซต
ประชุมวิชาการ เว็บไซตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
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ภาพแสดง template เว็บไซตระดับสาขาวิชา
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ภาพแสดง template เว็บไซตระดับหนวยงาน

ภาพแสดง template เว็บไซตงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
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ภาพแสดง template เว็บไซตพิธีพระราชทานปริญญาบัตรราชภัฏเขตภาคใต
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3. จั ดกิจ กรรมวิ พากษ เ ว็บ ไซตร ะดับ สาขาวิช า โดยเชิญ ตัวแทนสาขาวิชา และ
คณะกรรมการพัฒ นาเว็บ ไซตเขารวมการวิพากษ และดําเนินการกิจกรรมวิพากษเว็บไซต
ประชุมวิชาการ โดยนําเสนอรูปแบบตอคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ

ภาพการวิพากษเว็บไซตระดับสาขาวิชาและระดับหนวยงาน
4. ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอเว็บไซตตามที่คณะกรรมการจัดประชุม
วิชาการวิพากษ
5. ดําเนินการติดตั้งระบบบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และทดสอบการใชงาน
6. ดําเนินการจัดทําเว็บไซตระดับสาขา ระดับหนวยงาน เว็บไซตประชุมวิชาการ
เว็บ ไซต พิธีพระราชทานปริญ ญาบัตร ตามแผนที่ได นําเสนอ โดยจัดทําเว็บ ไซต ก วา 80
เว็บไซต
7. จัดอบรมผูดูแลเว็บ ไซตระดับสาขาวิชาและระดับ หนวยงาน เพื่อใหส ามารถ
เผยแพรขอมูลบนเว็บไซตในสังกัดของตนเองได โดยกลุมผูเขาอบรมไดแก อาจารยบุคลากร
และนักศึกษา

15

ภาพการอบรมเว็บไซตระดับสาขาวิชาใหแกอาจารยและบุคลากร
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ภาพการอบรมเว็บไซตระดับสาขาวิชาใหแกนักศึกษาในโครงการ young webmaster

ภาพการอบรมเว็บไซตระดับหนวยงานใหแกบุคลากรผูดูแลเว็บไซตระดับหนวยงาน
4) C คือ การตรวจสอบงาน (Check)
1. ตรวจสอบความถูก ตองของเนื้อหาในเว็บ ไซตใหเ ปนไปตามหลักเว็บ SEO โดย
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหผลเว็บโอเมตทริกซ และติดตามผลการดําเนินงานจากเครื่องมือ
ตางๆ ไดแก Google Page, Google Scholar, Majestic SEO Tools และ Ahrefs SEO
Tools
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2. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาเว็บไซตของคณะ หนวยงานตางๆ ตาม
รายงานความกาวหนาเว็บไซต (web-01) และแบบประเมินตนเองคุณภาพเว็บไซต (web02)
3. รายงานผลการประเมินเว็บไซตเว็บโอเมตทริกซ และรายงานผลการติดตามผลจาก
เครื่องมือตามกลยุทธ ในรูปแบบหนังสือบันทึกขอความเพื่อเสนอตอผูบริหารสํานักฯ
5) A คือ การปรับปรุง แกไข งานใหดีขึ้น (Act)
ในดานการจัดการเครื่องมือในการพัฒ นาเว็บไซต ศูนยคอมพิวเตอรไดดําเนินการ
ปรับ ปรุง plugin ของ wordpress ที่ไดเลือกมาใชโดย update เพื่อใหอยูใน version
ปจจุบัน และในดาน content ของเว็บไซตที่หนวยงานเปนผูรับผิดชอบ ดําเนินการดูผลลัพธ
จากเครื่องมือที่ใชวิเคราะหหรือสถิติในแตละดานตามเกณฑการประเมิน Webometrics
Ranking และรายงานผลพรอมทั้งแนะนําการจัดการ content ที่ถูกตองเปนรายหนวยงาน
8. ผลลัพธและตัวชี้วัดความสําเร็จ 5 ดาน
1) ระบุความรูการคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล
มีการศึกษาและทดลองเครื่องมือที่พัฒนาเว็บไซตในรูปแบบ Multiple Site เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินการ และดําเนินการจัดทําเว็บไซตกวา 80 เว็บไซตและสราง user ของ
ผูดูแลแตล ะหนวยงาน เพื่อใหสามารถจัดการขอมูล บนเว็บ ไซตได พรอมทั้ง จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหกับผูดูแลเว็บไซตทั้งหมด พรอมทั้งมีเว็บไซตกลางในการเผยแพรความรูในการ
จัดทําเว็บไซตใหผูดูแลเว็บไซตศึกษา
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
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2.1 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูพัฒนา/ผูดูแลเว็บไซต และสรางเครือขาย
ความรวมมือของผูพัฒนา/ผูดูแลเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
2.2 จัดกิจกรรมการวิพากษรูปแบบเว็บไซต
2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซตดวย wordpress ทั้งระดับ
หนวยงานและระดับสาขาวิชา และอบรมการใชง านใหตัวแทนนัก ศึก ษา Young
webmaster
2.4 มี เ ว็ บ ไ ซ ต เ พื่ อ เ ป น ศู น ย ก ล า ง ร ว บ ร ว ม ค ว า ม รู ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต
(http://departments.sru.ac.th/) เพื่อใหผูดูแลเว็บไซตไดศึกษาความรูในการพัฒนา
เว็บไซต
2.5 จัดทําไลนก ลุมสําหรับ ผูดูแลเว็บไซตเพื่อแลกเปลี่ยนความรู สอบถามปญหาในการ
พัฒนาเว็บไซต

3) การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูในสถาบัน
3.1 มี เ ว็ บ ไ ซ ต เ พื่ อ เ ป น ศู น ย ก ล า ง ร ว บ ร ว ม ค ว า ม รู ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต
(http://departments.sru.ac.th/) เพื่อใหผูดูแลเว็บไซตไดศึกษาความรูในการพัฒนา
เว็บไซต
3.2 จัดทําไลนก ลุมสําหรับ ผูดูแลเว็บไซตเพื่อแลกเปลี่ยนความรู สอบถามปญหาในการ
พัฒนาเว็บไซต
3.3 มีการรายงานผลการจัดอันดับเว็บไซตตามเกณฑ Webometrics Ranking และมอบ
โลรางวัลใหแกเว็บไซตในอันดับ 1-3 แยกเปนระดับหนวยงานและระดับสาขาวิชา
4) กําหนดแนวปฏิบัติงาน
4.1 ใหหนวยงานภายในมหาวิท ยาลัย มีเว็บไซตเพื่อนําเสนอขอมูล ของหนวยงาน งาน
ประชาสัมพันธ เอกสารตางๆ บนเว็บไซต เพื่อเพิ่มจํานวน page ใหกับมหาวิทยาลัย
ตามหลักเกณฑการจัดอันดับ Webometrics Ranking
4.2 ศูนยคอมพิวเตอรฯ ไดดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติในการดําเนินการขับเคลื่อนอันดั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยวิธีของ Webometrics Ranking of World
University (ราง) (ภาคผนวก ก)
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4.3 ศูนยคอมพิวเตอรฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนดําเนินการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี เพื่อใหผูดูแลเว็บไซตสามารถดําเนิงานทางเว็บไซตไปในทิศทาง
เดียวกัน (ภาคผนวก ข)
4.4 กําหนดใหใส Metadata ใหกับเอกสารดิจิทัล (Digital Content) ในการเผยแพร
งานวิจัย งานวิชาการ ในรูปแบบ Rich Files หรือ Rich Media สําหรับไฟล Acrobat
(PDF) PostScript (PS) MS-Word (Doc, Docx) MS-Powerpoint (ppt) MS-Excel
(xls) ตลอดจนไฟลรูปภาพตาง ๆ เพื่อใชในการสืบคนจาก Search Engine
5) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดี
ยิ่งขึ้น
5.1 มี เ ว็ บ ไ ซ ต เ พื่ อ เ ป น ศู น ย ก ล า ง ร ว บ ร ว ม ค ว า ม รู ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต
(http://departments.sru.ac.th/) เพื่อใหผูดูแลเว็บไซตไดศึกษาความรูในการพัฒนา
เว็บไซต โดยศูนยคอมพิวเตอรฯ จะนําเสนอเทคนิคหรือวิธีการตางๆ ในการจัดทํา
เว็บไซต

ภาพแสดงเว็บไซตศูนยกลางรวบรวมความรูในการพัฒนาเว็บไซต
5.2 จัดทําไลนก ลุมสําหรับ ผูดูแลเว็บไซตเพื่อแลกเปลี่ยนความรู สอบถามปญหาในการ
พัฒนาเว็บไซต
9. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ
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1) ความรวมมือของผูดูแลเว็บไซตในหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการใสขอมูลภายใน
เว็บไซตอยูเสมอ
2) ความเขาใจในหลักการจัดอันดับ Webometrics Ranking ของผูดูแลเว็บไซตระดับ
หนวยงานมีไมเทากัน จึงทําใหการจัดทําเว็บไซตสงผลตอการจัดอันดับไดนอย
3) ไมมแี นวปฏิบัตกิ ารกําหนดแนวปฏิบัติงานในการจัดทําเว็บไซตใหเปนไปตามมาตรฐานการจัด
อันดับ Webometrics Ranking ที่มหาวิทยาลัยเปนผูป ระกาศ เพื่อขับเคลือ่ นอันดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใหอยูในอันดับทีส่ ูงขึ้น
10. ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ
1) มีวิเคราะหปญหาและวางแผนการดําเนินงานและจัดทําแผนกลยุทธการจัดทําเว็บไซตตาม
หลัก Webometrics
2) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูพฒ
ั นา/ผูดูแลเว็บไซต และสรางเครือขายความ
รวมมือของผูพฒ
ั นา/ผูดูแลเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
3) มีการศึกษาและทดลองใชเครือ่ งมือในการสรางเว็บไซตแบบ Multiple Site
11. แนวทางในการพัฒนากระบวนการตอไป
ควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานี โดยวิธีของ Webometrics Ranking of World University เพื่อใหผูดูแลเว็บไซตปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติดังกลาว
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แนวปฏิบัติในการดําเนินการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โดยวิธีของ Webometrics Ranking of World University
เว็บโอเมตริกซ (Webometrics Ranking of World University) เปนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
พัฒนาโดยกลุมนักวิจัยไซเบอรแล็บ สภาแหงชาติสเปน ในวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณเกี่ยวกับกระบวนการ
สรางเนื้อหาบนเว็บ ไซต ภายใตห ลัก การที่เ ชื่อวา “เว็บ ไซตเปนแหลง เผยแพรความรูท างวิชาการ (Web
Publications)” ได จั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว โลกและเผยแพร ก ารจั ด อั น ดั บ ผ า นทางเว็ บ ไซต
http://www.webometrics.info ซึ่งมีการแสดงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทุกเดือนมกราคม และเดือน
กรกฎาคมของทุกป โดยมีจุดประสงคจัดอันดับ เว็บ ที่มีก ารเผยแพรผลงานทางวิชาการอิเ ล็ก ทรอนิกสและ
กิจกรรมผานทางอินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนการเขาถึงความรูอยางเปดกวาง และสงเสริมการเขาถึงความรูทาง
วิชาการที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัย
ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ สํานักวิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศไดวิเคราะห ศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอการจัดอันดับ Webometrics Ranking จึงจัดในการดําเนินการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี โดยวิธีของ Webometrics Ranking of World University ใหแกผูพัฒนา ผูดูแลและ
ผูเกี่ยวของ เพื่อรวมกันขับเคลื่อนในการจัดอันดับ Webometrics ranking ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานีอยูในอันดับที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหการจัดอันดับ Webometrics ranking ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีอยูในอันดับที่
สูงขึ้น
2) เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมใหสามารถเขาถึงแหลงความรูทอี่ ยูในมหาวิทยาลัย
ผานทางอินเทอรเน็ตได
3) เพื่อดําเนินการพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ทั้งโดเมน .sru.ac.th อยาง
ตอเนื่อง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ผูรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการดําเนินการขับเคลือ่ นอันดับเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
2. ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. ผูดูแลเว็บไซตที่ไดรบั มอบหมาย
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4. เจาหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย
อางอิงเกณฑมาตรฐาน
1. PRESENCE (10%) เปนการจัดการปรากฏตัวบนอินเทอรเ น็ต คือจํานวนหนาเว็บ ไซตของ
มหาวิทยาลัยที่นับผานเสิรชเอนจิน (Search Engines) วัดดวย Google
2. IMPACT (50%) จํานวนการอางอิงเว็บ ไซตของมหาวิทยาลัยจากภายนอกที่ลิง ก (Link) มา
มหาวิทยาลัย (วัดดวย Majestice SEO and Ahrefs)
3. OPENNIESS (10%) จํานวนไฟลเอกสาร (.pdf, .doc, .docx, .ppt) ที่นําเสนอบนเว็บไซต
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายใน และอางอิงได นับผานการคนหาขอมูลในสวนของงานวิชาการผานกูเกิล
สกอลา (Google Scholar)
4. EXCELLENCE (30%) จํานวนบทความวิชาการตีพิมพในวารสารนานาชาติ Academic Papers
Published in high impact international Journals
ผูเกี่ยวของและดําเนินการ
1. คณะกรรมการดําเนินการขับเคลือ่ นอันดับเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
2. ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. ผูดูแลเว็บไซตที่ไดรบั มอบหมาย
4. เจาหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย เชน
● ฝายสื่อสารองคกร
● บรรณารักษ/เจาหนาที่งานวิทยานิพนธ/สารนิพนธ หอสมุดกลาง
● เจาหนาที่ทรี่ ับผิดชอบการรวบรวมเอกสารวิทยานิพนธ สารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย
● เจาหนาที่ทรี่ ับผิดชอบการรวบรวมเอกสารวิจัยของสํานักสถาบันวิจัยฯ
วิธีการปฏิบัต/ิ ดําเนินการ
1. เกณฑดา น PRESENCE
กิจกรรม
● ทุกเว็บไซตที่อยูภายใต domain มหาวิทยาลัย ควรอยูภายใต institutional
domain เดียวกัน คือ sru.ac.th
● จัดทําเว็บไซตที่อยูภายในมหาวิทยาลัยให Search Engines สามารถเขาถึงไดงาย โดยใช
เทคนิคการจัดทํา SEO ทั้งในรูป Static Page และ Dynamics Page เพื่อให Robot ของ
Search Engines ไดจัดเก็บเมทาเดตาในฐานขอมูลของ Search Engines
วิธีดําเนินการ
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● นักวิชาการคอมพิวเตอรที่ดูแลเว็บไซตของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายใน กําหนด

Domain Name ทุกเว็บเพจจากเว็บไซตทรี่ ับผิดชอบใหอยูภายใตชื่อโดเมนเนม sru.ac.th
และหากมีเว็บไซตใหมกจ็ ะตองให sub Domain .sru
ผูเกี่ยวของและดําเนินการ
คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
 ประกาศแนวปฏิบัติในการดําเนินการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานี
● สนับสนุนใหบุคลากรใชงานระบบการจัดการความรู (Knowledge Management)
ที่ทางศูนยคอมพิวเตอรจัดทําไวแลวเพือ่ เปนการเผยแพรองคความรู
● มหาวิทยาลัยออกนโยบายการนําเสนอความรูของบุคลากร อาจารย จากการประชุม
การศึกษาดูงาน การปฏิบัติงาน ในระบบจัดการความรู
● หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยตรวจสอบการเผยแพรความรูก ารประชุม การศึกษาดู
งาน การปฏิบัตงิ าน ฯลฯ ของบุคลากรในสังกัด
● บุคลากร อาจารยเผยแพรความรูท ี่ไดจากการประชุม การศึกษาดูงาน การ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ ในระบบการจัดการความรู
ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
● รับผิดชอบดูแล พัฒนา เว็บไซตของมหาวิทยาลัย
● พัฒนา Template ของเว็บไซต มหาวิทยาลัย เว็บไซตหนวยงาน ฯลฯ
● จัดทํา SEO ที่สมบูรณเพือ่ ให Robot ของ Search Engines ไดจัดเก็บเมทาเดตา
ในฐานขอมูลของ Search Engines
● ฝกอบรมวิธีการทํา SEO ใหกับนักวิชาการคอมพิวเตอรผูดูแลเว็บไซต
● พัฒนาเครือ่ งมือและติดตัง้ กับเว็บไซตในการสรางเว็บไซตระดับสาขาวิชา, เว็บไซต
ระดับกอง/ ศูนย, เว็บไซตสวนบุคคล, เว็บไซตกลาง สําหรับงานประชุมวิชาการ
(Academic Websites Portal)
● อบรม แนะนําการใชงานใหแกกลุม ผูใชงานเว็บไซตในการสรางเว็บไซตระดับ
สาขาวิชา, เว็บไซตระดับกอง/ ศูนย, เว็บไซตสวนบุคคล, เว็บไซตกลาง สําหรับงาน
ประชุมวิชาการ (Academic Websites Portal)
● ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบดูแลระบบการจัดการความรู (Knowledge
Management)
● จัดอบรมการใชงานระบบการจัดการความรู (Knowledge Management)
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● ติดตามการใชงานระบบการจัดการความรู (Knowledge Management)
● การเพิม่ จํานวน Content จากทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยทีเกี่ยวของ เชน งาน

●

●
●
●

●

ประชาสัมพันธ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มีโครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซตใหกับโรงเรียน ในเครือขาย
 ศูนยคอมพิวเตอรพฒ
ั นาเครื่องมือและติดตั้งเครื่องมือ
 จัดอบรมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซตใหกับโรงเรียนในเครือขาย
การใสขอมูล blacklink กลับมายังเว็บไซตมหาวิทยาลัย
ศูนยคอมพิวเตอร ติดตาม สรุป ตรวจสอบ สังเกตการณ และจัดทํารายงานสถิติ
จํานวนเว็บเพจทัง้ โดเมนประจําเดือน
ติดตามรวบรวมสรุปผล ตรวจสอบ สังเกตการณ และจัดทํารายงานสถิติจํานวนเว็บ
เพจทั้งโดเมนประจําเดือน สถิติของเว็บไซตในการสรางเว็บไซตระดับสาขาวิชา,
เว็บไซตระดับกอง/ ศูนย, เว็บไซตสวนบุคคล, เว็บไซตกลาง สําหรับงานประชุม
วิชาการ (Academic Websites Portal)
จัดโครงการประกวด/มอบของรางวัล สําหรับหนวยงานทีม่ ีผลการดําเนินงานดีเดน

ผูดูแลเว็บไซตที่ไดรบั มอบหมาย
● หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะ สภาบัน ศูนย สํานัก สาขาวิชา รับผิดชอบ
เว็บไซตหนวยงาน
● ใชเครื่องมือและ Template ตามที่กําหนด
● จัดทํา SEO ที่สมบูรณเพือ่ ให Robot ของ Search Engines ไดจัดเก็บเมทาเดตา
ในฐานขอมูลของ Search Engines
● หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะ สถาบันสํานัก ศูนย สาขาวิชา รับผิดชอบทํา
SEO ในเว็บไซตของหนวยงาน
● หนวยงานเปนผูร ับผิดชอบขอมูลขาวสารเว็บไซตในการสรางเว็บไซตระดับสาขาวิชา,
เว็บไซตระดับกอง/ ศูนย, เว็บไซตสวนบุคคล, เว็บไซตกลาง สําหรับงานประชุม
วิชาการ (Academic Websites Portal)
● นักวิชาการคอมพิวเตอร/ผูดูแลเว็บไซตระดับคณะ หนวยงาน ศูนย สภาบัน สํานัก
กอง รับผิดชอบการเพิ่ม Content ในเว็บไซตทรี่ ับผิดชอบ
เจาหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย / บุคคลที่เกี่ยวของ
● บรรณารักษและผูดูแลระบบคลังขอมูลความเอกสารฯ จากสํานักวิทยบริการฯ ชวย
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●
●
●
●

กําหนดเมทาเดตาในเชิงการอางอิงใหกบั เอกสารดิจิทลั ทีเ่ ผยแพรทางเว็บไซต
คลังขอมูลเอกสาร (IR)
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะ สถาบันสํานัก ศูนย สาขาวิชา รับผิดชอบทํา
SEO ในเว็บไซตของหนวยงาน
ฝายสื่อสารองคกร รับผิดชอบ Content ขาวประชาสัมพันธ ขาวกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ในเว็บไซตมหาวิทยาลัย
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบ Content ขาวประชาสัมพันธ
สวนขาวสารนักศึกษา ในเว็บไซตมหาวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบ Content ขาวประชาสัมพันธ ขาวสารนักศึกษา ใน
เว็บไซตมหาวิทยาลัย

2. เกณฑดา น IMPACT
วิธีดําเนินการ
● พัฒนาคลังขอมูลสถาบัน (IR) เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย วิทยานิพนธ และงานทาง
วิชาการตาง ๆ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส นําเผยแพรผานเว็บไซต
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายใน คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย สาขาวิชา
คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
● มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายใน คณะ สถาบัน ศูนย สํานัก สาขาวิชา ทําหนังสือ
ขอความอนุเคราะหฝ ากลิงกของมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เ ปนเครือขายโดย
นําเอา URL ของมหาวิท ยาลัยและหนวยงานปรากฏบนเว็บไซตของหนวยงาน
ภายนอกที่เปนเครือขาย
● มหาวิทยาลัยจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหฝากลิงกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
● ไมควรใชวิธีเพิ่มจํานวนลิงกแบบผิดวิธี เชน การจางทํา backlink และใหใชกลยุทธ
สงเสริมการ backlink จากเว็บไซตกลุมเปาหมาย และติดตามผลจากเครื่องมือ
Ahrefs SEO และ Majestic SEO
ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
● พัฒนาและติดตัง้ ระบบคลังขอมูลสถาบัน (ir.sru.ac.th)
● จัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบและจัดทําสถิติ Ahrefs SEO
● จัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบและจัดทําสถิติ Majestic SEO
● ติดตั้ง Google analytics สําหรับเว็บไซตมหาวิทยาลัย
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● ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบติดตามผลจากเครื่องมือ Ahrefs SEO และ Majestic

SEO ในภาพรวมของโดเมน sru.ac.th
ผูดูแลเว็บไซตที่ไดรบั มอบหมาย
● คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย กอง สาขาวิชาจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหฝากลิงก
ระหวางหนวยงานหรือเครือขายความรวมมือของแตละหนวยงาน
● คณะ หนวยงาน สํานัก สถาบัน ผูดูแลเว็บไซต ติดตั้ง Google analytics
เจาหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย / บุคคลที่เกี่ยวของ
● บัณฑิตวิทยาลัยนําขอมูลงานวิจัยและงานทางวิชาการตาง ๆ เขาคลังสถาบัน
● สถาบันวิจัย นําขอมูลงานวิจัยและงานทางวิชาการตาง ๆ เขาคลังสถาบัน
● คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย กอง สาขาวิชาจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหฝากลิงก
ระหวางหนวยงานหรือเครือขายความรวมมือของแตละหนวยงาน
● นําเอา URL ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานปรากฏบนเว็บไซตของหนวยงาน
ภายนอกที่เปนเครือขาย
● คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย กอง ตรวจสอบการตอบกลับของ backlink ของเครือขาย
หรือความรวมมือตางๆ ที่รบั ผิดชอบ
● ทุกหนวยงานมีขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน
3. เกณฑดา น OPENNIESS
วิธีดําเนินการ
● จัดทําเอกสารดิจทิ ัล ทัง้ ในรูป Static Page และ Dynamics Page ในรูปของไฟลนามสกุล
pdf doc docx ppt pptx xls xlsx ตลอดจนโพสทสคริปท ไฟลนามสกุล ps เพื่อให robot
ของ Search Engine สามารถเขามาเก็บลงฐานขอมูลของ Search Engine
● สราง Metadata ใหกับเอกสารดิจิทลั (Digital Content) ในการเผยแพรงานวิจัย งาน
วิชาการ ในรูปแบบ Rich Files หรือ Rich Media สําหรับไฟล Acrobat (PDF) PostScript
(PS) MS-Word (Doc, Docx) MS-Powerpoint (ppt) MS-Excel (xls)
● สรางขอมูลบนเว็บไซต คือใหอาจารย นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา มีสวนรวมสราง เขียน
หรือพิมพเผยแพรขอมูลทางวิชาการบนเว็บไซต
● เผยแพรทุกอยางทีเ่ ปนความรูบ นเว็บไซตจะชวยในการเพิ่มจํานวนแฟมขอมูลหรือแหลง
อางอิงของเว็บไซตในการอางอิง
● สนับสนุนใหหนวยงานภายในบุคคลากรของมหาวิทยาลัยใชเมลกลางของมหาวิทยาลัย
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● สนับสนุนใหอาจารย จัดทําเว็บไซตสวนบุคคล
● อบรม/สนับสนุนการใชงาน Google Scholar
● ผลักดันใหอาจารย/บุคลากร มีเว็บไซต เพือ่ นําเสนอเอกสารประกอบการสอนและสื่อการ

สอนใหนักศึกษา และสงเสริมใหนักศึกษาเขามาคนหาและเรียกใชจากเครือขายอินเทอรเน็ต
ภายนอก
คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
● มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการใชอเี มลของมหาวิทยาลัย
ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
● ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบเอกสารทีเ่ ผยแพรบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย จัดทําเอกสารที่

●

●
●
●
●
●
●
●

นําเสนอบนเว็บไซตมหาวิทยาลัย และหนวยงาน ทุกชนิดในรูปแบบไฟลนามสกุล pdf doc
หรือ docx ppt pptx xls xlsx ตลอดจนโพสทสคริปท ไฟลนามสกุล ps
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย สาขาวิชา รับผิดชอบเอกสารที่
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานจัดทําเอกสารที่นําเสนอบนเว็บไซตมหาวิทยาลัย และ
หนวยงาน ทุกชนิดในรูปแบบไฟลนามสกุล pdf doc หรือ docx ppt pptx xls xlsx
ตลอดจนโพสทสคริปท ไฟลนามสกุล ps
ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบจัดทําอีเมลกลางของมหาวิทยาลัย
ศูนยคอมพิวเตอรจัดอบรมการใชงานอีเมลมหาวิทยาลัย
ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบจัดทําระบบฐานขอมูลผูเ ชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานี (SRU Expert Database System) จัดทําคูมือการใชงานและฝกอบรมการใชระบบฯ
คณะ หนวยงาน สนับสนุนใหอาจารยจัดทําเว็บไซตสวนบุคคลและใชระบบฐานขอมูล
ผูเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (SRU Expert Database System)
ศูนยคอมพิวเตอรจัดอบรมการใชงาน Google Scholar Citations Profile
ศูนยคอมพิวเตอรนําเสนอขาวเมื่อมีผูเผยแพรบทความวิชาการ/งานวิจัยของตนเองบน
Google Scholar เพื่อกระตุนการเผยแพรของอาจารย/บุคลากร
ศูนยคอมพิวเตอรติดตามรวบรวมสรุปผล สถิติการเผยแพรบทความวิชาการ/งานวิจัยที่
เผยแพรบน Google Scholar

ผูดูแลเว็บไซตที่ไดรบั มอบหมาย
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● หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย สาขาวิชา รับผิดชอบเอกสารที่
●

●

●

●

เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน
เจาหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย โดยจัดทําเอกสารที่นําเสนอบนเว็บไซตมหาวิทยาลัย และ
หนวยงาน ทุกชนิดในรูปแบบไฟลนามสกุล pdf doc หรือ docx ppt pptx xls xlsx
ตลอดจนโพสทสคริปท ไฟลนามสกุล ps
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย สาขาวิชา รับผิดชอบเอกสารที่
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน จัดทําเอกสารที่นําเสนอบนเว็บไซตมหาวิทยาลัย และ
หนวยงาน ทุกชนิดในรูปแบบไฟลนามสกุล pdf doc หรือ docx ppt pptx xls xlsx
ตลอดจนโพสทสคริปท ไฟลนามสกุล ps
หนวยงานทุกหนวยงานจะตองเผยแพรคูมือการใชงานตางๆ ระเบียบ กฎเกณฑ ระเบียน
ตางๆ รายงานการประชุม รายงานอื่นๆ เปนตน ในรูปแบบของไฟลนามสกุล pdf doc หรือ
docx หรือ ppt pptx และไฟล xls หรือ xlcx บนเว็บไซตหนวยงานของตนเอง
หนวยงานภายใน คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย สาขา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใชงาน
อีเมลกลางของมหาวิทยาลัยในการรับ-สง ติดตอขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ งานทาง
วิชาการ

เจาหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย / บุคคลที่เกี่ยวของ
● อาจารย/บุคลากร เจาของเว็บไซตจะตองปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตอยูเสมอ หรือนําเสนอ
●

●

●
●

●

เอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน ใหเปนปจจุบัน
อาจารยจะตองเผยแพรเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน มัลติมีเดีย เอกสารจากการ
สัมมนาขอมูลทั่วไป เปนตน ในรูปแบบของไฟลนามสกุล pdf doc หรือ docx หรือ ppt
pptx และไฟล xls หรือ xlcx บนเว็บไซตสาขาวิชาและเว็บไซตสวนบุคคล
บุคลากรจะตองเผยแพรรายงานการไปราชการ เอกสารประกอบการปฏิบัตงิ าน เอกสารจาก
การสัมมนาขอมูลทั่วไป ความรูที่ไดจากการทํางาน เปนตน ในรูปแบบของไฟลนามสกุล pdf
doc หรือ docx หรือ ppt pptx และไฟล xls หรือ xlcx บนเว็บไซตหนวยงาน หรือเว็บไซต
สวนบุคคล และระบบการจัดการความรู (Knowledge Management)
ศูนยคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องมือและติดตัง้ กับเว็บไซตระดับบุคคล
อาจารยรับผิดชอบจัดทํา รวบรวมผลงานทางวิชาการ ขอมูลตาง ๆ บนเว็บไซตสวนบุคคล
และระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (SRU Expert Database
System)
อาจารย บุคลากร นักวิจัย หรือนักศึกษา เผยแพรบทความวิชาการ/งานวิจัยของตนเองบน
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Google Scholar โดยใชอีเมลกลางของมหาวิทยาลัย (@sru.ac.th)
4. เกณฑดา น EXCELLENCE
วิธีดําเนินการ
● สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยและงานวิชาที่มีคุณภาพ และนําเสนอผลงาน และตีพมิ พ
วารสารระดับนานาชาติที่มีคา Impact Factor ที่สงู
● ตีพิมพงานวิจัยในวารสารที่เปน e-Journal
● ความรูเกี่ยวกับการตีพมิ พวารสารที่ไมปรากฏใน Beall’s List เปนรายชื่อสํานักพิมพที่มี
แนวโนมวาไมไดดําเนินการเพื่อประโยชนทางวิชาการ และอาจเปนการหลอกลวงเพื่อหา
รายได
● การนับ citation อาจารยที่ทําวิจัยตองเปนชื่อแรก กรณีที่ผวู ิจัยรวมมากกวา 1 คน

คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
● ศูนยคอมพิวเตอรรวมกับสถาบันวิจัย จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับวารสารที่ไมปรากฏใน
Beall’s List
●

ผูดูแลเว็บไซตที่ไดรบั มอบหมาย
● คณะ สาขาวิชา อาจารยรับผิดชอบในการจัดทํางานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพและ
นําเสนอผลงานและตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีคา Impact Factor ที่สงู
● สถาบันวิจัย รับผิดชอบเลือกแหลงตีพิมพที่มีคา Impact Factor สูงที่เหมาะกับงานวิจัย
เจาหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย / บุคคลที่เกี่ยวของ
● สถาบันวิจัย รับผิดชอบนํางานวิจัยตีพมิ พในวารสารทีเ่ ปน e-Journal
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเว็บไซตภายในมหาวิทยาลัย
1. การสรางขอมูลบนเว็บไซตจะทําไดดี จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากคนกลุมใหญ วิธีที่ดีที่สุดคือ ให
บรรดาอาจารย นักวิจัย บุคลากร และนักศึก ษามีสวนรวม ชวยกันสราง เขียน หรือพิมพเผยแพร
ขอ มู ล ทางวิ ช าการบนเว็ บ ไซต มีห น ว ยงานกลางรับ ผิ ด ชอบคู มื อ แนะนํ า ข อมู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
มหาวิทยาลัย หองสมุด ศูนยเอกสาร หรือหนวยงานบริการสารสนเทศ รับผิดชอบการสรางฐานขอมูล
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

ขนาดใหญ ทั้งที่เปนขอมูลบรรณานุกรม และคลังเอกสารฉบับเต็มของสิ่งพิมพ วิทยานิพนธ รายงาน
การวิจัย และ pre-prints ตางๆ และสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดทําเว็บไซตสวนบุคคล
หรือกลุมวิจัย เพื่อจัดเก็บขอมูลผลงานทางวิชาการของตน นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมตางๆ เชน
เปนเจาภาพในการจัดประชุม วิชาการ สมาคมวิชาชีพตางๆ ที่มีการจัดทําวารสารวิชาการแบบ ejournals จะมีสวนเพิ่ม visibility ของเว็บไซตได
เว็บไซตของหนวยงานหรือสถาบันควรไดรับการ link จากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรืออยูใน web
directories ที่เกี่ยวของ ใหตรวจสอบเว็บเพจที่ไมไดรับการ link จากภายนอกดวย สาเหตุอาจเปน
เพราะการออกแบบไมดี ขอมูลไมดี ใชภาษาไมสากล หรือมีคุณภาพต่ํา
เอกสารควรใชภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนสากล โดยเฉพาะหนาหลักของเว็บไซต และเอกสารทางวิชาการ
แมวาการจัดทําเว็บสวนใหญจะใช html แตควรจัดทําเปน rich file formats ดวย โดยเฉพาะ pdf,
doc นอกจากนั้น ควรจัดทํา web repositories อื่ นๆ เชน วิดีโ อ บทสัม ภาษณ สไลดนําเสนอ
ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว ภาพถายตางๆ ซึ่งจะมีประโยชนในระยะยาว
ควรหลีกเลี่ยง Flash, Java, JavaScript, Deep nested directories, ฐานขอมูล หรือการ
ใช dynamic pages มากๆ เนื่องจากอาจทําให robot access ของ search engines คนหาไมพบ
ควรตรวจสอบและวิเคราะหสถิติการเขาใชเว็บ หนาเว็บยอดนิยมที่ถูกเรียกใชบอย หรือ keywords ที่
ใชในการคนหาขอมูลจากเว็บเพจ
ควรมีการจัดเก็บหรือทําสําเนาขอมูลเดิมบนเว็บไซต กอนทําการปรับปรุงทุกครั้ง เพื่อปองกันการสูญ
หายของเว็บเพจ
ควรตั้งชื่อ title หรือ descriptive metatags ของเว็บเพจใหสื่อความหมาย เพื่อเพิ่ม visibility ของ
เว็บ อาจใชมาตรฐานของ Dublin Core เพื่อบรรจุขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน คําสําคัญ หรือขอมูลอื่นๆ
เกี่ยวกับเว็บไซต

ปจจัยที่สงเสริมและสนับสนุนในการจัดอันดับ
1. วิสัยทัศนและนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัย
2. ความรวมมือของบุคลากรในองคกร
1. เว็บทุกระดับตอง ที่เปน ๒ ภาษา
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการเพิม่ จํานวนหนาเว็บเพจ
3. การสนับสนุนใชงานอีเมลมหาวิทยาลัย (@sru.ac.th)
4. สงเสริมใหอาจารยใชระบบบริการจัดการเรียนรู LMS ในการจัดการเรียนการสอน และควรมี
เว็บไซตของอาจารยและบุคลากร
5. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนางานประจําสูง านวิจัย (Routine to Research: R2R)
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6. การเขาใชงานเว็บไซตจากภายนอกมหาวิทยาลัย เชน อาจารยที่ไปนําเสนอผลงานวิจัย, การ
ลงทะเบียนเรียน, การลงทะเบียน กยศ. การขอทุนวิจัย, สงบทความวิจัยผานระบบ
การสอบออนไลน คลิกลิงกจากภายนอกกลับมายังมหาวิทยาลัย เปนตน
3. การสรางแรงจูงใจในรูปของเงินรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณ
4. การมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัย
5. การวิเคราะหและรูถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบ และรูปแบบในการปรับเปลี่ยนเกณฑการจัดอันดับ
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(ราง) แนวปฏิบัติในการดําเนินการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (www.sru.ac.th)
ตัวชี้วัด
1. PRESENCE
วัดจากจํานวนเว็บ
เพจจากเว็บไซต
ทั้งหมดภายใตชื่อ
โดเมนเนมของ
มหาวิทยาลัย
สามารถสืบคนดวย
Search Engines

เปอรเซ็นต
10

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม

วิธีดําเนินการ

1.ทุกเว็บไซตที่อยูภายใต domain
มหาวิทยาลัย ควรอยู
ภายใต institutional
domain เดียวกัน คือ sru.ac.th

1.นักวิชาการคอมพิวเตอรที่ดูแลเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายใน
กําหนด Domain Name ทุกเว็บเพจ
จากเว็บไซตที่รบั ผิดชอบใหอยูภายใตชื่อ
โดเมนเนม sru.ac.th และหากมีเว็บไซต
ใหมกจ็ ะตองให sub Domain .sru

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
1.ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย
2.หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะ สภาบัน
ศูนย สํานัก สาขาวิชา รับผิดชอบเว็บไซต
หนวยงาน
3.ใชเครื่องมือและ Template ตามที่กําหนด

2.จัดทําเว็บไซตที่อยูภายใน
มหาวิทยาลัยให Search Engines
สามารถเขาถึงไดงาย โดยใช
เทคนิคการจัดทํา SEO ทั้งในรูป
Static Page และ Dynamics
Page เพื่อให Robot ของ Search
Engines ไดจัดเก็บเมทาเดตาใน
ฐานขอมูลของ Search Engines

1.จัดทํา SEO ที่สมบูรณเพื่อให Robot 1.ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบฝกอบรมวิธีการทํา
ของ Search Engines ไดจัดเก็บเมทาเด SEO ใหกบั นักวิชาการคอมพิวเตอรผูดูแลเว็บไซต
ตา ในฐานขอมูลของ Search Engines
2.บรรณารักษและผูดูแลระบบคลังขอมูลความ
2.บรรณารักษและผูดูแลระบบคลังขอมูล เอกสารฯ จากสํานักวิทยบริการฯ กําหนดเมทาเด
ความเอกสารฯ จากสํานักวิทยบริการฯ ตาที่จะใชกับเอกสารดิจิทลั
ชวยกําหนดเมทาเดตาในเชิงการอางอิง
3.ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบทํา SEO ใน
ใหกับเอกสารดิจิทลั ที่เผยแพรทาง
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย
เว็บไซตคลังขอมูลเอกสาร (IR)
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ตัวชี้วัด

เปอรเซ็นต

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม

วิธีดําเนินการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

3.นักวิชาการคอมพิวเตอรที่ดูแลเว็บไซต 4.หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน
ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายใน สํานัก ศูนย สาขาวิชา รับผิดชอบทํา SEO ใน
จัดทํา SEO เว็บไซตที่รบั ผิดชอบ
เว็บไซตของหนวยงาน
3.พัฒนาเครื่องมือในการสราง
เว็บไซตระดับสาขาวิชา

1.พัฒนาเครื่องมือและติดตัง้ เว็บไซต
2.จัดอบรมการใชงาน
3.นักศึกษา/อาจารยประจําสาขาวิชา
หรือตัวแทน
4.สาขาวิชาเปนผูร ับผิดชอบขอมูล
ขาวสารเว็บไซตหนวยงาน

1.ศูนยคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องมือและติดตัง้ กับ
เว็บไซตระดับสาขาวิชา
2.ศูนยคอมพิวเตอรจัดอบรมใหอาจารยใน
สาขาวิชา
3.ศูนยคอมพิวเตอรอบรมการใชงานใหตัวแทน
นักศึกษา Young webmaster
4.ศูนยคอมพิวเตอรติดตามรวบรวมสรุปผล สถิติ
ของเว็บไซตสาขาวิชา

4.พัฒนาเครื่องมือในการสราง
เว็บไซตระดับกอง/ ศูนย

1.พัฒนาเครื่องมือและติดตัง้ เว็บไซต
2.จัดอบรมการใชงาน
3.หนวยงานเปนผูร ับผิดชอบขอมูล

1.ศูนยคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องมือและติดตัง้ กับ
เว็บไซตระดับกอง/ ศูนย
2.ศูนยคอมพิวเตอรจัดอบรมใหผรู ับผิดชอบหนอย
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ตัวชี้วัด

เปอรเซ็นต

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม

วิธีดําเนินการ
ขาวสารเว็บไซตหนวยงาน

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
งานเว็บไซตระดับกอง/ ศูนย
3.ศูนยคอมพิวเตอรติดตามรวบรวมสรุปผล สถิติ
ของระดับกอง/ ศูนย
4.หนวยงานเปนผูร ับผิดชอบขอมูลขาวสาร
เว็บไซตหนวยงาน

5.พัฒนาเครื่องมือในการสราง
เว็บไซตระดับบุคคล

*อยูระหวางการพัฒนา
1.พัฒนาเครื่องมือและติดตัง้ เว็บไซต
2.จัดอบรมการใชงาน

1.ศูนยคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องมือและติดตัง้ กับ
เว็บไซตระดับบุคคล
2.ศูนยคอมพิวเตอรจัดอบรมใหกับผูจ ัดทําเว็บไซต
ระดับบุคคล

3.เจาของเว็บไซตสวนบุคคลผูรบั ผิดชอบ
3.ศูนยคอมพิวเตอรติดตามรวบรวมสรุปผล สถิติ
ขอมูลขาวสารเว็บไซต
ของเว็บไซตระดับบุคคล
4.ศูนยคอมพิวเตอรติดตามรวบรวม
สรุปผล สถิติของเว็บไซตระดับบุคคล
6.พัฒนาเครื่องมือในการสราง
เว็บไซตกลาง สําหรับงานประชุม

1.พัฒนาเครื่องมือและติดตัง้ เว็บไซต

1.ศูนยคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องมือและติดตัง้ กับ
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ตัวชี้วัด

เปอรเซ็นต

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม
วิชาการ (Academic Websites
Portal)

วิธีดําเนินการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

2.จัดอบรมการใชงาน

เว็บไซตกลาง สําหรับงานประชุมวิชาการ

3.ศูนยคอมพิวเตอรติดตามรวบรวม
สรุปผล สถิติของเว็บไซต

2.ศูนยคอมพิวเตอรจัดอบรมใหกับผูจ ัดทําเว็บไซต
กลาง สําหรับงานประชุมวิชาการ
3.ศูนยคอมพิวเตอรติดตามรวบรวมสรุปผล สถิติ
ของเว็บไซตสําหรับงานประชุมวิชาการ

7.มีโครงการบริการวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซตใหกับ
โรงเรียน ในเครือขาย

1.ศูนยคอมพิวเตอรตงั้ เสนอแผนฯ ใน
การจัดโครงการ

1.ศูนยคอมพิวเตอรพฒ
ั นาเครื่องมือและติดตั้ง
เครื่องมือ

2.ประชาสัมพันธโรงเรียน/หนวยงานที่
สนใจเขารวม

2.จัดอบรมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต
ใหกับโรงเรียนในเครือขาย

3.พัฒนาเครื่องมือและติดตัง้

3.การใสขอมูล blacklink กลับมายังเว็บไซต
มหาวิทยาลัย

อบรมการใชงานฯ
4.สนับสนุนการใชงานเว็บไซตโรงเรียน
5.ติดตามรวบรวมสรุปผล สถิติของ
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ตัวชี้วัด

เปอรเซ็นต

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม

วิธีดําเนินการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

เว็บไซต

8.เพิ่มจํานวน Content จากทุก
ภาคสวนของมหาวิทยาลัยที
เกี่ยวของ เชน งานประชาสัมพันธ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.ผูดูแลเว็บไซตทุกระดับมีการเพิม่ ขอมูล 1.ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบเว็บไซต
ขาวสาร Content ของทุกภาคสวนใน มหาวิทยาลัย หรือเว็บไซตสํานัก
เว็บไซตทรี่ ับผิดชอบ
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร/ผูดูแลเว็บไซตระดับ
คณะ หนวยงาน ศูนย สภาบัน สํานัก กอง
รับผิดชอบการเพิม่ Content ในเว็บไซตที่
รับผิดชอบ
3.ฝายสื่อสารองคกร รับผิดชอบ Content ขาว
ประชาสัมพันธ ขาวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ใน
เว็บไซตมหาวิทยาลัย
4.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับผิดชอบ Content ขาวประชาสัมพันธ สวน
ขาวสารนักศึกษา ในเว็บไซตมหาวิทยาลัย
5.กองพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบ Content ขาว
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ตัวชี้วัด

เปอรเซ็นต

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม

วิธีดําเนินการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
ประชาสัมพันธ ขาวสารนักศึกษา ในเว็บไซต
มหาวิทยาลัย

9.สนับสนุนใหบุคลากรใชงาน
ระบบการจัดการความรู
(Knowledge Management) ที่
ทางศูนยคอมพิวเตอรจัดทําไวแลว
เพื่อเปนการเผยแพรองคความรู

1.ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบดูแลระบบ 1. มหาวิทยาลัยออกนโยบายการนําเสนอความรู
การจัดการความรู (Knowledge
ของบุคลากร อาจารย จากการประชุม การศึกษา
Management)
ดูงาน การปฏิบัตงิ าน ฯลฯ
2.ศูนยคอมพิวเตอรจัดอบรมการใชงาน
ระบบการจัดการความรู (Knowledge
Management)

2. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยตรวจสอบการ
เผยแพรความรูการประชุม การศึกษาดูงาน การ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ ของบุคลากรในสังกัด

3.ติดตามการใชงานระบบการจัดการ
ความรู (Knowledge Management)

3. บุคลากร อาจารยเผยแพรความรูที่ไดจากการ
ประชุม การศึกษาดูงาน การปฏิบัติงาน ฯลฯ ใน
ระบบการจัดการความรู
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เปอรเซ็นต

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม
10.ติดตาม รายงานผลการ
ดําเนินงานของทุกหนวยงาน

วิธีดําเนินการ
1.ศูนยคอมพิวเตอร ติดตาม สรุป
รายงานผลการดําเนินงานของทุก
หนวยงาน

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
1.ศูนยคอมพิวเตอร ติดตาม สรุป รายงานผลการ
ดําเนินงานของทุกหนวยงาน

2.จัดโครงการประกวด/มอบของรางวัล
สําหรับหนวยงานที่มผี ลการดําเนินงาน
ดีเดน
11.มีการตรวจสอบ สังเกตการณ 1.ศูนยคอมพิวเตอร มีการตรวจสอบ
และจัดทํารายงานสถิติจํานวนเว็บ สังเกตการณ และจัดทํารายงานสถิติ
จํานวนเว็บเพจทัง้ โดเมนประจําเดือน
เพจทั้งโดเมนประจําเดือน

1.ศูนยคอมพิวเตอร มีการตรวจสอบ สังเกตการณ
และจัดทํารายงานสถิติจํานวนเว็บเพจทั้งโดเมน
ประจําเดือน

1.ศูนยคอมพิวเตอรศึกษาเทคโนโลยี
การจําลองภาพเสมือนจริง
จําลองภาพเสมือนจริง
(Augmented Reality: AR) บน (Augmented Reality: AR) การ
ประยุกตใชงานในอนาคต
แผนที่ จะเปนที่นิยมเพิ่มขึ้นหรือให

1.ศูนยคอมพิวเตอรศึกษาเทคโนโลยี การจําลอง
ภาพเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) การ
ประยุกตใชงานในอนาคต

12.แนวโนมใชเทคโนโลยีการ

มีการเพิ่มแผนที่ สถานที่ ในเนื้อหา
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ตัวชี้วัด
2.IMPACT

เปอรเซ็นต

เปอรเซ็นต
10

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม
1.พัฒนาคลังขอมูลสถาบัน (IR)

จํานวนลิงคภายนอก
ที่ลิงคมาเว็บไซต
มหาวิทยาลัย all
external in links
receives from
third parties

(วัดดวย Majestic
SEO and ahrefs)

วิธีดําเนินการ

วิธีดําเนินการ
1.พัฒนาคลังขอมูลสถาบัน (IR) เพื่อ
รวบรวมผลงานวิจัย วิทยานิพนธ และ
งานทางวิชาการตาง ๆ ในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส นําเผยแพรผาน
เว็บไซตมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ภายใน คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย
สาขาวิชา

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
1.ศูนยคอมพิวเตอรพฒ
ั นาและติดตั้งระบบ
คลังขอมูลสถาบัน
2.บัณฑิตวิทยาลัยนําขอมูลงานวิจัยและงานทาง
วิชาการตาง ๆ เขาคลังสถาบัน
3.สถาบันวิจัย นําขอมูลงานวิจัยและงานทาง
วิชาการตาง ๆ เขาคลังสถาบัน

1.มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายใน
1.มหาวิทยาลัยจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห
(backlink) จากภายนอก จะตองมี คณะ สถาบัน ศูนย สํานัก สาขาวิชา ทํา ฝากลิงกกบั มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือหนวยงาน
คุณภาพ และตองมีการคลิกลิงก หนังสือขอความอนุเคราะหฝากลิงกของ ราชการทีเ่ กี่ยวของ
2.การเพิม่ จํานวนลิงกกลับ
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แนวทางปฏิบัติ

เปอรเซ็นต

กิจกรรม
กลับมาดวย

วิธีดําเนินการ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เปน
เครือขายโดยนําเอา URL ของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานปรากฏบน
เว็บไซตของหนวยงานภายนอกทีเ่ ปน
เครือขาย

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
2.คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย กอง สาขาวิชาจัดทํา
หนังสือขอความอนุเคราะหฝากลิงก ระหวาง
หนวยงานหรือเครือขายความรวมมือของแตละ
หนวยงาน
3.นําเอา URL ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ปรากฏบนเว็บไซตของหนวยงานภายนอกทีเ่ ปน
เครือขาย

3.จัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบ 1.Ahrefs SEO เปนเครื่องมือจากบริษัท 1.ศูนยคอมพิวเตอรจัดทํา/เสนอแผนฯ
และจัดทําสถิติ Ahrefs SEO
ไมโครซอฟต เพราะฉะนั้น ซอฟตแวรที่ งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือในการ
ใชงาน เชน Microsoft Office ควรเปน ตรวจสอบและจัดทําสถิติ
ซอฟตแวรลิขสิทธ และควรมีสทิ ธิการใช 2.ศูนยคอมพิวเตอรสรุปผล สถิติตางๆ เสนอ
งานซอฟตแวร (License Software) ผูบริหาร
ของเครื่องมือ Ahrefs SEO ในการ
ตรวจสอบและจัดทําสถิติ
4.จัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบ 1.Majestic SEO มีการเก็บขอมูลทุก 1.ศูนยคอมพิวเตอรจัดทํา/เสนอแผนฯ
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เปอรเซ็นต

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม
และจัดทําสถิติ Majestic SEO

วิธีดําเนินการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

สัปดาห ทุกดาน และเก็บขอมูลคูแขง งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือในการ
เพื่อมาวิเคราะหและเปรียบเทียบ และ ตรวจสอบและจัดทําสถิติ
ควรมีสิทธิการใชงานซอฟตแวร
(License

2.ศูนยคอมพิวเตอรสรุปผล สถิติตางๆ เสนอ
Software)ของเครื่องมือ ผูบริหาร

Majestic SEO ในการตรวจสอบและ
จัดทําสถิติ
1.ติดตั้ง Google analytics สําหรับการ ศูนยคอมพิวเตอรติดตั้ง Google analytics
ตรวจสอบ สังเกตการณ พฤติกรรมของ สําหรับเว็บไซตมหาวิทยาลัย
จะตองมีการตรวจสอบ
สังเกตการณ ถึงพฤติกรรมของผู ผูใชงาน
คณะ หนวยงาน สํานัก สถาบัน ผูดูแลเว็บไซต
เขาใชวานิยมเขาชวงเวลาใด หนา
ติดตั้ง Google analytics
เว็บใดบาง
5.หนาเพจมีการเขาถึงไดตลอด

ประชาสัมพันธกิจกรรมพิเศษ ผาน
ทุกหนวยงานมีขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน
เว็บไซต เชน การรับสมัครนักศึกษา งาน
เขามาคนหาและเรียกใชขอมูล
ขาวสารจากเครือขายอินเทอรเน็ต กีฬา งานวิชาการ งานสัปดาห
6.สงเสริมใหนกั ศึกษาหรือผูส นใจ
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แนวทางปฏิบัติ

เปอรเซ็นต

กิจกรรม
ภายนอก

วิธีดําเนินการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

วิทยาศาสตร เปนตน

7.ไมควรใชวิธีเพิ่มจํานวนลิงกแบบ 1.ติดตามผลจากเครื่องมือ Ahrefs SEO 1.ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบติดตามผลจาก
ผิด วิธี เชน การจา งทํ า backlink และ Majestic SEO

เครื่องมือ Ahrefs SEO และ Majestic SEO ใน

และให ใ ช ก ลยุ ท ธ ส ง เสริ ม การ

ภาพรวมของโดเมน sru.ac.th

backlink

จากเว็ บ ไซต

กลุมเปาหมาย และติดตามผลจาก
เครื่ อ งมื อ Ahrefs SEO และ
Majestic SEO

2.คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย กอง ตรวจสอบการ
ตอบกลับของ backlink ของเครือขายหรือความ
รวมมือตางๆ ที่รบั ผิดชอบ
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เปอรเซ็นต

3. OPENNESS วัด
จ า ก จํ า น ว น
แ ฟ ม ข อ มู ล ห รื อ
เ อ ก ส า ร ดิ จิ ทั ล
ทั้ง หมดที่อ ยูภายใน
โดเมนเนมเดีย วกั น
ในรู ป แบบของไฟล
นามสกุล pdf doc
หรื อ docx หรื อ
ppt pptx และไฟล
xls หรือ xlcx ที่
นําเสนอบนเว็บไซต
มหาวิ ท ยาลั ย และ
หน ว ยงานภายใน
แ ล ะ จ ะ ต อ ง ผ า น
กระบวนการสรางเม
ทาเดตา metadata

10

แนวทางปฏิบัติ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

วิธีดําเนินการ

1.จั ด ทํ า เอกสารดิ จิ ทั ล ทั้ ง ในรู ป
Static Page และ Dynamics
Page ในรูปของไฟลนามสกุล pdf
doc docx ppt pptx xls xlsx
ตล อ ด จน โ พ ส ท ส คริ ปท ไฟ ล
นามสกุล ps เพื่อให robot ของ
Search Engine สามารถเขามา
เก็ บ ลงฐานข อ มู ล ของ Search
Engine

1.จัด ทํา เอกสารที่นํ าเสนอบนเว็บ ไซต
มหาวิทยาลัย และหนวยงาน ทุกชนิดใน
รูป แบบไฟลนามสกุล pdf doc หรือ
docx ppt pptx xls xlsx ตลอดจน
โพสทสคริปท ไฟลนามสกุล ps

2.สราง Metadata ใหกับเอกสาร
ดิจิทัล (Digital Content) ในการ
เผยแพรงานวิจัย งานวิชาการ ใน
รูป แบบ Rich Files หรือ Rich
Media สํ า หรั บ ไฟล Acrobat
(PDF) PostScript (PS) MSWord (Doc, Docx) MSPowerpoint (ppt) MS-Excel

1.กําหนดเมทาเดตา ใหกับเอกสารดิจิทลั 1.ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบเอกสารที่เผยแพร
pdf doc docx ppt pptx xls xlsx บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนไฟลรูป ภาพตา ง ๆ เพื่ อ ใชใ น
2.หนวยงานภายในมหาวิท ยาลัย คณะ สถาบัน
การสืบคนจาก Search Engine
สํ า นั ก ศู น ย สาขาวิ ช า รั บ ผิ ด ชอบเอกสารที่
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน

1.ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบเอกสารที่เผยแพร
บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
2.หนวยงานภายในมหาวิท ยาลัย คณะ สถาบัน
สํ า นั ก ศู น ย สาขาวิ ช า รั บ ผิ ด ชอบเอกสารที่
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน
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วัดดวย google
scholar

แนวทางปฏิบัติ

เปอรเซ็นต

กิจกรรม

วิธีดําเนินการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

(xls)
3.สรางขอมูลบนเว็บไซต คือให
อาจารย นักวิจัย บุคลากร และ
นักศึกษา มีสวนรวมสราง เขียน
หรือพิมพเผยแพรขอมูลทาง
วิชาการบนเว็บไซต

1.ผลักดันใหอาจารย/บุคลากร มีเว็บไซต 1. ศูนยคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องมือและติดตั้งกับ
เพื่อนําเสนอเอกสารประกอบการสอน เว็บไซตระดับบุคคล
และสื่ อ การสอนให นั ก ศึ ก ษา และ 2. อาจารย /บุค ลากร เจาของเว็บ ไซตจ ะตอ ง
สง เสริ ม ให นั ก ศึก ษาเขา มาค นหาและ ปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตอยูเสมอ หรือนําเสนอ
เรี ย กใช จ ากเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต เอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน ใหเปน
ปจจุบัน
ภายนอก
3. ศูนยคอมพิวเตอรติดตามรวบรวมสรุปผล สถิติ
ของเว็บไซตระดับบุคคล

4.เผยแพรทุกอยางทีเ่ ปนความรูบ น
เว็บไซตจะชวยในการเพิ่มจํานวน
แฟมขอมูลหรือแหลงอางอิงของ
เว็บไซตในการอางอิง

1.นําทุกอยางที่เปนความรูเผยแพรบน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน
เชน ไฟลคูมือตาง ๆ ระเบียนตางๆ สิง่ ที่
เกี่ยวของกับงาน ที่นําประโยชน เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน
มัลติมเี ดีย เอกสารจากการสัมมนาขอมูล
ทั่วไป มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก

1. หนวยงานทุกหนวยงานจะตองเผยแพรคมู ือ
การใชงานตางๆ ระเบียบ กฎเกณฑ ระเบียน
ตางๆ รายงานการประชุม รายงานอื่นๆ เปนตน
ในรูปแบบของไฟลนามสกุล pdf doc หรือ docx
หรือ ppt pptx และไฟล xls หรือ xlcx บน
เว็บไซตหนวยงานของตนเอง
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เปอรเซ็นต

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม

วิธีดําเนินการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

สาขาวิชา หนวยงานบริการ หรือ
2. อาจารยจะตองเผยแพรเอกสารประกอบการ
แมกระทั่งขอมูลของแตละบุคคล เปนตน สอน สื่อการสอน มัลติมีเดีย เอกสารจากการ
สัมมนาขอมูลทั่วไป เปนตน ในรูปแบบของไฟล
นามสกุล pdf doc หรือ docx หรือ ppt pptx
และไฟล xls หรือ xlcx บนเว็บไซตสาขาวิชาและ
เว็บไซตสวนบุคคล
3. บุคลากรจะตองเผยแพรรายงานการไปราชการ
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน เอกสารจากการ
สัมมนาขอมูลทั่วไป ความรูที่ไดจากการทํางาน
เปนตน ในรูปแบบของไฟลนามสกุล pdf doc
หรือ docx หรือ ppt pptx และไฟล xls หรือ
xlcx บนเว็บไซตหนวยงาน หรือเว็บไซตสวน
บุคคล และระบบการจัดการความรู
(Knowledge Management)
5.สนับสนุนใหหนวยงานภายใน
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยใชเมล

1. จัดทําอีเมลกลางของมหาวิทยาลัย
เพื่อหนวยงานภายในบุคลากรของ

1.ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบจัดทําอีเมลกลาง
ของมหาวิทยาลัย
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ตัวชี้วัด

เปอรเซ็นต

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม
กลางของมหาวิทยาลัย

วิธีดําเนินการ
มหาวิทยาลัย
2. อบรมการใชงานอีเมลกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ
3. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายให
อาจารย บุคลากรใหใชงานอีเมลของ
มหาวิทยาลัยในการรับ-สง ติดตอขอมูล
ขาวสาร ประชาสัมพันธ งานทางวิชาการ
เปนหลัก

6.สนับสนุนใหอาจารย จัดทํา
เว็บไซตสวนบุคคล

1. พัฒนาเครื่องมือและติดตั้งเว็บไซต
เพื่อสนับสนุนใหอาจารยมเี ว็บไซตสวน
บุคคล

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
2.หนวยงานภายใน คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย
สาขา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใชงานอีเมล
กลางของมหาวิทยาลัยในการรับ-สง ติดตอขอมูล
ขาวสาร ประชาสัมพันธ งานทางวิชาการ
3. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการใชอีเมลของ
มหาวิทยาลัย
4. ศูนยคอมพิวเตอรจัดอบรมการใชงานอีเมล
มหาวิทยาลัย
1.ศูนยคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องมือและติดตัง้ กับ
เว็บไซตระดับบุคคล

2. จัดอบรมการใชงานเว็บไซตใหแก
อาจารย เพือ่ ใหอาจารยเปนผูเผยแพร
ขอมูลขาวสารบนเว็บไซตของตนเอง

2. ศูนยคอมพิวเตอรรบั ผิดชอบจัดทําระบบ
ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี (SRU Expert Database System)
จัดทําคูมือการใชงานและฝกอบรมการใชระบบฯ

3. ศูนยคอมพิวเตอรติดตามรวบรวม

3. คณะ หนวยงาน สนับสนุนใหอาจารยจัดทํา
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ตัวชี้วัด

เปอรเซ็นต

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม

วิธีดําเนินการ
สรุปผล สถิติของเว็บไซตระดับบุคคล
4. พัฒนาระบบ ระบบฐานขอมูล
ผูเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี (SRU Expert Database
System) เพื่อจัดเก็บขอมูลผลงานทาง
วิชาการ ความเชี่ยวชาญและเผยแพร
ทางอินเทอรเน็ต

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
เว็บไซตสวนบุคคลและใชระบบฐานขอมูล
ผูเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี (SRU Expert Database System)
4. อาจารยรบั ผิดชอบจัดทํา รวบรวมผลงานทาง
วิชาการ ขอมูลตาง ๆ บนเว็บไซตสวนบุคคลและ
ระบบฐานขอมูลผูเ ชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี (SRU Expert Database System)
5. ศูนยคอมพิวเตอรติดตามรวบรวมสรุปผล สถิติ
ของเว็บไซตระดับบุคคล

7.อบรม/สนับสนุนการใชงาน
Google Scholar

1.จัดอบรมการใชงาน Google Scholar
Citations Profile เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับการจัดทํา Profile ของ
อาจารย/บุคลากรภายในหนวยงาน ใน
สวนของบทความวิชาการและ
ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ

1. ศูนยคอมพิวเตอรจัดอบรมการใชงาน Google
Scholar Citations Profile
2. อาจารย บุคลากร นักวิจัย หรือนักศึกษา
เผยแพรบทความวิชาการ/งานวิจัยของตนเองบน
Google Scholar โดยใชอีเมลกลางของ
มหาวิทยาลัย (@sru.ac.th)
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ตัวชี้วัด

เปอรเซ็นต

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม

วิธีดําเนินการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
3. ศูนยคอมพิวเตอรนําเสนอขาวเมือ่ มีผเู ผยแพร
บทความวิชาการ/งานวิจัยของตนเองบน Google
Scholar เพื่อกระตุนการเผยแพรของอาจารย/
บุคลากร
4. ศูนยคอมพิวเตอรติดตามรวบรวมสรุปผล สถิติ
การเผยแพรบทความวิชาการ/งานวิจัยที่เผยแพร
บน Google Scholar
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ตัวชี้วัด

4.EXCELLENCE วัด
จากผลงานวิชาการ
ที่ตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติที่มี
คาอิมแพค แฟค
เตอร (Impact
Factor) สูง

เปอรเซ็นต

10

แนวทางปฏิบัติ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

วิธีดําเนินการ

1. สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย
และงานวิชาที่มีคุณภาพ และ
นําเสนอผลงาน และตีพมิ พวารสาร
ระดับนานาชาติที่มีคา Impact
Factor ที่สงู

1.อาจารย ค วรเขี ย นบทความวิ จั ย ใน
ประเด็นที่กําลังสนใจ (Hot issue) ของ
ชุมชนวิชาการตั้งประเด็นของงานวิจัยให
สอดคลองกับกรอบงานวิจัยของวารสาร
ที่ตองการตีพิมพ

2.ตีพิมพงานวิจัยในวารสารที่เปน
e-Journal

1.ตี พิ ม พ ง านวิ จั ย ในวารสารที่ เ ป น e- 1.สถาบันวิจัย รับผิดชอบนํางานวิจัยตีพมิ พใน
Journal วารสารวิ ช าการในระดั บ วารสารทีเ่ ปน e-Journal
นาน าชาติ ป จ จุ บั น ส ว นให ญ มี กา ร
จัดรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Journals)
และรวบรวมทํ า ดั ช นี ไ ว ใ นฐานข อ มู ล
ออนไลน ซึ่ ง ฐานข อ มู ล ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่

1.คณะ สาขาวิชา อาจารยรับผิดชอบในการจัดทํา
งานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพและนําเสนอ
ผลงานและตีพมิ พในวารสารระดับนานาชาติที่มี
คา Impact Factor ที่สูง

2.สถาบันวิจัย รับผิดชอบเลือกแหลงตีพิมพที่มีคา
2.เลือ กวารสารในการตี พิม พพิจ ารณา Impact Factor สูงที่เหมาะกับงานวิจัย
จากวารสา รที่ มี แ นวท างขอบข า ย
วัตถุป ระสงค หรือ งานทดลอง เทคนิค
แนวทางการวิจั ยที่ตรงกับงานวิจัยของ
ตน
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เปอรเซ็นต

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
วิธีดําเนินการ

ไดรับความเชื่อถือ ไดแก ISI Web Of
Science, Scopus, Science Direct มี
การแจง ผลการตอบรบหรือ ปฏิเสธการ
ตีพิมพอยางรวดเร็ว

3.ควา ม รู เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ตี พิ ม พ อบรม/เผยแพรใหความรูเกี่ยวกับ
วารสารที่ ไ ม ป รากฏใน Beall’s วารสารที่ไมปรากฏใน Beall’s List
List เป นรายชื่อ สํ านั ก พิม พ ที่ มี
แนวโน ม ว าไม ไ ดดํ า เนิ น การเพื่ อ
ประโยชน ท างวิ ช าการ และอาจ
เปนการหลอกลวงเพื่อหารายได

ศูนยคอมพิวเตอรรวมกับสถาบันวิจัย จัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับวารสารที่ไมปรากฏใน Beall’s
List
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เปอรเซ็นต

แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรม
4.การนับ citation อาจารยทที่ ํา
วิจัยตองเปนชื่อแรก กรณีทผี่ ูวิจัย
รวมมากกวา 1 คน

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
วิธีดําเนินการ
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แผนดําเนินการขับเคลือนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ประจําปี 2560 - 2561
กิจกรรมทีต้องดําเนินการ
ลําดับ
1

ตัวชีวัด
PRESENCE

เกณฑ์
เป็ นการจัดการปรากฏ
ตัวบนอินเทอร์เน็ต คือ
จํานวนหน้ าเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยทีนับ
ผ่านเสิร์ชเอนจิน
(Search
Engines) วัดด้ วย
Google

สัดส่ วน
10%

โครงการ
1.1 การเพิม
จํานวนหน้ า
เว็บไซต์ภายใต้
โดเมน
มหาวิทยาลัย

กิจกรรม
1.1.1 ขับเคลือนอันดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีโดยวิธีของ
Webometrics
Ranking of World
University
โดย คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
จัดทําเว็บไซต์หน่วยงานภายใต้
โดเมนมหาวิทยาลัยพร้ อมอัป
เดตข้ อมูลเว็บไซต์อย่าง
สมําเสมอ
1.1.2 การพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน

1.1.3 จัดทําเว็บไซต์
สาขาวิชา ภายใต้ URL ของ
คณะ/วิทยาลัย พร้ อมอัปเดต
ข้ อมูลเว็บไซต์อย่างสมําเสมอ

ผู้ดาํ เนินการ

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

กรกฎาคม 60 - กรกฎาคม 61

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ธันวาคม 60 – มกราคม 61

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
36 หน่วยงาน

การดําเนินการ
โครงการการขับเคลือนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีโดยวิธีของ Webometrics
Ranking of World University
ประชุมคณะกรรมการขับเคลือนอันดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ทุกไตรมาส)
โครงการติดตามความก้ าวหน้ า
ประเมินผลการติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

36 หน่วยงาน

การพัฒนาและปรับปรุงเครืองมือในเว็บไซต์คณะ

36 หน่วยงาน

ปรับปรุงเนือหาคณะ/หน่วยงานอย่างสมําเสมอ

34 สาขา

โครงการติดตามความก้ าวหน้ า
ประเมินผลการติดตามเว็บไซต์ระดับคณะ
หน่วยงาน
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา จํานวน **
สาขาวิชา

โครงการอบรม การอบรมการใช้ งานเว็บไซต์
สาขาวิชาให้ ตวั แทนนักศึกษา Young
webmaster
คณะครุศาสตร 8 สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตรฯ 10 สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตรฯ 11 สาขาวิชา

ระยะเวลาในการดําเนินการ

สภาพปั จจุบัน

สิงทีต้อง
ดําเนินการ

ทุกวันที 20 ของเดือน

N/A

N/A

สิงหาคม 60

36 หน่วยงาน

36 หน่วยงาน

กรกฎาคม 60 - กรกฎาคม 61

36 หน่วยงาน

36 หน่วยงาน

ทุกวันที 20 ของเดือน

กรกฎาคม 60 – มีนาคม 2561

มกราคม – มีนาคม 2561
ครังที 1 เป้าหมาย 25 สาขาวิชา
ครังที 2 เป้าหมาย 25 สาขาวิชา

ศูนย์คอมพิวเตอร์/
คณะ/หน่วยงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์/
คณะ/หน่วยงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์/
คณะ/หน่วยงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

34

34

ศูนย์คอมฯ ได้
พัฒนาเครืองมือ
และอบรมผู้ใช้ งาน
แล้ว

8 สาขาวิชา

34 สาขาวิชา

ศูนย์คอมพิวเตอร์
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ลําดับ

ตัวชีวัด

เกณฑ์

สัดส่ วน

โครงการ

กิจกรรม

1.1.4 การพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์ระดับบุคคล

เป้าหมาย

170 คน

การดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ 13 สาขาวิชา
วิทยาลัยนานาชาติฯ 3 สาขาวิชา
โครงการติดตามความก้ าวหน้ า
ประเมินผลการติดตามเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ระดับบุคคล
โครงการอบรมเว็บไซต์ระดับบุคคลสายวิชาการ
ครังที 1 เป้าหมาย จํานวน 80 คน
ครังที 2 เป้าหมาย จํานวน 30 คน

1.1.5 อาจารย์นําเอกสารการ
สอนหรือเอกสารทีเกียวกับการ
สอน ทีตนเองเป็ นผู้สอน
เผยแพร่ในเว็บไซต์ เช่น มคอ.
สือการสอน รายงานของ
นักศึกษา

2,000 ไฟล์

1.1.6 พัฒนาเครืองมือในการ
สร้ างเว็บไซต์กลาง สําหรับงาน
ประชุมวิชาการ
(Academic
Websites Portal)
1.1.7 ส่งเสริมการใช้ ระบบการ
จัดการความรู้
(Knowledge
Management)

10 เว็บไซต์

170 คน

ครังที 3 เป้าหมาย จํานวน 30 คน
ครังที 4 เป้าหมาย จํานวน 30 คน
โครงการติดตามความก้ าวหน้ า
ประเมินผลการติดตามเว็บไซต์ระดับบุคคลสาย
วิชาการ
โครงการติดตามความก้ าวหน้ า
ประเมินผลการนําเอกสารการสอนหรือเอกสารอืนๆ
ทีเกียวข้ องกับการเรียนการสอนเผยแพร่ในเว็บไซต์
ส่วนบุคคล เช่น มคอ. เอกสารประกอบการสอน
PowerPoint แบบฝึ กหัด (คนละไม่น้อยกว่า 4
ไฟล์ต่อ 1 รายวิชาทีตนเองสอน) เป็ นประจําทุก
เดือน
โครงการพัฒนาเครืองมือในการสร้ างเว็บไซต์กลาง
สําหรับงานประชุมวิชาการ (Academic
Websites Portal)

อบรมการใช้ งานระบบการจัดการความรู้
(Knowledge Management)
ครังที 1 เป้าหมาย จํานวน 80 คน
ครังที 2 เป้าหมาย จํานวน 30 คน
ครังที 3 เป้าหมาย จํานวน 30 คน

ผู้ดาํ เนินการ

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ระยะเวลาในการดําเนินการ

สภาพปั จจุบัน

สิงทีต้อง
ดําเนินการ

ทุกวันที 20 ของเดือน

34

34

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

N/A

170

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

170

170

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ทุกวันที 20 ของเดือน

250

250

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ทุกวันที 20 ของเดือน

N/A

2,000 ไฟล์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

กรกฎาคม 60 - กรกฎาคม 61

5

10 เว็บไซต์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

N/A

170 คน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

N/A

170 คน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

กรกฎาคม 60
กรกฎาคม - ตุลาคม 60
กรกฎาคม 61
สิงหาคม 61
กันยายน 61
ตุลาคม 61

กรกฎาคม - ตุลาคม 60
กรกฎาคม 61
สิงหาคม 61
กันยายน 61
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กิจกรรมทีต้องดําเนินการ
ลําดับ

2

ตัวชีวัด

IMPACT

เกณฑ์

จํานวนการอ้ างอิง
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยจาก
ภายนอกทีลิงก์

สัดส่ วน

50%

โครงการ

2.2 การเพิม
จํานวน
Backlinks
ภายนอกโดเมน
มหาวิทยาลัย

กิจกรรม

2.2.1 การฝากลิงก์
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียน /
หน่วยงานของรัฐ/หน่วยงาน
เอกชนทีเกียวข้ องกับการศึกษา
หรืองานวิจัย

2,700
หน่วยงาน

(Link) มา
มหาวิทยาลัย (วัดด้ วย
Majestice SEO
and Ahrefs)

2.2.2 การฝากลิงก์
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศทีเกียวข้ องกับ
การศึกษา
2.2.3 โครงการติดตาม
ความก้ าวหน้ าและรายงานผล
2.2.4 จัดหาเครืองมือในการ
ตรวจสอบและจัดทําสถิติ
Ahrefs SEO
2.2.5 จัดหาเครืองมือในการ
ตรวจสอบและจัดทําสถิติ
Majestic SEO

ผู้ดาํ เนินการ

สภาพปั จจุบัน

สิงทีต้อง
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

กรกฎาคม – ตุลาคม 2560
ดําเนินการแล้ว **

300 หน่วยงาน

1,000 หน่วยงาน

คณะ/หน่วยงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

N/A

500 หน่วยงาน

คณะ/หน่วยงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

N/A

700 หน่วยงาน

คณะ/หน่วยงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

N/A

700 หน่วยงาน

คณะ/หน่วยงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

N/A

30 หน่วยงาน

วิเทศสัมพันธ์/คณะ/
หน่วยงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย

30 หน่วยงาน

2,730
Blacklinks
1 เครืองมือ

1 เครืองมือ

การดําเนินการ
ครังที 4 เป้าหมาย จํานวน 30 คน
ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์แลกเปลียนลิงก์ของ
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในประเทศ
ครังที 1 หน่วยงานราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครังที 2 โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครังที 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคใต้
ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์แลกเปลียนลิงก์ กับ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง *คณะ/หน่วยงานละ ไม่น้อย
กว่า 10 แห่ง เป้าหมาย 500 หน่วยงาน
ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์แลกเปลียนลิงก์ของ
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
7 คณะ ๆ ละไม่น้อยกว่า 100 แห่ง เป้าหมาย 700
หน่วยงาน
ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์แลกลิงก์ของ
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานทีเกียวข้ องกับการศึกษา
การวิจัย ธุรกิจ กีฬา เป้าหมาย 700
หน่วยงาน คณะ หน่วยงาน สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า
10 แห่งเป้าหมาย 700 แห่ง
ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์แลกลิงก์
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างประเทศ
เป้าหมาย 30 หน่วยงาน

ระยะเวลาในการดําเนินการ
ตุลาคม 61

โครงการติดตามความก้ าวหน้ า
ประเมินการติดตามการแลกลิงก์ของมหาวิทยาลัย
กับหน่วยงาน เป็ นประจําทุกเดือน
จัดหาเครืองมือในการตรวจสอบและจัดทําสถิติ
Ahrefs SEO

กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

N/A

2,730
Blacklinks

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

กรกฎาคม 2560 - กรกฎาคม 2561

1

1

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

จัดหาเครืองมือในการตรวจสอบและจัดทําสถิติ
Majestic SEO

กรกฎาคม 2560 - กรกฎาคม 2561

1

1

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์
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ตัวชีวัด

เกณฑ์

สัดส่ วน

โครงการ

กิจกรรม
3.1.1 พัฒนาคลังข้ อมูล
สถาบัน (IR)

เป้าหมาย
2,300 เรือง

1,800 เรือง

50 เรือง
150 เรือง

3

OPENNIESS

3.1 จํานวนไฟลเอกสาร
(.pdf, .doc, .docx,
.ppt) ที่ นํ า เสนอบน
เว็ บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย
และหนว ยงานภายใน
และอางอิงได นั บผา น
การคนหาขอมูลในสวน
ของงานวิชาการผานกู
เกิ ล สกอล า (Google
Scholar)

10 %

3.1.2 จัดทําเอกสารดิจิทลั
ตามหลักการเผยแพร่เอกสาร
ในรูปแบบ Metadata ที
ถูกต้ อง ในการเผยแพร่
งานวิจัย งานวิชาการ ใน
รูปแบบ pdf doc docx
ppt pptx xls xlsx
3.1.3 สนับสนุนให้ หน่วยงาน
ภายในบุคคลากรของ
มหาวิทยาลัยใช้ เมล์กลางของ
มหาวิทยาลัย
3.1.4 อบรม/สนับสนุนการใช้
งาน Google Scholar

1,078 คน

80 คน

การดําเนินการ
1.หอสมุดกลาง/ศูนยคอมพิวเตอรพัฒนาและติดตั้ง
ระบบคลังขอมูลสถาบัน
อบรมการใช้ เครืองมือระบบคลังข้ อมูลสถาบัน
กิจกรรมนําข้ อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของ
นักศึกษาปั จจุบนั
กิจกรรมนําข้ อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของ
นักศึกษาข้ อมูลย้ อนหลัง 5 ปี จากบัณฑิตวิทยาลัย
เดือนละไม่น้อยกว่า 150 เรือง
กิจกรรมนําข้ อมูลงานวิจัยและงานทางวิชาการ ของ
นักวิจัย ปัจจุบนั ปี ละอย่างน้ อย 50 เรือง
กิจกรรมนําข้ อมูลงานวิจัยและงานทางวิชาการ ของ
นักวิจัย ข้ อมูลย้ อนหลัง 5 ปี จากสถาบันวิจัย
โครงการติดตามผลและตรวจสอบคุณภาพการ
เผยแพร่ข้อมูล
เว็บไซต์ทกุ หน่วยงาน มีการเพิมเอกสารและ
เผยแพร่ ในการเผยแพร่งานวิจัย งานวิชาการ รูป
ของไฟล์นามสกุล pdf doc docx ppt
pptx xls xlsx ทีมีการใส่ Metadata อย่าง
ถูกต้ องตามหลัก

พัฒนาอีเมลมหาวิทยาลัยให้ ได้มาตรฐานและให้
บุคลากรใช้ อีเมลของมหาวิทยาลัยในการรับส่ง
ข้ อมูล
จัดอบรมการใช้ งาน Google Scholar
Citations Profile เพือให้ ความรู้เกียวกับ
การจัดทํา Profile ของอาจารย์/บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ในส่วนของบทความวิชาการและ
ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ

ระยะเวลาในการดําเนินการ

สภาพปั จจุบัน

สิงทีต้อง
ดําเนินการ

กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

184 เรือง

2,300 เรือง

เมษายน – มิถนุ ายน 2561

ผู้ดาํ เนินการ

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

หอสมุดกลาง

หอสมุดกลาง

หอสมุดกลาง
บัณฑิตวิทยาลัย

หอสมุดกลาง

กรกฎาคม 60 – กรกฎาคม 61

300 เรือง

กรกฎาคม 60 – กรกฎาคม 61

1,800 เรือง

บัณฑิตวิทยาลัย

หอสมุดกลาง

กรกฎาคม 60 – กรกฎาคม 61

50 เรือง

สถาบันวิจัย

หอสมุดกลาง

กรกฎาคม 60 – กรกฎาคม 61

150 เรือง

สถาบันวิจัย

หอสมุดกลาง

หอสมุดกลาง

หอสมุดกลาง

ทุกเดือน

หอสมุดกลาง

กรกฎาคม 60 – กรกฎาคม 61

N/A

N/A

ศูนย์คอมพิวเตอร์ /
ทุกหน่วยงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตุลาคม 60 – ธันวาคม 60

181

1,078 คน

ฝ่ ายวิศวกรรม
เครือข่ายฯ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตุลาคม 60 – ธันวาคม 60

N/A

80 คน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์
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เกณฑ์

สัดส่ วน

โครงการ

กิจกรรม

4

EXCELLENCE

จํานวนบทความ
วิชาการตีพิมพใน
วารสารนานาชาติ
Academic Papers
Published in high
impact international
Journals

10 %

4.1 การส่งเสริม
ให้ อาจารย์เขียน
บทความทาง
วิชาการ
4.2 ส่งเสริมให้
อาจารย์ตพี ิมพ์
บทความทาง
วิชาการใน
วารสารระดับ
นานาชาติ ทีอยู่
ในฐานข้ อมูล
Scimago

4.1.1 การส่งเสริมการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
4.2.1 อบรมการเขียนบทความ
วิจัย บทความวิชาการ เพือ
ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติให้ กบั อาจารย์
4.2.2 การหาแหล่งเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการทีอยู่ใน
ฐานข้ อมูลกับอาจารย์หรือ
นักวิจัย
4.2.3 การตีพมิ พ์บทความทาง
วิชาการในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติในฐานข้ อมูล
SJR

เป้าหมาย
การดําเนินการ
โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

40 คน

ข้ อเสนอแนะ





เว็บไซตของมหาวิทยาลัยควรเปน 2 ภาษา English – Thai
การเปลี่ยนเอกสารตาง ๆ ที่จะเผยแพรบนเว็บไซตมหาวิทยาลัยใหเปนภาษาอังกฤษ เชน บทความทางวิชาการ เอกสารการเรียนการสอน
การสรางแรงจูงใจใหกับคณาจารยและเจาหนาที่ในการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองสงผลการดําเนินงานภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน พรอมหลักฐานการดําเนินงาน

อบรมการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพือ
ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้ กบั
อาจารย์ จํานวน 40 คน
สนับสนุนเงินสําหรับการนําเสนอผลงานวิจัยหรือ
งานสร้ างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติทในฐานข้
ี
อมูล Scimago
เป้าหมาย 20 คน

ผู้ดาํ เนินการ

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ระยะเวลาในการดําเนินการ

สภาพปั จจุบัน

สิงทีต้อง
ดําเนินการ

กรกฎาคม 60 – กรกฎาคม 61

N/A

N/A

อาจารย์/ นักวิจัย/
สถาบันวิจัยฯ

สถาบันวิจัยฯ

มกราคม 2561

N/A

40 คน

สถาบันวิจัยฯ

สถาบันวิจัยฯ

N/A

N/A

N/A

สถาบันวิจัยฯ

สถาบันวิจัยฯ

N/A

N/A

N/A

สถาบันวิจัยฯ

สถาบันวิจัยฯ

