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นโยบายคุกก้ี (Cookies Policy) 

นโยบายคุกกี้ 

เม่ือทานไดเขาสูเว็บไซตของสสวท. (โดเมน ipst.ac.th) ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเขาสูเว็บไซต  

ของทานจะถูกบันทึกไวในรูปแบบของคุกก้ี โดยนโยบายคุกก้ีนี้จะอธิบายถึงความหมาย การทํางาน 

วัตถุประสงค รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกก้ี เพ่ือความเปนสวนตัวของทาน โดยการเขาสูเว็บไซตนี้

ถือวาทานไดอนุญาตใหเราใชคุกก้ีตามนโยบายคุกก้ีท่ีมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คุกกี้คืออะไร 

คุกก้ี คือ ไฟลเล็ก ๆ เพ่ือจัดเก็บขอมูลการเขาใชงานเว็บไซต เชน วันเวลา ลิงคท่ีคลิก หนาท่ีเขาชม 

เง่ือนไขการตั้งคาตาง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณคอมพิวเตอร และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารท่ีเขาใชงาน 

ของทาน เชน โนตบุค แท็บเล็ต หรือ สมารทโฟน ผานทางเว็บเบราวเซอรในขณะท่ีทานเขาสูเว็บไซต โดยคุกก้ี 

จะไมกอใหเกิดอันตรายตออุปกรณคอมพิวเตอร และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ ขอมูล

สวนบุคคลของทานอาจถูกจัดเก็บเพ่ือใชเพ่ิมประสบการณการใชงานบริการทางออนไลน โดยจะจําเอกลักษณ

ของภาษาและปรับแตงขอมูลการใชงานตามความตองการของทาน เปนการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ขอมูล

ความปลอดภัยของทาน รวมถึงบริการท่ีทานสนใจ นอกจากนี้คุกก้ียังถูกใชเพ่ือวัดปริมาณการเขาใชงานบริการ

ทางออนไลน การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใชงานของทานโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเขาใชงาน 

ครั้งกอน ๆ และ ณ ปจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงคเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ ท้ังนี้ทานสามารถคนหา

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุกก้ีไดท่ี www.allaboutcookies.org 

สสวท. ใชคุกกี้อยางไร 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซ่ึงตอไปจะเรียกวา “สสวท.”  

ใชคุกก้ี เพ่ือบันทึกการเขาเยี่ยมชมและสมัครเขาใชงานเว็บไซตของทาน โดยทําให สสวท. สามารถจดจําการใช

งานเว็บไซตของทานไดงายข้ึน และขอมูลเหลานี้จะถูกนําไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตของ สสวท.ใหตรงกับความ

ตองการของทานมากยิ่งข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหเกิดความรวดเร็วในการใชงานเว็บไซตของทาน และใน

บางกรณี สสวท. จําเปนตองใหบุคคลท่ีสามชวยดําเนินการดังกลาว ซ่ึงอาจจะตองใช อินเตอรเน็ตโปรโตคอล

แอดเดรส ( IP Address) และคุกก้ีเพ่ือวิเคราะหทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูล และประมวลผล 

ตามวัตถุประสงคทางการตลาด    

 

 

https://www.allaboutcookies.org/
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คุกก้ีท่ี สสวท. ใช อาจจะแบงได 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้  

1. Session Cookies เปนคุกก้ีท่ีจะอยูชั่วคราวเพ่ือจดจําทานในระหวางท่ีทานเขาเยี่ยมชม

เว็บไซตของ สสวท. เชน เฝาติดตามภาษาท่ีทานไดตั้งคาและเลือกใช เปนตน และจะมีการลบออกจากเครื่อง

คอมพิวเตอรหรืออุปกรณของทาน เม่ือทานออกจากเว็บไซตหรือไดทําการปดเว็บเบราวเซอร 

2. Persistent Cookie เปนคุกก้ีท่ีจะอยูตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือจนกวาทานจะลบออก 

คุกก้ีประเภทนี้จะชวยใหเว็บไซตของ สสวท. จดจําทานและการตั้งคาตาง ๆ ของทานเม่ือทานกลับมาใชบริการ

เว็บไซตอีกครั้ง ซ่ึงจะชวยใหทานเขาใชบริการเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคในการใชงานคุกกี้ท่ี สสวท. ใช มีรายละเอียดดังนี้   

• คุกกี้ท่ีมีความจําเปน (Strictly Necessary Cookies) 

คุกก้ีประเภทนี้มีความจําเปนตอการใหบริการเว็บไซตของ สสวท. เพ่ือใหทานสามารถเขาใช

งานในสวนตาง ๆ ของเว็บไซตได รวมถึงชวยจดจําขอมูลท่ีทานเคยใหไวผานเว็บไซต การปดการใชงานคุกก้ี

ประเภทนี้จะสงผลใหทานไมสามารถใชบริการในสาระสําคัญของ สสวท. ซ่ึงจําเปนตองเรียกใชคุกก้ีได 

• คุกกี้เพ่ือการวิเคราะหและประเมินผลการใชงาน (Performance Cookies) 

คุกก้ีประเภทนี้ชวยให สสวท. ทราบถึงการปฏิสัมพันธของผูใชงานในการใชบริการเว็บไซต

ของ สสวท.  รวมถึงหนาเพจหรือพ้ืนท่ีใดของเว็บไซตท่ีไดรับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลดานอ่ืน ๆ 

สสวท. ยังใชขอมูลนี้เพ่ือการปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต และเพ่ือเขาใจพฤติกรรมของผูใชงานมากข้ึน 

ถึงแมวาขอมูลท่ีคุกก้ีนี้เก็บรวบรวมจะเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนได และนํามาใชวิเคราะหทางสถิติ

เทานั้น การปดการใชงานคุกก้ีประเภทนี้จะสงผลให สสวท. ไมสามารถทราบปริมาณผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต  

และไมสามารถประเมินคุณภาพการใหบริการได 

• คุกกี้เพ่ือการใชงานเว็บไซต (Functional Cookies) 

คุกก้ีประเภทนี้จะชวยใหเว็บไซตของ สสวท. จดจําตัวเลือกตาง ๆ ท่ีทานไดต้ังคาไวและชวยใหเว็บไซตสงมอบ

คุณสมบัติและเนื้อหาเพ่ิมเติมใหตรงกับการใชงานของทานได เชน ชวยจดจําชื่อบัญชีผูใชงานของทาน หรือ

จดจําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาขนาดฟอนตหรือการตั้งคาตาง ๆ ของหนาเพจซ่ึงทานสามารถปรับแตงได การ

ปดการใชงานคุกก้ีประเภทนี้อาจสงผลใหเว็บไซตไมสามารถทํางานไดอยางสมบูรณ 

• คุกกี้เพ่ือการโฆษณาไปยังกลุมเปาหมาย (Targeting Cookies) 

คุกก้ีประเภทนี้เปนคุกก้ีท่ีเกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซตของบุคคลท่ีสาม ซ่ึงเก็บขอมูลการเขา

ใชงานและเว็บไซตท่ีทานไดเขาเยี่ยมชม เพ่ือนําเสนอสินคาหรือบริการบนเว็บไซตอ่ืนท่ีไมใชเว็บไซตของ สสวท. 

ท้ังนี้ หากทานปดการใชงานคุกก้ีประเภทนี้จะไมสงผลตอการใชงานเว็บไซตของ สสวท. แตจะสงผลใหการ

นําเสนอสินคาหรือบริการบนเว็บไซตอ่ืน ๆ ไมสอดคลองกับความสนใจของทาน 
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ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอยาง 

คุกก้ีท่ีมีความจําเปน 

(Strictly Necessary 

Cookies) 

คุกก้ีประเภทนี้มีความจําเปนตอการใหบริการ

เว็บไซตของ สสวท. เพ่ือใหทานสามารถเขาใช

งานในสวนตาง ๆ ของเว็บไซตได รวมถึงชวย

จดจําขอมูลท่ีทานเคยใหไวผานเว็บไซต การ

ปดการใชงานคุกก้ีประเภทนี้จะสงผลใหทาน

ไมสามารถใชบริการในสาระสํา คัญของ 

สสวท. ซ่ึงจําเปนตองเรียกใชคุกก้ีได 

• PHPSESSID 

• JSESSIONID 

คุกก้ีเพ่ือการวิเคราะห 

และประเมินผลการใชงาน 

(Performance Cookies) 

คุกก้ีประเภทนี้ชวยให สสวท. ทราบถึงการ

ปฏิสัมพันธของผู ใช งานในการใชบริการ

เว็บไซตของ สสวท.  รวมถึงหนาเพจหรือพ้ืนท่ี

ใดของเว็บไซตท่ีไดรับความนิยม ตลอดจนการ

วิเคราะหขอมูลดานอ่ืน ๆ สสวท. ยังใชขอมูล

นี้เพ่ือการปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต 

และเพ่ือเขาใจพฤติกรรมของผูใชงานมากข้ึน 

ถึงแมวา ขอมูลท่ีคุกก้ีนี้เก็บรวบรวมจะเปน

ขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนได และนํามาใช

วิเคราะหทางสถิติเทานั้น การปดการใชงาน

คุกก้ีประเภทนี้จะสงผลให สสวท. ไมสามารถ

ทราบปริมาณผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต และไม

สามารถประเมินคุณภาพการใหบริการได 

• __utmc 

• _gat 

• _hjIncludedInPageviewSample 

• _hjTLDTest 

• _gid 

• __utma 

• __utmb 

• __utmt 

• __utmz 

• _hjid 

• _ga 

• _hjAbsoluteSessionInProgress 

• _hjFirstSeen 

คุกก้ีเพ่ือการใชงานเว็บไซต 

(Functional Cookies) 

คุกก้ีประเภทนี้จะชวยใหเว็บไซตของ สสวท. 

จดจําตัวเลือกตาง ๆ ท่ีทานไดตั้งคาไวและ

ชวยใหเว็บไซตสงมอบคุณสมบัติและเนื้อหา

เพ่ิมเติมใหตรงกับการใชงานของทานได เชน 

ชวยจดจําชื่อบัญชีผูใชงานของทาน หรือจดจํา

การเปลี่ยนแปลงการต้ังคาขนาดฟอนตหรือ

การตั้งคาตาง ๆ ของหนาเพจซ่ึงทานสามารถ

ปรับแตงได การปดการใชงานคุกก้ีประเภทนี้

อาจสงผลใหเว็บไซตไมสามารถทํางานไดอยาง

สมบูรณ 

• fbsr_340486642645761 
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ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอยาง 

คุกก้ีเพ่ือการโฆษณาไปยัง

กลุมเปาหมาย (Targeting 

Cookies) 

คุ ก ก้ีประ เภทนี้ เ ป น คุก ก้ี ท่ี เ กิดจ ากการ

เชื่อมโยงเว็บไซตของบุคคลท่ีสาม ซ่ึงเก็บ

ขอมูลการเขาใชงานและเว็บไซตท่ีทานไดเขา

เยี่ยมชม เพ่ือนําเสนอสินคาหรือบริการบน

เว็บไซตอ่ืนท่ีไมใชเว็บไซตของ สสวท. ท้ังนี้ 

หากทานปดการใชงานคุกก้ีประเภทนี้จะไม

สงผลตอการใชงานเว็บไซตของ สสวท. แตจะ

สงผลใหการนําเสนอสินคาหรือบริการบน

เว็บไซตอ่ืน ๆ ไมสอดคลองกับความสนใจ 

ของทาน 

• gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

• _utmv######### 

• TESTCOOKIESENABLED 

• YSC 

• NID 

• test_cookie 

• GPS 

• VISITOR_INFO1_LIVE 

ทานจะจัดการคุกกี้ไดอยางไร 

บราวเซอรสวนใหญจะมีการตั้งคาใหมีการยอมรับคุกก้ีเปนคาเริ่มตน อยางไรก็ตาม ทานสามารถ

ปฏิเสธการใชงานหรือลบคุกก้ีในหนาการตั้งคาของบราวเซอรท่ีทานใชงานอยู ท้ังนี้ หากทานทําการปรับเปลี่ยน

การตั้งคาบราวเซอรของทานอาจสงผลกระทบตอรูปแบบและการใชงานบนหนาเว็บไซตของเราได หากทาน

ประสงคท่ีจะทําการปรับเปลี่ยนการตั้งคา ทานสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดตามลิงกท่ีไดระบุไว

ขางลาง 

- 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 

- Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskto

p&hl=en 

- Microsoft Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-

privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd 

 

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

อาจสงผลกระทบกับการทํางานบางสวนของเว็บไซตของ สสวท. ท่ีไมสามารถทํางานหรือใหบริการไดเปนปกติ 

สสวท. จะไมรับผิดชอบและ สสวท. ไมไดมีความเก่ียวของกับเว็บไซต รวมท้ังเนื้อหาในเว็บไซต

ตาง ๆ ท่ีกลาวมา 

สําหรับขอมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในเรื่องนี้ ทานสามารถเขาไปอานไดท่ี https:www.aboutcookies.org/ 

how-to-delete-cookies  

การเช่ือมโยงขอมูลกับเว็บไซตอ่ืน  

เว็บไซตของ สสวท. อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึง

อาจมีการฝงเนื้อหาหรือวีดีโอท่ีมาจากโซเชียลมีเดีย เชน YouTube หรือ Facebook เปนตน ซ่ึงจะชวยใหทาน

เขาถึงเนื้อหาและสรางการปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซตของ สสวท. ได ซ่ึงเว็บไซต 

หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกําหนดและตั้งคาคุกก้ีข้ึนมาเอง โดยท่ี สสวท. ไมสามารถควบคุม

หรือรับผิดชอบตอคุกก้ีเหลานั้นได และขอแนะนําใหทานควรเขาไปอานและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช

คุกก้ีของบุคคลภายนอกเหลานั้นดวย 

การเปล่ียนแปลงประกาศ 

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและตามการใหบริการ

จริง โดย สสวท. จะมีการแจงประกาศท่ีมีการปรับปรุงใหมบนเว็บไซตนี้ ดังนั้น สสวท. ขอแนะนําใหทาน

ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเขาใจการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดดังกลาว 

 

 

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.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1
https://support.apple.com/en-us/HT201265
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การติดตอสอบถาม 

ในกรณีท่ีทานมีคําถามเก่ียวกับนโยบายคุกก้ีของเรา ทานสามารถติดตอสอบถามไดท่ี 

1) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

ชื่อ: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ท่ีอยูเลขท่ี 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท 0 2392 4021  โทรสาร 0 2381 0750 

email: secretary_pdpa@ipst.ac.th  

 

2) เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

ชื่อ: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ท่ีอยูเลขท่ี 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   

โทรศัพท 0 2392 4021  โทรสาร 0 2381 0750  

email: secretary_pdpa@ipst.ac.th 

 

 

 

mailto:secretary_pdpa@ipst.ac.th

