
กาลานุกรมการท างานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รองศาสตราจารย์  ดร.วโิรจ อิ่มพิทักษ์  

สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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หารือกับ ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ 
 

ประธานพิธีเปิดโครงการค่ายผู้น านักศึกษา มทร.พระนคร  ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 
กรกฏาคม 2557 ณ จังหวัดสระบุร ี (มอบรองอธิการบดีฝา่ยกิจการนกัศึกษาฯ แทน) 

ประชุมเปิดศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ ระดับปรญิญาโท 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
 (มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ แทน) 
 

ประชุมหารอืและติดตามงานกับรองอธิการบดี
ฝ่ายกจิการนักศึกษาฯดร.สุวรรณา  ผอ.กอง
ประชาสัมพันธ์  ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ 
 

หารือกับรองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนฯ  
เรื่องงบประมาณ  ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ 
 

ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติกับ
ส านักพระราชวงั ณ โรงแรมพลแูมน  (มอบรองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ แทน)    

หารือและติดตามงานกับ 

 ผอ.กองนโยบายและแผน 

 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏ 

ประชุมผู้บรหิารระดับสูง  
ณ ห้องประชุมรพพีัฒน ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557  
ณ ห้องประชุมบัวม่วง  (มอบรองอธิการบดีฝา่ยบริหารแทน) 
 

ประธานพธิีเปิดโครงการส่งเสรมิสุขภาพบุคลากร  
สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ณ จังหวดักาญจนบุรี  
(มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ แทน) 
 

ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างกิจกรรมเสรมิสร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษา 
ตามกรอบ TQF  ณ. จังหวัดระยอง  (มอบรองอธิการฝ่ายกจิการนักศึกษาฯ แทน) 
 

หารือและติดตามงานกับ ดร.ชลกาญจน์  
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ 
 หารือและติดตามงานกับรองอธิการบดีฝา่ย

วางแผนฯ ณ โรงพยาบาลพระมงกฎุ 
 

ประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการพบมิตรเพื่อนร่วมงาน ณ ห้องประชุม 
มทร.พระนครในทศวรรษที่ 2  (มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แทน) 

 

ประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหา
อธิการบดี  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ 
 

ผู้บริหาร มทร.พระนคร เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ RMUTP SUMMIT การทบทวน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ปีงบประมาณ 2557  ณ จังหวัดเพชรบรุ ี
 

เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายไดจ้ากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล  
ประจ าป ี2557  ณ ศาลาดสุิตาลัย  สวนจิตรลดา 

http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=1963
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=1963


 

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม 
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เปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ RMUTP SUMMIT การทบทวน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ 
ชะอ าบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุร ี

 

 

ประชุมหารอืกับรองอธิการบดีฝา่ยบริหารและนิติกร 

ปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร RMUTP SUMMIT การทบทวน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรม
เดอะรีเจนท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 
 

ติดตามงานกับรองอธิการบดีฝา่ยกิจการนกัศึกษาฯ  และ
ทีมประชาสัมพันธบ์ันทึกเทป 

http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2076
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2076
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2076


 

 

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 
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ประชุมสภาวิชาการ  มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ (แทน) 
 

รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาต ุเปิดงานการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งท ี5  “The 5th RMUTP International Conference : 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Devolvement : the road 
towards a green future” ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรงุเทพฯ     

ติดตามงานและหารือกับรองอธกิารบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ  
ผู้ช่วยอธิการบดี และทีมประชาสัมพันธ์ 
 

รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดา

มาตุ เปิดงาน Life Science Garden จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ณ สยามพารากอน      

ประชุมคณะกรรมการอธกิารบดี 9 มทร. ครั้งที่ 6 / 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
วิทยาลัยแพทยแ์ผนไทย มทร.ธญับุรี มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ  (แทน) 
 

http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2092
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2092
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2092
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2092
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2131
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2131
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2131


 

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม 
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รับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / สถาบัน / 
ส านัก และผลการทวนสอบ / ติดตามขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับ
มหาวิทยาลัย  มอบรองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ (แทน) 

ประชุมเรง่รัดตดิตามงบประมาณปี 2557   
มอบรองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนฯ  (แทน) 

ประชุมวิชาการนานาชาติของ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ มทร. ครั้งที่ 5 “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่
อาเซียน ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา มอบ
รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการฯ  (แทน) 
 

หารือเรื่องการสรรหาอธิการบดีกับรองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 

การประกวดมิวสิควีดิโอเพลง “เป็นหนึ่ง ไม่พ่ึงยา” ณ 
ห้องปฏิบัติการมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ  (แทน) 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการวจิัย ณ ห้องประชุม
รพีพัฒน์ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ  (แทน) 

ประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน ์

ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ วังสวนอัมพร 

http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2516
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2516
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2530


 

สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนกรกฎาคม 

 

 

 

 

29 30 31     

MOU กับ สถาบันอาชีวภาคกลาง 5   ณ ห้องประชุมรพีพัฒน ์

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ 9 / 2557 ณ ห้องประชุมรพพีัฒน์   

เข้าร่วมประชุม  TCELS 

ประธานปิดและร่วมฟังสรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ปี2556  
 

ประธานพิธีเปดิโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปี 2557 และมอบโล่ 
เกียรติบัตรให้แก่องคก์ารนกัศึกษา ณ ห้องมงคลอาภา 1 ชั้น 3 
อาคารมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ   

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์   

http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2558
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2584
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2584
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=2584

