
โดย กลุ่มคอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย   ศูนย์สารสนเทศ  กรมปศุสัตว์ 

โครงการประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน 
ในสงักดักรมปศุสตัว ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 



โครงการประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน 
ในสงักดักรมปศุสตัว ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

             ตามที่ กรมปศุสัตว์  ได้อนุมัติโครงการประกวดเว็บไซต์

หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และมี

คําส่ังกรมปศุสัตว์ที่  ๑๓/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  เร่ือง 

แต่งตัง้คณะกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖   โดยให้คณะกรรมการประกวดเว็บไซต์

หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ฯ  กาํหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประกวดเว็บไซต์ในภาพรวมของกรมปศุสัตว์  พร้อมทัง้แจ้งแนวทาง 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกวดเว็บไซต์ฯ ให้หน่วยงานในสังกัดกรม

ปศุส้ตว์ทราบ 



1. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีรัฐบาลใหความสําคัญอยางยิ่งกับการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มาใชในภาครัฐ  เพ่ือมุงพัฒนา

เปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Government  เปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ

ไทย  ซ่ึงเปนวิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม  เพ่ือยกระดับการใหบริการประชาชนเปนหลัก  โดยกําหนดใหสวนราชการตางๆ ตองมีเว็บไซต 

เพ่ือใหบริการตามภารกิจและนําเสนอขอมูลขาวสารแกประชาชน รวมท้ังการมีปฏิสัมพันธกับประชาชน ตามหลักการท่ีกลาววา “ท่ีเดียว ทันใด  

ท่ัวไทย ทุกเวลา ท่ัวถึง เทาเทียม และธรรมาภิบาล” อีกท้ังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน) ไดพัฒนา “มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ  (Government Website Standard)”  เพ่ือเปนมาตรฐานใหหนวยงานภาครัฐไดนําไป

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการผานเว็บไซตของภาครัฐ อันจะชวยยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Government  ให

กาวหนาสูระดับมาตรฐานสากล และในวาระครบรอบ 71 ปแหงการสถาปนากรมปศุสัตวและทานอธิบดีกรมปศุสัตวใหความสําคัญตอการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในงานบริหารจัดการดานตางๆ เนนการใหบริการขอมูลสารสนเทศ และองคความรูของหนวยงานในสังกัดกรม

ปศุสัตวท่ีใหบริการตอภาคธุรกิจ  และประชาชนผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

โครงการประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน 
ในสงักดักรมปศุสตัว ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

2. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้หน่วยงานในสงักดักรมปศสุตัว์ได้มีการพฒันา ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมลูท่ี

ถกูต้อง เหมาะสม และทนัสมยั ตามแนวทางของเกณฑ์มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

3. เป้าหมาย    

  เว็บไซต์ของหน่วยงานในสงักดักรมปศสุตัว์ทกุหน่วยงาน มีข้อมลูท่ีถกูต้อง เหมาะสม และทนัสมยั 

ตามแนวทางของเกณฑ์มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  



โครงการประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน 
ในสงักดักรมปศุสตัว ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

4. วิธีการดําเนินงาน 
    4.1 กรมปศุสัตวออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังน้ี  
  คณะกรรมการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว สวนกลาง ดําเนินการ 
    1. จัดประชุมคณะกรรมการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว สวนกลาง 

เพื่อกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการประกวดเว็บไซตในภาพรวมของกรมปศสุัตว   
           2. แจงแนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว

กรมปศุสัตว  ใหคณะกรรมการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรปศุสัตว สวนภูมิภาค ในแตละ

สํานักงานปศุสัตวเขตและหนวยงานในสังกัด กรมปศุสัตว ทราบ 
          3. ใหคะแนนการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว  สวนกลาง ประกอบดวย 

สํานัก/ สถาบันฯ/ปศข. 1-9/ กอง/ศูนยสารสนเทศ/กลุมพัฒนาระบบบริหาร/กลุมตรวจสอบภายใน/กลุม

พัฒนาวิชาการปศุสัตว /สํานักงานปศุสัตวกรุงเทพมหานคร  
          4. จัดหารางวัลในการประกวดเว็บไซต 
       5. สรุปรายงานผลการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว ในภาพรวมเสนอ

กรมปศุสัตว 



โครงการประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน 
ในสงักดักรมปศุสตัว ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

4.2 สํานักงานปศุสัตวเขตแตละเขต ดําเนิน 
      1. ออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสงักัดกรมปศุสัตว สวนภูมิภาค  

ประจําปงบประมาณ 2556   
      2. จัดประชุมคณะกรรมการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว สวนภูมิภาค 
      3. แจงแนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวกรมปศุ

สัตว  ใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวที่มีที่ต้ังสํานักงานอยูในความรบัผิดชอบของแตละสํานักงานปศุสัตว

เขตทราบ  
      4. คณะกรรมการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว สวนภูมิภาค ใหคะแนนการ

ประกวดเว็บไซตสํานักงานปศุสัตวจังหวัดและหนวยงานสวนกลาง ทุกหนวยงานที่มีที่ต้ังสํานักงานอยูใน

พื้นที่ที่รับผิดชอบของแตละสํานักงานปศสุัตวเขต (ยกเวน สตส. /สทป./ สทช และสํานักงานปศุสัตว

กรุงเทพมหานคร 
      5. สรุปรายงานผลการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว สวนภูมิภาค ของแตละ

สํานักงานปศุสัตวเขต เสนอตอกรมปศุสัตว 



โครงการประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน 
ในสงักดักรมปศุสตัว ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

5. ประเภทรางวัล  ประกอบดวย 2 สวน คือ  
  5.1 ระดับหนวยงานสวนกลาง  
  รางวัลชนะเลศิ  1  รางวัล 
  รางวัลรองชนะเลิศ  2  รางวัล 
   รวม  3  รางวัล 
 5.2 ระดับหนวยงานสวนภูมิภาค ในแตละสํานักงานปศุสัตวเขต จะมี 3 รางวัล 
  รางวัลชนะเลศิ  1  รางวัล  
  รางวัลรองชนะเลิศ  2  รางวัล 
  รวม 9 ปศข.   27  รางวัล 
หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการประกวดเว็บไซตหนวยงานสวนกลาง และผลการตัดสิน

ของคณะกรรมการประกวดเว็บไซตหนวยงานสวนภูมิภาค ถือเปนที่สิ้นสุด 

 
6. การประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล  
  การประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล ในวันคลายวันสถาปนากรมปศุสัตว 



แผนการประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน 
ในสงักดักรมปศุสตัว ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ศูนยสารสนเทศ ดาํเนินการ 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม 

มกราคม 2556 1.จดัทาํโครงการประกวดเวบ็ไซตห์น่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว ์ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ 2556 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดเวบ็ไซตห์น่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว ์

15 มกราคม 2556 3.ประชุมคณะกรรมการประกวดเวบ็ไซตห์น่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว ์

ส่วนกลาง 
21 มกราคม – 8 กมุภาพนัธ์  2556 คณะกรรมการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว สวนกลาง แจง

แนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุ

สัตว ใหคณะกรรมการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว สวน

ภูมิภาค ในแตละสํานักงานปศุสัตวเขตและหนวยงานในสังกัด กรมปศุสัตว 

ทราบ 
21 มกราคม –15 มีนาคม 2556 ทุกหนวยงานทําการปรับปรุงเว็บไซต 
18 – 22 มีนาคม 2556 คณะกรรมการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว สวนกลาง ให

คะแนนการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว  สวนกลาง 
ประกอบดวย สํานัก/ สถาบนัฯ/ปศข. 1-9/ กอง/ศนูยส์ารสนเทศ/กลุ่ม

พฒันาระบบบริหาร/กลุ่มตรวจสอบภายใน/กลุ่มพฒันาวชิาการปศุสัตว ์/

สาํนกังานปศุสัตวก์รุงเทพมหานคร 



ศูนยสารสนเทศ ดาํเนินการ 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

25 มีนาคม 2556 คณะกรรมการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว สวนกลาง 

สงผลคะแนนประเมินเว็บไชตหนวยงานสวนกลางใหฝายเลขาฯ 

27 มีนาคม 2556 คณะกรรมการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว สวนกลาง 

ประชุมสรุปผลประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวในภาพรวม 

นําเสนอกรมปศุสัตว 

1 เมษายน 2556 ประกาศผลภาพรวมของท้ังกรมปศุสัตว 

1 - 20 เมษายน 2556 จัดหาโลรางวัลและใบประกาศนียบัตรผูชนะการประกวด 

5 พฤษภาคม  2556 รับโลรางวัลจากอธิบดีกรมปศุสัตวและใบประกาศนียบัตร 

แผนการประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน 
ในสงักดักรมปศุสตัว ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 



สํานักงานปศุสัตวเขต ดําเนินการ 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

21 - 25 มกราคม 2556 แตละ สํานักงานปศุสัตวเขต พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
25 มกราคม – 8 กมุภาพนัธ์ 2556 แจงหลักเกณฑการประกวดใหหนวยงาน ในพื้นท่ีรับผิดชอบทราบ  
18 – 22 มีนาคม 2556 คณะกรรมการท่ีแตละ สํานักงานปศุสัตวเขตมีคําส่ังแตงตัง้  ประเมินใหคะแนน

เว็บไซตหนวยงานสวนภูมภิาคทุกเว็บ (ยกเวน สตส ,สทป,สทช,สาํนกังานปศุสัตว์

กรุงเทพมหานคร 

25 มีนาคม 2556 แตละ สํานักงานปศุสัตวเขต สรุปรายงานผลการประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัด

กรมปศุสัตว สวนภูมิภาค ของแตละสํานักงานปศุสัตวเขต เสนอตอกรมปศุสัตว 

แผนการประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน 
ในสงักดักรมปศุสตัว ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 



เกณฑก์ารประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน 
ในสงักดักรมปศุสตัว ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

รายละเอียดการพจิารณา 
ค่าถ่วง

นํา้หนัก 

เนือ้หาเวบ็ไซต์ภาครัฐ   

1. ข้อมูลพืน้ฐาน 40 

1.1 เก่ียวกับหน่วยงาน   (ของตนเอง)  10 
1.1.1 ประวตัิความเป็นมา 1 

1.1.2 วิสยัทศัน์พนัธกิจ 1 

1.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อํานาจหน้าท่ี 1 

1.1.4 ภารกิจ และหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน 1 

1.1.5 ยทุธศาสตร์ หรือแผนปฏิบตัิราชการ 1 

1.1.6 แผนงาน/โครงการ 2 

1.1.7 คํารับรอง และรายงานผลการปฏิบตัิราชการ 1 

1.1.8 ข้อมลูการติดต่อ ประกอบด้วย ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ โทรสาร และแผนท่ีตัง้หน่วยงาน เป็นต้น 1 

1.1.9 ทิอ่ยู่ ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Mail Address) ของบคุคลภายในหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบข้อมลู  เชน่ ผู้ดแูลเว็บไซต์ (Webmaster) 1 



เกณฑก์ารประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน 
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รายละเอียดการพจิารณา 
ค่าถ่วง

นํา้หนัก 

1.2 ข่าวประชาสัมพนัธ์ 5 

1.2.1 ข่าวสารประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป 1 

1.2.2 ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เชน่ ประกาศรับสมคัรงาน การจดัซือ้จดัจ้าง การจดั

ฝึกอบรม เป็นต้น 2 

1.2.3 ปฏิทนิกิจกรรมของหน่วยงาน 2 

1.3 เวบ็ลิงค์ 2 

1.3.1 สว่นงานภายใน 1 

1.3.2 หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 1 

1.4 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน  
กฎหมาย พระราชบญัญตัิ พระราชกฤษฎีกา กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนว

ปฏิบตัิ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง โดยแสดงท่ีมาของข้อมลูท่ีนํามาเผยแพร่ 3 

1.5 ข้อมูลการบริการ แสดงข้อมลูการบริการตามภารกิจของหน่วยงานพร้อมคําอธิบายขัน้ตอน

บริการ โดยแสดงขัน้ตอนการให้บริการต่างๆ ทัง้นีค้วรระบรุะยะเวลาในแต่ละขัน้ตอนของการ

ให้บริการนัน้ๆ 7 
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1.6 แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ ส่วนท่ีให้บริการสําหรับ Download แบบฟอร์มต่างๆ ของหน่วยงาน 2 

1.7 คลังความรู้ ผลงานวิจยั บทความ กรณีศกึษา ข้อมลูสถิติต่างๆ ข้อมลู GIS และ e-Book เป็นต้น ตลอดจน

ต้องมีการอ้างถึงแหล่งท่ีมา(Reference) และวนั เวลา กํากบั เพ่ือประโยชน์ในการนําข้อมลูไปใช้ต่อ 6 

1.8 คาํถามที่พบบ่อย (Faq) ส่วนท่ีแสดงคําถาม และคําตอบท่ีมีผู้ นิยมสอบถาม 3 

1.9 ผังเว็บไซต์ (Site map) ส่วนท่ีแสดงแผนผงัเวบ็ไซต์ทัง้หมด 2 

2. การสร้างปฏสัิมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 20 

2.1 ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ส่วนท่ีเป็นบริการสืบค้นข้อมลูทัว่ไป  

และข้อมลูภายในหน่วยงานได้ 5 

2.2 ช่องทางการตดิต่อส่ือสารกับผู้ใช้บริการ  10 

2.2.1 ช่องทางการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น e-Mail, Web board, Blog เป็นต้น 5 

2.2.2 ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน และติดตามสถานะเร่ืองร้องเรียน 5 

2.3 การสาํรวจความพงึพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ 5 
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3. คุณลักษณะของเวบ็ไซต์ภาครัฐที่ควรมี  40 

3.1 การแสดงผล 15 

3.1.1 มีการแสดงผลอย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ (ในสว่นของข้อมลูองค์กร 

และข้อมลูบริการ 
4 

3.1.2 สามารถเพ่ิมหรือลดขนาดตวัอกัษรได้ 1 

3.1.3 การออกแบบเว็บไซต์ 10 

3.2 มีการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของเสียง และวีดีโอ 5 

3.3 มีเคร่ืองมือสาํหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Analytic) ประกอบด้วย  

จํานวนครัง้ จํานวนหน้า ความสนใจ ระยะเวลา เป็นต้น  
5 
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3.4 ส่วนล่างของเวบ็ไซต์  ทกุๆ หน้าควรจะแสดงข้อมลูต่าง ๆ ในสว่นลา่งของเว็บไซต์ ดงัต่อไปนี ้ 5 

3.4.1 เมนหูลกัในรูปแบบข้อความ 1 

3.4.2 ข้อมลูติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ช่ือ ท่ีอยู่ โทรศพัท์ โทรสาร และอีเมล์ 1 

3.4.3 เส้นเช่ือมกลบัไปยงัหน้าหลกัของเว็บไซต์ 1 

3.4.4 คําสงวนลขิสทิธ์ิ (Copyright) 1 

3.4.5 การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer) 1 

3.5 เส้นเช่ือม (Link)  ต้องมีความพร้อมใช้เสมอ 10 

หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดฯได้ที่  

เวบ็ไซต์ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์  http://www.dld.go.th/ict/   



หมายเหตุ 

- ขอให้หน่วยงานตรวจสอบ ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์  ถ้าไม่

ถกูต้องให้แจ้งอพัเดท หรือแจ้งลิงค์เว็บไซต์เพ่ิมเติม ได้ท่ี callcenter_ict@dld.go.th  

  

- หากติดปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาเว็บไซต์ของหน่วยงานในสงักดักรมปศสุตัว์ สามารถ

แจ้งปัญหาได้ท่ี ศนูย์สารสนเทศ กรมปศสุตัว์ โทรศพัท์ 0-2653-4444 ตอ่ 2342 , 2332

อีเมล์  callcenter_ict@dld.go.th (* ขอให้ใช้อีเมล์ของหน่วยงานในการแจ้งปัญหา)  

 

- คณะกรรมการประกวดเวบ็ไซต์ส่วนกลางและส่วนภมิูภาค จะดําเนินการให้คะแนน

เว็บไซต์หน่วยงานในสงักดักรมปศสุตัว์  ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2556 

   



        กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

( ส ร อ . ) ไ ด้ พั ฒ น า  “ม า ต ร ฐ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ภ า ค รั ฐ 

(Government Website Standard)”  เพื่อเป็นมาตรฐาน

ให้หน่วยงานภาครัฐได้นําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ ให้เป็นไปใน

ทศิทางเดียวกัน และสามารถดาวน์โหลดไฟล์มาตรฐาน

เวบ็ไซต์ภาครัฐได้ที่  http://www.ega.or.th หรือที่เว็บไซต์

ศูนย์สารสนเทศ  www.dld.go.th/ict/ 

มาตรฐานเวบ็ไซต์ภาครัฐ  

http://www.ega.or.th/
http://www.dld.go.th/ict


การพัฒนาเวบ็ไซต์ที่ทุกคนเข้าถงึ (Web Accessibility) 

Web Accessibility  หมายถึง  ความสามารถในการเข้าถึงเนือ้หาบนเว็บไซต์ ท่ีรองรับผู้ ใช้ทกุกลุ่ม ไม่

ว่าจะเป็นผู้ พิการหรือบุคคลทั่วไป การท่ีทําให้เว็บไซต์มีความสามารถเช่นนีจ้ะทําให้ผู้ ใช้ท่ีพิการ 

(Disabled) สามารถเข้าถึงและเข้าใจเนือ้หา (Content) ในเว็บไซต์นัน้รวมทัง้การมีปฏิสมัพนัธ์กับ

เว็บไซต์นัน้ได้ การออกแบบให้เว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงได้ (Accessible) หรือสอดคล้องกบัข้อแนะนํา 

เร่ือง Web Accessibility ก็จะเป็นประโยชน์กบัคนพิการทางสายตา คนพิการทางการได้ยิน คนพิการ

ทางร่างกาย ผู้ใช้ท่ีทพุลภาพชัว่คราว ผู้สงูอายท่ีุสายตาเลือนลาง จนกระทัง่ผู้ใช้ปกติท่ีใช้ชอ่งสญัญาณ

ความเร็วต่ํา ให้สามารถเข้าถึงเนือ้หาในเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกนั 

 

 การพฒันาเว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์ท่ีทกุคนเข้าถึงได้นัน้  สิง่สําคญั คือ ความเข้าใจในข้อจํากดัในการเข้าถึง

เนือ้หาในเว็บไซต์ และทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาในจดุต่างๆ ดงันัน้ทางกลุม่ Web Accessibility Initiative 

ภายใต้องค์กร World Wide Web Consortium หรือ W3C นัน้ ได้สร้างแนวทางของเว็บไซต์ท่ีสามารถเข้าถึง

ได้ คือ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 ) โดยกําหนดเป็นระดบัต่างๆ 3 ระดบัคือ  A, 

AA และ AAA 



การพัฒนาเวบ็ไซต์ที่ทุกคนเข้าถงึ (Web Accessibility) 



แนวทางการจัดทาํเนือ้หาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถงึได้สําหรับประเทศไทยปี 2553 

TWCAG 2010 (Thai Web Content Accessibility Guidelines 2010) 

ความเป็นมา 

องค์การ World Wide Web Consortium (W3C) ได้เร่ิมประกาศใช้ Web Content Accessibility 

Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2551 หลงัจากท่ีได้เร่ิมลงมือพฒันามาตัง้แต่ปี 2548 

WCAG 2.0 นิยามความหมายของการสร้างเนือ้หาเวบ็ไซต์ที่คนพกิารสามารถเข้าถงึได้ว่าการเข้าถงึนัน้ 

 เก่ียวข้องกับความพกิารหลายประเภท เชน่ พิการทางการมองเหน็ พิการทางการได้ยิน พิการทาง

ร่างกาย พิการทางการสื่อสาร พิการทางการเรียนรู้ พิการทางระบบประสาท ฯลฯ  

 ช่วยให้ผู้สูงอายุซึง่มีความสามารถท่ีเปลี่ยนไปตามอายท่ีุเพ่ิมขึน้และผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงเนือ้หาเว็บได้ง่ายขึน้

อีกด้วย  

 ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการเข้าถงึให้แก่คนพกิารทุกประเภท ซึง่มีระดบัความรุนแรงและความพิการ

ซํา้ซ้อนท่ีแตกต่างหลากหลายได้ทัง้หมด 



แนวทางการจัดทาํเนือ้หาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถงึได้สําหรับประเทศไทยปี 2553 

TWCAG 2010 (Thai Web Content Accessibility Guidelines 2010) 

เว็บไซต์ท่ีทกุคนเข้าถึงได้นัน้ไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัการจดัทําเนือ้หาเว็บให้เข้าถึงได้เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แตย่งัต้อง

รวมถึงเว็บบราวเซอร์ หรือท่ีเรียกว่า User Agent หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ อีกด้วย ยกตวัอย่างเชน่ ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ใน

การพฒันาเว็บนัน้ได้ มีบทบาทเป็นอย่างมากในเร่ืองของการทําเว็บไซต์ท่ีทกุคนเข้าถึงได้ จงึควรมีแนวทางหรือ

มาตรการสําหรับการจดัทําซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ ด้วย เชน่ 

 

 องค์ประกอบสําคญัของเว็บท่ีทกุคนเข้าถงึ (Essential Components of Web Accessibility) 

 แนวทางการพฒันาเว็บบราวเซอร์ (User Agent) ท่ีทกุคนเข้าถึงได้ (User Agent Accessibility 
Guidelines - UAAG) 

 แนวทางสําหรับเคร่ืองมือพฒันาเว็บท่ีทกุคนเข้าถึงได้ (Authoring Tool Accessibility Guidelines ATAG) 
 

        สําหรับในประเทศไทยนัน้ นบัตัง้แต่ช่วงปี 2550 เป็นต้นมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารหรือกระทรวงไอซีที ได้เลง็เห็นถึงความสําคญัของปัญหาการเข้าถึงเว็บไซต์ของคนพิการในประเทศไทย 

จงึได้ริเร่ิมโครงการพฒันาสงัคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ซึง่ได้จดัให้มีการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์ท่ีทกุ

คนเข้าถึงได้มาตัง้แต่ปี 2550 และได้จดัทําคู่มือ TWCAG 2008 (Thai Web Content Accessibility 

Guidelines 2008) ขึน้ในปี 2551 ซึง่ในขณะนัน้ได้นําเอา WCAG 2.0 ท่ียงัเป็นร่างท่ีเกือบสมบรูณ์แล้วมาปรับ

ใช้ และในปี 2552 ก็ได้ปรับให้เป็น TWCAG 2009 ซึง่ได้นําเอา WCAG 2.0 ฉบบัเสร็จสมบรูณ์ท่ีประกาศใช้

อย่างเป็นทางการแล้วมาปรับใช้ 
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เป็นแนวทางการพฒันาเว็บไซต์ท่ีทกุคนเข้าถึง สามารถใช้งานและเข้าใจเนือ้หา โดยรายละเอียดภายในมาตรฐานฉบบันี ้เป็นส่วน

ท่ีมีความสําคญัสําหรับนกัการออกแบบและพฒันาเว็บไซต์ ซึง่อ้างอิงจากมาตรฐานสากล WCAG 2.0 ประกอบไปด้วยข้อแนะนํา 

การพฒันาและเง่ือนไขท่ีสามารถระบไุด้ว่าหน้าเว็บไซต์นัน้ได้ ทําตามข้อแนะนําอย่างถกูต้องหรือไม่ ซึง่แนวทางท่ีเหมาะสม

สําหรับการพฒันาและนําเสนอเนือ้หาและข้อมลูของเว็บไซต์มี 4 หลกัการ  ดงันี ้

 

TWCAG 2009 ประกอบด้วยข้อแนะนํา 4 หลักการ 
1. สามารถรับรู้ได้ (Perceivable) 

1.1 จัดให้มีข้อความทดแทนสําหรับเนือ้หาท่ีไม่ใช่ข้อความเพ่ือให้สามารถเปล่ียนไปสู่รูปแบบข้อมลูอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองต่อ

ความต้องการท่ีหลากหลายได้ เช่น ตวัหนงัสือขนาดใหญ่ (Large Print) คําพดู อกัษรเบรลล์ สญัลกัษณ์หรือภาษาท่ีง่ายขึน้ 

1.2 จดัให้มีข้อความทดแทนสําหรับส่ือท่ีกําหนดด้วยเวลา (Time-Based Media) 

1.3 สร้างเนือ้หาท่ีสามารถนําเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น การเปล่ียนรูปแบบโครงร่างเอกสาร (Layout) โดยไม่สญูเสีย

สารสนเทศหรือโครงสร้างของเอกสาร 

1.4 จดัทําเนือ้หาเพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถเหน็หรือได้ยินเนือ้หาได้ชัดเจนรวมทัง้การแยกความแตกต่างของสีพืน้หน้าและพืน้หลงั 

2. สามารถใช้งานได้ (Operable) 

2.1 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทกุส่วนและการใช้งานในหน้าเว็บได้ด้วยการใช้แป้นพมิพ์เพียงอย่างเดียว 

2.2 กาํหนดเวลาอย่างเพียงพอเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถอ่านและใช้งานเนือ้หาได้ 

2.3 ไม่สร้างเนือ้หาท่ีก่อให้เกิดอาการชกั (Seizure) 

2.4 จดัหาวิธีการให้ผู้ใช้สามารถท่องหน้าเว็บ ค้นหาเนือ้หาและทราบว่าตนเองอยู่ตาํแหน่งใดในเว็บไซต์ได้ 
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TWCAG 2009 ประกอบด้วยข้อแนะนํา 4 หลักการ 
 

3. สามารถเข้าใจได้ (Understandable) 

3.1 ผู้ใช้สามารถอ่านและเข้าใจเนือ้หาท่ีเป็นข้อความได้ 

3.2 หน้าเว็บปรากฏและทํางานในลกัษณะท่ีผู้ใช้สามารถ

คาดเดาได้ 

3.3 ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเล่ียงความผิดพลาดและแนะนําวิธี

แก้ปัญหา 

4. คงทนต่อความเปล่ียนแปลง (Robust) 

4.1 เพิม่ความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีเว็บต่าง ๆ ท่ี

หลากหลายทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตได้ 

       เม่ือเว็บไซต์ได้รับการพัฒนาให้ทุกคนเข้าถึง

ได้แล้ว จะส่งผลให้คนตาบอดอ่านเว็บไซต์โดยใช้ 

Screen Reader หรือโปรแกรมอ่านหน้าจอ 

และได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องหรือสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 

ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูประเภทตวัหนังสือ ตวัเลข โดย

เน้นลําดบัการอ่านท่ีถกูต้องตามการนําเสนอ หรือ

แม้รูปภาพ ซึ่งสามารถทดแทนได้ด้วยคําอธิบาย 

สําหรับผู้ ท่ีสายตาเลือนลาง อาจใช้โปรแกรมขยาย

หน้าจอเพ่ือให้อ่านง่ายขึน้เป็นต้น 
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การตรวจสอบเวบ็ไซต์ที่ทุกคนเข้าถงึ  (Evaluation Web Accessibility) 

http://www.thaiwebaccessibility.com/validator/ 

       การตรวจสอบเว็บไซต์ท่ีทกุคนเข้าถึง โดยทัว่ไปคือ จะต้องดวู่าเวบ็เพจแต่ละหน้านัน้ เป็นไปตามเกณฑ์ 

ท่ีใช้ตรวจสอบหรือไม ่ซึง่เกณฑ์ท่ีใชตรวจสอบสามารถดไูด้จากระบบตรวจสอบอตัโนมตัิ ซึง่ผลการตรวจสอบ 

ได้ผลในระดบัหนึ่ง แตก็่ยงัไมส่ามารถตดัสนิใจได้ว่า ผ่านหรือไมผ่่าน จําเป็นต้องใช้คนตรวจอีกครัง้หนึ่ง ระบบ 

ตรวจสอบอบบอตัโนมตัิ เป็นเพียงแค่ คดักรองได้ในระดบัหนึ่ง ก่อนนําไปตรวจสอบจากตารางอีกครัง้ เพ่ือให้ 

ได้ผลท่ีถกูต้อง 

http://validator.w3.org/ 



การตรวจสอบเวบ็ไซต์ที่ทุกคนเข้าถงึ  (Evaluation Web Accessibility) 

http://www.tawdis.net/ 

http://validator.w3.org/  

http://www.thaiwebaccessibility.com/validator/ 

http://www.tawdis.net/ 

http://achecker.ca/checker/ 

http://wave.webaim.org 

ที่มา :  เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลกัสตูร การพฒันาเวบ็ไซต์ท่ีทกุคนเข้าถึงได้ 

สําหรับผู้ดแูลเนือ้หาเว็บไซต์ ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  



แนะนําเคร่ืองมือพฒันาเว็บท่ีทกุคนเข้าถงึได้  

   

Joomla!  คืออะไร 

  Joomla! (อา่นวา่ จมูลา)  เป็นระบบบริหารจดัการเว็บไซต์  

หรือท่ีเรียกวา่ CMS (Content  Management  System) ท่ีช่วย

อํานวยความสะดวกในการบริหารจดัการข้อมลูบนเว็บไซต์  ให้มี

ประสทิธิภาพมากขึน้ Joomla! เป็น CMS แบบโอเพนซอร์ส 

สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ได้ท่ี  

                  http://www.joomla.org 



ข้อดีของการพัฒนาเวบ็ไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla! 

 1. ใช้งานได้ฟรี  

   Joomla!  เป็น  CMS  แบบโอเพนซอร์ซ  ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด และใช้งานได้ฟรี ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน

การพฒันาเว็บไซต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดแูลรักษาลงได้ 

  2. ตดิตั้งใช้งานง่าย 

   เพียงแค่คลิกไม่ก่ีครัง้ก็สามารถติดตัง้ใช้งาน Joomla! ได้  ด้วยโครงสร้างท่ีออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย 

  3. มี extension  เสริมการทาํงานที่หลากหลาย 

   Joomla!  ถือเป็น CMS ท่ีมี  extension  เสริมการทํางานมากเป็นลําดบัต้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น  

คอมโพเนนต์ , โมดลู , ปลัก๊อิน และเทมเพลตต่าง ๆ  โดยกลุ่มผู้พฒันาทัว่โลกร่วมกนัสร้าง extension เหล่านีสํ้าหรับใช้

งานร่วมกบั  Joomla! โดยเฉพาะ อีกทัง้ extension  ส่วนใหญ่ก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  
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                  4. มี  Community ขนาดใหญ่ 

  เน่ืองจากเป็น  CMS  ท่ีได้รับความนิยมสงู  Joomla!  จงึมีกลุ่มผู้ใช้งานขนาดใหญ่ท่ีมีจํานวนเพิม่มาก

ขึน้เร่ือย ๆ และคอยให้ความช่วยเหลือ ผ่านทางฟอรัมของ Joomla! ผ่านทางระบบ mailing list  หรือการรวมตวัของ

กลุ่มผู้ใช้งานต่าง ๆ ซึง่มีการจดักิจกรรมพบปะกนัเป็นระยะ 

 

   



  5. การอัพเกรดเวอร์ช่ัน    สงัเกตว่าจะมีเวอร์ชัน่ใหม่พฒันาออกมาอย่างต่อเน่ือง และไม่ทิง้ผู้ใช้

เก่า ๆ   กล่าวคือ  เม่ือมีการพฒันาเวอร์ชัน่ใหม่ออกมาจะมีตวัให้อพัเกรดของเก่าด้วย  การจะให้อพัเกรดเม่ือใดนัน้ 

ต้องติดตามความเคล่ือนไหวท่ีเว็บไซต์ www.joomla.org  หรือ  www.joomlacorner.com 

  6. มีความปลอดภัยสูง 

  เน่ืองจาก  Joomla!  เป็น  CMS  ท่ีได้รับความนิยมใช้งานกนัอย่างแพร่หลาย ดงันัน้โอกาสท่ีผู้ ไม่

ประสงค์ดีจะเข้ามาโจมตีเว็บไซต์ท่ีสร้างด้วย Joomla! ก็มีมากขึน้เช่นกนั  ทางทีมพฒันา Joomla! ตระหนกัต่อ

ปัญหานี ้ จงึมีการอปัเดตข้อมลูทางด้าน  security  อย่างสม่ําเสมอ ซึง่รวมไปถึงการออกเวอร์ชัน่หรือ patch  ท่ีมี

การแก้ไขช่องโหว่ต่าง ๆ  แต่ท่ีสําคญัคือ โครงสร้างของ  Joomla!  ได้รับการออกแบบให้มีระบบรักษาความ

ปลอดภยัในตวัอยู่แล้ว โดยมีการกําหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้หลายระดบั  ทําให้มัน่ใจได้ว่าเว็บไซต์ท่ีพฒันาด้วย 

Joomla!  มีความปลอดภยัสงู   

   

ข้อดีของการพัฒนาเวบ็ไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla! 



- ผู้ดแูลหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับเว็บไซต์ที่ใช้  Joomla!  ต้องหม่ันตดิตามข้อมูล

ข่าวสารจากเว็บไซต์ http://www.joomla.org   หรือ http://www.joomlacorner.com 

อย่างสมํ่าเสมอ และคอยอัปเดต  Joomla!  ตามคาํแนะนําจากทมีผู้พฒันาด้วย 

 

- ทาํการสาํรองข้อมูล (Backup) อย่างสมํ่าเสมอ   

 

- การกาํหนด Permission เก่ียวกับไฟล์และโฟลเดอร์ ไม่ควรกาํหนดเป็น 777 

 

   

สิ่งที่ ผู้ดูแลเวบ็ไซต์ไม่ควรมองข้าม 



   

ถาม – ตอบ 
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