
เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว 
ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพ่ือช่วยให้ท่านทราบประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม เหตุผลที่ส านักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม (ส านัก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัย) รวบรวม รวมถึงวิธีที่ ท่านจะเข้าถึง และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว ทางส านักได้มีเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆของส านัก โดยบริการของส านักมีบน
แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้ 

-  เว็บไซต์ (Website) ของส านัก ภายใต้อินเทอร์เน็ตโดเมน art-culture.cmu.ac.th 
-  การติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ของส านักหรือมหาวิทยาลัย ทั้งโดยตรงและผ่านผู้อื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
ส านักหรือมหาวิทยาลัย 
ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ครอบคลุมการให้บริการทุกแพลตฟอร์ม และครอบคลุมผู้ใช้บริการทั้ง

นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป ที่ให้และใช้ข้อมูลที่ดูแลโดยส านัก
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยที่ดูแลข้อมูลให้ส านัก 

 
 

การให้บริการของเว็บไซต์ 
art-culture.cmu.ac.th เป็นเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส านัก ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน

วิชาการ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาและองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม บทความหรืออักขระทุกอย่าง
บนเว็บไซต์เป็นการจัดท าขึ้นเองของส านัก หากผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆบนเว็บไซด์ สามารถแจ้งกลับมา
ยัง art-culture.cmu.ac.th/Contactus เพ่ือท าการแก้ไขได้ทันที การใช้บริการของส านักนั้นผู้ใช้บริการ
จ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆทั้งหมด ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
ของส านักเพ่ือเป็นบันทึกช่วยจ าของผู้ใช้บริการ 

 

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย  
ข้อความ รูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎในเว็บไซต์ art-culture.cmu.ac.th เป็นลิขสิทธิ์

ของส านัก การลอกเลียน ปลอมแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชน ให้เช่าต่อ จ าหน่าย หรือการแสวงหา
ประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางส านักสามารถแจ้งยกเลิกหรือด าเนินการตาม
กฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวทันที 

 

ข้อห้ามและบทลงโทษ 
บุคคลหรือองค์กรใดที่ได้กระท าการใดๆ ที่ท าให้เกิดผลเสียหายแก่ส านักหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นการ

โจรกรรม การปล่อยไวรัส การอัพโหลดข้อมูลที่สร้างความเสียหาย ต่อระบบการท างาน การละเมิดลิขสิทธิ์ 
การกระท าที่ผิดกฎหมาย จะถูกด าเนิดการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และฉบับปัจจุบัน และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 

 



ข้อมูลที่ส านักรวบรวม 
ส านักรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ การเข้าใช้บริการพิพิธภันณ์เรือนโบราณล้านนา การใช้ห้องประชุม

ส านัก การเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยการเก็บข้อมูล ส านักเก็บข้อมูลทั้งแบบไม่ระบุตัวตน และ แบบระบุตัวตนโดย
ใช้ CMU IT Account ซึ่งเชื่อมโยงกับเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ท่ีท่านใช้อยู่ วิธีนี้ชว่ยให้ส านัก
สามารถน าเสนอบริการ และ ข้อมูลที่สอดคล้องกับผู้ใช้บริการได้ส าหรับข้อมูลที่ระบุตัวตน หรือสามารถใช้ระบุ
ตัวตนได้ ส านัก จะปฏิบัติเหมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ที่สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 
2562 

ส านักใช้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และการวัดผลเพ่ือท าความเข้าใจวิธีที่ผู้คนใช้บริการของส านัก เช่น 
ส านักวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของส านักเพ่ือท าสิ่งต่างๆ เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ส านักใช้เครื่องมือหลายอย่างในการด าเนินการนี้ รวมถึง Google Analytics เป็นต้น 

ส านักรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของส านัก เพ่ือให้ส านักสามารถให้บริการ และปรับปรุงการ
ให้บริการได้ดีมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ส านักรวบรวมในบันทึกเครื่องให้บริการ ได้แก่ ตัวระบุท่ีไม่ซ้ ากัน ประเภทและ
การตั้งค่าเบราว์เซอร์ ประเภทและการตั้งค่าอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลเครือข่าย ส านักรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของแอป เบราว์เซอร์ และอุปกรณ์กับบริการของเรา ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP, รายงาน
ข้อขัดข้อง, กิจกรรมระบบ ตลอดจนวันที่ เวลา และ URL 

 

คุกกี้ 
ส านักใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ ากันซึ่งจัดเก็บไว้ในคุกกี้ในอุปกรณ์เพ่ือช่วยตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านคือผู้ที่ควรมีสิทธิ์

เข้าถึงบริการของส านักหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยผ่านระบบยืนยันตัวบุคคล CMU IT Account 
ของมหาวิทยาลัย โดยการใช้ข้อมูลของท่าน จะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการใช้
ตามท่ีจ าเป็น 

ส านักใช้คุกก้ีเพ่ือวิเคราะห์วิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับบริการของส านัก และการวิเคราะห์ช่วยส านักสร้างบริการที่
ดียิ่งขึ้นได้ เช่น การวิเคราะห์อาจช่วยให้ส านักทราบว่าผู้คนต้องใช้เวลานานเกินไปในการด าเนินการบางอย่าง 
หรือท าข้ันตอนบางอย่างไม่ได้เลย จากนั้นส านักจะได้ออกแบบบริการดังกล่าวใหม่หรือปรับปรุงบริการเดิมให้ดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักใช้ข้อมูลของท่านเพ่ือช่วยให้บริการของส านักปลอดภัยและเชื่อถือได้ เช่น การรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ IP และคุกกี้เพ่ือป้องกันการละเมิดแบบอัตโนมัติ การละเมิดนี้เกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ 
เช่น การส่งสแปมไปยังผู้ใช้บริการ 

 
 
 
 
 



กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ 
เช่นเดียวกับหน่วยงานในก ากับของรัฐบาลอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยมักได้รับค าขอจากรัฐบาลและศาลให้

เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ การปฏิบัติตามค าขอทางกฎหมายเหล่านี้ตั้งอยู่บนรากฐานของการเคารพในความเป็น
ส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านเก็บไว้กับส านักและมหาวิทยาลัย ทีมกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบค าขอทุกรายการ โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นค าขอประเภทใด เพ่ือให้มั่นใจว่าค าขอนั้นสอดคล้องกับ
กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 
 
 
 
 

ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน 

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยสตริงอักขระซึ่งส่งมายังคอมพิวเตอร์ของท่านเวลาที่เข้ าชมเว็บไซต์
ต่างๆ เมื่อกลับไปที่เว็บไซต์เดิมอีกครั้ง คุกกี้จะยอมให้เว็บไซต์นั้นจดจ าเบราว์เซอร์ของท่านไว้ คุกกี้อาจจัดเก็บ
ค่าก าหนดของผู้ใช้และข้อมูลอ่ืนๆ ไว้ ท่านก าหนดค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแจ้งเมื่อมีการส่ง
คุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจท างานผิดปกติหากไม่มีคุกกี้ 
 
อุปกรณ์ 
อุปกรณ์คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้เข้าถึงบริการของส านักได้ เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แท็บเล็ต ล าโพงอัจฉริยะ 
และสมาร์ทโฟน ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทั้งหมด 
 

 
ที่อยู่ IP 

อุปกรณ์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจะมีหมายเลขประจ า เรียกว่า ที่อยู่ Internet Protocol (IP) 
เนื่องจากโดยปกติแล้ว หมายเลขเหล่านี้มักก าหนดตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ IP จึงมักสามารถใช้ระบุ
ต าแหน่งต้นทางได้เมื่ออุปกรณ์นั้นๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

นี่คือข้อมูลที่ท่านแจ้งแก่ส านักและเป็นการระบุถึงตัวท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่ส านัก
เชื่อมโยงถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น ข้อมูลที่เราเชื่อมโยงกับบัญชี CMU IT Account ของท่าน 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน 

นี่คือข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น  ต้นก าเนิดเชื้อชาติหรือชาติ
พันธุ์ ความเชื่อทางการเมืองหรือศาสนา หรือข้อมูลเพศสภาพ 
 
บัญชี CMU IT Account 

คือบัญชีบนระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกโดยส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเป็นบัญชีส่วนบุคคลที่จ าเพาะ และใช้อ้างอิงถึงตัวบุคคลได้ 



บันทึกเครื่องให้บริการ 
เครื่องให้บริการของเราจะบันทึกค าขอหน้าเว็บของผู้ใช้ในขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยอัตโนมัติ โดยทั่วไป

แล้ว บันทึกเซิร์ฟเวอร์รวมถึงค าขอเว็บไซต์ของท่าน ที่อยู่ Internet Protocol ชนิดของเบราว์เซอร์ ภาษาของ
เบราว์เซอร์ วันที่และเวลาของค าขอของท่าน ตลอดจนคุกกี้หนึ่งไฟล์หรือมากกว่านั้นที่สามารถระบุเบราว์เซอร์
ของท่านได้ 
 
ตัวระบุที่ไม่ซ้ ากัน 

ตัวระบุที่ไม่ซ้ ากันคือสตริงอักขระที่ใช้เพ่ือให้ระบุเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ได้อย่าง
เฉพาะเจาะจง ตัวระบุต่างๆ จะแตกต่างกันไปในด้านความถาวร ความสามารถในการรีเซ็ตตัวระบุโดยผู้ใช้ และ
รูปแบบการเข้าถึง ตัวระบุที่ไม่ซ้ ากันอาจใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัยและการ
ตรวจหาการประพฤติมิชอบ การจ าค่าก าหนด เช่น ตัวระบุที่ไม่ซ้ ากันซึ่งคุกกี้จัดเก็บไว้จะช่วยให้เว็บไซต์แสดง
เนื้อหาในเบราว์เซอร์ที่เกี่ยวข้องกับท่านเท่านั้น ท่านก าหนดค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ท้ังหมดหรือแจ้งเมื่อมี
การส่งคุกกี้ได้ แต่ทา่นอาจจะไม่สามารถเข้าใช้บริการบางบริการของส านักได้ 


