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 โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
           มหาวิทยาลัยรามคําแหง จะจัดให้มีการประกาศเจตนารมณ์ถวายปณิธานทําความดี ใน

โครงการปณิธานความดี  ปีมหามงคล มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ 
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ต้ังแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 

           ในคร้ังน้ีมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และการ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะฯ และโครงการ “รามคําแหงรวมใจแตง่ผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” 
  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหงจะจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดีเน่ืองใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขึ้น ในวันที่ ๖ สิงหาคม ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ต้ังแต่
เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 

  พร้อมกันน้ี ได้จัดนิทรรศการ “สืบสานตํานานผ้าไทย สืบสานสายใยพระแม่ฟ้ามหาราชินี” บริเวณโถงด้านล่าง 
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช พร้อมทั้งชมการเดินแบบของผู้มีเกียรติ คณาจารย์ ดาราผู้มีช่ือเสียง และการ
ประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย 

  ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทิดพระเกียรติด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าไทย และ
สามารถชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

  ขอเชิญชวนชาวมนุษยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองโครงการตามวันเวลาข้างต้นนะคะ 

 

คณะมนุษยศาสตร์ ลงนาม MOU เป็นเจ้าภาพการสัมมนานานาชาติ เกาหลีศึกษา 
   ควันหลงจากการสัมมนานานาชาติ The 2nd joint International  
on Korean Studies and Thai studies ในหัวข้อ The Dialogues  
beyond Peninsulas: Korea-Thai: Studies in ASEAN plus  
Three Context ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ  
จังหวัดภูเก็ต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้มีการ 
จัดทํา MOU กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา และสมาคมไทยศึกษาของเกาหลี มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก เพ่ือจัดสัมมนาเป็นประจําทุกปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม โดยในปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนา 

 คณาจารย์ท่านใดสนใจร่วมงาน เตรียมตัวเขียนบทความเพ่ือนําเสนอได้ต้ังแต่บัดนี้ค่ะ 
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