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แบบความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

นักเรียนของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 

เอกสารการแจ้งขอความยินยอมนี้  เป็นส่วนหนึ่งซึ่งแนบท้าย “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับ

นักเรียนของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”   ซึ่งท่านในฐานะนักเรียนและ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้อ่านและทราบนโยบายดังกล่าวในรายละเอียดแล้ว  จึงแสดงความยินยอมดังต่อไปนี้  

 

รายละเอียดข้อมูล….นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.tpa.or.th/pdpp/02.php  

ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)   

 

  ส่วนที่ 1 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นนักเรียน  
  

ข้าพเจ้า (ชื่อ–นามสกุล ตัวบรรจง) .............................................................................................................       

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่  ----

ผู้แสดงเจตนาสมัครเรียนหรือทดสอบหรืออบรมตามหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษา

เกาหลีของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย -ญี่ปุ่น) ได้อ่านและทราบรายละเอียด              

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับนักเรียนของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  ที่สมาคมฯ ได้แจ้งแล้ว  จึงขอแสดงเจตนายินยอมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคลของข้าพเจ้าดังนี้  

 

1.  ความยินยอมส าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการเรียนการสอนหรือการทดสอบหรือการอบรม 

1.1  ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สัญชาติ ศาสนาที่ปรากฎอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งใน         

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของข้าพเจ้า เพื่อการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์การ

เรียนหรือการทดสอบหรือการอบรมระหว่างข้าพเจ้ากับสมาคมฯ ซึ่งรวมถึงการสมัครเข้าเรียน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล     

การออกประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง ฯลฯ  

❒  ยินยอม     ❒  ไม่ยินยอม 

หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ อาจไม่สามารถรับทา่นเข้าเรียนหรือทดสอบหรืออบรมกับสมาคมฯ ได้  

 

 

 

 

https://www.tpa.or.th/pdpp/02.php


                                                แบบความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับนักเรียน   2 | 3  

 

1.2  ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความพึงพอใจของท่านต่อการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลหลักสูตร ประเมินผลครูหรืออาจารย์ ประเมินผลการบริหารจัดการของสมาคมฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาคม

น าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร บุคลากร การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนหรือการทดสอบหรือการอบรมที่

สมาคมฯ จัดให้บริการ  

❒  ยินยอม     ❒  ไม่ยินยอม 

หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ อาจไม่สามารถปรบัปรุงพฒันาการเรียนการสอน การทดสอบ การอบรม ให้ดีขึ้น

หรอืเหมาะสมกับความต้องการของท่านได้  

1.3  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ภาพถ่าย และหรือวีดิทัศน์ ในขณะการอบรม การเรียนการสอน เพื่อวัตถุประสงค์จัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์และหรือแบบไฮบริด เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาคมฯ น าไปใช้ให้บริการส าหรับนักเรียนที่ขาด

เรียนบางช่วงเวลา บริการส าหรับการเรียนทบทวน เป็นต้น 

❒  ยินยอม     ❒  ไม่ยินยอม 

หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ อาจไม่สามารถรับทา่นเข้าเรียนแบบออนไลน์และหรือแบบไฮบรดิกับสมาคมฯ ได้ 

หรือไม่สามารถให้บริการส าหรับท่านที่ขาดเรียนบางช่วงเวลา บริการส าหรับการเรียนทบทวน เป็นต้น 

2. ความยินยอมส าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

2.1  ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าต่อฝ่ายงานหรือหน่วยงานอื่นของ

สมาคมฯ  เช่น ข้อมูลติดต่อ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลบัญชีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์หรือ

โปรแกรมการสนทนาออนไลน์  เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับหลักสูตรการเรียนการสอน การทดสอบ กิจกรรมเกี่ยวกับการอบรม ศึกษา ทัศนศึกษา ฯลฯ ของโรงเรียนและ

หน่วยงานอ่ืนของสมาคมฯ 

❒  ยินยอม     ❒  ไม่ยินยอม 

หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ อาจไม่สามารถส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือสิทธิ

ประโยชน์หรือบริการอ่ืนของสมาคมฯ แก่ท่านได้ 

2.2  ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการเปิดเผยหรือส่งหรือโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าต่อ

บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีความร่วมมือหรือความตกลงกับสมาคมฯ เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน  

❒  ยินยอม     ❒  ไม่ยินยอม 

หากท่านไม่ยินยอม ท่านอาจไม่ได้รับข่าวสาร สิทธิประโยชน์จากบุคคลที่สามที่มีความร่วมมือกับสมาคมฯ   
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3.  ความยินยอมส าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดท าฐานลูกค้าการตลาด 

 ความยินยอมให้สมาคมฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการส ารวจความต้องการใช้

บริการต่างๆ ของสมาคม (Customer need) และเพื่อจัดท าฐานลูกค้าการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การ

น าเสนอบริการต่างๆ ที่สมาคมเห็นว่าเหมาะสมกับท่าน 

❒  ยินยอม     ❒  ไม่ยินยอม 

หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ จะไม่สามารถน าข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อน าไปสู่การน าเสนอบริการ

ต่างๆ ที่สมาคมฯ เห็นว่าเหมาะสมกับท่าน 
 

  ส่วนที่ 2 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์                   
(เฉพาะนักเรียนอายุต่ ากว่า 20 ปี) 
  

ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ชื่อ–นามสกุล ตัวบรรจง) ........................................................................................      

ซึ่งเป็น “นักเรียน” มีสถานะทางกฎหมายเป็นผู้เยาว์ 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่  ----

ข้าพเจ้า (ชื่อ–นามสกุล ตัวบรรจง)......................................................................... .............................   

มีสถานะเป็น “ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักเรียน” ดังกล่าว  
 

ได้อ่านและทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลส าหรับนักเรียนของ

โรงเรียนภาษาและวฒันธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  ที่สมาคมฯ ได้แจ้งต่อทา่นแล้ว  จึงขอแสดงเจตนา

ยินยอม ดังนี้  

ความยินยอมส าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและเป็นผู้เยาว์  

ความยินยอมให้สมาคมฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สัญชาติ ศาสนาที่ปรากฎอยู่

หรือเป็นส่วนหนึ่งในบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของนักเรียนดังกล่าว เพื่อการด าเนินการต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์การเรียนหรือการทดสอบหรือการอบรมระหว่างนักเรียนกับสมาคมฯ ซึ่งรวมถึงการสมัคร       

เข้าเรียน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การด าเนินการอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล การออกประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง ฯลฯ  

❒  ยินยอม     ❒  ไม่ยินยอม 

หากท่านไม่ยินยอม สมาคมฯ อาจไม่สามารถรับสมัครนักเรียนที่เป็นผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในอ านาจปกครองของท่าน

เข้าเรียนหรือทดสอบหรืออบรมกับสมาคมฯ ได้  
 

ลงชื่อ…………………………………….…….…….นักเรียน/ผู้เยาว์    ลงชื่อ…………………………………….…….…….ผู้แทนโดยชอบธรรม 
        (                                          )                           (                                             ) 
  วันที่……………………………………………….…….  วันที่……………………………………………….……. 


