
กาลานุกรมการท างานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รองศาสตราจารย์  ดร.วโิรจ อิ่มพิทักษ์  
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ประชุมผู้บริหารระดับสูง มทร.พระนคร ครั้งที่ 6/2557  
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน ์  

ศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย 
 

ศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย 
 

สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 10 อธิการบดีและผู้บริหาร
ระดับสูง พบคณบดี รองคณบดี ผอ.สถาบัน ส านัก กอง 
รองผอ.  หัวหนา้ส านักงานคณบดี หัวหน้าส านกังาน
อธิการบดี ณ หอ้งประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม   



 

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม  
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ให้สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยท้าฝนั หัวข้อ E-University    

พบและหารือเรือ่งความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.เชียรช่วง   กัลยาณมิตร  
ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ และดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง 

สัมมาทิฐิและติดตามงานกับรองอธกิารบดี 
ฝ่ายกิจการนักศกึษาฯ  และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ   

มอบหนังสือ “ชีวิตที่สมบูรณ”์ ให้กับคณะผู้บริหาร มทร.พระนคร 

พบและหารือกบัคุณชุมพล  เที่ยงธรรม  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.พระนคร   

ประชุมร่วมกับรองอธิการบดี คณบดี ผอ.สถาบนั/ส านัก  
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน ์  

ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงการปฏิบตัิงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารหนว่ยงานที่ผ่านการสรร
หา ปี 2556 – 2557  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ 

ประชุมสภาวิชาการครัง้ที่ 5 / 2557  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน ์    

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ณ ห้องประชมุรพีพัฒน์    



สัปดาห์ที ่3 ของเดือนพฤษภาคม 
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สัมมาทิฐิกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ เกี่ยวกับ
โครงการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

สัมมาทิฐิกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาฯ 
เกี่ยวกับการท าโครงการ “พบมิตรเพื่อนร่วมงาน” 

ประธานพิธีเปดิโครงการ English Camp  ณ 
หอประชุมดีฮอลล์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

สัมมาทิฐิกับคุณจุลพงษ์  สัตยวงศ์   คุณชูชัย  งามสุวลักษณ์  
รศ.มานพ  พงศทัต ทีมที่ปรึกษา มทร.พระนคร ณ ห้องมทร.พ
ระนครในทศวรรษที่ 2   

สัมมาทิฐิกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
 ณ ห้องมทร.พระนครในทศวรรษที่ 2    

พิธีลงนาม MOU  กับ ปปช. ณ มทร.กรุงเทพ 

ประชุมคณะกรรมการอธกิารบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2557   

ณ มทร.กรุงเทพ 

พบคุณชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อม
รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการฯ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   

สัมมาทิฐิกับรองอธิการบดีฝ่ายการคลังฯ  รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร คณบดคีณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรือ่งการรื้ออาคาร    

ประชุมกับทีมพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย    

ประธานการประชุมคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์  
ครั้งที่ 2/2557  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ 

อธิการบดีในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเดินทางไปรายงาน
ตัวต่อ กอ.รส. ที่สโมสรกองทพับก  ณ มทร.กรงุเทพ 

ประชุมกับทีมพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวทิยาลัย 

ประชุมเพื่อติดตามงานกอ่สร้างกับหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 

พบทีมผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณก์ารเกษตร (ธกส) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์    

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอ
พระราชทานทนุการศึกษาต่อต่างประเทศ (มูลนิธิ
อานันทมหิดล) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
บางเขน 

ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 7/2557  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ 
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สัปดาห์ที ่4 ของเดือนพฤษภาคม 
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ประชุมคณะกรรมการบริหารเงนิรายได้  ณ 
ห้องประชุมรพพีัฒน์ 

ประธานเปิดการประชุมโครงการ “พบมิตรเพื่อน
ร่วมงาน” ครัง้ที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สัมมาทิฐิกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาฯ  
ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุวรรณา  กล่อมจิตร์  และเลขานุการ ดร.ชลกาญจน์  
วงศ์ก่อทรพัย์ เพื่บรับมอบนโยบายการท างาน 

พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 2  คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น  (ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศกัดิ์)      

ประธานการประชุมคณะกรรมการทุน  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ 

ประธานพิธีเปดิโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรบัการตรวจประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.  ณ ห้อง
ประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

พบบริษทั เซียคอนสตรั๊คชั่นแอนด์แมเนจเมนท์ จ ากัด  พร้อมรอง
อธิการบดีฝ่ายคลังฯ  ผอ.กองคลัง  ผอ.ส านักวทิยฯ  ผอ.ส านักงาน
อธิการบดี ณ หอ้งประชุมมทร.พระนครในทศวรรษที่ 2   

สัมมาทิฐิกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาฯ  ผู้ช่วย
อธิการบดี ดร.สวุรรณา  กล่อมจิตร์  ดร.สรุเชษฐ์ เดชฟุ้ง  
และเลขานุการ ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรพัย์ 

ประชุมคณบดี ผอ.ส านัก ผอ.สถาบัน   
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน ์

ประชุมคณบดี ผอ.ส านัก ผอ.สถาบัน  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์    
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สัปดาห์ที ่5 ของเดือนพฤษภาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 30 31     

พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 4  คณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ (ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบรุีดิเรกฤทธิ์)    

พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 3  คณะศิลปศาสตร์ 
(ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ์ ) 

เดินทางไปศึกษาดูงาน โรงเรียนคานาอาน ประเทศเกาหลใีต้  
พร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=1830
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=1830
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=1814
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=1814

