
 
 
 
ที่  อว ๗๓๐๗/ว๐๓๑๘                        มหาวิทยาลัยพะเยา 

                                             ต าบลแมก่า  อ าเภอเมือง

         จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

                                                          ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนา 

         ก าลังคนเพื่อตอบสนอง New-S-Curve (UP and manpower development for new S-Curve)” 
 

เรียน   ผูอ้ านวยการโรงเรียน 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย ก าหนดการโครงการฯ จ านวน ๑ ฉบับ 
   

 

  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชม

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาก าลังคนเพื่อตอบสนอง New-S-Curve (UP and manpower 

development for new S-Curve)” รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการรับเข้าศึกษาของ

มหาวิทยาลัยพะเยาและขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา TCAS ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเพื่อให้

ผู้บริหารและครูแนะแนวได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ 

พฤศจกิายน  ๒๕๖๒ ณ หอ้ง UB๐๐๒ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลคีุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ในการนี้  มหาวิทยาลัยพะเยาจึงขอเรียนเชิญท่านและครูแนะแนวเข้าร่วมรับฟัง 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาก าลังคนเพื่อตอบสนอง New-S-Curve 

(UP and manpower development for new S-Curve)” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอความ

อนุเคราะห์ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th/visit หรือส่งแบบ

ตอบรับการเข้าร่วมโครงการผา่นหมายเลขโทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๔ ภายในวันศุกร์ที ่๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ เพื่อมหาวิทยาลัยพะเยาจะได้จัดเตรียมเอกสารและอ านวยความสะดวกให้กับท่านต่อไป ทั้งนี ้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโปรดเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ส าหรับค่าที่พัก ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็นผู้รับผดิชอบให้โรงเรียนละ ๒ ท่าน (รายละเอียดดังแนบ) 
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง 
 

                         ขอแสดงความนับถือ 

                                         
                                           

                                                                                      
 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
งานรับเข้าศึกษา  กองบรกิารการศึกษา 

โทร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๗๐-๓   

โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๔ 

 

http://www.admission.up.ac.th/visit


ก ำหนดกำรโครงกำรผู้บริหำรสถำนศึกษำและอำจำรยแ์นะแนวเยี่ยมชมมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ในหัวข้อ “มหำวิทยำลัยพะเยำกับกำรพัฒนำก ำลังคนเพื่อตอบสนอง  

New-S-Curve (UP and manpower development for new S-Curve)” 

ระหว่ำงวันที่ 25-26 พฤศจกิำยน 2562 

ณ ห้อง UB002 อำคำร 99 ปี พระอุบำลีคุณปูมำจำรย์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 
 

วันจันทรท์ี่ 25 พฤศจิกำยน 2562 

 13.00 – 14.00 น.  ลงทะเบียน ณ โรงแรม เค.เอ็ม. กว๊านพะเยา และโรงแรม วินโฮเทล  

    14.00 – 14.30 น.           พร้อมกันหนา้โรงแรม เค.เอ็ม. กว๊านพะเยา และโรงแรม วินโฮเทล 

    14.30 – 18.00 น.  ออกเดินทางศกึษาวถิีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

                                    ❖ ไหวพ้ระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมค า 

                                    ❖ สักการะพ่อขุนง าเมอืง ณ กวา๊นพะเยา 

   ❖ เท่ียวชมวัดอนาลโยทิพยาราม  

   ❖ ไหวพ้ระพุทธภุชคารักษ์ (พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา) และเย่ียมชมมหาวทิยาลัยพะเยา 

    18.00 - 20.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ลานหน้าหอประชุมพญาง าเมอืง มหาวทิยาลัยพะเยา (ธีมคาวบอย)  

  ❖  กล่าวตอ้นรับ 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ิ 

       อธิการบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

  ❖ ร่วมรับประทานอาหารเย็น และร่วมกิจกรรมนันทนาการ  

 20.30 น. เดินทางกลับท่ีพัก  
 

วันอังคำรที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 

 08.00 – 08.30 น. เดินทางจากที่พัก โรงแรมเค.เอ็ม. กว๊านพะเยา และโรงแรม วินโฮเทล ไปยังมหาวทิยาลัยพะเยา 

  08.30 - 08.45 น.         สักการะองค์สมเด็จพระนเรศวร หน้ามหาวทิยาลัยพะเยา พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน 

     08.45 – 09.00 น.  ลงทะเบียน ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์มหาวทิยาลัยพะเยา 

 09.00 – 10.30 น.   ❖ รับชมวดิีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยพะเยา และรับชมการประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม 

              ในปีท่ีผ่านมา 

         ❖ แนะน าคณะผู้บริหารมหาวทิยาลัยพะเยา 

     ❖ บรรยายพเิศษ ในหัวข้อ “มหาวทิยาลัยพะเยากับการพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนอง  

                                                                        New-S-Curve (UP and manpower development for new S-Curve)” 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ิ 

       อธิการบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

     10.30 – 12.00 น.          ❖  ชี้แจงระบบการรับเข้าศึกษาของมหาวทิยาลัยพะเยา และขัน้ตอนการสมัครเข้าศึกษา TCAS  

      ประจ าปีการศึกษา 2563 

                                           โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหนิลัพ  

                                                 รองอธิการบดฝี่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

 13.00 – 16.30 น. อภิปรายและตอบข้อซักถาม 
 
 

หมำยเหตุ: 1. รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ภายในหอ้งประชุม 

  2. ก าหนดการนี้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


