Srinakharinwirot University Website
International Language Version
เว็บไซตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับภาษาตางประเทศ
วัตถุประสงค
เว็บไซต “Srinakharinwirot University” เปนแหลงรวบรวมขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อมุงสูความเปน
สากล โดยนําเสนอขอมูลเปนภาษาตางประเทศ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลของมหาวิทยาลัยใหแกผูสนใจ
ซึ่งไดแก ชาวตางชาติ สถาบันการศึกษา หรือ หนวยงานในตางประเทศที่ตองการติดตอสื่อสารและแสวงหาความ
ร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อาจารย นั ก วิ จั ย รวมถึ ง นิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ผู ส นใจเข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รภาค
ภาษาอังกฤษ หรือ หลักสูตรนานาชาติ ผูสนใจสมัครเขาทํางาน เปนตน
กรอบการดําเนินการ
เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ในการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การนํ า เสนอและเผยแพร เ ว็ บ ไซต มศว ฉบั บ ภาษาต า งประเทศ
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการเผยแพรเว็บไซตมหาวิทยาลัยฉบับภาษาตางประเทศ และคณะอนุกรรมการ
เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต และไดจัดทํากรอบการดําเนินการออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1/2553

เว็บไซต มศว สวนกลาง ฉบับภาษาอังกฤษ - ปรับปรุงเรงดวน

ระยะที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2/2553

เว็บไซตระดับหนวยงาน ฉบับภาษาอังกฤษ

ระยะที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2/2553 เปนตนไป

เว็บไซต มศว สวนกลาง ฉบับภาษาอังกฤษ – ปรับปรุงเพือ
่ ความยัง่ ยืน
เว็บไซต มศว สวนกลาง ฉบับภาษาจีน

ระยะที่ 1 : เว็บไซต มศว สวนกลาง ฉบับภาษาอังกฤษ – ปรับปรุงเรงดวน
ภาคการศึกษาที่ 1/2553

 ขอมูลเกีย่ วกับเว็บไซต
เว็บไซตอยางเปนทางการเพื่อ แนะนําและเผยแพรขอมูลของมหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสํา หรับผูเยี่ยมชม
ชาวตางชาติ หรือ ผูที่สนใจศึกษาขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ
• ชื่อเว็บไซต (Title)

Srinakharinwirot University

• ตําแหนงทีอ
่ ยู (URL) http://www.swu.ac.th/en/
• คําสําคัญ (Keywords) Srinakharinwirot University, SWU, Bangkok, Thailand, Prasarnmitr,
Ongkharak, Sukhumvit, Asokemontri, government sponsored university

 เปาหมาย

 เว็บไซต มศว สวนกลาง
1. ปรับปรุงดานเนือ
้ หาของเว็บไซตภาษาอังกฤษตามโครงสรางเดิมใหถูกตองและเปนปจจุบัน
โดยเนนกลุมเปาหมายหลัก ไดแก
o ผูสนใจสมัครเขาเรียนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
o นิสิตตางชาติ
o อาจารยตา
 งชาติ

2. เพิ่มเนื้อหาสวนขอมูลสําหรับกลุมเปาหมายหลักในขอ 1 ดังนี้
o ขอมูลการรับสมัคร
o ขอมูลหลักสูตร
o ขอมูลสําหรับนิสิตตางชาติ
o ขอมูลสําหรับอาจารยตางชาติ

3. ปรับปรุงรูปแบบโดยใชโครงรางการจัดวาง (Layout) เดิม เปลี่ยนกราฟกตามความเหมาะสม
ปรับลิงคหนาโฮมเพจใหเดนชัดขึ้นเพื่อใหเขาเว็บฉบับภาษาอังกฤษไดงายขึน
้
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 ระยะเวลา
 การดําเนินการ

เมษายน – มิถน
ุ ายน 2553
คณะกรรมการจัดทําขอมูลหลักสูตรนานาชาติเพื่อเผยแพรบนเว็บไซต
ผูดูแลเว็บมหาวิทยาลัย (สํานักคอมพิวเตอร)

 กําหนดเปด

29 มิถน
ุ ายน 2553

เว็บไซต มศว ฉบับภาษาอังกฤษที่ไดปรับปรุงลาสุด วันที่เริ่มเผยแพร 29 มิถุนายน 2553

 ผลดําเนินการ

ปรับปรุงเว็บไซตตามเปาหมาย และเริ่มเผยแพรเว็บไซตฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553

ระยะที่ 2 : เว็บไซตระดับหนวยงาน ฉบับภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/2553

 เปาหมาย

 เว็บไซตระดับหนวยงาน
1. ปรับปรุงเว็บไซตระดับหนวยงานเพื่อใหมีการนําเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษใหมากขึ้น
โดยใหมีโครงสรางเนือ
้ หาและขอมูลหลักเกีย
่ วกับหนวยงานตามนโยบายทีม
่ หาวิทยาลัยได
กําหนดไว
2. ปรับปรุงขอมูลภาษาอังกฤษในระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย เพือ
่ ใหสามารถใช
ขอมูลจากฐานขอมูลมานําเสนอบนเว็บเพจ (embedded web page) ซึ่งทําใหขอมูลถูกตอง
เปนปจจุบันและลดภาระการปรับขอมูลบนเว็บ ขอมูลจากระบบทีจ
่ ะสามารถนํามาใช ไดแก
•ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและรายละเอียดวิชา -------- โดยเพิ่มเติมขอมูลบน SUPREME
• ขอมูลบุคลากร -------------------------------------------------------- ขอมูลบุคลากรสวนที่เผยแพรได
• ขอมูลสถิติเกี่ยวกับการเรียนการสอน
• ขอมูลสถิติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 ระยะเวลา

ตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ 2554

เสนอ – ที่ประชุมผูแทน/ผูดูแลเว็บของหนวยงาน : นโยบายและแผนการดําเนินการ

ปรับปรุงลาสุด ธันวาคม 2553

3

SWU Website – International Language Version

 การดําเนินการ

คณะกรรมการเผยแพรเว็บไซตมหาวิทยาลัย ฉบับภาษาตางประเทศ
Â

กําหนดนโยบายการเผยแพรบนเว็บไซตระดับหนวยงานในแบบภาษาตางประเทศ

Â

ประสานงานและสงเสริมการทําเว็บไซตภาษาอังกฤษของหนวยงาน

• ฝายวิเทศสัมพันธ ------------------------------- ประสานงานดานการจัดแปลเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ
คณะอนุกรรมการเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต
Â

กําหนดเทคนิคมาตรฐานทีส
่ ามารถนํามาใชเพื่อการพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

Â

จัดทําตนแบบการนําเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษ

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
Â

จัดเตรียมขอมูลเพื่อการเผยแพรบนเว็บไซตฉบับภาษาอังกฤษของหนวยงาน

Â

แปลเนือ
้ หา หรือ จัดทําโครงการจางแปลเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ และผานการตรวจโดย
Native English editor

• ฝายวิเทศสัมพันธ ------------------------- ประสานงานดานการจัดแปลเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ
Â

จัดทําเนื้อหาภาษาอังกฤษขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต

• สํานักคอมพิวเตอร ...............................จัดทําตนแบบเว็บไซต
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการจัดเตรียมโครงสรางและขอมูล

• ผูดูแลเว็บของหนวยงาน .....................นําเนื้อหาภาษาอังกฤษขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต

 กําหนดเปด

มกราคม – กุมภาพันธ 2554

แผนการดําเนินการ*
กิจกรรม

ต.ค.

1. สนค. จัดทําตนแบบเว็บไซตและวิธีการนําขอมูลจากฐานขอมูลกลาง



2. ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณารางนโยบายและแผนการดําเนินการ



3. จัดทํารางนโยบายและแผนการดําเนินการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ



พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.



ยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร
4. สนค. จัดทําตารางขอมูลสําหรับการพิมพขอมูลรายละเอียดหลักสูตร/รายวิชา



การนําเขาระบบ SUPREME
5. ประชุมชี้แจงผูแทน/ผูดูแลเว็บ - เรื่องนโยบายและแผนการดําเนินการ



6. หนวยงานจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อการเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ



7. หนวยงานการเรียนการสอนจัดพิมพขอมูลหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ



8. ฝายวิเทศสัมพันธชวยตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาฉบับภาษาอังกฤษ






9. สนค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําเว็บฉบับภาษาอังกฤษ”



10. เผยแพรเว็บไซตฉบับภาษาอังกฤษของหนวยงาน





*Tentative Plan

ระยะที่ 3 : เว็บไซต มศว สวนกลาง ฉบับภาษาอังกฤษ – ปรับปรุงเพือ
่ ความยัง่ ยืน
ภาคการศึกษาที่ 2/2553 เปนตนไป

 เปาหมาย

 เว็บไซต มศว สวนกลาง
1. เพื่อความยัง่ ยืนของการดําเนินการเกี่ยวกับการนําเสนอและเผยแพรเว็บไซตทั้งในสวนที่เปน
เว็บไซตภาษาอังกฤษ และในสวนที่เปนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยใหมีเนือ
้ หาที่เหมาะสม
เปนปจจุบัน ครบถวน และสอดคลองกับความตองการของกลุม
 เปาหมายตาง ๆ
2. เพื่อใหประชาคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมโี อกาสประยุกตเว็บเพื่อเปน
ชองทางในการติดตอสื่อสารและเผยแพรขอ
 มูลขาวสารผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยาง
ประสิทธิภาพ ซึง่ สงผลตอภาพลักษณและการประชาสัมพันธเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโดยรวม
และการเผยแพรผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยสูสากล

เสนอ – ที่ประชุมผูแทน/ผูดูแลเว็บของหนวยงาน : นโยบายและแผนการดําเนินการ

ปรับปรุงลาสุด ธันวาคม 2553
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 ขอเสนอแนะ

การดําเนินการควรพิจารณาถึงกรอบการดําเนินงานและกิจกรรมในประเด็นดังตอไปนี้
การจัดทําสํารวจ (แบบสอบถาม และ Focus group) เกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยในภาพรวม และของหนวยงาน
การปรับปรุงนโยบาย ขอกําหนด รวมทัง
้ แนวปฏิบัตท
ิ ี่ดีเกี่ยวกับการจัดทําเว็บภายใตโดเมน

ของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธเพื่อใหความรูแกผูรบ
ั ผิดชอบดูแลเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยทัง้ ขอมูลสวนกลาง และสวนของหนวยงาน
การมอบหมายผูรับผิดชอบอยางเปนทางการ และมีการจัดตัง
้ คณะทํางานซึง่ ประกอบดวย

ผูจัดทําเนื้อหา และผูดูแลดานเทคนิค เพือ
่ ชวยพิจารณากลั่นกรองและดูแลในภาพรวมเพือ
่ ให
สอดคลองกับนโยบายและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
การจัดใหความรูแกผูที่ไดรบ
ั มอบหมายในการดูแลเว็บของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน

อยางเปนระบบและตอเนื่อง
การใชระบบและเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการและปรับปรุงเว็บเพื่อสงเสริมใหเว็บของ

มหาวิทยาลัยเปนทีร่ ูจักและสามารถคนหาดวยเครือ
่ งมือคนหา (Search tools) ไดดียิ่งขึ้น

 ระยะเวลา
 การดําเนินการ

พฤศจิกายน 2553 เปนตนไป

 เว็บไซต มศว สวนกลาง
คณะกรรมการเผยแพรเว็บไซตมหาวิทยาลัย ฉบับภาษาตางประเทศ
Â

กําหนดนโยบายการเผยแพรสารสนเทศบนเว็บในแบบภาษาตางประเทศ

Â

ประสานงานการจัดเตรียมและรวบรวมขอมูลสวนกลางของมหาวิทยาลัย

• ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ -------- ขาวสารและสารสนเทศเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
• ฝายวิชาการ -------------------------------------- เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและหลักสูตร
• ผูประสานงานหลักสูตร -------------------------- หลักสูตรนานาชาติและภาษาอังกฤษ
• ศูนยการประเมินผลและรับนิสิต ----------------- เนื้อหา/ประกาศการรับนิสิต
• กองบริการการศึกษา
• กองกิจการนิสิต ----------------------------------- ขอมูลเกี่ยวกับความเปนอยูของนิสิต (Students’ Life)

• กองแผนงาน -------------------------------------- ขอมูลจากรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย
• ฯลฯ
Â

จัดทําโครงการจางแปลขอมูลเปนภาษาอังกฤษ

• ฝายวิเทศสัมพันธ --------------------------------- ประสานงานดานการจัดแปลเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ
Â จัดทําโครงการจางแปลขอมูลเปนภาษาจีน

• ฝายวิเทศสัมพันธ --------------------------------- ประสานงานดานการจัดแปลเนื้อหาเปนภาษาจีน
คณะอนุกรรมการเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต
Â

กําหนดเทคนิคที่มีมาตรฐานทีส
่ ามารถนํามาใชเพื่อการพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

Â

ออกแบบกราฟกสวนกลางเพื่อใหหนวยงานตางๆ นํามาใชในการพัฒนาเว็บไซตใหเปน
ระบบและมีมาตรฐานเดียวกันหรือสอดคลองกัน

Â

จัดทําเนื้อหาขึน
้ เผยแพรบนเว็บไซต

• ผูดูแลเว็บมหาวิทยาลัย สํานักคอมพิวเตอร ----- จัดทํา Template & Graphics
----- นําเนื้อหาภาษาอังกฤษขึ้นเว็บไซต
----- นําเนื้อหาภาษาจีนขึ้นเว็บไซต

 กําหนดเปด

เมษายน 2554 --- ในโอกาสวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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นโยบายเว็บไซตฉบับภาษาตางประเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพรเนือ
้ หาเปนภาษาตางประเทศ
• เว็บไซตของมหาวิทยาลัยในสวนที่นาํ เสนอขอมูลสวนกลางจะตองมีการนําเสนอเนือ
้ หาเปนภาษาตางประเทศ
อยางนอย 1 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
• การเผยแพรเนือ
้ หาในฉบับภาษาอังกฤษ สําหรับเว็บสวนกลางจะใชภาษาอังกฤษแบบ American English
ทั้งหมด สําหรับเว็บระดับหนวยงานหากพิจารณาเลือกใชภาษาอังกฤษแบบใดก็ใหใชแบบนั้นทัง้ เว็บไซต
• จากตําแหนงทีอ
่ ยูหลักของเว็บสวนกลางของมหาวิทยาลัยและเว็บระดับหนวยงานใหนาํ เสนอเปนภาษาไทย
และมีเมนูสาํ หรับการเปดเว็บไซตทน
ี่ ําเสนอเปนภาษาตางประเทศ ซึ่งอาจจะมีโครงสรางเนือ
้ หาสอดคลองกับ
เว็บไซตฉบับภาษาไทย แตไมจําเปนตองเปนการนําเสนอสลับไปมาระหวางภาษาแบบหนาตอหนา
รายละเอียดโครงสรางเนื้อหาของเว็บไซตระดับหนวยงานดูขอกําหนดในหัวขอ โครงสรางของเนือ
้ หาบนเว็บฉบับภาษาอังกฤษ

การจัดเก็บและตําแหนงทีอ
่ ยูข
 องเว็บไซต
• การนําเสนอเนือ
้ หาเปนภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ โดยมิไดจด
ั เนือ
้ หาภาษาไทย-ตางประเทศใน
แบบหนาตอหนา ใหจัดเก็บขอมูลภาษาตางประเทศไวในโฟลเดอรเดียวกัน ยกตัวอยาง เชน
o URL เว็บฉบับภาษาไทย

http://www.swu.ac.th

o URL เว็บฉบับภาษาอังกฤษ

http://www.swu.ac.th/en/

o URL เว็บฉบับภาษาจีน

http://www.swu.ac.th/cn/

• การกําหนดชื่อไฟลเนื้อหาสําหรับหนาภาษาไทยและภาษาตางประเทศของแตละสวนของเนื้อหาใหระบุชอ
ื่
เดียวกัน ยกตัวอยางเชน เนื้อหาแนะนํามหาวิทยาลัย อาจจะใชชอ
ื่ วา aboutswu.html ดังนั้นตําแหนงที่อยูจะ
เปนดังนี้
o URL เว็บฉบับภาษาไทย

http://www.swu.ac.th/aboutswu.html

o URL เว็บฉบับภาษาอังกฤษ

http://www.swu.ac.th/en/aboutswu.html

o URL เว็บฉบับภาษาจีน

http://www.swu.ac.th/cn/aboutswu.html

โครงสรางของเนือ
้ หาบนเว็บฉบับภาษาอังกฤษ
• เว็บไซตหนวยงานการเรียนการสอน
หนวยงานอาจจัดทําขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานและพันธกิจทีเ่ กี่ยวของในหัวขอดังนี้
 About US ..................................... ขอมูลเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย














 Overview

ประวัติยอ ที่ตั้ง

 Philosophy & Mission Statement

ปรัชญา พันธกิจ

Admissions .................................. ขอมูลการรับสมัคร ขอกําหนด กําหนดการรับสมัคร
Academic Programs .................... หลักสูตร/โปรแกรมที่เปดสอน
Academic Departments ............... ภาค/สาขาวิชา
Current Students ......................... นิสิตปจจุบัน
Our Faculty & Staff ...................... อาจารยและบุคลากร
Contact Us................................... ขอมูลการติดตอ ไดแก โทรศัพท อีเมล
News & Events ............................ ขาวและกิจกรรม
Activity Calendar ......................... ปฏิทิน/ภาพกิจกรรม
Research & Innovation ................ วิจัยและนวัตกรรม (โครงการเดน)
Publications ................................. สื่อสิ่งพิมพที่ไดจัดพิมพเผยแพร
FAQ ............................................. ถามตอบ
Etc.
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ตัวอยางเว็บไซตหนวยงานการเรียนการสอน Template for Faculty/College (http://cms2.swu.ac.th/en/)

• เว็บไซตหนวยงานบริการและงานสนับสนุน

หนวยงานอาจจัดทําขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน และพันธกิจที่เกี่ยวของดังตัวอยาง
 About US ..................................... ขอมูลเกี่ยวกับสํานัก/ศูนย
 Overview ......................................... ประวัติยอ ที่ตั้ง
 Philosophy & Mission Statement .... ปรัชญา พันธกิจ












Departments ................................ สํานักงานและฝายตาง ๆ ตามโครงสรางขององคกร
Services....................................... บริการที่จัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ
Our Staff ...................................... บุคลากร
Contact Us................................... ขอมูลการติดตอ ไดแก โทรศัพท อีเมล
News & Events ............................ ขาวและกิจกรรม
Activity Calendar ......................... ปฏิทิน/ภาพกิจกรรม
Research & Innovation ................ วิจัยและนวัตกรรม (โครงการเดน)
Publications ................................. สื่อสิ่งพิมพที่ตีพิมพเผยแพร
FAQ ............................................. ถามตอบ
Etc.

• ขอมูลและสถิตจ
ิ ากระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยทีอ
่ าจจะนํามาเผยแพรไดดว
 ยการนําขอมูลมาจัดแสดง
โดยใชบริการเครือ
่ งมือชวยสําหรับเว็บ (Web Assistants) แบบ embedded script มาใช ไดแก
 Academic Programs .................... จากระบบ SUPREME
 Faculty & Staff ............................. จากระบบ HURIS

ตัวอยางการนําเสนอขอมูลหลักสูตร/โปรแกรมการสอนจากระบบฐานขอมูลโดยใช Embedded Script
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ตัวอยางการนําเสนอขอมูลรายชื่ออาจารยจากระบบฐานขอมูลโดยใช Embedded Script

รูปแบบและวิธก
ี ารการจัดเว็บเพจ
• ขอกําหนดการพิมพเนื้อหา ควรใช font แบบเดียวกันทั้งเว็บไซต เชน ใช Font Tahoma เปนตน
• ในหนาเว็บไซตฉบับภาษาตางประเทศจะตองมีลิงคเพือ
่ ใหเชื่อมโยงไปหนาหลักของฉบับภาษาไทยได และ
จะตองมีลิงคเพือ
่ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตหลักของฉบับภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย SWU Home
(http://www.swu.ac.th/en/)
• เว็บไซตทจ
ี่ ัดทําขึ้นควรจะทําตามแนวทางการพัฒนาเว็บทีท
่ ก
ุ คนเขาถึงไดทเี่ รียกวา Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) ของ World Wide Web Consortium (W3C) โดยอาศัยเกณฑ
มาตรฐานฉบับภาษาไทยซึ่งสํานักสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดกําหนดและประกาศไวภายใตชอ
ื่ “Thai Web Content
Accessibility Guidelines” (TWCAG) เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานในระดับ A เปนอยางนอย
รายละเอียดแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเขาถึงได ดูไดจากเว็บไซต SWU Web Help (http://webhelp.swu.ac.th)

• การออกแบบเว็บไซต และการออกแบบกราฟกควรคํานึงถึงหลักการออกแบบที่เปนมาตรฐานสากลและความ
เหมาะสมสําหรับเว็บไซตที่เปนทางการของสถาบันการศึกษา โดยใหความสําคัญกับผูเขาชม และอัตรา
ความเร็วในการเรียกเว็บเพจ
• ขอกําหนดและมาตรฐานของการพัฒนาเว็บไซต ใหปฏิบัตต
ิ ามแนวปฏิบต
ั แ
ิ ละมาตรฐานสําหรับเว็บไซต มศว
รายละเอียดแนวปฏิบัตแ
ิ ละมาตรฐานสําหรับเว็บไซต มศว ดูไดจากเว็บไซต SWU Web Help (http://webhelp.swu.ac.th)
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