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คู่มือการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking of World 
Universities) เล่มนี้ใช้ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
สนับสนุน ตัวบ่งชี้ที่ สวท.2.3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking โดยระบุ
ขั้นตอนและรายละเอียดแนวปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วย Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยใน
กลุ่มราชภัฏ จากการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตของโลกที่จะต้องด าเนินการ
พัฒนาระบบข้อมูลให้ตอบสนองต่อการจัด อันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยดัชนี 
Webometrics 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือเล่มนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย 
นักศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน ศูนย์ ส านัก หลักสูตร สาขาวิชา และหน่วยงาน
ภายในต่างๆ ทราบกระบวนการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ความหมายของตัวชี้วัด น ามาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการด าเนินการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพ่ือส่งผลให้อันดับใน Webometrics Ranking มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏเพ่ิมขึ้น
กว่าเดิม 
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ประวัติส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ แรกเริ่มพัฒนำมำจำกห้องสมุด หอสมุด และส ำนักวิทยบริกำรมำตำมล ำดับจนถึงปัจจุบัน 
ซ่ึงแต่เดิมเป็นหอ้งสมุดโรงเรยีนฝึกหัดครูเพชรบุรีวทิยำลงกรณ์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหำนคร และได้
จัดตั้งขึ้นพร้อมกับกำรขยำยงำนกำรฝึกหัดครูมำอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ เลขท่ี 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน 
กิโลเมตรที่ 48 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 13180 เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 
พ.ศ. 2518 เมื่อแยกมำนั้นได้รับหนังสือทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษประมำณ 300 เล่ม โดยใช้
อำคำรเรียน 2 ห้อง 2101-2102 เป็นที่ตั้งของห้องสมุดเป็นกำรชั่วครำว 

26 มีนำคม พ.ศ. 2516 ได้ย้ำยมำอยู่อำคำรเรียน  1 ชั้น 2 มีหนังสือภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษประมำณ 4,500 เล่ม มีบรรณำรักษ์ 1 คน และเจ้ำหน้ำที่ 2 คน 
 พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2517 สถำบันได้รับงบประมำณในกำรสร้ำงอำคำรห้องสมุด เป็นอำคำร
เอกเทศ 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมำณ 2,600 ตำรำงเมตร 
 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2518 ได้ย้ำยมำอยู่ที่อำคำรเอกเทศ 2 ชั้น มีหนังสือภำษำไทยประมำณ 
80,000 เล่ม และหนังสือภำษำอังกฤษประมำณ 7,500 เล่ม วำรสำร 274 ชื่อ และหนังสือพิมพ์           
17 ชื่อ เรื่อง มีบรรณำรักษ์ซึ่ งท ำหน้ำที่ต่ ำงๆ ในห้องสมุดและเป็นอำจำรย์สอนภำควิชำ
บรรณำรักษศำสตร์ รวม 5 คน มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องสมุด 7 คน  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุด
วิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมำ  ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำของนักศึกษำ อำจำรย์ และชุมชนด้วยดีตลอดมำ มีเอกสำร ต ำรำ และวัสดุอ่ืนๆ เพ่ิมจ ำนวน
ขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และมีกำรพัฒนำให้มีบริกำรที่ทันสมัยสมกับเป็นห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำยิ่งขึ้น
 พ.ศ. 2519 กำรบริหำรจัดกำรหอสมุดถูกจัดให้เป็นแผนกหนึ่งของส ำนักงำนอธิกำรบดี โดย
ปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 93 ตอนที่ 150 7 ธันวำคม 2519 และ เล่ม 38 ตอนที่  915      
 26 พฤศจิกำยน 2524 เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในวิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ 
จังหวัดปทุมธำนี 
 พ.ศ. 2530 เปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรหอสมุด โดยมีฐำนะเป็นฝ่ำย คือฝ่ำยหอสมุด สังกัด
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร โดยปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 104 ตอนที่ 73  17 เมษำยน 2530  
 พ.ศ. 2538 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ พระรำชทำนนำมวิทยำลัยครูเป็น สถำบันรำชภัฏ
เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2538 และหลังจำกนั้นจึงได้รับกำรปรับโครงสร้ำงในกำรบริหำรเป็น
หน่วยงำน สังกัดส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ได้ปรับฐำนะกำรบริหำรเป็น “ส ำนักวิทยบริกำร” 
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          พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540  สถำบันได้รับงบประมำณเพ่ือจัดสร้ำงอำคำรส ำนักวิทยบริกำรหลัง
ใหม่ เป็นอำคำร 4 ชั้น เพ่ือรองรับกำรขยำยกิจกำรของส ำนักวิทยบริกำร โดยก่อสร้ำงอยู่ด้ำนหลังติด
กับอำคำรหลังเก่ำ 
 พ.ศ. 2540 อำคำรส ำนักวิทยบริกำรได้ก่อสร้ำงเสร็จและเริ่มให้บริกำร โดยได้ย้ำยหนังสือและ
บริกำรบำงส่วนไปยังอำคำรวิทยบริกำร 4 ชั้น โดยใช้อำคำร 2 หลังในกำรให้บริกำร มีทำงเชื่อม
ระหว่ำงอำคำรชั้นที่ 1 และ 2 เริ่มท ำกำรใช้ประตูจับสัญญำณแถบแม่เหล็ก และท ำกำรติดแถบ
สัญญำณหนังสือของส ำนักฯ ทั้งหมดเพ่ือป้องกันทรัพยำกรสูญหำย 
 พ.ศ. 2541 ได้น ำเครื่องคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเทคนิค โดยน ำเครื่องคอมพิวเตอร์
มำช่วยในกำรจัดพิมพ์บัตรรำยกำร 
 พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542 น ำเครื่องคอมพิวเตอร์มำให้บริกำรแก่นักศึกษำ โดยใช้ห้อง 201 
อำคำรหอสมุด เป็นห้องบริกำรคอมพิวเตอร์  ในเบื้องต้นเป็นกำรให้บริกำรพิมพ์เอกสำร  
   พ.ศ. 2543 ส ำนักวิทยบริกำรได้ด ำเนินกำรจัดหำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 
(Virginia Teach Library System) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติส ำเร็จรูป พัฒนำเพ่ือ
กำรใช้งำนกับระบบห้องสมุด Virginia Polytechnic Institute and State University เป็นระบบที่
บูรณำกำรโมดูลพ้ืนฐำนส ำหรับห้องสมุด VTLS ใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร Window โดยส ำนักวิทย
บริกำร ได้ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใน 4 Module ดังนี้ 
  1. งำนค้นคืนสำรสนเทศ OPAC Module (Online Public Access Catalog) 
    2. งำนค้นคืนสำรสนเทศผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต (Web Gateway Module) 
                   3. งำนวิเครำะห์หมวดหมู่และท ำรำยกำรสำรสนเทศ (Cataloging Module) 
                   4. งำนยืมคืนสำรสนเทศ (Circulation Module)                                        

8 มีนำคม พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ออก กฎกระทรวงและประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ เรื่อง จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2548 
มีผลบังคับในวันที่ 9 มีนำคม พ.ศ. 2548 ได้ก ำหนดให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เป็นส่วนรำชกำรระดับส ำนัก ตำมมำตรำ 10 (6) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 
ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
 พ.ศ. 2549 จำกกำรปรับเปลี่ยนมำเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ท ำให้โครงสร้ำงของหน่วยงำนต่ำงๆ มีกำรปรับเปลี่ยนใหม่ โดยก ำหนดให้มี “ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” ตำมประกำศเรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัย            
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย  
                       1.  ฝ่ำยงำนบริหำรงำนทั่ว ไป ได้แก่  กำรอ ำนวยกำรทั่ วไป กำรเผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ กำรเงินและพัสดุ กำรประกันคุณภำพหน่วยงำน 
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  2. ฝ่ำยหอสมุดกลำง ได้แก่ กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ กำรเตรียมและซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรบริหำรสิ่งพิมพ์ กำรบริหำร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง กำรบริกำรวิจัย วิทยำนิพนธ์ และหนังสืออ้ำงอิง 
  3. ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ กำรควบคุมโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ กำร
ก ำกับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กำรฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดระบบและให้บริกำร
โสตทัศนวัสดุ และกำรจัดระบบงำนสำรสนเทศพิเศษ 
 เมษำยน พ.ศ. 2549 ส ำนักวิทยบริกำรฯ  ได้แสดงควำมจ ำนงขอเป็นสถำบันน ำร่องในกำร
ติดตั้งทดสอบ โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติส ำหรับสถำบันกำรอุดมศึกษำ (Automatic System Thai 
Higher Education Institute หรือ ALIST) ซึ่งพัฒนำโดยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เพ่ือทดแทน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนำโดยบริษัทต่ำงประเทศเดิม 
 มิถุนำยน พ.ศ. 2550 ได้เริ่มบันทึกข้อมูลกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ให้บริกำรระบบสืบค้นสำรสนเทศออนไลน์ (OPAC) และให้บริกำรยืม-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
 พ.ศ. 2550 ได้ท ำกำรติดตั้งระบบเครือข่ำยไร้สำย (Wireless Network) เพ่ือให้บริกำรแก่
อำจำรย์ นักศึกษำและบุคลำกรในกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำเชื่อมเข้ำสู่เครือข่ำยของ
มหำวิทยำลัย ในพ้ืนที่ให้บริกำรภำยใน และท ำกำรเพ่ิมจุดกระจำยสัญญำณครอบคลุมทั่วทั้ง  ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ เพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรระบบวีดิทัศน์ตำมประสงค์แบบ Intranet ภำยใน
มหำวิทยำลัย 
 พ.ศ. 2552  จัดตั้งห้องตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท วัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บ รวบรวม และ
ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับพระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำของนักศึกษำ
ทีศ่ึกษำในรำยวิชำตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท 
 พ.ศ. 2553 ขยำยพ้ืนที่กำรให้บริกำรไปยังบริเวณด้ำนหน้ำลิฟต์ อำคำรวิทยบริกำรโดย
ก ำหนดให้พ้ืนที่ชั้น 1 เป็นมุมนันทนำกำร พ้ืนที่ชั้น 2 ให้บริกำรถ่ำยเอกสำร พ้ืนที่ชั้น 3 เป็นมุม
อำเซียน และพ้ืนที่ชั้น 4 เป็นมุมศึกษำกลุ่มเพื่อชมสื่อโสตทัศนวัสดุ 
 พ.ศ. 2554  ย้ำยห้องบริกำรคอมพิวเตอร์จำกชั้น 2 อำคำรหอสมุดไปยังห้องประชุมด้ำนหน้ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อรองรับต่อกำรเพิ่มจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับให้บริกำรแก่นักศึกษำให้มี
จ ำนวนมำกยิ่งขึ้น  ยกเลิกห้องเรียนปีกห้องสมุดเพ่ือปรับปรุงเป็นห้ องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
 ตุลำคม พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ ทั่วทุกพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัยถูกน้ ำท่วม 
ในส่วนของส ำนักวิทยบริกำรฯ ถูกน้ ำท่วมเสียหำยในส่วนของห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ และ
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน โดยมีเพียงโต๊ะคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้ำที่ได้รับ
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ควำมเสียหำยเนื่องจำกขนย้ำยไม่ทัน ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับเสียหำยใดๆ เนื่องจำกได้ท ำกำร          
ขนย้ำยขึ้นมำยังอำคำรหอสมุดก่อนแล้ว โดยส่วนหนึ่งท ำกำรติดตั้งภำยในอำคำรหอสมุดเพ่ือให้บริกำร
แก่นักศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปิดให้บริกำรเนื่องจำกมหำวิทยำลัยได้ประกำศเป็นพ้ืนที่ประสบภัย 
และมีกำรอพยพบุคลำกร นักศึกษำออกนอกพ้ืนที่ในวันที่ 17 ตุลำคม 2554 
 15 กุมภำพันธ์ 2556 เปิดให้บริกำรหอประวัติ “วไลยอลงกรณ์” โดยจัดแสดงพระรำชประวัติ
สมเด็จเจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร ตลอดทั้งรวบรวมเอกสำร ภำพถ่ำย
เหตุกำรณ์ส ำคัญของมหำวิทยำลัยและสิ่งของต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
 พ.ศ. 2558  เริ่มใช้สัญญำณ RFID ทดแทนสัญญำณแถบแม่เหล็ก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรให้บริกำรที่รวดเร็ว และเป็นกำรดูแลรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ติดตั้งประตูจับสัญญำณ RFID เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ 
 พ.ศ. 2558 ทดลองเปิดให้บริกำรทำงเข้ำ-ออก ที่ 2 ณ อำคำรวิทยบริกำรชั้น 1 ฝั่งอำคำร
คณะครุศำสตร์ 
 กุมภำพันธ์ 2559 เปิดให้บริกำรห้อง “84 ปี บรรณำภิรมย์” เนื่องในโอกำสมหำวิทยำลัย
ครบรอบ 84 ปี จำกวิทยำลัยครูสู่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ กำรจัดหนังสือเป็นลักษณะร้ำน
หนังสือ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถท ำกำรยืม – คืนได้ด้วยตนเองผ่ำนตู้ยืมคืนอัตโนมัติ หนังสือที่ให้บริกำร
เป็นหนังสือใหม่ที่จัดซื้อด้วยงบประมำณของส ำนักวิทยบริกำรฯ และติดแถบสัญญำณ RFID 
          30 สิงหำคม 2560 ปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นงำนภำยในมหำวิทยำลัย เป็นส่วนรำชกำรที่
จัดตั้งโดยกฎกระทรวงศึกษำธิกำร และแบ่งส่วนรำชกำรเป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง จ ำนวน 
1 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และให้แบ่ง
ส่วนรำชกำรเป็นงำน จ ำนวน 4 งำน ได้แก่ งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรและจัดกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ งำนบริกำร และงำนดิจิทัลมีเดียและฐำนข้อมูล 

สิงหำคม 2561 เปิดให้บริกำร “ห้อง Inspiration Lab” ซึ่งปรับปรุงจำกห้องหนังสืออ้ำงอิง
เดิมเพ่ือให้บริกำรคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติกำร MacOS จ ำนวน 48 เครื่อง และให้บริกำรฝึกอบรม
กำรสืบค้นข้อมูลแก่นักศึกษำ 
 10 ตุลำคม 2561 ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงหน่วยงำนตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นงำนภำยในมหำวิทยำลัย เป็นส่วน
รำชกำรที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวงศึกษำธิกำร และแบ่งส่วนรำชกำรเป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
กอง จ ำนวน 1 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และให้แบ่งส่วนรำชกำรเป็นงำน จ ำนวน 5 งำน ได้แก่ งำนบริหำรทั่วไป งำนบริกำรสำรสนเทศเพ่ือ
กำรเรียนรู้และวิจัย งำนจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ งำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
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และงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อนวัตกรรม เพ่ือพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้มีควำมก้ำวหน้ำ
รองรับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่ทันสมัย ตลอดจนควำมเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบควำมต้องกำรของผู้ใช้ที่หลำกหลำย จึงได้ท ำกำรปรับปรุงอำคำรหอสมุดในพ้ืนที่ชั้น 2 โดยท ำ
กำรขนย้ำยทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด กระจำยไปจัดเก็บตำมจุดต่ำงๆ เพ่ือเตรียมกำรปรับพ้ืนที่
ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2561 และด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรเมื่อ มีนำคม 2562 

ปัจจุบันส ำนักวิทยบริกำรฯ ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนแก่อำจำรย์
และนักศึกษำ โดยได้ท ำกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนกำรรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีควำมหลำกหลำย 
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย ให้บริกำรที่สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งปรับปรุงสภำพบรรยำกำศทั้ง
ภำยในและภำยนอกอำคำร จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรอย่ำงเหมำะสมต่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ พักผ่อน ตลอดจนจัดกิจกรรมในโอกำสต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องและหลำกหลำย                
 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ปรัชญำ (Philosophy)  

แหล่งร่วมองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำสู่สังคม 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส ำนักวิทยบริกำรเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ชั้นน ำของสังคม 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในทุกๆ ด้ำน เพ่ือเป็นศูนย์กลำงองค์
ควำมรู้ แหล่งรวมควำมรู้ชั้นน ำของสังคม 

2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศและด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมหลักสูตร ตำมควำมต้องกำร
ของสังคม 
 3. บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและวิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม 
 4. สืบสำนกำรเรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม 
 5. สร้ำงพันธมิตร เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดภำคีต่ำงๆ ทั้งภำยใน และภำยนอก
ให้ก้ำวทันประชำคมอำเซียน 
 6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ตำมหลักธรรมำภิบำล และระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม 
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เป้ำประสงค์ (Goals) 
1. จัดหำทรัพยำกรในกำรให้บริกำรองค์ควำมรู้ตรงตำมควำมต้องกำรของสังคม 

 2. จัดสภำพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สะดวกสบำย และมีมำตรฐำน 
 3. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 4. ยกระดับกำรบริกำรห้องสมุดให้ได้มำตรฐำนระดับชำติ 
 
วัตถุประสงค์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 1. เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเรียนรู้ได้จำกทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ ที่มีคุณภำพ
มำตรฐำนสอดคล้องตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำสังคม 
 2. เพ่ือให้สำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง และเสมอภำคเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร
ในสังคม 
 3. เพ่ือส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำตน และสังคม 
 4. เพ่ือสืบสำนกำรเรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของสังคม 
 5. เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 
นโยบำยคุณภำพเกี่ยวกับกำรผลิต (Policy output quality) 
 1. จัดหำและรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศ หลำกหลำยรูปแบบ ให้สอดคล้องตรงตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และควำมต้องกำรของผู้ใช้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี 
 2. พัฒนำและจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบสำมำรถสืบค้นและเข้ำถึง
สำรสนเทศได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 
 3. ให้บริกำรพ้ืนฐำน และบริกำรอ่ืนๆ ตรงกับควำมต้องกำรมีระเบียบกำรใช้บริกำรที่ชัดเจน
เพ่ือควำมเสมอภำค และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
 4. ปรับปรุงและจัดพ้ืนที่บริกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และร่วมรณรงค์ส่งเสริม
มำตรกำรประหยัดพลังงำน พัฒนำให้เป็นห้องสมุดสีเขียวหรือห้องสมุดมีชีวิต 
 5. พัฒนำและรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำร สร้ำงควำมพึงพอใจ เปิดโอกำสให้สังคมมีส่วนร่วม
แสดงควำมคิดเห็นและบริหำรจัดกำร 
 6. ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำร และโครงกำรที่เป็นอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพสังคม 
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 7. บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 8. พัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน และกำรบริหำรจัดกำร
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
 9. แสวงหำพันธมิตร และเครือข่ำยควำมร่วมมือ ระหว่ำงห้องสมุดภำคีต่ำงๆ ทั้งภำยใน และ
ภำยนอกให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 10. สนับสนุนกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีศักยภำพตำม
มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
โครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นส่วนรำชกำรที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวง
ศึกษำธิกำร แบ่งส่วนรำชกำรเป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง จ ำนวน 1 หน่วยงำน และเพ่ือ
พัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรด ำเนินงำนให้ได้ตำมมำตรฐำน จึงได้มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นงำน 
จ ำนวน 5 งำน ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธำนี เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พ.ศ. 2561  
ประกำศ ณ วันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ได้แก่ งำนบริหำรทั่วไป งำนบริกำรสำรสนเทศเพ่ือกำร
เรียนรู้และวิจัย งำนจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ งำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ และ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อนวัตกรรม ดังโครงสร้ำง 
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กำรจัดอันดับเว็บไซต์มหำวิทยำลัยโลก (Webometrics Ranking of World University) 
 

เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics Ranking of World University) เป็นกำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลัย ที่พัฒนำโดยกลุ่มนักวิจัยไซเบอร์แลป สภำแห่งชำติประเทศสเปน ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เชิง
ปริมำณเก่ียวกับกระบวนกำรสร้ำงเนื้อหำบนเว็บ ภำยใต้หลักกำรที่เชื่อว่ำ “เว็บไซต์เป็นแหล่งเผยแพร่
ควำมรู้ทำงวิชำกำร (Web Publications)” ได้จัดอันดับมหำวิทยำลัยทั่วโลกและเผยแพร่กำรจัด
อันดับผ่ำนทำงเว็บที่ http://www.webometrics.info ซึ่งมีกำรแสดงผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย
ทุกเดือนมกรำคม และเดือนกรกฎำคมของทุกปี โดยมีจุดประสงค์จัดอันดับเว็บที่มีกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำรอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต เพ่ือสนับสนุนกำรเข้ำถึงควำมรู้อย่ำงเปิด
กว้ำง  และส่งเสริมกำรเข้ำถึงควำมรู้ทำงวิชำกำรท่ีผลิตโดยมหำวิทยำลัย 

เว็บโอเมตริกซ์ เป็นควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์สะท้อนกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย บทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำร วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจั ย ผ่ำนเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัย ครอบคลุมถึงกำรเผยแพร่ เอกสำรประกอบกำรสอน สื่อกำรสอน เอกสำรจำกกำร
สัมมนำ ตลอดจนข้อมูลทั่วไปของมหำวิทยำลัย คณะ ภำควิชำ สำขำวิชำ กลุ่มวิจัย หน่วยงำนบริกำร 
หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์อำจำรย์แต่ละท่ำน ซึ่งจะท ำให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน สำมำรถ
ตรวจสอบและเข้ำถึงแหล่งควำมรู้ที่อยู่ในมหำวิทยำลัยได้ง่ำยขึ้น 

เว็บโอเมตริกซ์ จึงเป็นข้อเสนอให้มหำวิทยำลัย ทบทวนนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัย และสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนผลผลิตของสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ทำงวิชำกำร ใน
รูปแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publications) ให้มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกในอนำคตเว็บไซต์
เป็นแหล่งเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำร จึงเป็นเหตุผลให้มหำวิทยำลัยชั้นน ำในประเทศไทยได้เล็งเห็นถึง
เป้ำหมำยกำรพัฒนำเว็บไซต์ทั้งหมด เพ่ือเว็บไซต์เป็นแหล่งเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำร เพ่ือยกระดับ
มำตรฐำนเว็บไซต์ภำยในมหำวิทยำลัยมุ่งสู่ควำมเป็นสำกล 
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ตัวช้ีวัด (Web Indicators) กำรจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) 
1. PRESENCE 5 เปอร์เซ็นต์ : วัดด้วย/สืบค้นได้จำก Google คือ site:vru.ac.th          
1.1 วัดจำกจ ำนวนเว็บเพจจำกเว็บไซต์ทั้งหมดภำยใต้ชื่อโดเมนเนม (Domain Name) ของ

มหำวิทยำลัย เช่น มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  โดเมนเนม คือ 
www.vru.ac.th และจะมีชื่อโดเมนเนมที่อยู่ภำยใต้ได้แก่ lib.vru.ac.th, edu.vru.ac.th, fms.vru.ac.th, 
sci.vru.ac.th, itec.vru.ac.th, agri.vru.ac.th, huso.vru.ac.th เป็นต้น และจะต้องสำมำรถสืบค้น
ได้ด้วย Search Engine  

1.2 วัดจำกจ ำนวนเนื้อหำที่มีกำรเผยแพร่ในเว็บของมหำวิทยำลัยทุกรูปแบบ (Format) ใน
รูปแบบดิจิตอล (Digital Content) วัดจำกกำรจัดท ำดัชนีตำมเครื่องมือของ Google ทั้งหน้ำเว็บเพจ
แบบ Static Page และ Dynamics Page 
 

2. VISIBILITY 50 เปอร์เซ็นต์ : วัดด้วย/สืบค้นได้จำก Majestic SEO, Ahrefs 
2.1 วัดจำกจ ำนวนกำรมองเห็นเครือข่ ำยภ ำยนอกที่มีต้นก ำ เนิดย้อนกลับไปยั ง

สถำบันกำรศึกษำหน้ำเว็บ  
2.2 วัดจำกจ ำนวนเอกเทอนอลลิงค์ (External Link) ที่มีกำรเชื่องโยงหรืออ้ำงอิงมำจำก

ภำยนอก สำมำรถตรวจสอบได้จำกกำรใช้ค ำค้นผ่ำน Search Engine  
2.3 วัดจำกกำรถูกอ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลภำยนอก สำมำรถตรวจสอบได้ผ่ำนเว็บไซต์  ซึ่งวัด

ด้วยเครื่องมือ วัดด้วยMajestic SEO สำมำรถตรวจสอบได้ที่ https://majestic.com และ Ahrefs 
สำมำรถตรวจสอบได้ท่ี https://ahrefs.com 

2.4 เป็นกำรให้คะแนนจ ำนวน Webpage ทั้งหมดของสถำบันที่ได้รับกำรเชื่อมโยง Link จำก 
เว็บไซต์อ่ืน หรือเรียกว่ำ Back Link 
 

3. TRANSPARENCY (or OPENNESS) 10 เปอร์เซ็นต์ : วัดด้วย/สืบค้นได้จำก Google 
Scholar Citations 

3.1 วัดจำกจ ำนวนกำรอ้ำงอิงจำกนักเขียนยอดนิยมตำมแหล่งที่มำ ดูกำรจัดอันดับใส่ส ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม  

3.2 วัดจำกจ ำนวนแฟ้มข้อมูล หรือเอกสำรดิจิตอลทั้งหมดที่อยู่ภำยในโดเมนเนม vru.ac.th 
ในรูปแบบไฟล์นำมสกุล pdf ไฟล์นำมสกุล doc หรือ docx ไฟล์นำมสกุล ppt หรือ pptx และไฟล์
นำมสกุล xls หรือ xlsx ตลอดจนไฟล์นำมสกุลโพสท์สคริปท์ ไฟล์นำมสกุล ps และจะต้องผ่ำน
กระบวนกำรสร้ำงเมทำดำตำ (Metadata) เพ่ือให้กลำยเป็น Rich File 
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3.3 เป็นกำรให้คะแนนจำกคลังข้อมูลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย จะนับจ ำนวนไฟล์ที่เป็น pdf, 
doc, docx, ppt  

3.4 วัดจำกแหล่งที่เก็บงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย (วัดปริมำณกำรเก็บข้อมูลด้ำนกำรวิจัยที่
เผยแพร่ จ ำนวน Rich File เช่น pdf, doc, docx, ppt วัดโดย Google Scholar) เทียบกับเกณฑ์ 
Rich File คือ จ ำนวนแฟ้มข้อมูลหรือเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภำยในโดเมนเดียวกัน 
 

4. EXCELLENCE (or SCHOLAR) 35 เปอร์เซ็นต์ : วัดด้วย/สืบค้นได้จำก SCImago 
4.1 วัดจำกจ ำนวนบทควำมวิชำกำร และกำรอ้ำงอิงบทควำมทำงวิชำกำร ที่ปรำกฏภำยในชื่อ 

โดเมนเนมของมหำวิทยำลัย ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้ด้วยกำรใช้เครื่องมือ Google Scholar ที่สำมำรถ
แสดงกำรค้นหำกำรอ้ำงอิงบทควำมทำงวิชำกำรได้ด้วย Google Scholar 

4.2 วัดจำกจ ำนวนผลงำนวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ และระดับนำนำชำติที่มีค่ำ 
อิมแพค แฟคเตอร์ (impact Factor) สูง  

4.3 เป็นกำรให้คะแนนจำกจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
วำรสำรระดับนำนำชำติของมหำวิทยำลัย โดยที่ 10% ของเอกสำรที่ตีพิมพ์ต้องได้รับกำรอ้ำงอิงในงำน
ของสำขำของตนเอง 

4.4 เอกสำรตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ  ผลผลิตทำงวิทยำศำสตร์ของมหำวิทยำลัยเทียบกับ 
Scholar คือ จ ำนวนบทควำมวิชำกำร  กำรอ้ำงอิงบทควำมทำงวิชำกำรที่ปรำกฏภำยในโดเมนของ
มหำวิทยำลัยและสำมำรถสืบค้นได้ด้วย Google Scholar 
 
แนวปฏิบัติในกำรกำรจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) 

1. ตัวชี้วัด PRESENCE ค่ำน้ ำหนัก 5 เปอร์เซ็นต์  
คุณภำพทำงด้ำนกำรปรำกฏหรือน ำเสนอ วัดจำกกำรปรำกฏตัวของหน้ำเว็บของมหำวิทยำลัย

บนอินเทอร์เน็ต หรือจ ำนวนหน้ำเว็บของมหำวิทยำลัยภำยใต้โดเมนเดียวกัน ซึ่งรวมถึงเนื้อหำทั้งใน
รูปแบบสแตติก (Static Page) และไดนำมิค (Dynamics Page) วัดจำก Google Search Engine 
นั่นหมำยควำมว่ำเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ต้องถูก
ออกแบบให้มีลักษณะเป็นมิตรกับ Google หรือตำมหลักกำรของ Google SEO  โดยหน้ำเว็บทั้งหมด
ต้องอยู่ภำยใต้โดเมน vru.ac.th เท่ำนั้น เว็บไซต์ของหน่วยงำนใดของมหำวิทยำลัยที่ไม่ได้ใช้โดเมน 
vru.ac.th ถือว่ำไม่ได้คุณภำพทำงด้ำน Presence 

แนวปฏิบัติ 
 1.1 พัฒนำทุกเว็บเพจจำกเว็บไซต์ที่อยู่ภำยในมหำวิทยำลัย และทุกหน่วยงำนให้อยู่ภำยใต้ชื่อ
โดเมนเนม (Domain Name) เดียวกัน คือ vru.ac.th 
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 1.2 พัฒนำ ปรับปรุง และน ำเสนอข้อมูลเว็บไซต์ระดับคณะ ระดับหลักสูตร/สำขำวิชำ 
หน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

1.3 ให้ทุกหน่วยงำน จัดท ำเว็บไซต์ภำษำอังกฤษ เพ่ือให้ชำวต่ำงชำติสำมำรถสืบค้นหำข้อมูล
ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยได้ 
 

2. ตัวชี้วัด VISIBILITY ค่ำน้ ำหนัก 50 เปอร์เซ็นต์ 
คุณภำพทำงด้ำนกำรส่งผลกระทบและปฏิสัมพันธ์ต่อโลกภำยนอก วัดกำรอ้ำงอิงทั้งหมดที่

เกิดขึ้น ปริมำณข้อมูลที่มีกำรน ำเสนอและปรับปรุงอยู่เสมอ โดยวัดจำกจ ำนวนลิงค์ที่มีกำรเชื่อมโยง
หรืออ้ำงอิงมำจำกเว็บภำยนอกทั่วโลกที่ลิงค์มำยังเว็บไซต์มหำวิทยำลัย วัดได้จำก Majestic SEO 
(https://majestic.com) และ Ahrefs (https://ahrefs.com) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในกำรตรวจสอบ
คุณภำพของกำรออกแบบเว็บไซต์ตำมหลัก SEO (Search Engine Optimization) หรือกระบวนกำร
ที่ท ำให้เว็บไซต์ หรือชื่อเว็บไซต์ ปรำกฏอยู่ในต ำแหน่งที่ดีที่สุดของผลกำรค้นหำผ่ำน Search Engine 
รวมถึงกำรตรวจสอบควำมหนำแน่นของกำรจรำจรบนเว็บไซต์ 

แนวปฏิบัติ 
 2.1 จัดท ำเว็บไซต์ให้เข้ำใช้งำนได้ง่ำย น่ำสนใจ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบและ
วิเครำะห์สถิติกำรเข้ำใช้เว็บไซต์ หรือใช้ Google Analytics เข้ำช่วย 
 2.2 น ำเสนอข้อมูล ข่ำวสำร กิจกรรม ข่ำวประชำสัมพันธ์ ผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยและ
หน่วยงำนภำยในต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมควำมชัดเจน (Visibility)  

2.3 จัดท ำและพัฒนำเว็บไซต์ภำษำอังกฤษและเอกสำรวิชำกำรเป็นภำษำอังกฤษ  
 2.4 มหำวิทยำลัย คณะ สถำบัน ศูนย์ ส ำนัก สำขำวิชำ และหน่วยงำนภำยในต่ำงๆ ท ำ
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ฝำกลิงค์ของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยในต่ำงๆ กับทำงหน่วยงำน
ภำยนอกที่เป็นเครือข่ำย โดยกำรน ำ URL ของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยใน ไปปรำกฏบน
เว็บไซต์ของหน่วยงำนภำยนอกที่เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
 2.5 ควรหลีกเลี่ยง Flash, Java, JavaScript, Deep nested directories, ฐำนข้อมูล หรือ
กำรใช้ dynamic pages มำกๆ ส่งผลให้กำรเข้ำถึงท ำได้ยำกขึ้น อำจท ำให้ robot access ของ 
Search Engine ค้นหำไม่พบ 

2.6 ควรตั้งชื่อ title หรือ descriptive metatags ของเว็บเพจให้สื่อควำมหมำย เพ่ือเพ่ิม
ควำมชัดเจน (visibility) ของเว็บอำจใช้มำตรฐำนของ Dublin Core เพ่ือบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน 
ค ำส ำคัญ หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ 
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 2.7 มหำวิทยำลัยจัดท ำเว็บไซต์หรือฐำนข้อมูล เพ่ือรวบรวมผลงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ และงำน
ทำงวิชำกำรต่ำงๆ ในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ น ำเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์มหำวิทยำลัยและหน่วยงำน
ภำยใน คณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ สำขำวิชำ 
 2.8 ประชำสัมพันธ์เว็บไซต์ ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ โซเชียล
มีเดีย (Social Media) ใน Facebook ติดลิงค์เพ่ือเชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ เช่น www.vru.ac.th, 
http://lib.vru.ac.th เป็นต้น 
 

3. ตัวช้ีวัด TRANSPARENCY (or OPENNESS) : ค่ำน้ ำหนัก 10 เปอร์เซ็นต์ 
วัดจำกปริมำณของงำนวิจัย หรือวิชำกำรในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (.pdf, .doc, .docx, 

.ppt) จำกแหล่งที่เก็บงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยที่อยู่ภำยในโดเมนเดียวกัน วัดปริมำณกำรเก็บข้อมูล
ด้ำนกำรวิจัยที่เผยแพร่ จ ำนวนบทควำมวิชำกำร จ ำนวนกำรอ้ำงอิงบทควำมทำงวิชำกำรของอำจำรย์ที่
ปรำกฏภำยในโดเมนของมหำวิทยำลัยและสำมำรถสืบค้นได้ด้วย Google Scholar 
(https://scholar.google.co.th) โดย Google Scholar จะท ำหน้ำที่ตรวจสอบจ ำนวนผลงำน
วิชำกำรของนักวิชำกำรท่ีถูกอ้ำงอิงในโดเมนของมหำวิทยำลัยนั้นทั้งหมด  

แนวปฏิบัติ 
 3.1 สนับสนุน ส่งเสริมให้เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน เว็บไซต์ระดับคณะ ระดับหลักสูตร/
สำขำวิชำต่ำงๆ บริหำรจัดกำรเนื้อหำข้อมูลเป็นไปตำมมำฐำนในรูปแบบเว็บไซต์ภำษำไทย และ
ภำษำอังกฤษ    
 3.2 จัดท ำเอกสำรดิจิตอลที่น ำเสนอบนเว็บไซต์มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนภำยในต่ำงๆ ใน
รูปของไฟล์นำมสกุล pdf ไฟล์นำมสกุล doc หรือ docx ไฟล์นำมสกุล ppt หรือ pptx ไฟล์นำมสกุล 
xls หรือ xlsx ตลอดจนไฟล์ PostScript ไฟล์นำมสกุล ps เพ่ือให้โรบอทของ Search Engine 
สำมำรถเข้ำมำเก็บเมทำเดตำ (Metadata) เพ่ือจัดเก็บลงฐำนข้อมูลของ Search Engine 

3.3 สร้ำง/ก ำหนดเมทำเดตำ (Metadata) ให้กับเอกสำรดิจิตอลไฟล์ (Digital Content) pdf 
doc docx ppt pptx xls xlsx ไฟล์รูปภำพต่ำงๆ ในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย ผลงำนวิชำกำร เพ่ือเป็น
ตัวแทน (Agent) ในกำรสืบค้นจำก Search Engine 

3.4 จัดท ำเว็บไซต์เพ่ือให้ อำจำรย์ นักวิจัย บุคลำกร และนักศึกษำ ในกำรสร้ำง เขียน 
เผยแพร่ข้อมูลทำงวิชำกำรบนเว็บไซต์มหำวิทยำลัย คณะ หรือหน่วยงำนภำยในต่ำงๆ 

3.5 เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นควำมรู้บนเว็บไซต์มหำวิทยำลัย คณะ หรือหน่วยงำนภำยในต่ำงๆ 
เช่น คู่มือต่ำงๆ ระเบียบต่ำงๆ เอกสำรประกอบกำรสอน สื่อกำรสอน ข้อมูลทั่วไปของมหำวิทยำลัย 
คณะ สำขำวิชำ ศูนย์ ส ำนัก หน่วยงำนภำยในต่ำงๆ รวมทั้งข้อมูลของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นกำรเพ่ิม
จ ำนวนแฟ้มข้อมูลทำงวิชำกำรบนเว็บไซต์ของโดเมนมหำวิทยำลัย 
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3.6 สนับสนุนให้อำจำรย์ บุคลำกร หน่วยงำนภำยในต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย ใช้อีเมล์ของ
มหำวิทยำลัยในกำรรับส่งข้อมูลข่ำวสำร กำรอ้ำงอิง กำรประชำสัมพันธ์งำนทำงวิชำกำรต่ำงๆ  

3.7 สนับสนุนให้อำจำรย์จัดท ำเว็บไซต์ส่วนบุคคล เพ่ือจัดเก็บ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ผลงำนทำงวิชำกำร ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของโดเมนมหำวิทยำลัย 

3.8 สนับสนุนให้อำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัยลงทะเบียนและสร้ำงโปรไฟล์ของตนเองกับทำง 
Google Scholar โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอำจำรย์ที่มีผลงำนวิชำกำรที่สำมำรถสืบค้นได้โดย Google Scholar 

 
4. ตัวช้ีวัด EXCELLENCE (or SCHOLAR) : ค่ำน้ ำหนัก 35 เปอร์เซ็นต์ 
วัดจำกควำมเป็นเลิศของจ ำนวนบทควำมวิชำกำร ผลงำนวิชำกำร ผลงำนวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ใน

วำรสำรระดับประเทศ ระดับนำนำชำติใน ที่มีระดับน้ ำหนักตัวชี้วัดสูง (high impact international 
journals) โดยวัดจำก คุณภำพของบทควำมวิชำกำร ผลงำนวิชำกำร ผลงำนวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรท่ีได้รับกำรยอมรับจำกเว็บไซต์ SCImago (https://www.scimagojr.com) 

แนวปฏิบัติ 
 4.1 สนับสนุนส่งเสริมให้อำจำรย์ นักวิจัย บุคลำกรท ำผลงำนวิจัย ท ำผลงำนวิชำกำรที่มี
คุณภำพ และน ำเสนอผลงำนและตีพิมพ์ผลงำนในระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ ที่มีค่ำ Impact 
Factor สูง โดยให้สถำบันวิจัยฯ เลือกแหล่งตีพิมพ์ที่เหมำะสมกับผลงำนวิจัย ผลงำนวิชำกำร และต้อง
ใช้อีเมล์ของมหำวิทยำลัยในกำรเป็นแหล่งอ้ำงอิง 

4.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ตีพิมพ์ผลงำนวิจัย ผลงำนวิชำกำรในวำรสำรที่เป็น e-journal 
วำรสำรวิชำกำรในระดับนำนำชำติ ปัจจุบันส่วนใหญ่มีกำรจัดท ำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์             
(e-journals) และรวบรวมท ำดัชนีไว้ในฐำนข้อมูลออนไลน์ ซึ่งฐำนข้อมูลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับควำม
น่ำเชื่อถือ เช่น ISI Web Of Science, Scopus, Science Direct, SJR โดยให้สถำบันวิจัยฯ 
รับผิดชอบน ำงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรที่เป็น e-journal และต้องใช้อีเมล์ของมหำวิทยำลัยในกำรเป็น
แหล่งอ้ำงอิง 

4.3 สนับสนุนให้เพ่ิมจ ำนวนบทควำมวิชำกำร ผลงำนวิจัย ในฐำนข้อมูล อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่
วิจัย และนักศึกษำ ควนเขียนบทควำมวิจัยในประเด็นที่ก ำลังเป็นที่น่ำสนใจ (hot Issue) ของชุมชน
วิชำกำร ตั้งประเด็นของงำนวิจัยให้สอดคล้องกับกรอบงำนวิจัยของวำรสำรที่ต้องกำรตีพิมพ์ 
 4.4 เลือกวำรสำรในกำรตีพิมพ์ ที่มีขอบข่ำย วัตถุประสงค์ หรืองำนทดลอง เทคนิค            
แนวทำงกำรวิจัย ที่ตรงกับงำนวิจัยของตนเอง 
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วัตถุประสงค์กำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking 
1. เพ่ือให้มหำวิทยำลัย มีระบบกลไก แผนกำรด ำเนินงำน และแนวปฏิบัติในกำรจัดอันดับ

เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking 
2. เพ่ือให้มหำวิทยำลัยส่งเสริมสนับสนุนให้อำจำรย์ นักศึกษำ นักวิจัย บุคลำกรท ำผลงำนวิจัย 

ท ำผลงำนวิชำกำร และให้ได้ตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรที่เป็น e-journal วำรสำรวิชำกำรในระดับ
นำนำชำติ และต้องใช้อีเมล์ของมหำวิทยำลัยในกำรเป็นแหล่งอ้ำงอิง 

3. เพ่ือให้บุคลำกรที่มีหน้ำที่ดูแลและจัดท ำเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรจัดท ำเว็บไซต์ที่มีผลต่อกำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดัชนี  Webometrics 
Ranking 
 
เป้ำหมำยกำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking 

1. อันดับในกำรจัด Webometrics Ranking ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ เพ่ิมขึ้นกว่ำเดิมเมื่อเปรียบเทียบจำกปีที่ผ่ำนมำ (ล ำดับน้อยกว่ำ 15 ในกลุ่มของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ) 

2. มหำวิทยำลัยมีผลงำนวิจัย ผลงำนวิชำกำร ที่ได้ตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรที่เป็น e-journal 
วำรสำรวิชำกำรในระดับนำนำชำติ เพ่ิมมำกขึ้นโดยกำรประสำนงำนขอข้อมูลจำกสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ 

3. บุคลำกรที่มีหน้ำที่ดูแลและจัดท ำเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
จัดท ำเว็บไซต์ที่มีผลต่อกำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking 
 
อันดับเว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

Webometrics Ranking จะมีกำรประกำศผลอันดับปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนมกรำคม 
และครั้งที่ 2 ช่วงเดือน กรกฎำคม ของปี พ.ศ. นั้นๆ สำมำรถดูผลคะแนนและอันดับได้ที่ 
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand 
 

ข้อมูลผลอันดับมหำวิทยำลัยระดับประเทศ ครั้งที่ 1 เดือนมกรำคม 2562 

ตัวชี้วัด Ranking 
World 
Rank 

PRESENCE VISIBILITY TRANSPARENCY EXCELLENCE 
5 % 50 % 10 % 35 % 

ผลคะแนน 87 9002 2493 10665 8433 6033 
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ผลอันดับกลุ่มรำชภัฏของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 
ป ี กลุ่มรำชภัฏ ระดับประเทศ ระดับทวีปเอเชีย ระดับโลก 

2560 25/39 80/179 353/3276 8024/11999 
2561 27/37 80/179 353/3276 8024/11999 
2562 30/37 87/178 469/3192 9002/11999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2562 
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ระบบกลไกกำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking 
 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

รำชูปถัมภ์ มีระบบกลไกในกำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking 
ดังต่อไปนี้ 

1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประชุมคณะกรรมกำรแผนกำรจัดอันดับ
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking 

2. จัดอบรมกำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking 
3. ด ำเนินกำรติดตำมและรวบรวมผลกำรด ำเนินกำร กำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย

ด้วยดัชนี Webometrics Ranking ของแต่ละหน่วยงำน 
4. รำยงำนสรุปผลกำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking 

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ให้คณะกรรมกำรบริหำรของส ำนักวิทย
บริกำรฯ และคณะกรรมกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยฯ ทรำบ 

5. ปรับปรุงและจัดท ำกำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics 
Ranking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประชุมคณะกรรมกำรแผนกำรจัดอันดับ
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดชันี Webometrics Ranking 

จัดอบรมกำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย                     
ด้วยดัชนี Webometrics Ranking 

ด ำเนินกำรติดตำมและรวบรวมผลกำรด ำเนนิกำร                 
กำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวทิยำลัยดว้ยดัชนี 
Webometrics Ranking ของแต่ละหน่วยงำน 

ปรับปรุงและจัดท ำกำรจัดอันดบัเว็บไซต์ของมหำวิทยำลยัด้วย
ดัชนี Webometrics Ranking 

 

น ำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำร
ของส ำนักวิทย

บริกำรฯ 

น ำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำร

ของมหำวิทยำลัยฯ 
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แผนกำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดชันี Webometrics Ranking  
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีแผนกำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วย
ดัชนี Webometrics Ranking ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม เป้ำหมำย 
ช่วงเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 .  จั ดท ำ ( ร่ ำ ง )  แผนกำรจั ดอันดับ เว็ บ ไซต์ ของ
มหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking 

1 ฉบับ 
            

2. จัดท ำบันทึกข้อควำมขอรำยช่ือคณะกรรมกำร
แผนกำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดัชนี 
Webometrics Ranking ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

8 คณะ 1 วิทยำลัย 
5 ส ำนัก 1สถำบัน 

           
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

3. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรแผนกำรจัดอันดับ
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics 
Ranking ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

1 ฉบับ 
           

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

4. จัดประชุมคณะกรรมกำรแผนกำรจัดอันดับเว็บไซต์
ของมหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ พิจำรณำแผนและเสนอแนวทำง
ในก ำ ร ด ำ เ นิ น แผ นก ำ ร จั ด อั นดั บ เ ว็ บ ไ ซต์ ข อ ง
มหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking 

1 ครั้ง 

           

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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กิจกรรม เป้ำหมำย 
ช่วงเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. ท ำบันทึกข้อควำม แจ้งคณะ  หลักสูตร เพื่อร่วมใน
กำรอบรมกำรจัดอันดับเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วย
ดัชนี Webometrics Ranking 

1 ฉบับ 

           ผู้ปฏิบัติงำนกำรจัดอันดับ
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย
ด้วยดัชนี Webometrics 
Ranking 

6. ด ำเนินกำรจัดอบรมแนะน ำแนวทำงในกำรจัดอันดับ
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics 
Ranking 

ทุกคณะ/             
หลักสตูร/             
หน่วยงำน 

           - อำจำรย ์
- นักศึกษำ 
- บุคลำกร 

7. ด ำเนินกำรติดตำมและรวบรวมผลกำรด ำเนินกำรจัด
อั น ดั บ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ด้ ว ย ดั ช นี 
Webometrics Ranking ของแต่ละหน่วยงำน 

ทุกคณะ/             
หลักสตูร/             
หน่วยงำน 

           - อำจำรย ์
- นักศึกษำ 
- บุคลำกร 

8 .  ร ำย ง ำนส รุ ปผลกำ รจั ด อั นดั บ เ ว็ บ ไซต์ ข อ ง
มหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking               
ของมหำวิทยำลัย ให้คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทย
บริกำร ทรำบ 

1 ฉบับ 

           ผู้ปฏิบัติงำนกำรจัดอันดับ
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย
ด้วยดัชนี Webometrics 
Ranking 

9 .  ร ำย ง ำนส รุ ปผลกำ รจั ด อั นดั บ เ ว็ บ ไซต์ ข อ ง
มหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking               
ของมหำวิทยำลัย ให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
ทรำบ 

1 ฉบับ 

           ผู้ปฏิบัติงำนกำรจัดอันดับ
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย
ด้วยดัชนี Webometrics 
Ranking 
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กิจกรรม เป้ำหมำย 
ช่วงเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10. ปรับปรุงและจัดท ำกำรจัดอันดับเว็บไซต์ ของ
มหำวิทยำลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking                1 ฉบับ 

           ผู้ปฏิบัติงำนกำรจัดอันดับ
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย
ด้วยดัชนี Webometrics 
Ranking 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
แนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนอันดับมหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรีโดยวิธีของ 

Webometrics Ranking of World Universities. สืบค้นจำก : https://www.dru.ac.th/ 
drusub/webometrics/policy/policy_2016-11-23-1.pdf  [1 ธันวำคม 2562] 

ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติงำน “กำรขับเคลื่อนกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
(Webometrics)”ประจ ำปีงบประมำณ 2562/2. สืบค้นจำก : https://drive.google.com/ 
file/d/ 1Fe7M3zcErJljG1jFP7vEsNHx0DQXlev-/view  [1 ธันวำคม 2562] 

กระบวนกำรพัฒนำเว็บไซต์ เพื่อกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย ด้วยเว็บโอเมตริกซ์. สืบค้นจำก : 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/IT_Journal/article/view/53577  [1 ธันวำคม 2562] 

แนวทำงสู่กำรจัดอันดับ WEBOMETRICS ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต (พ.ศ. 2558 - 2560). 
สืบค้นจำก : http://pitajaru.blogspot.com/2015/09/webometrics-ranking-of-world.html  
[1 ธันวำคม 2562] 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูล Webometrics ของมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
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ที่ปรึกษำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทักษิณำ  วิไลลักษณ์ ผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กมลมำศ  วงษ์ใหญ่  รองผู้อ ำนวยกำร 
อำจำรย์ณัฐพงศ์  วัฒนศิริพงษ์   รองผู้อ ำนวยกำร 
อำจำรย์มณทิพย์  จันทร์แก้ว   รองผู้อ ำนวยกำร 
นำงอำรีย์  ทิพรส    หัวหน้ำส ำนักงำน 

     
 

คณะท ำงำน 
อำจำรย์ณัฐพงศ์  วัฒนศิริพงษ์  ประธำนกรรมกำร 
นำยอภิชำติ หันชะโด   รองประธำนกรรมกำร 
นำยไพศำล แซ่ก๊วย   กรรมกำร 
นำยนิพนธ์ เงินยวง   กรรมกำร 
นำงสำวจิรำภรณ์ ปำนเทวัญ  กรรมกำร 
นำยวรุตม์ ช้ำงเถ่ือน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

รวบรวมและจัดท ำเล่ม 
นำยอภิชำติ หันชะโด    นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อนวัตกรรม 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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