
 
 
 
 
ที ่ สอ.มศก.ว.  85 /2565          สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด  
 

         27  พฤษภาคม  2565 
 

เรื่อง  การสัมมนาสมาชิกสหกรณ์  
 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 
 

           ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร     จ ากัด          จัดประชุมสัมมนาสมาชิก ระหว่างวันที่ 
20 – 21 และ 27 – 28 สิงหาคม 2565  ณ ซีบริซ จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี สัมมนา เรื่อง “PDPA พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลอย่างไรกับสมาชิก , การจ่ายหุ้นคืนบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
พ.ศ.2565” นั้น คณะกรรมการด าเนินการฯ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกร่วมสัมมนา ดังนี้ 

   1. สมาชิกที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาที่ไม่เคยสมัครเข้าร่วมสัมมนากับสหกรณ์ฯ จะได้รับการพิจารณา
เป็นล าดับแรกก่อน 

    2. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาในปีอ่ืน ๆ จะได้รับพิจารณาเป็นล าดับถัดมา (โดยวิธีจับฉลาก) 

   3. ก าหนดวันที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 โดยก าหนดผู้เข้าร่วมสัมมนา  
รอบละ 110 คน 

   4. คณะกรรมการประชุมพิจารณาผู้มีสิทธิ์   ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 (โดยจัดรอบสัมมนาให้สมาชิก) 

     ในกรณีท่ีมจี านวนสมาชิกสมัครเกินกว่าที่ก าหนด   สหกรณ์ฯ  จะใช้วิธีจับสลากรายชื่อสมาชิกผู้สมัคร    
โดยคณะกรรมการฯ    การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด 

 5. ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมสัมมนา    ในวันที่   8  กรกฎาคม  2565 

 6. สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา  หากต้องการสละสิทธิ์ให้แจ้งการสละสิทธิ์ได้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายภายในวันที่  20 กรกฎาคม 2565 หากแจ้งภายหลังจากวันที่ก าหนด หรือ ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนาท า
ให้สหกรณ์ฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย  สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่สหกรณ์ฯ ไม่สามารถแจ้งยกเลิกได้ 
จ านวน 2,750 บาท 

 7. สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสัมมนานี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวเท่านั้น ไม่สามารถที่จะน าผู้ติดตาม
ไปได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สมาชิกอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนใช้สิทธิ์แทนกันได้ 

 8.  สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์  2 ปี 

 

                                                                     
       (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย) 

                  ประธานกรรมการ 

  



 
ก าหนดการ 

โครงการ สัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด ประจ าปี 2565 
เรื่อง  “PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลอย่างไรกับสมาชิก , การจ่ายหุ้นคืนบางส่วนระหว่างเป็น

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ.2565” 
ระหว่างวันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 สิงหาคม 2565  

ณ ซีบริซ จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี 
---------------------------------------------- 

วันแรก 
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศิลปากร จ ากัด  นครปฐม  
     โดยมเีจ้าหน้าท่ีขุนศึกทราเวล คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดชลบรุี โดยรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารเช้า(ข้าวกล่อง) และน้ าดื่มบนรถ 
11.30 น. ถึงสวนนงนุช เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ภายในสวนมีบ้านทรงไทย สวนไม้ดอก  
   ไม้ประดับ นานาชนิด สวนกล้วยไม้ สวนกระบองเพชร และสวนพฤกษชาติอื่นๆ ภายใต้แนวคดิที่จะ “จัดสวนให ้
   คนมาเที่ยว” ดังนั้นจึงเปลีย่นสวนผลไม้ให้เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงไดส้ร้างสิ่งปลูกสร้างและสิง่อ านวยความ  
  สะดวกต่างๆ ไว้ให้บริการส าหรับ นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจท่ีจะเขา้มาเที่ยวชมสวน มบีริการเรือชนดิต่างๆ ให้เช่าพาย 
  เล่นในสระ มสีัตว์หลายชนิดเลี้ยงไว้ให้ชม มีศูนย์แสดงศลิปวัฒนธรรมไทยส าหรับนักท่องเที่ยว จัดแสดงการฟ้อนร าพื้นเมือง  
  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว(กระบี่กระบอง ฟันดาบ) กีฬาพ้ืนเมืองและการแสดงของช้าง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์อาหารไทย ที่ห้องอาหารสวนนงนุช 
13.30 น. ถึงที่พัก ลงทะเบียนเพื่อเข้าห้องประชุม 

ประชุมสมัมนา เรื่อง “PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมผีลอย่างไรกับสมาชิก , การจ่ายหุ้นคืนบางส่วนระหว่าง 
            เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ.2565” 
  ณ ห้องประชุม SEA BREEZE JOMTIEN RESORT  จ.ชลบุรี   
15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลี้ยงของที่พัก พร้อมดนตรีคาราโอเกะ หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศยั 
09.00 น. เดินทางสู่ Art in Paradise Pattaya พิพิธภัณฑภ์าพจิตรกรรม 3 มิติ สนุกสนานไปกับภาพวาดลวงตาทะลุมิติ ถ่ายรูปสวย ๆ  
      ตามอัธยาศัย จนไดเ้วลาพอสมควร เดินทางสูต่ลาดน้ าสีภ่าค 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของตลาดน้ าสี่ภาค 
   หลังอาหารเทีย่วชม ตลาดน้ า 4 ภาค สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งรวมศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และสินค้าตา่ง ๆ 
   ทั้ง 4 ภาคของไทยท่ีเอามารวมกันไว้ได้อยา่งลงตัว จะไดส้ัมผสับรรยากาศความเป็นไทยท่ีได้จ าลองวิถชีีวิตความเป็นอยู่ที ่
   เรียบง่าย เพื่อให้ได้เรียนรู้วิถีพอเพยีงดั้งเดิมที่ผูกพันกับสายน้ าตั้งแตอ่ดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้ภูมิ 
  ปัญญาชาวบ้านที่มีเสน่ห์ท่ีน่าหลงใหลใน 4 ภาค หรือจะนั่งเรือพายชมวิถีชีวิตริม 2 ฝั่งน้ า ตระการตากบัร้านค้าเรือนไทย 
  ไม้สักท้ังหลังที่สร้างสรรค์ข้ึนตามเอกลักษณ์ของเรือนไทยภาคต่างๆ พร้อมลานกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น  
  และเดินทางไปเลือกซื้อของฝากท่ีร้านของฝากแม่บ๊วย จากนั้นเดินทางกลับจังหวัดนครปฐม 
18.00 น. เดินทางถึงจังหวัดนครปฐมโดยสวสัดิภาพ 
 
 สมาชิก  (วังท่าพระ – ตลิ่งชัน)   ลงทะเบียน  เวลา  06.00 น.   
               ออกเดินทาง เวลา  06.30 น. 
 
   หมายเหตุ    กรุณาตรงต่อเวลา    ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 
  

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศก. จ ากัด ประจ าปี 2565 

เรื่อง “PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลอย่างไรกับสมาชิก , การจ่ายหุ้นคืนบางส่วนระหว่าง
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ.2565” 

ระหว่างวันที่ 20 – 21 และ 27 - 28 สิงหาคม 2565 
ณ ซีบริซ จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี 

 
   

    ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................  สมาชิกเลขที่....................... 
หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์มือถือ(ที่ติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว)  …………………………………… 
  

    ระบุขนาดเสื้อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เสื้อยืดคอกลม 

- เบอร์ S รอบอก  36 

- เบอร์ M รอบอก  38 

- เบอร์ L รอบอก  40 

- เบอร์ XL รอบอก  42 

- เบอร์ 2XL รอบอก  44 

- เบอร์ 3XL รอบอก  46 
 

กรุณาระบุผู้พักร่วม 
    นอน 3 คน  ............................................................................................ ................................................... 
 

    รับประทานอาหารมังสวิรัติ    
 

ท่านประสงค์จะขึ้นรถที่ 
      หน้าตึกส านักงานอธิการบดี  ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
      ส านักงานอธิการบดี ม.ศิลปากร  ตลิ่งชัน 
 

   ส่ง กลับ  สอ.มศก.  ภายในวันที่   30 มิถุนายน  2565 
 

              ลงชื่อ…………………………………………. 
           (..............................................................) 
             วันที่................เดือน...........................พ.ศ.............. 

                    ติดต่อ    นครปฐม  :  098 – 2751887 

                               ท่าพระ – ตลิ่งชัน – เพชรบุรี :  081 - 9410466  

 


