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กองบรรณาธกิาร
ภูมิอยุธยา

Editor’s Talk

 สวัสดีผู้อ่านวารสาร “ภูมิอยุธยา” ทุกท่าน  
ฉบบันีเ้ป็นฉบบัที ่๖ ซ่ึงเป็นฉบับพเิศษ ท่ีทางทีมงานได้ร่วม
กันจัดท�าขึ้น เพื่อน�าเสนอโดยใช้ภาพเล่าเรื่องราว ในส่วน
แรก “ราชภัฏอยุธยา น้อมร�าลึก บันทึกประวัติศาสตร์  
รชักาลที ่๙ ในหลวงในดวงใจ”  น�าเสนอเร่ืองราวผ่านภาพถ่าย
กจิกรรมต่างๆ ของมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เพือ่เป็นการน้อมร�าลกึถึงพระมหากรุณาธคิณุของพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และในส่วนทีส่อง 
เล่าถงึเหตุการณ์ทีท่างมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 
๓๘/๒๕๖๐ (ครม.สัญจร) ซึ่งทางทีมงานได้ประมวลภาพ 
และรวบรวมไว้ใน “ภูมิอยุธยา” ฉบับนี้แล้ว
    
                     

ดร.ศิขรินทร์  แสงเพชร นาเรือง
บรรณาธิการ

 “เดอืนตลุาคม ๒๕๖๐ เดอืนแห่งการสญูเสยีพ่อหลวง รชักาลที ่๙ 

กลายเป็นเดือนแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อกษัตริย์ผู ้เป็น 

ดั่งดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนได้เสด็จสู่สวรรคาลัย น�ามาซึ่ง

ความเศร้าโศก และความอาลัย แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเพียงใด 

เชื่อได้ว่าพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ก็จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคน 

ตลอดกาล 

 ในโอกาสน้ี ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น

อีกกลุ่มคนที่มีความรู้สึกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง  

โดยจะขอแสดงความร�าลึกผ่านภาพถ่ายกิจกรรม อันเกี่ยวเนื่องกับ 

พระองค์ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  

ที่ผ่านมา”
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ส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ß

วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชาวราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารคณาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากร ร่วมถวายอาลัย
ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และ
ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ชาวหอพกัอูท่องร่วมถวายอาลยัพ่อหลวง  ß

ชาวหอพักอู่ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา น�าโดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา เกตุสมบูรณ์ ประธานหอพักอู่ทอง เชิญ
ชวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ร่วมจัด
นิทรรศการภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ถวายอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ß

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมน้อมร�าลึกถึง 
พระมหากรณุาธคิณุ ถวายอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ด้วยการร่วมกนัร้องเพลง "ในหลวงของแผ่นดนิ" และเพลง "สรรเสรญิพระบารม"ี และ 
จุดเทียนถวายความอาลัย ณ อาคาร ๔๑ คณะวิทยาการจัดการ

เกดิอีก ๑๐ ชาติกไ็ม่มมีหาราชชือ่ภมูพิล ß

วันจันทร์ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดให้มีการบรรยาย
เรื่อง "เกิดอีก ๑๐ ชาติ ก็ไม่มีมหาราชชื่อภูมิพล" โดย คุณเบส 
อรพิมพ์ รักษาผล นักพูดเพื่อพ่อของแผ่นดิน นักพูดระดับประเทศ 
งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บ�ารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ 
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จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

บริการอาหารประชาชนฟร ีß

ดร.เกษม บ�ารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมจัดโรงทานบริการอาหารฟรี เพื่อประชาชน 
ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ณ บริเวณเต็นท์พระบรมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

รวมพลังแห่งความภักดี ß

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา น�าโดย อาจารย์
จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย 
คณาจารย์ บคุลากร นกัศึกษา ร่วมกจิกรรม "รวมพลังแห่งความภกัดี" 
ร้องเพลงชาต ิกล่าวค�าสตัย์ปฏญิาณ และร่วมร้องเพลงสรรเสรญิ      
พระบารม ีเพือ่ร�าลึกถงึพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ�าเพ็ญกุศลฯ ß 

คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพธิบี�าเพญ็กศุลสวดพระอภธิรรม เพือ่ถวาย
เป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช  
ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

นิทรรศการ 

"ท่องเที่ยวตามรอยพ่อ" ß

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี ๔ จัดนิทรรศการ  
"ท่องเทีย่วตามรอยพ่อหลวง" ณ หอประชมุมหาวทิยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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พธิบี� าเพญ็กศุลปัญญาสมวาร (๕๐ วนั) ß

พิธีบ�าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมใจ
กันร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ณ ลานอเนกประสงค์กองพัฒนานักศึกษา

พธิบี� าเพญ็กศุลสตมวาร (๑๐๐ วนั) ß

วนัที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
น้อมร�าลึกถวายอาลัย จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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"พระราชาผู้ทรงธรรม" 

กลางใจราษฎร์ กลางใจทุ่ง กลางใจกรุง ศรีอยุธยา ß

"พระราชาผู้ทรงธรรม" กลางใจราษฎร์ กลางใจทุ่ง กลางใจกรุง "ศรีอยุธยา" จัดโดยสมาคม
ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
มีกิจกรรมบรรเลงดนตรีจาก วงออเครสต้า การแสดงเพลงเรือ การออกร้านค้า และพิธ ี
มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสครบรอบ ๑๑๑ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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พิธีบ�าเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี 

แห่งการเสด็จสวรรคต ß

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่  จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี แห่งการเสด็จ
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดอกไม้จันทน์ ท�าด้วยใจ 

ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ß

ดอกไม้จนัทน์ท�าด้วยใจถวายพ่อหลวง รชักาลท่ี ๙ น้อมส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณาจารย์ นักศึกษา  
เจ้าหน้าที่ พร้อมใจร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลใน
การถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
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ถวายอาลัยยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที ß

อาจารย์ ดร.เกษม บ�ารงุเวช อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ
บคุลากรทกุภาคส่วนและประชาชนชาวจงัหวัดพระนครศรอียธุยา ยนืสงบนิง่ 
ถวายอาลัย และส�านึกในพระมหากรุณธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานวัดพระราม 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ถวายอาลัยยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที

ถวายดอกไม้จันทน์ ß

ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเดินขบวนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปยังพระเมรุมาศจ�าลอง พระนครศรีอยุธยา 
เพือ่ถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช นอกจากนีย้งัมคีณาจารย์และบคุลากรตัวแทนของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมท�าหน้าที่เชิญพานถวายดอกไม้จันทน์ใน
งานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
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 ส�าคัญ มั่นทัดเทียม

อย่างดีเยี่ยม ด�าเนินงาน

ทุกส่วน ล้วนผสาน

จึงได้ผ่าน สู่เส้นชัย

 จริงใจ ในหน้าที่

หวังผลดี ที่ยิ่งใหญ่

ผลงาน ความภาคภูมิใจ

ตอบแทนให้ หายเหนื่อยเอย 

                      เพลินตา โมสกุล
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 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องต่าง 
ได้พร้อมใจกนัปฏบิตัิงานในส่วนของตนเองอย่างไม่เหนด็เหนือ่ย 
ตลอดระยะเวลาอันจ�ากัด เพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุด  
ในระหว่างที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ก�าลังจัดเตรียมสถานที่นั้น  
จะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาตรวจเยี่ยมเป็นระยะ เพื่อติดตาม
ความคบืหน้าของการด�าเนนิงาน จนในค�า่ของวนัที ่๑๘ กนัยายน 
๒๕๖๐ ภารกิจการล้างท�าความสะอาดถนน ซึ่งถือเป็นภารกิจ
สุดท้ายของการเตรียมงานก็ได้เสร็จสิ้นลง ทุกอย่างพร้อม
ส�าหรับการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐ ในเช้า
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งการด�าเนินการประชุม
คณะรฐัมนตร ีรวมถึงช่วงนายกรฐัมนตรีพบปะประชาชนกผ็่าน
ไปด้วยความเรยีบร้อย พร้อมกบัภาพประวตัศิาสตร์ทีไ่ด้จารกึไว้ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ที่ต้องใช้ประกอบในการจัดประชุมครั้งนี้ด้วย อาทิ ถนนบริเวณ
รอบอาคาร ลานจอดรถของคณะรฐัมนตร ีและส่วนราชการต่างๆ 
ที่มาเข้าร่วมการประชุม ครม.
 นอกจากการเตรียมการในเรื่องอาคารสถานที่แล้ว ยังมี 
เรื่องของการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรองอันเป็นส่วนส�าคัญ 
อีกส่วนหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ส�านักงาน
อธิการบด ีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวชิาการท่องเทีย่ว 
ร่วมกันรับผดิชอบด�าเนินการ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเทีย่ว 
รับหน้าที่เป็นผู้บริการอาหาร ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งช่วยปฏิบัติงานด้าน 
การอ�านวยความสะดวกทั่วไป
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 อาคาร ๑๐๐ ปี ศนูย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึง่สถานทีห่ลัก 
ของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ 
จัดเตรียมห้องหมายเลข ๓๑๐๐๘ เพื่อเป็นศูนย์กลางการอ�านวย
การ ประสานงาน และสัง่การด�าเนนิงาน มีพื้นที่ทั้งหมดทีเ่ราจะต้อง 
จัดเตรียมรวมจ�านวน ๓๘ จุด โดยเริ่มตั้งแต่ชั้น ๑ ประกอบไปด้วย  
จุดรบัลงทะเบยีน จุดให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี จดุจัดนทิรรศการ 
ห้องรับรองหัวหน้าส่วนราชการ ห้องรับประทานอาหารเจ้าหน้าที่ 
ห้องกองอ�านวยการและรักษาความปลอดภัย ห้องประสานงาน
ส�านักโฆษก ห้องประสานงานส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ห้องพยาบาล ห้องสื่อมวลชน ห้องแถลงข่าว เป็นต้น ในส่วนของ
ชั้น ๒ ซึง่ถอืเป็นหวัใจส�าคญัของงานครัง้นี ้ภายในชั้นนี้ประกอบไป
ด้วยห้องรับรองนายกรฐัมนตรี ห้องรับรองคณะรัฐมนตรี ห้องรับรอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ห้องประสาน
งานส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประชมุคณะรฐัมนตรี นอกจากนีย้งัมีพืน้ที่รอบนอกของอาคาร
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ของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดกิจกรรมนายกพบประชาชนคน 
กรุงเก่า ในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยจะมีหัวหน้า
ส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว
 เมือ่ได้ข้อสรปุว่า มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยาของ
เราจะได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดการประชุมคณะรัฐมนตรี และจัด
กิจกรรมนายกพบประชาชนคนกรุงเก่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้เริ่ม
ลงมอืเตรยีมการด้านสถานทีใ่นทนัท ีโดยในส่วนของอาคาร ๑๐๐ ปี 
มีทีมงานของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
หลักในการด�าเนินงาน ในส่วนบริเวณหอประชุมทางทีมงานของ 
กองกลาง และกองพัฒนานักศึกษารับหน้าที่ด�าเนินการร่วมกัน นับ
ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ก่อนที่จะมีการประชุมใน
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยฯ มีเวลาในการเตรียมงาน
เพียง ๑๒ วันเท่านั้น โดยเราได้รับแจ้งจาก สลค. และ สลน. ว่าเรา
ต้องเตรียมสถานที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน
ในครั้งนี้ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันเพื่อให้งานออกมาส�าเร็จ
ได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
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 การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หรือที่เรารู้จักกันว่า “ครม.สัญจร”  

เป็นการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญของรัฐบาล โดยวิธีการเข้าถึงประชาชนให้ได้มาก

ทีส่ดุ ซึง่การพบปะและติดตามทราบปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในแต่ละพืน้ที่  

รวมถงึสร้างการรับรูข้องประชาชนต่อนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ของรฐับาล 

เพือ่น�าไปสูก่ารก�าหนดทิศทางการพฒันาในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกบัแต่ละพืน้ที่ และ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐ ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา นั้น มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของ 

ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่ง

การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐(ครม.สัญจร)
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพัทธ์ สมจู
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 ...เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น! ในช่วงสายของวันที่  
๕ กันยายน ๒๕๖๐... 
 “อาจารย์ครับ ผมสัมฤทธิ์ จากส�านักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาครับ ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยานี้ ครม. 
จะลงพืน้ที่จงัหวัดสพุรรณบรุแีละอยธุยา และจะประชมุ ครม.
สัญจร ในวันที่ ๑๙ ทางจังหวัดคิดว่าจะใช้มหาวิทยาลัยเป็น
สถานทีจ่ดัประชมุ ครม. โดยทางส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 
จะเดนิทางมาดสูถานทีใ่นวนัพรุง่นี ้อาจารย์ขดัข้องหรือไม่ครบั” 
 ครับ..ผมขอน�าเรียนท่านอธิการบดีก่อนนะครับ และ 
จะติดต่อกลับโดยเร็ว
 “คุณสัมฤทธิ์ครับ ท่านอธิการบดีไม่ขัดข้อง และยินดี 
ให้ทาง สลค. มาดพูืน้ทีข่องเราในวนัพรุง่นี ้ผมและคณะจะเตรยีม 
การต้อนรับ ที่อาคาร ๑๐๐ ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร ์
นะครบั เพราะอาคารหลงันีม้คีวามเหมาะสมทีส่ดุหากจะใช้เป็น 
สถานที่จัดประชุม ครม.”

 ในรุ่งเช้าของวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ คณะท�างานของส�านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) และคณะท�างานของส�านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้เดินทางมาถึงอาคาร ๑๐๐ ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อเดินชม 
ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร หลงัจากนั้นทางมหาวิทยาลยัได้จัดห้อง ๓๑๐๑๓ 
เป็นสถานที่รับรองคณะและพูดคุยรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดเตรียม
งานประชุมคณะรัฐมนตรี และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะของทาง สลค.  
ได้เดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง พร้อมกับค�าตอบว่า สลค. ตกลงขอ
ใช้พื้นทีอ่าคาร ๑๐๐ ปี ศนูย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ของทางมหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่จัดการประชุมคณะรัฐมตรี ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐ 
ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นอกจากนี้ยังได้รับการประสานงาน 
เพิ่มเติมจากส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ขอใช้หอประชุมใหญ่ 
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วารสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐


