
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาเว็บไซต์ให้ตดิอันดับ Webometrics University Ranking” 

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
๑. ความเป็นมาของโครงการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและภาพกิจกรรมของหน่วยงานแก่สาธารณชนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดท าเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับพันธะกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการ
จัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ เป็นต้น รวมถึงเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันใกล้นี้  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเว็บไซต์ภายใน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ 
Webometrics University Ranking” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการจัดอันดับระดับมหาวิทยาลัย (University Ranking)  
 นอกจากนี้โครงการนี้ยังเป็นการให้ผู้ดูแลเว็บไซต์จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคต่างๆ ในการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคตสืบไป  
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
การจัดอับ Webometrics University Ranking 
 ๒.๒ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ใน
การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ฯ 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
       ผู้ดูแลเว็บไซต์คณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบัน หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จ านวน ๓๕ คน 
 
๔. ลักษณะของกิจกรรม 
 ๔.๑ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับการจัดอันดับ  Webometrics 
University Ranking 
 ๔.๒ การฝึกปฏิบัติการท าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมเว็บไซต์ส าเร็จรูป 
 ๔.๓ การแลกเปลียนความรู้และเทคนิคการจัดท าเว็บไซต์ฯ 
 
 
 



๕. ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
 วันเริ่มต้นโครงการ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ธันวาคม ๒๕๕๘   
 (วันจัดโครงการ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

๖. การด าเนินการ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (สัปดาห์)                                        

ตุลาคม  พฤศจิกายน ธันวาคม 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

          

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

          

๓. ด าเนินการตามโครงการ  
   ๓.๑ ติดต่อวิทยากรกร 
   ๓.๒ ประชาสัมพันธ์ฯ 
   ๓.๓ จัดอบรมฯ 

          

๔. สรุป/ประเมินผลโครงการ  
 

          

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ หน่วยงานต่างๆ สามารถจัดท าเว็บไซต์ท่ีสอดคล้องกับการจัดอันดับ Webometrics ได ้
 ๗.๒ บุคลากรได้รับความรู้และเทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์และสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน 
 

๘. งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
 งบประมาณแผ่นดิน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาเว็บไซต์ ให้ติด อันดับ 
Webometrics University Ranking” จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร 
 ๘.๒ ค่าอาหารวิทยากรและผู้เข้าอบรม 
 ๘.๓ ค่าวัสดุ เอกสารประกอบการอบรม 
 ๘.๔ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๘.๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะวิทยากร ฯลฯ 
 

๙. การประเมินผลโครงการ 
 ๙.๑ เป้าหมายเชิงประมาณ 
        ผู้ดูแลเว็บไซต์คณะ/ศูนย์/ส านัก หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๙.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        ผู้ดูแลเว็บไซต์คณะ/ศูนย/์ส านัก หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความ
พึงพอใจในโครงการฯ อยู่ในระดับมาก 
 



๑๐. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๙๐๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำร 
“กำรพัฒนำเว็บไซต์ให้ตดิอันดับ Webometrics University Ranking” 

ระหว่ำงวันที่ ๑-๒ ธันวำคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องปฏิบัตกิำรคอมพิวเตอร์ ๙๐๐ 

 
วันที่ ๑ ธันวำคม ๑๕๕๘ 
 ๐๘.๓๐  -   ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน 
 ๐๙.๐๐  -   ๐๙.๓๐ น.          พิธีเปิดโดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 ๐๙.๓๐  -   ๑๐.๑๕ น.      ความเป็นมา,กลไกระบบ Webometrics University Ranking 
 ๑๐.๑๕  -   ๑๐.๓๐ น.         พักรับประทานอาหารว่าง  
 ๑๐.๓๐  -   ๑๒.๐๐ น.         ความสัมพันธ์ของ Webometrics, Google Analytic 
 ๑๒.๐๐  -   ๑๓.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 ๑๓.๐๐  -   ๑๔.๑๕ น.         การติดตั้งโปรแกรมจ าลอง Web Server,ติดตั้ง Joomla CMS 
 ๑๔.๑๕  -   ๑๔.๓๐ น.      พักรับประทานอาหารว่าง 
 ๑๔.๓๐  -   ๑๖.๓๐ น.           การติดตั้ง Template, การติดตั้งภาษาไทย 
 
วันที่ ๒ ธันวำคม ๑๕๕๘ 
 ๐๘.๓๐  -   ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน 
 ๐๙.๐๐  -   ๑๐.๑๕ น.           การเขียนบทความ,การจัดการบทความ 
 ๑๐.๑๕  -   ๑๐.๓๐ น.            พักรับประทานอาหารว่าง  
 ๑๐.๓๐  -   ๑๒.๐๐ น.            การเพ่ิมมัลติมิเดียลงในบทความ 
 ๑๒.๐๐  -   ๑๓.๐๐ น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 ๑๓.๐๐  -   ๑๔.๑๕ น.            การสร้างเมนู,การเพ่ิมโมดูล 
 ๑๔.๑๕  -   ๑๔.๓๐ น.            พักรับประทานอาหารว่าง 
 ๑๔.๓๐  -   ๑๖.๐๐ น.            การใช้ Google Analytic และ SEO 
 ๑๖.๐๐  -   ๑๖.๓๐ น.           พิธีปิดโดยท่านผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 


