รางนโยบายการใชคุกกี้ (Cookies Policy)
นโยบายคุกกี้
เมื่อทานไดเขาสูเว็บไซตภายใตโดเมนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร psu.ac.th ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การเขาสูเว็บไซตของทานจะถูกเก็บเอาไวในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การ
ทํางาน วัตถุประสงค รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเปนสวนตัวของทาน โดยการเขาสู
เว็ บ ไซตนี้ถือ ว า ทานได อนุ ญ าตให มหาวิ ท ยาลั ยสงขลานคริน ทร ใชคุ ก กี้ ตามนโยบายคุก กี้ที่ มีร ายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้
คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟลขนาดเล็กที่มีขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการทองเว็บ เมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต
เว็บไซตจะสงคุกกี้ไปยังอุปกรณที่คุณใชเพื่อเขาถึงเว็บไซต อุปกรณของคุณจะจัดเก็บคุกกี้โดยอัตโนมัติในไฟลที่
อยูในเว็บเบราวเซอรของคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซตอีกครั้ง เว็บไซตจะตอบสนองในรูปแบบที่เปนสวนตัวมาก
ขึ้น จดจําการตั้งคาของคุณ ใหเวลาในการโหลดหนาเว็บที่เร็วขึ้นและอื่นๆ โดยคุกกี้จะไมกอใหเกิดอันตรายตอ
อุปกรณคอมพิวเตอร และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของทาน
ในกรณีนี้ ขอมูลสวนบุคคลของทา นจะถูกจัดเก็บ เพื่อใชเพิ่มประสบการณการใชง านบริการของ
มหาวิทยาลัยทางออนไลน โดยจะจําเอกลักษณของภาษาและปรับแตงขอมูลการใชงานตามความตองการของ
ท านโดยการเก็บ ขอมูลนี้เพื่อ เปนการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ขอ มูลความปลอดภัย ของทาน รวมถึง
ผลิตภัณฑและบริการที่ทานสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใชเพื่อวัดปริมาณการเขาใชงานบริการทางออนไลน
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใชงานของทานทั้งในกอนหนาและปจจุบันหรือเพื่อวัตถุประสงคในการโฆษณา
และประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยใชคุกกี้อยางไร
มหาวิทยาลัยใชคุกกี้เพื่อรวบรวมสถิติผูใชบริการและบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะของ
ผู ใชบ ริการ ในขณะที่ผูใชบริการใชงานผานเว็บไซต จุดประสงคในการใชคุกกี้ คือ เพื่อปรับปรุงการใชงาน
เว็ บ ไซตใหผูใชบ ริก ารที่ เปน ผูเ ยี่ย มชม ประเภทของคุก กี้ที่ ใช นอกจากนี้ม หาวิทยาลัย ยัง ใชคุ ก กี้เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณและความพึงพอใจของทาน โดยจะทําใหมหาวิทยาลัยเขาใจลักษณะ การใชงานเว็บไซตของทาน
ไดเร็ว และทําใหเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเขาถึงไดงาย สะดวกยิ่งขึ้น รวมไปถึง
1. เก็บบันทึกการเขาใชของคุณ
2. ทําความเขาใจวาคุณใชเว็บไซตของมหาวิทยาลัยอยางไร
3. ทําความเขาใจพฤติกรรมและความสนใจของคุณในผลิตภัณฑหรือบริการที่นําเสนอในเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย
4. ขอ มูล ในการจัด เก็บ ที่เกี่ย วขอ งในสว นอื่นๆ บางกรณีม หาวิท ยาลัยจํ าเปน ตองใหบุ คคลที่ส าม
ดําเนินการ ซึ่งอาจตองใช IP Address และคุกกี้เพื่อการวิเคราะหทางสถิติ รวมทั้งเชื่อมโยงขอมูลกับมหา
วิทยาการใชคุกกี้ดังกลาว ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

คุกกี้ที่จําเปน
คุ ก กี้ เ หล า นี้ ถู ก ใช บ นเว็ บ ไซต ข องมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ระบุ ส ถานะการแสดงผลบนเว็ บ ไซต ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งคุกกี้ประเภทนี้มีความจําเปนอยางยิ่งในเว็บไซต ซึ่งจะทําใหคุณเข าถึงขอมูลและมั่นใจไดวา
เว็ บ ไซต ภ ายใต โ ดเมนของมหาวิท ยาลั ย สงขลานคริน ทร ให ข อ มู ล และบริ ก ารแก คุณ อย า งปลอดภั ยและ
เหมาะสมที่สุด คุณตองยอมรับ คกกี้ที่จําเปนเหลานี้เพื่อใหสามารถใชระบบของมหาวิทยาลัยฯได คุกกี้ประเภท
นี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการเขาใชงานเว็บไซต
คุกกี้วิเคราะห/ประสิทธิภาพ
คุกกี้เหลานี้ถูกใชบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและเก็บรวบรวมคาสถิติและพฤติกรรมการ
เยี่ยมชมเว็บไซต โดยเฉพาะเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผูเยี่ยมชมใชเว็บไซตหนาใดของเว็บไซตที่เขาชม
บอยที่สุดหรือหากพวกเขาไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดบนหนาเว็บ คุกกี้เหลานี้ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ไซตในขณะที่ผูใชโตตอบกับไซตเทานั้น คุกกี้เหลานี้ไมรวบรวมขอมูลที่สามารถระบุตัวตนของผูเยี่ยมชมไดซึ่ง
หมายความวา ขอมูล ทั้งหมดที่รวบรวมจะไมระบุตัว ตนและใชเพื่อปรับ ปรุงการทํา งานของเว็บ ไซตเ ท า นั้ น
เจาของเว็บไซตสามารถใชคุกกี้เหลานี้เพื่อรวบรวมขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซตเพื่อทําการ
ปรับปรุง หากไมมีคุกกี้ประสิทธิภาพนี้มหาวิทยาลัยจะไมสามารถปรับปรุงเว็บไซตและฟงกชันการทํางานของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหผูใชบริการไดรับประสบการณการใชงานเว็บไซตที่ดีที่สุด
คุกกี้ชว ยในการใชงาน
คุกกี้ชวยในการใชงาน คุกกี้เหลานี้ชวยใหเว็บไซตสามารถจดจําตัวเลือกที่ผูเยี่ยมชมเลือกได (เชนชื่อ
ผู ใชภ าษา หรือภูมิภาค) และมอบคุณสมบัติที่เปนสว นตัวมากขึ้น คุกกี้เหลานี้ยังสามารถใชเพื่อจดจําการ
เปลี่ยนแปลงที่ผูเยี่ยมชมทํากับ ขนาดตัว อักษรแบบอัก ษรและสวนอื่น ๆ ของหนาเว็บ ที่ผูเยี่ย มชมสามารถ
ปรับแตงได นอกจากนี้ยงั อาจใชเพื่อใหบริการที่ผูเยี่ยมชมรองขอเชนการดูวิดีโอหรือแสดงความคิดเห็นในบล็อก
ขอมูลที่คุกกี้เหลานี้รวบรวมอาจไมระบุ ตัวตนและไมสามารถติดตามกิจกรรมการทองเว็บบนเว็บไซตอื่นได
คุกกี้ที่ไมไดจัดประเภท
คุกกี้ที่ไมไดจัดประเภทคือคุกกี้ที่ไมไดอยูในหมวดหมูอื่นใดหรืออยูระหวางการจัดหมวดหมู คุกกี้บาง
ประเภท ในเว็บไซตนี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เชน ลักษณะการทํางานตาง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่และโซเชียล
มีเดีย และผูใหบริการ เว็บไซตภายนอกอื่น ๆ เชน บริการวิเคราะหการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต เปนตน คุกกี้เหลานี้
มหาวิทยาลัยไมสามารถควบคุมหรือรับผิดชอบตอคุกกี้เหลานี้ได ผูใชบริการควรตองศึกษานโยบายการใชคุกกี้
และนโยบายสวนบุคคลในเว็บไซตของบุคคลที่สามเพื่อใหเขา ใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนําขอมูล ของ
ผู ใช บ ริการไปใช วิธีปดการทํา งานของคุกกี้ ผูใชบ ริก ารสามารถปดการทํา งานของคุกกี้ได โดยการตั้ง ค า
เบราวเซอรของผูใชบริการ และตั้งคาความเปนสวนตัวเพื่อระงับการรวบรวมขอมูลของคุกกี้ในอนาคต อยางไร

ก็ตาม บริการบางอยางบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการใชคุกกี้ หากผูใชบริการปดการทํางานคุกกี้
อาจทําใหผูใชบริการใชงานฟงกชันบางอยางหรือทั้งหมดของบริการดังกลาวไดอยางไมราบรื่น หากตองการ
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีการดูวามีการวางคุกกี้ใดบางและวิธีการจัดการและลบคุกกี้ โปรดไปที่
www.allaboutcookies.org หรือ www.aboutcookies.org
คุกกี้ ฟงกชั่น (เสริม)
คุกกี้เหลานี้ถูกใชบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเพื่อบันทึกการเขาใชซ้ําและเพื่อไมใหการแจงขอความ
ระบบแบบ pop-up ปรากฏขึ้น
การจัดการคุกกี้
ทานสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแตละเว็บบราวนเซอรที่ทาน
ใชอยู เชน Chrome / Firefox / Internet Explorer / Safari เปนตน
วิธีการจัดเก็บ
มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บขอมูลของทานที่ไดมาจากคุกกี้ ดังนี้:
1. ลักษณะการจัดเก็บ : มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลของทานดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
2. สถานที่จัดเก็บ : มหาวิทยาลัยเก็บไวในคลาวดเซิรฟเวอรกับ [*]
3. ระยะเวลาการจัดเก็บ : โปรดดู “มหาวิทยาลัยใชคุกกี้อยางไร”
4. เมื่อระยะเวลาการจัดเก็บสิ้นสุดลง มหาวิทยาลัยจะลบขอมูลเหลานี้จากเซิรฟเวอรของมหาวิทยาลัย
รวมถึงพื้นที่จัดเก็บแบบคลาวดเมื่อมีการแจงใหตองการยกเลิกจากผูใชบริการ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้
นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองตามกฎ ระเบียบ และจะ
ได ประกาศ อาจมีการปรับปรุงใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและตามการใหบริการจริง โดย
มหาวิทยาลัยจะมีการแจงประกาศที่มีการปรับปรุงใหมบนเว็บไซตนี้ ดังนั้น ขอแนะนําใหทานตรวจสอบให
แนใจวาทาน ไดเขาใจการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดดังกลาว
ติดตอ
ในกรณีที่ ท า นมี คํา ถามเกี่ ย วกั บ นโยบายคุก กี้ ข องมหาวิทยาลัย ทา นสามารถติ ด ตอ สอบถามไดที่
ศูนยบริการลูกคา (สวนควบคุมขอมูลสวนบุคคล) สํานักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เลขที่ 15
ถนนกาญจนวณิชย ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 โทร.074-282241,074-282242
อีเมล : PSU_DPO@psu.ac.th
ประกาศนี้ แจงไวเมื่อวันที่ โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เปนตนไป

