


มาตรฐานการพ	ฒนาเวบส�าหร	บเวบไซต�ต�างๆ

ในส	งก	ดศ�นย�เทคโนโลย!อ#เลกทรอน#กส�และคอมพ#วเตอร�แห�งชาต#

 ประกาศ ณ ..... ม�นาคม พ.ศ. 2549

หล	กการและเหต'ผล

การพ�ฒนาเทคโนโลย�ทางด�านคอมพ�วเตอร" และระบบเคร%อข'ายคอมพ�วเตอร"ท�(เก�ดข)*นอย'างต'อ
เน%(อง ท+าให�ความน�ยมในการเข�าถ)งข�อม/ลหร%อใช�บร�การต'างๆ ในระบบเคร%อข'ายอ�นเทอร"เน2ตม�มากข)*น 
ด�วยเหต3น�*จ)งม�การใช�ระบบเคร%อข'ายในการน+าเสนอข�อม/ล หร%อต�ดต'อส%(อสาร หร%อประกอบธ3รกรรมต'างๆ 
มากข)*นตามไปด�วย

ศ/นย"เทคโนโลย�อ�เล2กทรอน�กส"และคอมพ�วเตอร"แห'งชาต� ซ)(งม�บทบาทส+าค�ญในการเป:นหน'วย
งานว�จ�ย พ�ฒนาเทคโนโลย�ทางด�านอ�เล2กทรอน�กส" คอมพ�วเตอร"เพ%(อการค+านวณ โทรคมนาคม และสาร
สนเทศ ได�เล2งเห2นถ)งความส+าค�ญในการน+าเทคโนโลย�เคร%อข'ายอ�นเทอร"เน2ต มาใช�เพ%(อการประชา
ส�มพ�นธ"ผลงานว�จ�ย ก�จกรรม บร�การ หร%อโครงการต'างๆ ท�(หน'วยงานภายในศ/นย"ฯ ได�ด+าเน�นการอย/' หร%อ
ด+าเน�นการเสร2จส�*นไปแล�ว

เพ%(อให�การน+าเสนอข�อม/ลด�งกล'าวของหน'วยงานต'างๆ ภายในศ/นย"ฯ ม�ค3ณภาพส/ง ใช�งานได�ด� 
แสดงผลภาษาได�ถ/กต�องก�บเว2บเบราว"เซอร"ท3กชน�ด สน�บสน3นการเร�ยกชมของผ/�ท�(ม�ความบกพร'อง
ประเภทต'างๆ (Web Accessibility) รวมท�*งม�การค�นหาข�อม/ลเก�(ยวก�บผลงานท3กประเภทของศ/นย"ฯ และ
เป:น Search Engine Friendly โดยคณะท+างานบร�หารและพ�ฒนาเทคน�คเว2บไซต"ของศ/นย"ฯ ได�ร�บการ
แต'งต�*งข)*นเม%(อว�นท�( 18 พฤษภาคม 2548 เพ%(อก+าหนดร/ปแบบมาตรฐานของการจ�ดท+าเว2บไซต"ของหน'วย
งานต'างๆ ในส�งก�ดศ/นย"ฯ ซ)(งสน�บสน3นฟYงก"ช�นและพ�นธก�จขององค"กร โดยเน�นท�(ประส�ทธ�ภาพ ความ
สอดคล�อง และการเข�าถ)งโดยไม'แบ'งชนช�*น เพ%(อให�เก�ดประโยชน"ส/งส3ดต'อประชาชนผ/�สนใจท�(วไป

นโยบาย

การจ�ดท+ามาตรฐานการพ�ฒนาเว2บไซต" ม�ว�ตถ3ประสงค"เพ%(อสร�างเว2บไซต"ท�(สามารถเข�าถ)งได�โดย
ง'าย ม�ความสอดคล�องและความถ/กต�องของข�อม/ล และม�ส'วนต�ดต'อก�บผ/�ใช�ท�(สะดวก ท�*งน�*เพ%(อให�ผ/�เข�า
เย�(ยมชมและใช�งานเว2บต'างๆ ของศ/นย"ฯ สามารถเข�าถ)งข�อม/ลและบร�การได�ตลอดเวลาและอย'างม�
ประส�ทธ�ภาพ 

ขอบเขตของการประย'กต�ใช+มาตรฐาน

มาตรฐานน�*ประย3กต"ใช�ก�บหน'วยงานย'อยท3กหน'วยงานภายใต�ศ/นย"ฯ และท3กเว2บไซต"ให�บร�การ
ต'างๆ ท�(จ�ดท+าข)*นโดยศ/นย"ฯ แต'เพ�ยงองค"กรเด�ยว และอย/'ภายใต�ช%(อโดเมน nectec.or.th

มาตรฐาน 

1. เว2บไซต"ต�องสอดคล�องก�บข�อก+าหนดของ W3C ในเร%(องการพ�ฒนาเว2บไซต"ให�ท3กคนเข�าถ)งได� 
(Web Content Accessibility Guidelines) ระด�บ 1.0

2. เว2บไซต"ควรจะสอดคล�องก�บข�อก+าหนดของ W3C ส+าหร�บ HyperText Markup Language 
(HTML) ร3'น 4.01

3. หากเว2บไซต"ใดใช� Cascading Style Sheets (CSS) เว2บไซต"เหล'าน�*นควรจะสอดคล�องก�บข�อ
ก+าหนดของ W3C ส+าหร�บ CSS ระด�บ 1

4. รายละเอ�ยดของมาตรฐานแบ'งออกเป:น 4 ประเภท ได�แก' 

a. มาตรฐานการต�*งช%(อไฟล"และ Directory เป:นการก+าหนดว�ธ�การต�*งช%(อท�(ส%(อความหมาย เข�า
ใจตรงก�น ส�*นกระช�บ และไม'เก�ดความส�บสน ซ)(งจะช'วยให� Search Engine ให�ค'าความ
ส+าค�ญของเว2บไซต"ส/งส3ด หากค+าส+าค�ญพบเป:นช%(อไฟล"และช%(อ Directory โดยตรง ราย
ละเอ�ยดแสดงในเอกสารแนบ 1
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b. มาตรฐานทางด�านเน%*อหา เป:นการก+าหนดมาตรฐานในส'วนของโครงสร�างข�อม/ล หร%อกรอบ
พ%*นฐานของการน+าเสนอเน%*อหา ท�(แต'ละหน'วยงานหร%อโครงการจะต�องน+าเสนอบนระบบเคร%อ
ข'ายอ�นเทอร"เน2ต รายละเอ�ยดแสดงในเอกสารแนบ 2

c. มาตรฐานทางด�านร/ปแบบการใช�ภาษาบนเว2บ เป:นการก+าหนดมาตรฐานในส'วนของร/ปแบบ
ของการน+าเสนอข�อม/ลของเว2บไซต" ให�ม�ร/ปแบบเด�ยวก�น สามารถแสดงผลบนจอเป:นอ�กษร
ไทยหร%ออ�กษรอ�งกฤษได�ถ/กต�องก�บเว2บเบราว"เซอร"ท�(ท+างานตามมาตรฐานเปiดท3กชน�ดบน
เคร%(องคอมพ�วเตอร" และการน+าเสนอข�อม/ลภาษาท�(ถ/กต�องตามหล�กภาษา รายละเอ�ยดแสดง
ในเอกสารแนบ 3

d. มาตรฐานทางด�านเทคน�ค เป:นการก+าหนดมาตรฐานในส'วนของการเข�ยน HTML หร%อส'วน

ของโค�ดท�(เก�(ยวข�อง เพ%(อให�เป:นเว2บไซต"ท�(ท3กคน (รวมถ)งคนพ�การ) เข�าถ)งได� รายละเอ�ยด
แสดงในเอกสารแนบ 4

5. เอกสารเว2บท3กเอกสาร ต�องทดสอบความเป:น Web Accessibility โดยจะต�องไม'ม�ข�อผ�ดพลาด 

(Error) เก�ดข)*น ท�*งน�* ศอ. ย)ดมาตรฐานการทดสอบตาม Watchfire Corporation Web 
Accessibility ระด�บท�( 1.0 โดยทดสอบได�ท�( http://webxact.watchfire.com/ 

6. แต'ละเว2บย'อยภายใต�ศ/นย"ฯ จะต�องแก�ไขเส�นเช%(อมท�(เส�ย (Broken Links) ให�แล�วเสร2จภายใน 2 

ส�ปดาห" น�บจากว�นท�(ได�ร�บแจ�ง และผ/�ด/แลเว2บควรใช�เคร%(องม%อตรวจล�งก" ด�วยตนเองอย'าง
สม(+าเสมอ

7. ท3กๆ หน�าเว2บ ควรจะแสดงข�อม/ลต'างๆ (ยกเว�นหน�าเว2บอ�นทราเน2ต) ด�งต'อไปน�* ไว�ด�านล'าง 
(Footer)

a. ข�อม/ลต�ดต'อหน'วยงาน ได�แก' ท�(อย/' เบอร"โทรศ�พท" และอ�เมล 

b. เส�นเช%(อมกล�บไปย�งหน�าหล�กของศ/นย"ฯ 

c. ค+าแถลงการณ"สงวนล�ขส�ทธ�p

8. แต'ละเว2บย'อยภายใต�ศ/นย"ฯ จะต�องปฏ�บ�ต�ตามข�อก+าหนดทางด�านความม�(นคงปลอดภ�ยบนเว2บท�(
ก+าหนดโดย ศ/นย"ประสานงานการร�กษาความปลอดภ�ยคอมพ�วเตอร" ประเทศไทย (ThaiCERT)

ค�าจ�าก	ดความ

1. การโฆษณาประชาส�มพ�นธ" – ให�โฆษณาผล�ตภ�ณฑ" บร�การ หร%อการอบรมของศ/นย"ฯ และของ
ส+าน�กงานพ�ฒนาว�ทยาศาสตร"และเทคโนโลย�แห'งชาต� (สวทช.) 

2. เว2บไซต"ขององค"กรร'วม (Partners) – เว2บไซต"ขององค"กรอ%(น ท�(ท+าก�จกรรมร'วมก�บศ/นย"ฯ 

3. เว2บไซต"ย'อยของศ/นย"ฯ – เว2บไซต"ของหน'วยงานย'อยภายใต�ส�งก�ดศ/นย"ฯ หร%อเว2บไซต"ของ
บร�การหร%อโครงการท�(บร�หารจ�ดการโดยหน'วยงานย'อยภายใต�ส�งก�ดศ/นย"ฯ

4. หน�าเว2บ HTML – หน�าเว2บท�(ม�โค�ด HTML 

5. เว2บไซต"อ�นทราเน2ต – เว2บไซต"ท�(เฉพาะพน�กงานของศ/นย"ฯ เข�าถ)งได�เท'าน�*น

6. เว2บไซต" – กล3'มของไฟล"เว2บ หร%อกล3'มของหน�าเว2บ

      มาตรฐานการพ�ฒนาเว2บส+าหร�บเว2บไซต"ต'างๆ ในส�งก�ด ศอ.                                                                 หน�า 2/10

http://webxact.watchfire.com/


เอกสารแนบ 1

มาตรฐานการต	/งช01อไฟล�และ Directory

ข+อก�าหนด

1. ให�ใช�ต�วอ�กษรภาษาอ�งกฤษ สามารถน+าต�วเลขผสมร'วมได� โดยไม'ม�เคร%(องหมายวรรคตอนใดๆ 
ยกเว�นแต' . และ – เท'าน�*น (ไม'ใช� Space และ Underscore “_” เพราะจะสร�างปYญหาเม%(อเป:น
ส'วนหน)(งของ URL) ต�วอย'างเช'น grid-computing.odt เป:นต�น

2. ช%(อไฟล"ท3กชน�ดท�(ใช�ก�บเอกสารเว2บให�ต�*งช%(อตามข�อก+าหนดข�อ 1. 

3. ช%(อไฟล"ของเอกสารแนบ 

a. ในการร'างเอกสารเป:นคร�*งแรก ขอให�ใส'ว�นท�(ไว�ข�างหน�า โดยร/ปแบบของว�นท�(ค%อ 
yyyymmdd ต�วอย'างเช'น 20060309-grid-computing.odt เป:นต�น

b. ในกรณ�ท�(ในว�นเด�ยวก�นน�*น ม�การแก�ไขและทบทวนออกมาอ�ก 2 เวอร"ช�น ให�ต�*งช%(อไฟล"
ใหม' โดยเต�มต�วเลขก+าก�บเวอร"ช�น ต'อท�าย ต�วอย'างเช'น 20060309-grid-computing-
1.odt  และ 20060309-grid-computing-2.odt เป:นต�น

c. ในกรณ�ท�(ม�การแก�ไขและปร�บปร3งในว�นอ%(นๆ ถ�ดมา ให�ต�*งช%(อใหม'ตามว�นท�( ต�วอย'าง 
20060318-grid-computing.odt

4. ช%(อ Directory ส+าหร�บการสร�างเว2บไซต" 

a. ให�ต�*งด�วยค+าภาษาอ�งกฤษท�(กระช�บและส�*นท�(ส3ด (ไม'ต�องใส'ว�นท�(หร%อค+าขยายความใดๆ) 
เพ%(อช'วยให� Search Engine ค�นหาพบโดยง'าย

b. ในกรณ�ท�(ม�หลายค+า ให�เข�ยนต�ดก�นหมดหร%อใช� “-” (Hyphen) เช%(อมระหว'างค+า ไม'ใช�
ช'องว'าง (Space) หร%อ “_” (Underscore)
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เอกสารแนบ 2

มาตรฐานทางด+านเน0/อหา

ข+อก�าหนด

เว2บไซต"ของหน'วยงานย'อยต'างๆ ภายในศ/นย"ฯ จะต�องน+าเสนอเน%*อหาข�*นต(+าด�งต'อไปน�*

1. เก�(ยวก�บหน'วยงาน (About us) เป:นส'วนท�(น+าเสนอข�อม/ลแนะน+าหน'วยงานน�*นๆ

2. โครงสร�างหน'วยงาน (Organization Structure and Staff Directory) เป:นส'วนท�(แนะน+าโครง
สร�างของหน'วยงาน ว'าแบ'งออกเป:นก�(ระด�บ ม�ใครบ�าง โดยน+าเสนอท�*งช%(อ อ�เมล และเบอร"โทร
ต�ดต'อ

3. โครงการส+าค�ญ เป:นส'วนน+าเสนอโครงการต'างๆ ของหน'วยงานน�*น ท�*งโครงการท�(ก+าล�งอย/'ในข�*น
ตอนของการด+าเน�นการ และโครงการท�(ด+าเน�นการเสร2จส�*นไปแล�ว

4. Site Map เป:นส'วนท�(น+าเสนอโครงสร�างของเว2บไซต"ของหน'วยงานน�*น

5. Contact us เป:นส'วนท�(น+าเสนอข�อม/ลเก�(ยวก�บว�ธ�การต�ดต'อก�บหน'วยงานน�*น โดยม�ท�(อย/' เบอร"
โทรศ�พท"หน'วยงาน และอ�เมล โดยท�(อย/'ของอ�เมลในเว2บเพจ ให�ท+าเป:นกราฟiก โดยม� alt 
ประกอบเป:น “ส'งอ�เมลถ)งผ/�ด/แลเว2บ” หร%อ “Mail to Webmaster”

ค�าแนะน�า

หน'วยงานย'อยต'างๆ ภายในศ/นย"ฯ ควรจะน+าเสนอข�อม/ลด�งต'อไปน�*

1. ก�จกรรม ส�มมนา เป:นส'วนท�(น+าเสนอปฏ�ท�นก�จกรรมโดยสามารถส%บค�นก�จกรรมท�(เคยด+าเน�นการ
ผ'านมาแล�ว ก�จกรรมท�(ก+าล�งด+าเน�นการอย/' และก�จกรรมท�(ก+าล�งจะด+าเน�นการ
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เอกสารแนบ 3

มาตรฐานทางด+านร�ปแบบการใช+ภาษาบนเวบ

ข+อก�าหนด

หน'วยงานย'อยต'างๆ ของศ/นย"ฯ จะต�องน+าเสนอข�อม/ลโดยม�ร/ปแบบของการน+าเสนอข�อม/ล และการ
แสดงผลภาษาด�งต'อไปน�*

1. ในการน+าเสนอข�อม/ลในแต'ละหน�า จะต�องม� Header และ Footer ของเว2บศ/นย"ฯ ใส'อย/'เสมอ 
ซ)(งจะต�องประกอบไปด�วยข�อม/ลด�งต'อไปน�*

 Header จะต�องประกอบด�วย โลโก�ขององค"กรท�(จะล�งก"กล�บไปท�(หน�าแรกขององค"กร, ช%(อ
ของหน'วยงานท�(จะล�งก"ไปท�(หน�าแรกของหน'วยงาน, เมน/หล�กของเว2บไซต", และช'องส+าหร�บ
ค�นหาข�อม/ล

 Footer จะต�องประกอบไปด�วยช%(อหน'วยงาน, อ�เมล, และเบอร"โทรศ�พท"ต�ดต'อผ/�ด/แลเว2บ 
ข�อความสงวนล�ขส�ทธ�p (Copyright) ในการน+าข�อม/ลในเว2บไซต"ไปใช�

2. ส+าหร�บเอกสารภาษาไทย การใช�เคร%(องหมายวรรคตอนจะต�องเป:นไปตามข�อก+าหนดด�งต'อไปน�*

 นขล�ข�ต หร%อวงเล2บ (…) วงเล2บเหล�(ยม […] และวงเล2บป�กกา {…} ควรเคาะแป�นเคาะวรรค 
เพ%(อเว�นวรรค 1 คร�*งก'อนเปiดวงเล2บ และอ�ก 1 คร�*งหล�งปiดวงเล2บ ส'วนข�อความภายในวง
เล2บจะต�องต�ดก�บเคร%(องหมายวงเล2บเปiดและปiด ต�วอย'างเช'น xxx (yyy) xxx, xxx [yyy] 
xxx, xxx {yyy} xxx เป:นต�น

 อ�ญประกาศหร%อเคร%(องหมายค+าพ/ด “…” และอ�ญประกาศเด�(ยว ‘…’ ควรเคาะแป�นเคาะวรรค 
เพ%(อเว�นวรรค 1 คร�*ง ก'อนเปiดเคร%(องหมายค+าพ/ด และอ�ก 1 คร�*งหล�งปiดเคร%(องหมายค+าพ/ด 
ส'วนข�อความภายในเคร%(องหมายค+าพ/ดจะต�องต�ดก�บเคร%(องหมายค+าพ/ดเปiดและปiด ต�วอย'าง
เช'น xxx “yyy” xxx เป:นต�น

 ไม�ยมก ๆ ต�องอย/'ต�ดก�บข�อความหน�าเคร%(องหมายไม�ยมก ส'วนข�อความท�(อย/'หล�งเคร%(อง
หมายไม�ยมกให�เคาะแป�นเคาะวรรค 1 คร�*ง ต�วอย'างเช'น xxx ๆ yyy เป:นต�น 

 ไปยาลน�อย ฯ จ3ลภาคหร%อจ3ดล/กน*+า , ทว�ภาคหร%อจ3ดค/' : อ�ฒภาคหร%อจ3ดคร)(ง ; อ�ศเจร�ย"หร%อ
เคร%(องหมายตกใจ ! ปร�ศน�หร%อเคร%(องหมายค+าถาม ? และว�ภ�ชภาคหร%ออภ�ชภาค :- ต�องอย/'
ต�ดก�บข�อความท�(อย/'ก'อนหน�าเคร%(องหมายเหล'าน�* ส'วนข�อความท�(อย/'ตามหล�งเคร%(องหมาย
เหล'าน�* จะต�องเคาะแป�นเคาะวรรค 1 คร�*ง ต�วอย'างเช'น xxx ฯ yyy หร%อ xxx, yyy หร%อ xxx: 
yyy หร%อ xxx; yyy หร%อ xxx! yyy หร%อ xxx? yyy หร%อ xxx:- yyy ยกเว�นการใช�เคร%(อง
หมายจ3ลภาคค�(นต�วเลขท3กสามหล�ก ในจ+านวนท�(ประกอบด�วยต�วเลขต�*งแต'ส�(หล�กข)*นไป ต�ว
อย'างเช'น 1,000 และ 1,000,000 เป:นต�น

 ไปยาลใหญ' ฯลฯ ควรเคาะแป�นเคาะวรรค 1 คร�*ง หน�าเคร%(องหมายไปยาลใหญ' ส'วนใหญ'
เคร%(องหมายน�*จะแสดงท�ายประโยค ด�งน�*นก'อนข)*นประโยคใหม' จ)งต�องเคาะแป�นเคาะวรรค 2 
คร�*งหล�งเคร%(องหมายไปยาลใหญ' ต�วอย'างเช'น  xxx ฯลฯ  yyy เป:นต�น

 มห�พภาค . ควรอย/'ต�ดข�อความท�(อย/'หน�าเคร%(องหมายมห�พภาค และเคาะแป�นเคาะวรรค 1 
คร�*งหล�งเคร%(องหมายมห�พภาค ต�วอย'างเช'น xxx. yyy ยกเว�นการใช�เคร%(องหมายมห�พภาค
เป:นจ3ดทศน�ยมหร%อประกอบช%(อของเว2บไซต" หร%อส'วนหน)(งของท�(อย/'ในอ�นเทอร"เน2ต ห�ามม�
วรรคก'อนหร%อหล�งเคร%(องหมายมห�พภาค ต�วอย'างเช'น www.nectec.or.th, 
webmaster@nectec.or.th ถ�าข�อความน�*นม�การใส'เคร%(องหมายอ�ญประกาศหร%อเคร%(อง
หมายวงเล2บ ให�ใส'เคร%(องหมายมห�พภาคไว�ต�ดก�บเคร%(องหมายอ�ญประกาศหร%อเคร%(องหมาย
วงเล2บ ต�วอย'างเช'น xxx (yyy). หร%อ xxx “yyy”. เป:นต�น

 ไข'ปลาหร%อจ3ดไข'ปลา … ประกอบด�วยจ3ด 3 จ3ดเร�ยงต�ดก�น ไม'เว�นวรรคท�*งหน�าและหล�ง
เคร%(องหมาย และอาจอย/'ท�ายประโยคได� ต�วอย'างเช'น xxx…yyy หร%อ xxx… ในกรณ�พ�เศษท�(
เป:นช%(อร'างกฎหมายต'างๆ ซ)(งม�กจะระบ3ช'องว'างหล�งป�พ3ทธศ�กราช  ให�เคาะแป�นเคาะวรรค
หล�งจ3ดของป�พ3ทธศ�กราช 1 คร�*ง ก'อนใส'เคร%(องหมายไข'ปลา ต�วอย'างเช'น พ.ศ. … เป:นต�น
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 เสมอภาค = ควรเคาะแป�นเคาะวรรค 1 คร�*งหร%อมากกว'า 1 คร�*ง ก'อนและหล�งเคร%(องหมาย
เสมอภาค ข)*นอย/'ก�บความสวยงาม ต�วอย'างเช'น 1+1 = 2

 ท�บ / ไม'เว�นวรรคท�*งหน�าและหล�งเคร%(องหมาย ต�วอย'างเช'น วว 5204/ว.1022

3. การใช�อ�กขระพ�เศษอ%(นๆ ส+าหร�บเอกสารภาษาไทย จะต�องเป:นไปตามข�อก+าหนดด�งต'อไปน�*

 เปอร"เซ2นต" % และดอกจ�นทร" * ให�อย/'ต�ดก�บข�อความหน�าเคร%(องหมายท�*งสองน�* ส'วนหล�ง
เคร%(องหมายให�เคาะแป�นเคาะวรรค 1 คร�*ง แล�วตามด�วยข�อความ แต'ถ�าเป:นต+าแหน'งจบ
ประโยค ให�เคาะแป�นเคาะวรรค 2 คร�*ง ต�วอย'างเช'น xxx% yyy หร%อ xxx* yyy เป:นต�น

 เคร%(องหมาย @ # และ $ ให�เคาะแป�นเคาะวรรค 1 คร�*งก'อนเคร%(องหมาย ส'วนหล�งเคร%(อง
หมายไม'ต�องเคาะแป�นเคาะวรรค ต�วอย'างเช'น xxx @yyy หร%อ xxx #yyy หร%อ xxx $yyy 
เป:นต�น ยกเว�นกรณ�ท�(เป:นท�(อย/'ของจดหมายอ�เล2กทรอน�กส"จะไม'ม�การเว�นวรรค ต�วอย'างเช'น 
webmaster@nectec.or.th เป:นต�น

 เคร%(องหมาย – เม%(อใช�แทนค+าว'า “ถ)ง” ไม'ต�องเว�นวรรคท�*งหน�าและหล�งเคร%(องหมาย ต�ว
อย'างเช'น 22-25 ม�ถ3นายน พ.ศ. 2543 เป:นต�น แต'ถ�าใช�แทนส�ญล�กษณ"ทางคณ�ตศาสตร" 
และต�องการแสดงความช�ดเจน ควรเคาะวรรค 1 คร�*งข)*นไป ท�(หน�าและหล�งเคร%(องหมาย ต�ว
อย'างเช'น 100 – 1,000 เป:นต�น

4. การใช�อ�กขระไทยร'วมก�บต�วเลข หร%ออ�กขระในภาษาอ%(น ให�เคาะแป�นเคาะวรรค 1 คร�*ง ก'อนและ
หล�งต�วเลขหร%ออ�กขระในภาษาอ%(น ต�วอย'างเช'น กกก xxx กกก หร%อ กกก 555 กกก

ค�าแนะน�า

หน'วยงานต'างๆ ควรจะม�ร/ปแบบของการน+าเสนอ และการแสดงผลภาษาไทยด�งต'อไปน�*

1. ข�อม/ลท3กส'วนของเว2บไซต" ควรจะม�การน+าเสนอท�*งหน�าเอกสารภาษาไทย และหน�าเอกสาร
ภาษาอ�งกฤษ และควรจ�ดท+าล�งก"ส+าหร�บการเปล�(ยนระหว'างหน�าภาษาไทย และหน�าภาษา
อ�งกฤษ และควรจ�ดวางต+าแหน'งของล�งก"ไว�ในต+าแหน'งท�(สามารถเห2นได�ช�ดเจน

2. ในเอกสารภาษาอ�งกฤษ ในการแสดงต�วเลขท�(ม�ค'าน�อยกว'า 20 ควรจะใช�ค+าในภาษา
อ�งกฤษแทนต�วเลขน�*น เช'น I bought 5 pens for 20 baht. ควรเข�ยนเป:น I bought five 
pens for 20 baht. ตามหล�กท�(วไปของการใช�ภาษาอ�งกฤษท�(ด�

3. ในเอกสารภาษาไทยควรจะใช�ต�วเลขเป:นเลขไทย

4. การใช�ค+าท�บศ�พท"แนะน+าให�ใช�ตามรายการท�(แสดงด�งต'อไปน�*
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ค�าศ	พท�ภาษาอ	งกฤษ ค�าศ	พท�ในภาษาไทย ค�าศ	พท�ภาษาอ	งกฤษ ค�าศ	พท�ในภาษาไทย

algorithm อ�ลกอร�ท)ม hard drive ฮาร"ดไดรฟ�

alpha แอลฟา harddisk ฮาร"ดด�สก"

analog แอนะล2อก hertz เฮ�รตซ"

applet แอปเพล2ต icon ไอคอน

arabic อารบ�ก input อ�นพ3ต

array อาร"เรย" internet อ�นเทอร"เน2ต

ASCII แอสก� joystick จอยสต��ก

assembly แอสเซมบล� JPEG เจเพ2ก

beta เบต�า KB/KByte ก�โลไบต"

bit บ�ต kernel เคอร"เนล

bitmap บ�ตแมป Khz ก�โลเฮ�รตซ"

block บล2อก library ไลบราร�

bluetooth บล/ท/ธ link ล�งก"

bookmark บ3¡กมาร"ก load โหลด

browser เบราว"เซอร" lock ล2อค

bug บ��ก log ล2อก

byte ไบต" logarithm ลอการ�ท)ม

CD-ROM ซ�ด�รอม hertz เฮ�รตซ"

channel แชนเนล macro แมโคร

click คล�ก mail เมล

client ไคลเอ2นต" mailing list เมลล�งล�สต"

compile คอมไพล" MB/megabyte เมกะไบต"

cookie ค3กก�* Mhz/Megahertz เมกะเฮ�รตซ"

daemon ด�มอน modular มอด3ลาร"

debian เดเบ�ยน module มอด/ล

debug ด�บ��ก mount เมานท"

desktop เดสก"ท2อป MPEG เอ2มเพ2ก

dialog ไดอะล2อก network เน2ตเว�ร"ก

digital ด�จ�ท�ล offline ออฟไลน"

directory ไดเรกทอร�( online ออนไลน"

double-click ด�บเบ�ลคล�ก Open Source โอเพนซอร"ส

download ดาวน"โหลด output เอาต"พ3ต

drive ไดรฟ� package แพ2กเกจ

e-mail อ�เมล palmtop พาล"มท2อป

factory แฟกทอร�( panel แพเนล

floppy ฟลอปป�¢ parameter พาราม�เตอร"

folder โฟลเดอร" partition พาร"ท�ช�น

function ฟYงก"ช�น path พาธ

GB ก�กะไบต" pixel พ�กเซล

gigabyte ก�กะไบต" platform แพลตฟอร"ม

graph กราฟ plug in ปล��กอ�น

graphic กราฟiก profile โพรไฟล"

graphics กราฟiกส" prompt พร�อมต"

groupware กร3¡ปแวร" protocol โพรโทคอล
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ค�าศ	พท�ภาษาอ	งกฤษ ค�าศ	พท�ในภาษาไทย ค�าศ	พท�ภาษาอ	งกฤษ ค�าศ	พท�ในภาษาไทย

proxy พร2อกซ� tag แท2ก

register เรจ�สเตอร" technic เทคน�ค

registry เรจ�สทร� terminal เทอร"ม�น�ล

release ร�ล�ส theme ธ�ม

script สคร�ปต" token โทเค2น

server เซ�ร"ฟเวอร" track แทร2ก

session เซสช�น unicode ย/น�โค�ด

socket ซ2อกเก2ต upload อ�พโหลด

software ซอฟต"แวร" version เวอร"ช�น

source code ซอร"สโค�ด web browser เว2บเบราว"เซอร"

stereo สเตร�โอ web site เว2บไซต"

super ซ/เปอร" workgroup เว�ร"กกร3¡ป

อ�างอ�งจาก : เว2บการใช�ค+าท�บศ�พท" Thailocalization  ท�(มา http://l10n.opentle.org/wiki/index.php/Style 
พ�ฒนาโดย ฝ¤ายว�จ�ยและพ�ฒนาเทคโนโลย�สารสนเทศ ศ/นย"เทคโนโลย�อ�เล2กทรอน�กส"และคอมพ�วเตอร"แห'งชาต�
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เอกสารแนบ 4

มาตรฐานทางด+านเทคน#ค

ข+อก�าหนด

1. จะต�องม�การก+าหนดช%(อของเอกสารหน�าน�*น ไว�ในส'วนของแท2ก <title>...</title> โดยช%(อท�(ก+าหนด
ข)*นมาควรใช�ภาษาอ�งกฤษ และอธ�บายถ)งภาพรวมของเว2บไซต"น�*นๆ ให�ได�มากท�(ส3ด ท�*งน�*เพราะช%(อ
ของเอกสารท�(ก+าหนดไว�น�* จะส'งผลให�โปรแกรมเก2บข�อม/ลของเว2บไซต"ท�(ให�บร�การค�นหาข�อม/ล 
(Search Engine) สามารถตรวจพบ และเก2บช%(อท�(ก+าหนดให�ก�บเอกสาร เข�าไว�ในระบบฐานข�อม/ล 
เพ%(อใช�เป:นค�ย"เว�ร"ด ส+าหร�บการค�นหาเว2บไซต"ต'อไป

2. ควรก+าหนดค�ย"เว�ร"ดให�ก�บเอกสารน�*นๆ โดยการใช�แท2ก <meta name="keywords" content="ค�ย"

เว�ร"ดส+าหร�บโฮมเพจ"> ต�วอย'างเช'น 
<meta name=”keywords” content=”NECTEC, ECTI, Electronics, Computing, 
Telecommunication, Information”>
 เป:นต�น ซ)(งค�ย"เว�ร"ดน�*จะเป:นข�อม/ลอ�กส'วนหน)(ง ท�(โปรแกรมเก2บข�อม/ลของเว2บไซต"ค�นหาข�อม/ล 
(Search Engine) บางชน�ด เก2บไปท+าเป:นค�ย"เว�ร"ด ส+าหร�บการค�นหาเว2บไซต" ด�งน�*นถ�าต�องการให�
เอกสารถ/กตรวจพบโดยเว2บไซต" ท�(เป:น Search Engine หลายๆ ชน�ด เราควรจะใส'ท�*งช%(อของเอกสาร 
และใส'ค�ย"เว�ร"ดในแท2ก <meta name="keywords" …>

3. เอกสาร HTML ท3กหน�าจะต�องม�การก+าหนดช3ดของต�วอ�กษร (Character Set) โดยจะต�องก+าหนด
เป:นช3ด TIS-620 ซ)(งการก+าหนดช3ดของต�วอ�กษรในเอกสารแต'ละหน�าน�*นจะใช�ร/ปแบบเป:น 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=TIS-620">

4. ในเอกสารท�(จะน+าข)*นเผยแพร' บนระบบเคร%อข'ายอ�นเทอร"เน2ตน�*น จะต�องก+าหนดชน�ดของฟอนต"ท�(ใช� 
โดยการใช�แท2ก <font face="ช%(อของฟอนต""> โดยเฉพาะเว2บไซต"ท�(ม�การใช�ข�อม/ลท�(เป:นภาษาไทย 
จะต�องก+าหนดช%(อฟอนต"ท�(ม�อย/'ในเคร%(อง Macintosh  และ PC พร�อมท�*งระบ3ขนาดท�(เหมาะสมด�วย 

 ในหน�าภาษาไทยควรจะก+าหนดเป:น <font face="Tahoma,  Thonburi"> …</font>

 ในหน�าภาษาอ�งกฤษควรจะก+าหนดเป:น <font face=”Arial, Helvetica”>…</font> 

 ในการใช�แท2ก <font face="...">…</font> น�*น ให�ระบ3ไว�ท�(ตอนต�นของเอกสารคร�*งเด�ยว 
ไม'ต�องเข�ยนหลายรอบ เพราะจะเป:นการเพ�(มขนาดของไฟล"เอกสาร HTML โดยไม'จ+าเป:น 
ยกเว�นเม%(อม�การใช�แท2ก <table> เพ%(อก+าหนดการแสดงผลแบบตารางจะต�องม�การระบ3 
<font face="..."> ไว�หล�งแท2ก <td> ท3กแท2กของตารางน�*น

 ในกรณ�ท�(ม�การเปล�(ยนขนาดของฟอนต" ไม'ต�องก+าหนด <font face="...">…</font> ให�
ใช�แท2ก <font size="...">…</font> ได�ท�นท�

5. ส+าหร�บการใช�งาน ข�อม/ลประเภทรายการ หร%อตารางในเอกสาร โดยการใช�แท2ก <ol>, <ul>, 
<dl> และ <table> ไม'ควรใช�ซ�อนก�นเก�นสองระด�บ เพราะอาจเป:นผลท+าให� เอกสารน�*นกว�าง
เก�นหน�าจอ ท+าให�เก�ดสกรอลล"บาร"ทางด�านล'าง ของโปรแกรมเว2บเบราว"เซอร" ซ)(งจะท+าให�ผ/�ใช� 
ต�องท+าการเล%(อนด/ข�อม/ล ท�(ขาดหายไป และย�งท+าให�การพ�มพ"เอกสารหน�าน�*นออกมาทาง
เคร%(องพ�มพ" ข�อความบางส'วนจะขาดหายไป (ส'วนท�(เก�นหน�าจอ)

6. ในการเข�ยน HTML น�*น ควรจะเข�ยนโค�ดให�เป:นระเบ�ยบ และม�คอมเมนต" อธ�บายไว�เป:นระยะ 
โดยความยาวของ HTML ในแต'ละบรรท�ด ไม'ควรเก�น 80-90 ต�วอ�กษร เพ%(อให�สามารถอ'านข�อม/ล 
และปร�บปร3งแก�ไขได�ง'าย นอกจากน�*นการต�ดค+าภาษาไทยของเอกสารหน�าน�*นๆ ย�งสามารถท+า
ได�อย'างถ/กต�องอ�กด�วย

7. การน+าภาพมาประกอบในเอกสาร โดยการใช�แท2ก <img ...> น�*น จะต�องก+าหนดความกว�าง 
และความส/งท�(ถ/กต�องของภาพน�*นไว�ด�วยเสมอ เพราะจะท+าให�การจ�ดโครงร'างของเอกสาร ท+า
ได�อย'างรวดเร2ว และท�(ส+าค�ญ จะต�องก+าหนดแอทร�บ�วต" alt ไว�ภายในแท2ก <img ...> เพ%(อแสดง
ข�อความอธ�บายส+าหร�บเว2บเบราว"เซอร"บางชน�ด ท�(ไม'สามารถแสดงข�อม/ลท�(เป:นร/ปภาพได�
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8. ในการต�*งช%(อแฟ�มข�อม/ลและช%(อไดเร2กทอร�( ท�(ใช�ในการเก2บข�อม/ล จะต�องใช�ช%(อภาษาอ�งกฤษท�(
ไม'ยาวเก�นไปและส%(อความหมาย โดยช%(อประกอบด�วยต�วอ�กษรต�วเล2ก ไม'ม�การเว�นวรรคใน
ระหว'างช%(อ และนามสก3ลของไฟล"เอกสาร HTML จะต�องเป:น .html หร%อ .htm และแฟ�มข�อม/ล
แรกท�(ต�องการให�ผ/�เข�าชม เห2นควรจะต�*งช%(อเป:น “index” ในท3กๆ ไดเร2กทอร�(จะต�องม�ไฟล"ช%(อน�*อย/'
ด�วย เพ%(อไม'ให�ผ/�ใช�เห2นแฟ�มข�อม/ลท�*งหมดท�(อย/'ในไดเร2กทอร�(น�*น เช'น ในไดเร2กทอร�(ท�(เก2บภาพ
ควรจะสร�างไฟล"เปล'าๆ แล�วบ�นท)กไว�ในช%(อ “index” เพ%(อไม'ให�ผ/�เข�าชม มองเห2นรายช%(อของไฟล"
ท�*งหมด ท�(อย/'ในไดเร2กทอร�(น�*น เป:นต�น

9. ผ/�เข�าชมเว2บไซต"ควรได�ร�บแจ�งความต�องการใช�งานโปรแกรมปล��กอ�น พร�อมท�*งควรม�เส�นเช%(อม
เพ%(อการถ'ายโอนโปรแกรมน�*นๆ ได�โดยสะดวก 

ค�าแนะน�า

1. การน+าร/ปภาพมาประกอบในเอกสาร HTML น�*น ถ�ารอบๆ ต+าแหน'งท�(วางร/ปภาพม�ต�วอ�กษร ควร
จะก+าหนดระยะห'างจากขอบของร/ปท3กด�าน โดยการใช�แอทร�บ�วต" vspace="ระยะห'าง
เป:นพ�กเซล" hspace="ระยะห'างเป:นพ�กเซล" และถ�าร/ปน�*นเป:นต�วเช%(อมโยงไปย�งเอกสารอ%(น 
ควรจะก+าหนดความกว�างของกรอบ โดยใช�แอทร�บ�วต" border="ความกว�างเป:นพ�กเซล" เช'น 
<img alt="VIDEO" src=”http://www.nectec.or.th/graphics/video-56.gif” width= “56” 
height= “20” border=”0” hspace=”3” vspace=”3”>

2. ในระหว'างการพ�ฒนาโฮมเพจ ควรจะม�การทดสอบการแสดงผล โดยการใช� โปรแกรมเว2บ 
เบราว"เซอร"หลายๆ ชน�ด เช'น

 โปรแกรม Mozilla Firefox  บน PC

 โปรแกรม Internet Explorer บน PC

 โปรแกรม Mozilla Firefox  บน Macintosh

 โปรแกรม Internet Explorer  บน Macintosh

 โปรแกรม Safari บน Macintosh

 ท3กเว2บเบราว"เซอร"ใหม'ๆ  ท�(สามารถทดสอบได�

3. ในการทดสอบการแสดงผล ควรทดสอบท�(ความละเอ�ยดของหน�าจออย'างต(+า 800 x 600 จ3ด 
และแนะน+าให�ใช�ความละเอ�ยดของหน�าจอ 1024 x 768 จ3ด เพ%(อความเหมาะสมและสวยงามท�(
ส3ด

4. ควรทดสอบระยะเวลาท�(ใช�ในการด/เว2บเพจ โดยทดสอบด�วยการใช�โมเด2มความเร2ว 56 kbps ซ)(ง
เว2บเพจท�(พ�ฒนาข)*นควรจะเร�(มแสดงผลข�อม/ลไม'เก�น 10 ว�นาท�หล�งจากได�ร�บการร�องขอ 
(Request) และแสดงผลได�สมบ/รณ"ไม'เก�น 30 ว�นาท� เน%(องจากผ/�เข�าชมเว2บเพจท�(พ�ฒนาข)*น 
อาจจะมาจากต'างสถานท�(ก�น ใช�โมเด2มความเร2วต'างก�น ผ/�พ�ฒนาควรทดสอบการเข�าชมเว2บเพจ 
จากโมเด2มท�(ม�ความเร2วท�(ครอบคล3มถ)งผ/�ใช�ส'วนใหญ'

5. การต�*งช%(อท�(อย/'ของอ�เมลของหน'วยงาน ให�ต�*งช%(อเป:นกลาง “webmaster@หน'วยงาน/
บร�การ.nectec.or.th” หร%อ “webmaster-หน'วยงาน@nectec.or.th” โดยเสนอให�จ�ดแสดงท�(
อย/'ของอ�เมล ในล�กษณะภาพล�กษณ" (Image) เพ%(อป�องก�นการเก2บรวบรวมอ�เมล โดยอ�ตโนม�ต�
เพ%(อการส'งอ�เมลขยะ  

6. การน+าภาพมาประกอบในเอกสาร โดยการใช�แท2ก <img ...> น�*น สามารถก+าหนดแอทร�บ�วต" 
Title ไว�ภายในแท2ก <img ...> เพ%(อแสดงข�อความอธ�บายส+าหร�บเว2บเบราว"เซอร"บางชน�ด ท�(ไม'
สามารถแสดงข�อม/ลประกอบภาพได�
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