
 

Srinakharinwirot University Website  
International Language Version 
เวบ็ไซตมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒฉบบัภาษาตางประเทศ  

วตัถปุระสงค 

เว็บไซต “Srinakharinwirot University” เปนแหลงรวบรวมขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูความเปน
สากล โดยนําเสนอขอมูลเปนภาษาตางประเทศ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลของมหาวิทยาลัยใหแกผูสนใจ 
ซึ่งไดแก ชาวตางชาติ สถาบันการศึกษา หรือ หนวยงานในตางประเทศที่ตองการติดตอสื่อสารและแสวงหาความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัย อาจารย นักวิจัย รวมถึงนิสิตของมหาวิทยาลัย ผูสนใจเขาศึกษาในหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ หรือ หลักสูตรนานาชาติ ผูสนใจสมัครเขาทํางาน เปนตน 

กรอบการดาํเนนิการ 

เพ่ือความยั่งยืนในการดําเนินการเก่ียวกับการนําเสนอและเผยแพรเว็บไซต มศว ฉบับภาษาตางประเทศ  
มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการเผยแพรเว็บไซตมหาวิทยาลัยฉบับภาษาตางประเทศ และคณะอนุกรรมการ
เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต และไดจัดทํากรอบการดําเนินการออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที ่1 ภาคการศกึษาที ่1/2553 เว็บไซต มศว สวนกลาง ฉบบัภาษาองักฤษ - ปรบัปรงุเรงดวน 

ระยะที ่2   ภาคการศกึษาที ่2/2553 เว็บไซตระดบัหนวยงาน ฉบบัภาษาองักฤษ 

ระยะที ่3 ภาคการศกึษาที ่2/2553 เปนตนไป เว็บไซต มศว สวนกลาง ฉบบัภาษาองักฤษ  – ปรบัปรงุเพือ่ความยัง่ยนื 

  เว็บไซต มศว สวนกลาง ฉบบัภาษาจนี 

ระยะที ่1 :  เวบ็ไซต มศว สวนกลาง ฉบบัภาษาองักฤษ – ปรบัปรงุเรงดวน  

ภาคการศกึษาที ่1/2553 

 ขอมลูเกีย่วกบัเวบ็ไซต 

เว็บไซตอยางเปนทางการเพ่ือแนะนําและเผยแพรขอมูลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสําหรับผูเย่ียมชม
ชาวตางชาติ หรือ ผูที่สนใจศึกษาขอมูลเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ 

ชื่อเวบ็ไซต (Title) Srinakharinwirot University • 

ตําแหนงทีอ่ยู (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. ปรบัปรงุดานเนือ้หาของเวบ็ไซตภาษาองักฤษตามโครงสรางเดิมใหถูกตองและเปนปจจบุัน  

โดยเนนกลุมเปาหมายหลัก ไดแก 
ผูสนใจสมัครเขาเรียนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ o 

นิสิตตางชาต ิ o 

อาจารยตางชาติ  o 

2. เพ่ิมเนื้อหาสวนขอมูลสาํหรบักลุมเปาหมายหลักในขอ 1 ดังนี ้
ขอมูลการรบัสมัคร o 

ขอมูลหลักสตูร o 

ขอมูลสาํหรบันสิิตตางชาต ิo 

ขอมูลสาํหรบัอาจารยตางชาติ o 

3. ปรบัปรงุรปูแบบโดยใชโครงรางการจัดวาง (Layout) เดิม เปล่ียนกราฟกตามความเหมาะสม 
ปรบัลิงคหนาโฮมเพจใหเดนชดัข้ึนเพ่ือใหเขาเว็บฉบบัภาษาองักฤษไดงายข้ึน 

 

http://president.swu.ac.th/
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 ระยะเวลา เมษายน – มถินุายน 2553 
 การดาํเนนิการ คณะกรรมการจัดทาํขอมลูหลักสูตรนานาชาติเพ่ือเผยแพรบนเว็บไซต 

ผูดูแลเว็บมหาวทิยาลัย (สํานักคอมพิวเตอร) 
 กาํหนดเปด 29 มถินุายน 2553 

 

 
เว็บไซต มศว ฉบับภาษาอังกฤษท่ีไดปรับปรุงลาสุด  วันท่ีเริ่มเผยแพร 29 มิถุนายน 2553 

 ผลดาํเนนิการ ปรบัปรงุเว็บไซตตามเปาหมาย และเริ่มเผยแพรเว็บไซตฉบบัปรบัปรงุเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2553 

ระยะที ่2 :  เวบ็ไซตระดบัหนวยงาน ฉบบัภาษาองักฤษ  

ภาคการศกึษาที ่2/2553 

 เปาหมาย  เว็บไซตระดบัหนวยงาน 
1. ปรบัปรงุเว็บไซตระดับหนวยงานเพ่ือใหมีการนําเสนอขอมูลเปนภาษาองักฤษใหมากข้ึน  

โดยใหมีโครงสรางเนือ้หาและขอมลูหลกัเกีย่วกบัหนวยงานตามนโยบายทีม่หาวทิยาลยัได
กาํหนดไว 

2. ปรบัปรงุขอมลูภาษาองักฤษในระบบสารสนเทศกลางของมหาวทิยาลัย เพ่ือใหสามารถใช
ขอมูลจากฐานขอมูลมานําเสนอบนเวบ็เพจ (embedded web page) ซึ่งทําใหขอมูลถูกตอง
เปนปจจบุันและลดภาระการปรบัขอมูลบนเวบ็ ขอมูลจากระบบทีจ่ะสามารถนํามาใช ไดแก 

• ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรและรายละเอียดวิชา -------- โดยเพ่ิมเติมขอมูลบน SUPREME 

• ขอมูลบุคลากร -------------------------------------------------------- ขอมูลบุคลากรสวนท่ีเผยแพรได 

• ขอมูลสถิติเก่ียวกับการเรียนการสอน 

• ขอมูลสถิติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ระยะเวลา ตลุาคม 2553 – กมุภาพนัธ 2554 

เสนอ – ท่ีประชุมผูแทน/ผูดูแลเว็บของหนวยงาน : นโยบายและแผนการดําเนินการ ปรับปรุงลาสุด ธันวาคม 2553 
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 การดาํเนนิการ คณะกรรมการเผยแพรเวบ็ไซตมหาวทิยาลยั ฉบบัภาษาตางประเทศ 
กําหนดนโยบายการเผยแพรบนเว็บไซตระดับหนวยงานในแบบภาษาตางประเทศ  

ประสานงานและสงเสริมการทาํเว็บไซตภาษาอังกฤษของหนวยงาน  

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

คณะอนกุรรมการเทคนคิการพฒันาเวบ็ไซต 
กําหนดเทคนิคมาตรฐานทีส่ามารถนํามาใชเพ่ือการพัฒนาเว็บไซตของมหาวทิยาลัย  

จัดทาํตนแบบการนาํเสนอขอมลูเปนภาษาองักฤษ  

หนวยงานภายในมหาวทิยาลยั 
จัดเตรียมขอมูลเพ่ือการเผยแพรบนเว็บไซตฉบับภาษาองักฤษของหนวยงาน  

แปลเนือ้หา หรอื จัดทําโครงการจางแปลเน้ือหาเปนภาษาองักฤษ และผานการตรวจโดย 
Native English editor 

 

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

จัดทาํเนื้อหาภาษาองักฤษข้ึนเผยแพรบนเวบ็ไซต  

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

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการจัดเตรียมโครงสรางและขอมูล 

ผูดูแลเว็บของหนวยงาน ..................... นําเนื้อหาภาษาอังกฤษข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต • 
 กาํหนดเปด มกราคม – กมุภาพนัธ 2554 

แผนการดาํเนนิการ* 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
สนค. จัดทําตนแบบเว็บไซตและวิธีการนําขอมูลจากฐานขอมูลกลาง 1.      

2. ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณารางนโยบายและแผนการดําเนินการ      
3. จัดทํารางนโยบายและแผนการดําเนินการเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 
     

4. สนค. จัดทําตารางขอมูลสําหรับการพิมพขอมูลรายละเอียดหลักสูตร/รายวิชา
การนําเขาระบบ SUPREME 

     

5. ประชุมช้ีแจงผูแทน/ผูดูแลเว็บ - เรื่องนโยบายและแผนการดําเนินการ      
6. หนวยงานจัดเตรียมเนื้อหาเพ่ือการเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ      
7. หนวยงานการเรียนการสอนจัดพิมพขอมูลหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ      
8. ฝายวิเทศสัมพันธชวยตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาฉบับภาษาอังกฤษ      
9. สนค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําเว็บฉบับภาษาอังกฤษ”      
10.     เผยแพรเว็บไซตฉบับภาษาอังกฤษของหนวยงาน 

*Tentative Plan 

ระยะที ่3 :  เวบ็ไซต มศว สวนกลาง ฉบบัภาษาองักฤษ – ปรบัปรงุเพือ่ความยัง่ยนื  

ภาคการศกึษาที ่2/2553 เปนตนไป 

 เปาหมาย  เว็บไซต มศว สวนกลาง 
1. เพ่ือความย่ังยืนของการดําเนินการเก่ียวกับการนําเสนอและเผยแพรเวบ็ไซตทั้งในสวนที่เปน

เว็บไซตภาษาองักฤษ และในสวนที่เปนภาษาไทยของมหาวทิยาลัยใหมีเน้ือหาที่เหมาะสม
เปนปจจบุัน ครบถวน และสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายตาง ๆ 

2. เพ่ือใหประชาคมของมหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ไดมโีอกาสประยุกตเวบ็เพ่ือเปน
ชองทางในการติดตอสื่อสารและเผยแพรขอมลูขาวสารผานเครอืขายอินเทอรเน็ตไดอยาง
ประสทิธิภาพ ซึง่สงผลตอภาพลักษณและการประชาสัมพันธเก่ียวกับมหาวทิยาลัยโดยรวม 
และการเผยแพรผลงานวชิาการของมหาวิทยาลัยสูสากล 

  

เสนอ – ท่ีประชุมผูแทน/ผูดูแลเว็บของหนวยงาน : นโยบายและแผนการดําเนินการ ปรับปรุงลาสุด ธันวาคม 2553 
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เสนอ – ท่ีประชุมผูแทน/ผูดูแลเว็บของหนวยงาน : นโยบายและแผนการดําเนินการ ปรับปรุงลาสุด ธันวาคม 2553 

 ขอเสนอแนะ การดําเนนิการควรพิจารณาถึงกรอบการดําเนินงานและกิจกรรมในประเด็นดังตอไปนี ้
การจัดทําสํารวจ (แบบสอบถาม และ Focus group) เก่ียวกับการจัดทําเวบ็ไซตของ
มหาวทิยาลัยในภาพรวม และของหนวยงาน 
การปรบัปรุงนโยบาย ขอกําหนด รวมทัง้แนวปฏบิัตทิี่ดีเก่ียวกับการจัดทาํเวบ็ภายใตโดเม
ของมหาวทิยาลัย และประชาสัมพันธเพ่ือใหความรูแกผูรบัผิดชอบดูแลเวบ็ไซตของ
มหาวทิยาลัยทัง้ขอมลูสวนกลาง และสวนของหนวยงาน 

น

งาน

 ระยะเวลา  2553 เปนตนไป 

การ 

การมอบหมายผูรับผิดชอบอยางเปนทางการ และมีการจัดตัง้คณะทํางานซึง่ประกอบดวย
ผูจัดทาํเนื้อหา และผูดูแลดานเทคนิค เพ่ือชวยพิจารณากล่ันกรองและดูแลในภาพรวมเพือ่ให
สอดคลองกับนโยบายและขอกําหนดของมหาวทิยาลัย 
การจัดใหความรูแกผูที่ไดรบัมอบหมายในการดูแลเวบ็ของมหาวทิยาลัยและของหนวย
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
การใชระบบและเครื่องมอืชวยในการบริหารจดัการและปรบัปรุงเวบ็เพ่ือสงเสริมใหเวบ็ของ
มหาวทิยาลัยเปนทีรู่จักและสามารถคนหาดวยเครือ่งมอืคนหา (Search tools) ไดดีย่ิงข้ึน 

พฤศจกิายน

 การดาํเนนิ  เว็บไซต มศว สวนกลาง 
 คณะกรรมการเผยแพรเวบ็ไซตมหาวทิยาลยั ฉบบัภาษาตางประเทศ 

 

าวิทยาลัย 
 

--------------------------- ขอมูลเก่ียวกับความเปนอยูของนิสิต (Students’ Life) 

ครงการจางแปลขอมูลเปนภาษาองักฤษ 
นงานดานการจัดแปลเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ 

สานงานดานการจัดแปลเนื้อหาเปนภาษาจีน 

ื่อการพัฒนาเว็บไซตของมหาวทิยาลัย 

 ----- จัดทํา Template & Graphics 
ต 

 กาํหนดเปด เมษายน 2554 --- ในโอกาสวนัมหาวทิยาลยั

 กําหนดนโยบายการเผยแพรสารสนเทศบนเว็บในแบบภาษาตางประเทศ
 ประสานงานการจัดเตรียมและรวบรวมขอมูลสวนกลางของมหาวทิยาลัย 
• ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ -------- ขาวสารและสารสนเทศเก่ียวกับมห
• ฝายวิชาการ -------------------------------------- เนื้อหาเก่ียวกับการเรียนการสอนและหลักสูตร
• ผูประสานงานหลักสูตร -------------------------- หลักสูตรนานาชาติและภาษาอังกฤษ 
• ศูนยการประเมินผลและรับนิสิต ----------------- เนื้อหา/ประกาศการรับนิสิต 
• กองบริการการศึกษา 
• กองกิจการนิสิต --------
• กองแผนงาน -------------------------------------- ขอมูลจากรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย 
• ฯลฯ 
 จัดทาํโ
• ฝายวิเทศสัมพันธ --------------------------------- ประสา
 จัดทาํโครงการจางแปลขอมูลเปนภาษาจีน 
• ฝายวิเทศสัมพันธ --------------------------------- ประ

คณะอนกุรรมการเทคนคิการพฒันาเวบ็ไซต 
 กําหนดเทคนิคที่มีมาตรฐานทีส่ามารถนํามาใชเพ
 ออกแบบกราฟกสวนกลางเพื่อใหหนวยงานตางๆ นํามาใชในการพฒันาเวบ็ไซตใหเปน
ระบบและมีมาตรฐานเดียวกันหรือสอดคลองกัน 

 จัดทาํเนื้อหาข้ึนเผยแพรบนเวบ็ไซต 
• ผูดูแลเว็บมหาวิทยาลัย สํานักคอมพิวเตอร

 ----- นําเนื้อหาภาษาอังกฤษข้ึนเว็บไซ
 ----- นําเนื้อหาภาษาจีนข้ึนเว็บไซต 

ศรนีครนิทรวโิรฒ 
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นโยบายเวบ็ไซตฉบบัภาษาตางประเทศของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 การเผยแพรเนือ้หาเปนภาษาตางประเทศ 

เว็บไซตของมหาวทิยาลัยในสวนที่นาํเสนอขอมูลสวนกลางจะตองมีการนําเสนอเนือ้หาเปนภาษาตางประเทศ
อยางนอย 1 ภาษา คอื ภาษาอังกฤษ 

• 

การเผยแพรเนือ้หาในฉบับภาษาองักฤษ สําหรับเวบ็สวนกลางจะใชภาษาอังกฤษแบบ American English 
ทั้งหมด สําหรับเว็บระดบัหนวยงานหากพิจารณาเลือกใชภาษาองักฤษแบบใดก็ใหใชแบบนั้นทัง้เวบ็ไซต 

• 

จากตําแหนงทีอ่ยูหลักของเวบ็สวนกลางของมหาวทิยาลัยและเวบ็ระดบัหนวยงานใหนาํเสนอเปนภาษาไทย 
และมีเมนูสาํหรบัการเปดเวบ็ไซตทีน่ําเสนอเปนภาษาตางประเทศ ซึ่งอาจจะมีโครงสรางเนือ้หาสอดคลองกับ
เว็บไซตฉบับภาษาไทย แตไมจําเปนตองเปนการนําเสนอสลบัไปมาระหวางภาษาแบบหนาตอหนา 

• 

รายละเอียดโครงสรางเนื้อหาของเว็บไซตระดับหนวยงานดูขอกําหนดในหัวขอ โครงสรางของเนือ้หาบนเวบ็ฉบบัภาษาองักฤษ 

 การจดัเกบ็และตาํแหนงทีอ่ยูของเวบ็ไซต 

การนําเสนอเนือ้หาเปนภาษาตางประเทศ เชน ภาษาองักฤษ โดยมิไดจดัเนือ้หาภาษาไทย-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/ 

การกําหนดชื่อไฟลเนื้อหาสําหรับหนาภาษาไทยและภาษาตางประเทศของแตละสวนของเน้ือหาใหระบุชือ่
เดียวกัน ยกตัวอยางเชน เน้ือหาแนะนํามหาวิทยาลัย อาจจะใชชือ่วา aboutswu.html ดังนั้นตําแหนงที่อยูจะ
เปนดงันี ้

• 

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 

 โครงสรางของเนือ้หาบนเวบ็ฉบบัภาษาองักฤษ 

เวบ็ไซตหนวยงานการเรยีนการสอน  
หนวยงานอาจจัดทาํขอมลูเก่ียวกับหนวยงานและพนัธกิจทีเ่ก่ียวของในหัวขอดังนี ้

• 

 About US ..................................... ขอมูลเก่ียวกับคณะ/วิทยาลัย 
 Overview ประวัติยอ ท่ีต้ัง 
 Philosophy & Mission Statement ปรัชญา พันธกิจ 

 Admissions .................................. ขอมูลการรับสมัคร ขอกําหนด กําหนดการรับสมัคร 
 Academic Programs .................... หลักสูตร/โปรแกรมท่ีเปดสอน 
 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 ................................. ส่ือส่ิงพิมพท่ีไดจัดพิมพเผยแพร 
 FAQ ............................................. ถามตอบ 
 Etc. 

เสนอ – ท่ีประชุมผูแทน/ผูดูแลเว็บของหนวยงาน : นโยบายและแผนการดําเนินการ ปรับปรุงลาสุด ธันวาคม 2553 

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


SWU Website – International Language Version 6 

 
ตัวอยางเว็บไซตหนวยงานการเรียนการสอน Template for Faculty/College (http://cms2.swu.ac.th/en/) 

เวบ็ไซตหนวยงานบรกิารและงานสนบัสนนุ 
หนวยงานอาจจัดทาํขอมลูเก่ียวกับหนวยงาน และพันธกิจที่เก่ียวของดงัตวัอยาง 

• 

 About US ..................................... ขอมูลเก่ียวกับสํานัก/ศูนย 
 Overview ......................................... ประวัติยอ ท่ีต้ัง 
 Philosophy & Mission Statement .... ปรัชญา พันธกิจ 

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

ขอมูลและสถิตจิากระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยทีอ่าจจะนาํมาเผยแพรไดดวยการนําขอมูลมาจัดแสดง
โดยใชบริการเคร่ืองมือชวยสาํหรับเวบ็ (Web Assistants)  แบบ embedded script มาใช ไดแก 

• 

 Academic Programs .................... จากระบบ SUPREME 
 Faculty & Staff ............................. จากระบบ HURIS 

 

ตัวอยางการนําเสนอขอมูลหลักสูตร/โปรแกรมการสอนจากระบบฐานขอมูลโดยใช Embedded Script 

เสนอ – ท่ีประชุมผูแทน/ผูดูแลเว็บของหนวยงาน : นโยบายและแผนการดําเนินการ ปรับปรุงลาสุด ธันวาคม 2553 
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ตัวอยางการนําเสนอขอมูลรายช่ืออาจารยจากระบบฐานขอมูลโดยใช Embedded Script   
 

เสนอ – ท่ีประชุมผูแทน/ผูดูแลเว็บของหนวยงาน : นโยบายและแผนการดําเนินการ ปรับปรุงลาสุด ธันวาคม 2553 

 รปูแบบและวธิกีารการจดัเวบ็เพจ 

ขอกําหนดการพิมพเนื้อหา ควรใช font แบบเดียวกันทั้งเวบ็ไซต เชน ใช Font Tahoma เปนตน • 

ในหนาเวบ็ไซตฉบบัภาษาตางประเทศจะตองมีลิงคเพ่ือใหเชื่อมโยงไปหนาหลักของฉบับภาษาไทยได และ
จะตองมลีิงคเพ่ือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตหลักของฉบบัภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย SWU Home 
(http://www.swu.ac.th/en/) 

• 

เว็บไซตทีจ่ัดทาํข้ึนควรจะทําตามแนวทางการพฒันาเวบ็ทีท่กุคนเขาถงึไดทีเ่รียกวา Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) ของ World Wide Web Consortium (W3C) โดยอาศัยเกณฑ
มาตรฐานฉบับภาษาไทยซึ่งสาํนักสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดกําหนดและประกาศไวภายใตชือ่ “Thai Web Content 
Accessibility Guidelines” (TWCAG) เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานในระดบั A เปนอยางนอย 

• 

รายละเอียดแนวทางการพฒันาเวบ็ที่ทุกคนเขาถงึได  ดูไดจากเว็บไซต SWU Web Help (http://webhelp.swu.ac.th) 

การออกแบบเวบ็ไซต และการออกแบบกราฟกควรคํานึงถึงหลักการออกแบบที่เปนมาตรฐานสากลและความ
เหมาะสมสําหรบัเวบ็ไซตที่เปนทางการของสถาบันการศึกษา โดยใหความสําคัญกับผูเขาชม และอัตรา
ความเร็วในการเรียกเว็บเพจ 

• 

ขอกําหนดและมาตรฐานของการพัฒนาเวบ็ไซต ใหปฏบิัตติามแนวปฏบิตัแิละมาตรฐานสาํหรบัเวบ็ไซต มศว • 
รายละเอียดแนวปฏบิัตแิละมาตรฐานสาํหรบัเวบ็ไซต มศว ดูไดจากเว็บไซต SWU Web Help (http://webhelp.swu.ac.th)  
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