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Webometrics Ranking of World University เป็นการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย ในหลักการ  
“เว็บไซต์เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ”  
ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกและเผยแพร่การจัดอันดับ
ผ่านทางเว็บ http://www.webometrics.info ซึ่งมีการ
แสดงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทุกเดือนมกราคมและ
เดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยมีจุดประสงค์จัดอันดับเว็บที่มี
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรม
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 



ตัวชี้วัดการจัดอันดับของ Webometrics 

PRESENCE 5% 
01 

VISIBILITY 50% 02 

TRANSPARENCY (or OPENNESS) 10% 03 

EXCELLENCE (or SCHOLAR) 35% 
04 



PRESENCE 



PRESENCE • วัดจากจ านวนเว็บไซต์ทั้งหมดภายใต้ Domain Name 
ของมหาวิทยาลัย และจะต้องสามารถสืบค้นได้ด้วย    
Search Engine  

• วัดจากจ านวนเนื้อหาที่มีการเผยแพร่ ในเว็บของ
มหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ (Format) 



VISIBILITY 



VISIBILITY 

• วัดจากจ านวนการมองเห็นเครือข่ายภายนอกที่มีต้น
ก าเนิดย้อนกลับไปยังสถาบันการศึกษาหน้าเว็บ  

• วัดจากจ านวน External Link ที่มีการเชื่องโยงหรือ
อ้างอิงมาจากภายนอก สามารถตรวจสอบได้จากการใช้
ค าค้นผ่าน Search Engine  

• วัดด้วยMajestic SEO และ Ahrefs  
• เป็นการให้คะแนนจ านวน Webpage ทั้งหมดของ

สถาบันที่ได้รับการเชื่อมโยง Link จาก เว็บไซต์อื่น หรือ
เรียกว่า Back Link  



TRANSPARENCY  



TRANSPARENCY 
(or OPENNESS) • เป็นการให้คะแนนจากคลั งข้ อมู ลงานวิ จั ยของ

มหาวิทยาลัย จะนับจ านวนไฟล์ที่เป็น .pdf .doc .ppt 
.xls 



EXCELLENCE 



EXCELLENCE  

(or SCHOLAR) 

• วัดจากจ านวนบทความวิชาการ และการอ้างอิง
บทความทางวิชาการ สามารถตรวจสอบได้ด้วยการใช้ 
Google Scholar 

• วัดจากจ านวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่มีค่า impact Factor 

• เป็นการให้คะแนนจากจ านวนเอกสารทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ ที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย โดยที่ 10% ของเอกสารที่ตีพิมพ์ต้อง
ได้รับการอ้างอิงในงานของสาขาของตนเอง 



ข้อมูลผลอันดับของมหาวิทยาลัย 

31/38 
กลุ่มราชภัฏ 

91/178 
ระดับประเทศ 

517/3545 
ระดับเอเซีย 

10033/11997 
ระดับโลก 



ข้อมูลผลอันดับมหาวิทยาลัยระดับประเทศ 

ตัวชี้วัด Ranking World Rank 

PRESENCE VISIBILITY TRANSPARENCY EXCELLENCE 

5 % 50 % 10 % 35 % 

ผลคะแนน 91 10033 2215 10913 7611 6118 



ข้อมูลผลอันดับมหาวิทยาลัย 

เมื่อสืบค้นจาก Google มหาวิทยาลัยของเรามีจ านวนทั้งหมด 70,100 รายการ 



ข้อมูลผลอันดับมหาวิทยาลัย 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏบางแห่งมีจ านวนถึง 257,000 รายการ  



แนวปฏิบัต ิPRESENCE 
ค่าน้ าหนัก 5 เปอร์เซ็นต์  

พัฒนาทุกเว็บไซต์ท่ีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงานให้อยู่
ภายใต้ Domain Name เดียวกัน คือ name.vru.ac.th 01 

02 

03 

พัฒนา/ปรับปรุง ข้อมูลเว็บไซต์ระดับคณะ หลักสูตร หน่วยงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

เพิ่มข้อมูลลง Website เช่น คู่มือต่าง ๆ ไฟล์ข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร  
PDF, Word, Excel, PPT เอกสารเผยแพร่ท่ีน่าสนใจ เช่น งาน
ประกัน, หลักสูตร 



แนวปฏิบัต ิVISIBILITY 
ค่าน้ าหนัก 50 เปอร์เซ็นต์  

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หรือข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางโซ เชียล          
(ติดลิงค์เพื่อมายังเว็บไซต์) เพื่อเชื่อมโยงลิงค์มายังเว็บไซต์ภายใน
มหาวิทยาลัย 

01 

02 

03 

ควรหลีกเลี่ยง Flash, Java, JavaScript, มากๆ ส่งผลให้การ
เข้าถึงท าได้ยากขึ้น อาจท าให้ robot access ของ Search        
Engine ค้นหาไม่พบ 

จัดท าเว็บไซต์ให้เข้าใช้งานได้ง่าย น่าสนใจ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ตรวจสอบและวิเคราะห์สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ หรือใช้    
Google Analytics เข้าช่วย 



แนวปฏิบัต ิTRANSPARENCY (or OPENNESS) 
ค่าน้ าหนัก 10 เปอร์เซ็นต์  

สร้าง/ก าหนด Metadata ให้กับ Digital Content ในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพื่อเป็นตัวแทน ในการสืบค้นจาก     
Search Engine 

01 

02 

03 

สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานภายในต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร 
การอ้างอิง การประชาสัมพันธ์งานทางวิชาการต่างๆ  

เพิ่มไฟล์เอกสารต่างๆ ท่ีเป็นวิชาการบนเว็บไซต์ (PDF) บทความ
วิชาการ  เอกสารงานวิจัย  เอกสารวิชาการ 



แนวปฏิบัต ิEXCELLENCE (or SCHOLAR)  
ค่าน้ าหนัก 35 เปอร์เซ็นต์  

สนับสนุนให้อาจารย์ลงทะเบียนและสร้างโปรไฟล์ของตนเองกับ
ทาง Google Scholar โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ท่ีมีผลงาน
วิชาการท่ีสามารถสืบค้นได้โดย Google Scholar 

01 

02 

03 

สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรท าผลงานวิจัย และน าเสนอผลงาน 
และตีพิมพ์ผลงานวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ท่ีมีค่า Impa
ct Factor สูง  

ควรเขียนบทความวิจัยในประเด็นท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจของชุมชน
วิชาการ ตั้งประเด็นของงานวิจัยให้สอดคล้องกับกรอบงานวิจัยของ
วารสารท่ีต้องการตีพิมพ ์



Thank you 


