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ประกาศเรื่องนโยบายคกุก้ี 

บนเว็บไซตของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

(Cookie Notification) 

 

เว็บไซตนี้ใชคุกกี้เพ่ือทําใหคุณมีประสบการณท่ีดีในการใชงานเว็บไซต โปรดคลิก “ยอมรับ” หรือคลิกการต้ังคาคุกกี้ 

Our website uses cookies to provide you with a better online experience. Please select "Accept" or 

"Cookie Settings" to set your cookie preferences. 

 

นโยบายความเปนสวนตัว (Privacy Policy) 

เว็บไซตของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (https://ipsr.mahidol.ac.th) ใชคุกกี้เพ่ือจําแนก

ผูใชงานแตละคน โดยทําหนาท่ีหลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุมผูใชบริการนั้น ๆ ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะ

นํามาใชในการวิเคราะหรูปแบบพฤติกรรมของผูใชบริการ และมหาวิทยาลัยจะนําผลลัพธดังกลาวไปใชในการปรับปรุงเว็บไซตให

ตอบสนองความตองการ และการใชงานของผูใชบริการใหดีย่ิงข้ึน อยางไรก็ตามขอมูลท่ีไดและใชประมวลผลนั้นจะไมมีการระบุชื่อ 

หรือบงบอกความเปนตัวตนของผูใชบริการแตอยางใด อีกท้ังไมมีการเก็บขอมูลสวนบุคคล เชน ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เปนตน และใช

เปนเพียงขอมูลทางสถิติเทานั้น ซ่ึงจะชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณท่ีดีในการใชงานเว็บไซตสําหรับคุณ และชวย

ใหสามารถปรับปรุงเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นไดในเวลาเดียวกัน ท้ังนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใชงานคุกกี้ได 

 

คุกก้ีคืออะไร 

คุกกี้ คือ ไฟลขอความขนาดเล็กท่ีถูกดาวนโหลดไปยังอุปกรณคอมพิวเตอรหรืออุปกรณมือถือของทาน ซ่ึงทําหนาท่ีบันทึก

ขอมูลและการต้ังคาตาง ๆ เชน บันทึกขอมูลการต้ังคาภาษาในอุปกรณบนอุปกรณของทาน บันทึกสถานะการเขาใชงานในปจจุบัน

ของทาน เพ่ือชวยใหทานสามารถเขาใชงานเว็บไซต ไดอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติการเขาใชงาน

บริการท่ีทานชื่นชอบในรูปแบบไฟล โดยคุกกี้ไมไดทําใหเกิดอันตรายตออุปกรณของทาน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดู

หรืออานไดโดยบริการท่ีสรางคุกกี้ดังกลาวเทานั้น 

 

การใชงานคุกกี้ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคมใชคุกกี้ เพ่ือบันทึกการเขาเย่ียมชมและสมัครเขาใชงานเว็บไซตของทาน โดยทําให 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สามารถจดจําการใชงานเว็บไซตของทานไดงายข้ึน และขอมูลเหลานี้จะถูกนําไปเพ่ือปรับปรุง

เว็บไซตของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมใหตรงกับความตองการของทานมากย่ิงขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวกใหเกิดความรวดเร็ว

ในการใชงานเว็บไซตของทาน และในบางกรณี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จําเปนตองใหบุคคลท่ีสามชวยดําเนินการดังกลาว 

เวอรชันกํากับ: นโยบายคุกก้ี 

Version 1.0  

วันที่ออกเอกสาร วันที่ 25 เมษายน 2565 

https://ipsr.mahidol.ac.th/
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ซ่ึงอาจจะตองใช อินเตอรเน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพ่ือวิเคราะหทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูลและ

ประมวลผล 

คุกกี้ท่ีสถาบันวิจัยประชากรและสังคมใชแบงได 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้ 

1. Session Cookies เปนคุกกี้ ท่ีจะอยูชั่วคราวเพ่ือจดจําทานในระหวางท่ีทานเขาเย่ียมชมเว็บไซตของ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เชน เฝาติดตามภาษาท่ีทานไดต้ังคาและเลือกใช เปนตน และจะมีการลบออก

จากเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณของทาน เม่ือทานออกจากเว็บไซตหรือไดทําการปดเว็บเบราวเซอร 

2. Persistent Cookie เปนคุกกี้ท่ีจะอยูตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือจนกวาทานจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะ

ชวยใหเว็บไซตของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จดจําทานและการต้ังคาตาง ๆ ของทานเม่ือทานกลับมาใช

บริการเว็บไซตอีกครั้ง ซ่ึงจะชวยใหทานเขาใชบริการเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงคในการใชงานคุกกี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุกก้ีที่มีความจําเปน (Strictly Necessary Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้มีความจําเปนมีเพ่ือใหเว็บไซตทํางานไดอยางถูกตอง คุกกี้เหลานี้ชวยใหม่ันใจถึงฟงกชันพ้ืนฐาน

และคุณลักษณะดานความปลอดภัยของเว็บไซต รวมถึงชวยจดจําขอมูลท่ีทานเคยใหไวผานเว็บไซต การปดการ

ใชงานคุกกี้ประเภทนี้จะสงผลใหทานไมสามารถใชบริการในสาระสําคัญของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซ่ึง

จําเปนตองเรียกใชคุกกี้ได 

2. คุกก้ีเพ่ือการวิเคราะห (Performance Cookies) 

คุกกี้เพ่ือการวิเคราะห/เพ่ือประสิทธิภาพ คุกกี้เหลานี้ชวยใหเราจดจําและนับจํานวนผูเขาชมเว็บไซตและทราบ

วาผูเขาชมไปยังหนาตาง ๆ ในเว็บไซตอยางไร สิ่งนี้จะชวยใหเราปรับปรุงการทํางานของเว็บไซตใหดีย่ิงขึ้นได 

3. คุกก้ีเพ่ือการใชงานเว็บไซต (Functional Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้จะชวยใหเว็บไซตของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จดจําตัวเลือกตาง ๆ ท่ีทานไดต้ังคาไว

และชวยใหเว็บไซตสงมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพ่ิมเติมใหตรงกับการใชงานของทานได เชน ชวยจดจําชื่อบัญชี

ผูใชงานของทาน หรือจดจําการเปลี่ยนแปลงการต้ังคาขนาดฟอนตหรือการต้ังคาตาง ๆ ของหนาเพจซ่ึงทาน

สามารถปรับแตงได การปดการใชงานคุกกี้ประเภทนี้อาจสงผลใหเว็บไซตไมสามารถทํางานไดอยางสมบูรณ 

 

ทานจะจัดการคุกก้ีไดอยางไร 

บราวเซอรสวนใหญจะมีการต้ังคาใหมีการยอมรับคุกกี้เปนคาเริ่มตน อยางไรก็ตาม ทานสามารถปฏิเสธการใชงานหรือลบ

คุกกี้ในหนาการต้ังคาของบราวเซอรท่ีทานใชงานอยู ท้ังนี้ หากทานทําการปรับเปลี่ยนการต้ังคาบราวเซอรของทานอาจสงผล

กระทบตอรูปแบบและการใชงานบนหนาเว็บไซตของเราได หากทานประสงคท่ีจะทําการปรับเปลี่ยนการต้ังคา ทานสามารถ

ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดตามลิงกท่ีไดระบุไวขางลาง 

Android (Chrome) https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1 

Apple Safari https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac 

Blackberry https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-user-

guides/BlackBerry-Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-user-guides/BlackBerry-Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf
https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-user-guides/BlackBerry-Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf
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Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-

9b4a-c582b4e640dd 

Microsoft Internet 

Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-

ede5947fc64d 

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-

disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US 

Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

Iphone or Ipad 

(Chrome) 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1 

 

Iphone or Ipad 

(Safari) 

https://support.apple.com/en-us/HT201265 

 

ท้ังนี้ โปรดทราบวา หากทานเลือกท่ีจะปดการใชงานคุกกี้บนเบราวเซอรหรืออุปกรณของทาน อาจสงผลกระทบกับการ

ทํางานบางสวนของเว็บไซตของ ชื่อสถาบันวิจัยประชากรและสังคมท่ีไมสามารถทํางานหรือใหบริการไดเปนปกติ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคมจะไมรับผิดชอบและสถาบันวิจัยประชากรและสังคมไมไดมีความเกี่ยวของกับเว็บไซต 

รวมท้ังเนื้อหาในเว็บไซตตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางบน 

สําหรับขอมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในเรื่องนี้ ทานสามารถเขาไปอานไดท่ี https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-

cookies 

  

การเชื่อมโยงขอมูลกับเว็บไซตอื่น  

เว็บไซตของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึง

อาจมีการฝงเนื้อหาหรือวีดีโอท่ีมาจากโซเชียลมีเดีย เชน YouTube หรือ Facebook เปนตน ซ่ึงจะชวยใหทานเขาถึงเนื้อหาและ

สรางการปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซตของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได ซ่ึงเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดีย

ของบุคคลภายนอกจะมีการกําหนดและต้ังคาคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยท่ีสถาบันวิจัยประชากรและสังคมไมสามารถควบคุมหรือรับผิดชอบ

ตอคุกกี้เหลานั้นได และขอแนะนําใหทานควรเขาไปอานและศึกษานโยบายหรือประกาศการใชคุกกี้ของบุคคลภายนอกเหลานั้น

ดวย 

 

การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม อาจทําการปรับปรุงหรือแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยมิไดแจงใหทาน

ทราบลวงหนาภายใตนโยบายความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังนี้ เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ 

ดังนั้น สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จึงขอแนะนําใหผูใชบริการอานนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทุกครั้งท่ีเย่ียมชม หรือ

มีการใชบริการจากเว็บไซตของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1
https://support.apple.com/en-us/HT201265
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การปฏิบัติตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการติดตอกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

ในกรณีท่ีทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะ หรือขอติชมใด ๆ เกี่ยวกับ นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือการปฏิบัติ

ตาม นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี ้บัสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ยินดีท่ีจะตอบขอสงสัย รับฟงขอเสนอแนะ 

และคําติชมท้ังหลาย อันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการใหบริการของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมตอไป โดยทานสามารถ

ติดตอกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมตามท่ีอยู ท่ีปรากฏขางลางนี้ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

25/25 หมู 5 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

โทรศัพท: 0 2441 0201  

E-mail: prwww@mahidol.ac.th 

Website: https://ipsr.mahidol.ac.th 

 

หรือสามารถติดตอผานเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ทาง E-mail: privacy@mahidol.ac.th 

 

mailto:prwww@mahidol.ac.th
mailto:privacy@mahidol.ac.th

