
กาลานุกรมการท างานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รองศาสตราจารย์  ดร.วโิรจ อิ่มพิทักษ์  
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ท ำบุญตักบำตร สนทนำธรรม ณ วัดดอยธรรมเจดีย์    

เยี่ยมชมอำคำรสำรนิเทศ ห้องสมุดและระบบสำรสนเทศ  
 อำคำรพิพิธภัณฑ์องค์ควำมรู้นิธิปัญญำ ฯลฯ 

เยี่ยมชมพระต ำหนักภูพำนรำชนิเวศน์ 
และศูนย์กำรศึกษำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

เยี่ยมชมอุทธยำนบัวฯ  
ณ อุทธยำนหนองหำรเฉลิมพระเกียรติ 

เยี่ยมชมโครงกำรดำวล้อมเดือน 
สกลนคร (มก. ร่วมกับ ธกส.)    

กรำบนมัสกำรอัฐิหลวงปู่มั่น หลวงปู่หลุยส์ 
 ณ วัดป่ำสุทธำวำส   

กรำบนมัสกำรองค์พระธำตุเชิงชุม 
 วัดพระธำตุเชิงชุม 

ต้อนรับคณะผู้บริหำรจำก Curtin University  (Prof. Andris Stelbovics : 
Vice President and Prof.Kevin Fynn : Dean) จำกประเทศออสเตรเลยี 

ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
พิจำรณำทุนกำรศึกษำ   

ประชุมร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์   
เรื่อง  กำรศึกษำดูงำน ณ ประเทศเกำหลีใต้  

 

เตรียมควำมพร้อมกำรประชุมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรต่อเวลำ
รำชกำร  ณ  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

เตรียมควำมพร้อมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ระดับสูง (CEO)ร่วมกับรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร  
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ  และรองอธิกำรบดี
กิจกำรนักศึกษำฯ   

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรระดับสูง (CEO) 

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำ RMUTP Year Plan 2014   

มอบนโยบำยด้ำนกำรวิจัย 
ให้กับรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย 
และบริกำรวิชำกำร 

ประชุมเตรียมควำมพร้อมในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ  
ร่วมกับกรรมกำรสภำผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่ำนชุมพล  
เที่ยงธรรม) และรองอธิกำรบดีด้ำนวิชำกำรฯ   

ส ำรวจสภำพทั่วไปบริเวณด้ำนหน้ำมหำวิทยำลัย  
 ตลำดเทเวศร์และตลำดรวมยำง  
 ร่วมกับรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำฯ   

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรสัมมำทิฐิภิรมย์ 4 
กำรศึกษำดูงำน ณ ม.เกษตรศำสตร์  
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร   

มอบนโยบำยกำรก่อต้ังวงดนตรี RMUTP BAND  
ให้กับรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำฯ  และ
ผศ.กวินวุฒิ  กลั่นไพฑูรย์   

สังสรรค์เพื่อนร่วมรุ่น วปรอ.366  
 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์    

ประชุมสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

ประชุม  TCELS  ณ มหำวิทยำลัยมหิดล 

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 
 เรื่อง เว็บไซต์ RMUTP President1/2   
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ประชุมคณะกรรมกำร 
บริหำรกองทุนเพื่อกำรวิจัย 

ประชุมคณะกรรมกำร 
จัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ไขปัญหำ 
เรื่องอำคำรสถำนที่ ของคณะครุศำสตร์ฯ 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ  น ำคณะผู้บริหำรพณิชยกำรรำชด ำเนิน 
เข้ำพบแสดงควำมยินดีในโอกำสด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี มทร.พระนคร 

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเงินรำยได้   

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ เรื่อง ควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ 

มอบนโยบำยงำนด้ำนประกันคุณภำพ  
ให้กับรองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนฯ 

ผู้บริหำรธนำคำรเพื่อกำรเกษตรฯ (ธกส.)  
ร่วมแสดงควำมยินดีในโอกำสด ำรงต ำแหน่ง 

อธิกำรบดี  และประชุมหำรือควำมร่วมมือใน
อนำคต   

ประชุมผู้บริหำรระดับคณบดี และ
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนักอธิกำรบดี  
 และประชุมหำรือควำมร่วมมือในอนำคต   

ประชุมผู้บริหำรระดับคณบด ี
 และผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 

งำนเสวนำ “วันสภำพบผู้บริหำร มทร.พระนคร”ครั้งที่ 1/2557   

เปิดตัวเอกสำรประชำสัมพันธ์ New Look News  
ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  13 มีนำคม 57 

โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์  ครั้งที่ 3  “กลุ่มคณบดี  9 
คณะ” ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=1128
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- ประชุมคณะกรรมกำรอธกิำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
  ครั้งที่ 3/2557  ณ  มทร. ล้ำนนำ  จังหวดัเชียงใหม่   

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรนำนำชำต ิ ITB-RCP Work shop 
in RMUTL : Teacher Trainning in TVET- Concepts 
and Research ณ มทร.ล้ำนนำ  จังหวัดเชียงใหม่    

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรนำนำชำต ิ ITB-RCP Work shop 
in RMUTL : Teacher Trainning in TVET- Concepts 
and Research ณ มทร.ล้ำนนำ  จังหวัดเชียงใหม่    

- ประธำนพิธีเปดิโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพฒันำ
ทักษะกำรจัดรำยกำรอย่ำงมืออำชีพ 

- ประชุมเชิงนโยบำยร่วมกับรองอธิกำรบดีทุก
ฝ่ำย   

ประชุมร่วมกับอธิบดีกรมธนำรกัษ์  นำยกสภำมหำวิทยำลัยและผู้บริหำร  มทร.พระนคร  
 เรื่อง  พื้นที่ทำงเลือกใหม่ ของ มทร.พระนคร   

ศึกษำดงูำน ร่วมกับนักศึกษำปริญญำโท  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์  
ณ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีใต้    

ศึกษำดงูำน ร่วมกับนักศึกษำปริญญำโท  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์  
ณ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีใต้    
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ศึกษำดูงำน ร่วมกับนักศึกษำปริญญำโท  
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์  ณ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีใต้    

ศึกษำดูงำน ร่วมกับนักศึกษำปริญญำโท  
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์  
 ณ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีใต้    

หำรือและติดตำมงำนกับรองฝ่ำยวิชำกำรฯ  
รองฝ่ำยบริหำร รองฝ่ำยคลังฯ รองฝ่ำยวำงแผนฯ  
รองฝ่ำยกิจกำรฯ และผอ.ส ำนักงำนอธิกำรบดี   

งำนคืนสู่เหย้ำปฐพี   
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   

ประธำนพิธีเปิดกำรประชุมกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงำนมหำวิทยำลัย 

พบหำรือกับทีมผู้บริหำรธนำคำรเพื่อกำรเกษตรฯ (ธกส.) 

หำรือกับรองอธิกำรบดี เรื่องกำรเตรียมงำนประชุม
วันสภำพบผู้บริหำร มทร.พระนครครั้งที่  1/2557 

นักศึกษาทุน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เข้าพบเพื่อ
ขอบคุณมหาวิทยาลัยและรับโอวาทก่อนส าเร็จการศึกษา    

หำรือเรื่องงำนวิจัยร่วมกับธนำคำรเพื่อกำรเกษตรฯ (ธกส.)  
พร้อมกับรองฝ่ำยวิจัยฯ  รองฝ่ำยวิชำกำรฯ รองฝ่ำยกิจกำรฯ 
 รองฝ่ำยคลังฯ ผู้ช่วยอธิกำรบดี   

ลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
 สยำมบรมรำชกุมำร ี ณ โถงชั้น 1   

ประชุมสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  
ครั้งที่ 5/2557    

พบและหำรือกับนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
และผอ.ส ำนักวิทยบริกำรฯ   

พบผู้จัดกำรธนำคำรกรุงเทพ    

หำรือและติดตำมงำนกับ 
รองฝ่ำยบริหำรและรองฝ่ำยวิชำกำรฯ    

ประชุม TCELS ณ มหำวิทยำลัยมหิดล   

พบและหำรือกับ ว่ำที่พันตรีอนุชำต ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ 
ผู้ข่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสิ่งแวดล้อมโครงกำร-ฝ่ำยวิชำกำร 
และคณะ เรื่อง กำรท ำ MOU  พร้อมรองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำรฯ   

พบและหำรืองำนกับรองฝ่ำยวิจัยฯ รองฝ่ำยวิชำกำรฯ  
รองฝ่ำยบริหำร ผอ.ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

เดินทางไปศึกษาดงูาน ม.เกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=1130
http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=723
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เยี่ยมชมภำยใน ม.เกษตรศำสตร์ฯ วิทยำ
เขตเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวดัสกลนคร    

เยี่ยมชมโครงกำรดำวล้อมเดือน สกลนคร  
(มก. ร่วมกับ ธกส.)    

เยี่ยมชมควำมงำมของอุทยำนบัว ณ 
อุทยำนบัวหนองหำรเฉลิมพระเกียรติ   

เยี่ยมชมภำยใน ม.เกษตรศำสตร์ฯ  
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร    

เยี่ยมชมพระต ำหนักภูพำนรำชนิเวศน์ 
และศูนย์พัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

ประชุมผู้บริหำร เพื่อสรุปผลกำรศึกษำดูงำน    

ประธานพิธีเปดิโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์การพฒันา
ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ณ โรงแรมวังยาวริเวอร์ไซด์ จ.นครนายก 

http://rmutp-president1-2.rmutp.ac.th/?p=686

