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คํานํา 
 

รายงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการจัดทําโครงการวันอาเซียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
แผ่นดิน โครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๑๖๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนหนึ่ง
พันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อาทิเช่น การประกวดเรียงความ การตอบปัญหาชิง
รางวัล และการจัดงาน International Night เป็นตน้ โดยโครงการดังกล่าว ได้จัดข้ึนในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งอาเซียน ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

เนื่องจาก โครงการวันอาเซียน ดังกล่าว เป็นโครงการภายใต้โครงการบริการวิชาการ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน มีข้ันตอนการดําเนินงานแตกต่างจากการดําเนินโครงการเงินรายได้ ในบางข้ันตอน  ดังนั้น  ในรายงาน
ฉบับนี้ นอกจากจะจัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการแล้ว ยังได้จัดทําข้ันตอนการดําเนินโครงการบริการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินโครงการเงินประมาณแผ่นดิน โครงการอ่ืนๆ ต่อไป  

 
 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผู้ดําเนินโครงการ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การจัดงาน วันอาเซียน ประจําปี ๒๕๕๕ ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา จัดข้ึน
เป็นครั้งแรกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการจัดกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม และในกิจกรรมย่อยนั้นๆ ก็
เป็นกิจกรรมท่ีสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะผู้ดําเนินโครงการ ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดงานมาก่อน                      
อาทิเช่น การจัดประกวดเรียงความ และการจัดการแข่งขันตอบปัญหาเก่ียวกับประชาคมอาเซียน เป็นต้น ดังนั้น 
ก่อนดําเนินโครงการวันอาเซียนนี้ ผู้ดําเนินโครงการ มีความกังวลใจไม่น้อย แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ทําให้โครงการวันอาเซียน สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และประสบผลสําเร็จเกินความคาดหมาย  เห็นได้จากจํานวนผู้ส่งเรียงความเข้าประกวด ท่ีมีจํานวน
มากถึง ๒๐๔ เรื่อง และการท่ีคณะให้ความสนใจ ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา และเข้าร่วม 
International Night  อย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ขอขอบคุณ คณะ/หน่วยงาน และ
นักศึกษา เป็นอย่างสูง ท่ีมีส่วนสําคัญในการผลักดันให้โครงการประสบผลสําเร็จอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ คุณเพลิน 
วิชัยวงศ์ ท่ีมาทําหน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินรายการช่วงการแข่งขันตอบปัญหาเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งทําให้
บรรยายกาศในการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ขอขอบคุณกองเชียร์จากคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาวท่ีร่วมให้กําลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
ขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร์ ท่ีได้ส่งบุคลากรช่วยงานโครงการวันอาเซียน อาทิเช่น การให้ความอนุเคราะห์
อาจารย์เพ่ือเป็นคณะกรรมการตรวจเรียงความ การให้ความอนุเคราะห์พิธีกร ในงาน International Night และ
สนับสนุนการแสดงทางวัฒนธรรม ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณความสามัคคี และความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร
สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ทุกท่าน ท่ีอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโครงการวันอาเซียน ในครั้งนี้  

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือด้วยดียิ่งจากทุกท่าน เช่นนี้อีก  ในการ
ดําเนินโครงการอ่ืนๆ ในโอกาสต่อไป  

 
 
 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผู้ดําเนินโครงการ 
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สารบัญ 
คํานํา          ๑ 
กิตติกรรมประกาศ        ๒ 
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ       ๔ 

- หลักการและเหตุผล       ๔ 
- วัตถุประสงค์        ๔ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ       ๔ 
- วิธีการดําเนินงาน       ๔ 
- แผนการดําเนินงาน       ๕ 
- ระยะเวลาการดําเนินงาน      ๕ 
- งบประมาณในการดําเนินงาน      ๖ 
- สรุปผลการดําเนินโครงการ      ๗ 
- ผลท่ีได้รับ        ๙ 
- ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน     ๙ 

ภาคผนวก         ๑๐ 
 ภาคผนวก ๑ ข้ันตอนการดําเนินโครงการ 
   ๑.๑ สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดทําโครงการ 
   ๑.๒ สําเนาหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
   ๑.๓ สําเนาหนังสือขออนุมัติยืมเงินเพ่ือดําเนินโครงการ 
   ๑.๔ ตัวอย่างการขออนุมัติค่าตอบแทน 
   ๑.๕ ตัวอย่างการขออนุมัติค่าใช้สอย 
   ๑.๖ ตัวอย่างการขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง 
   ๑.๗ สําเนาหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายและส่งใช้ใบสําคัญ 
   ๑.๘ ตําอย่างหนังสือประชาสัมพันธ์การจัดงาน และเชิญเข้าร่วมงาน 

๑.๙ ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินการ 
ประกวดเรียงความ 
๑.๑๐ ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติจัดทําคําสั่งและประกาศ 
๑.๑๑ ตัวอย่างคําสั่งและประกาศต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

 ภาคผนวก ๒ ภาพกิจกรรม 
  
  

 
 
 
 



4 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการวันอาเซียน  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 ตามท่ี สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากรสู่การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน  
(ASEAN Community) ในปี ๒๕๕๘  อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียนทาง
เว็บไซต์ของงานวิเทศสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการประชาคมอาเซียน ณ ห้องสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ และการ
จัดบรรยายพิเศษเก่ียวกับประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม กิจกรรม
ดังกลา่วข้างต้น เป็นกิจกรรมท่ีงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียนไปยังนักศึกษา
และบคุลากรในทางเดียว  ดังนั้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมมากยิ่งข้ึน โดยการศึกษาหา
ข้อมูลเก่ียวกับประชาคมอาเซียน เพ่ิมเติม นอกเหนือท่ีไดร้ับจากการจัดกิจกรรมต่างๆของงานวิเทศสัมพันธ์ท่ีผ่าน
มา  จึงได้จัดทําโครงการวันอาเซียน ข้ึน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน การตอบปัญหา ชิงรางวัล การประกวดเรียงความ รวมท้ังการจัดงาน International 
Night  
 

วัตถปุระสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาและบุคลากร เก่ียวกับประชาคมอาเซียนและผลกระทบ               

ท่ีจะเกิดข้ึน 
๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากร ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้พบปะและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
   รวมทุกกิจกรรม จํานวน ๔๕๐ คน 

       
วีธีการดําเนินการ 

๑. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
๒. จัดแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
๓. จัดประกวดเรียงความเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
๔. จัดงาน International Night 
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แผนการดําเนนิงาน 
 

ลําดับท่ี รายการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ ขออนุมัติจัดทําโครงการ และแต่งตั้งคณะทาํงานฝา่ยตา่งๆ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  
๒ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  
๓ แจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และเปิดรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา และประกวดเรียงความ 
๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

๔ เชิญผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมงาน International Night ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
๕ จัดงานวันอาเซียนและ International Night ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕  
๖ สรุปผลการดําเนินโครงการ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  

 
 

ระยะเวลาการดําเนินการ     วันท่ี ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ -๒๐.๐๐ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและการประกาศผลการประกวดเรียงความ 
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐   ลงทะเบียน  
๑๓.๓๑-๑๓.๓๕   กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
๑๓.๓๖-๑๓.๔๐   กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๑๓.๔๑-๑๔.๐๐   ชี้แจงกติกาการแข่งขัน โดยนายเพลิน วิชัยวงศ์  ผู้ดําเนินรายการ 
๑๔.๐๑- ๑๔.๔๕   การแข่งขันตอบปัญหา รอบคัดเลือก 
๑๔.๔๖-๑๕.๐๐   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๕.๐๑-๑๕.๔๕   การแข่งขันตอบปัญหา รอบคัดชิงชนะเลิศ 
๑๕.๔๖- ๑๖.๑๕   ประกาศผลการแข่งขันการตอบปัญหาและมอบรางวัล 
๑๖.๑๖-๑๖.๓๐   ประกาศผลการแข่งขันการประกวดเรียงความและมอบรางวัล 

International Night ๒๐๑๒ 
 ๑๘.๐๐-๑๘.๒๐   ลงทะเบียน 
 ๑๘.๒๐-๑๘.๓๐   กล่าวเปิดงาน  โดย ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 ๑๘.๓๐-๑๙.๕๐   รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาประเทศ และชมการแสดง 

ทางวัฒนธรรมนานาชาต ิ
- ประเทศกัมพูชา (Cambodia) 
- สาธารณรัฐประชาชนจีน (China) 
- ประเทศญี่ปุ่น (Japan) 
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao) 
- ประเทศไทย (Thailand) 
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam) 

๑๙.๕๐-๒๐.๐๐   กล่าวปิดงาน และมอบของท่ีระลึกแก่นักแสดง 
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งบประมาณในการดําเนินงาน 
   โครงการวันอาเซียน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน 
โครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๑๖๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนหนึ่งพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) โดยสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ดําเนินการเบิกจ่าย จํานวน ๑๓๗,๙๐๐.๔๐ บาท (หน่ึงแสนสามหมื่น

เจ็ดพันเก้าร้อยบาทสี่สิบสตางค)์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

๑ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และให้มูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ก. หมวดค่าตอบแทน      --ไม่มี-- 
ข. หมวดค่าใช้สอย 

๑. ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเก่ียวกับประชาคมอาเซียน เป็นเงิน ๖๑,๖๐๐ บาท 
ค. หมวดค่าวัสด ุ    --ไม่มี-- 

     รวมเป็นเงินท้ังสิ้นจํานวน ๖๑,๖๐๐บาท  (หกหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

๒ การจัดแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล  
ก. หมวดค่าตอบแทน    --ไม่มี-- 
ข. หมวดค่าใช้สอย 

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     เป็นเงิน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒. เงินรางวัล (ทุนการศึกษา)     เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐ บาท 
 - รางวัลชนะเลิศ    จํานวน ๑ รางวัลๆละ ๕,๐๐๐ บาท 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  จํานวน ๑ รางวัลๆละ ๓,๐๐๐ บาท 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัลๆละ ๒,๐๐๐ บาท 
 - รางวัลชมเชย    จํานวน ๒ รางวัลๆละ ๑,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน   เป็นเงิน    ๕,๘๒๔ บาท 
๔. ค่าจัดทําประกาศนียบัตร     เป็นเงิน       ๔๐๐ บาท 

ค. หมวดค่าวัสด ุ    --ไม่มี-- 
   รวมเป็นเงนิท้ังสิ้นจํานวน ๒๘,๒๒๔บาท  (สองหม่ืนแปดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาท)  
 

๓. การจัดประกวดเรียงความ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
ก. หมวดค่าตอบแทน 

๑. ค่าตอบแทนกรรมการ     เป็นเงิน  ๔,๐๐๐ บาท 
ข. หมวดค่าใช้สอย 

๑. เงินรางวัล      เป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท 
 - รางวัลชนะเลิศ    --ไม่มีผู้ได้รับรางวัล-- 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  --ไม่มีผู้ได้รับรางวัล-- 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน ๒ รางวัลๆละ ๑,๐๐๐ บาท  
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 - รางวัลชมเชย   จํานวน ๒ รางวัลๆละ   ๕๐๐ บาท 
๒. ค่าจัดทําประกาศนียบัตร     เป็นเงิน    ๔๐๐ บาท 

ค. หมวดค่าวัสด ุ    --ไม่มี-- 
     รวมเป็นเงินท้ังสิ้นจํานวน ๗,๔๐๐บาท  (เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

๔. การจัดงาน International Night 
ก. หมวดค่าตอบแทน   

๑.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา    เป็นเงิน        ๘๐๐ บาท 
ข. หมวดค่าใช้สอย 

๑. ค่าอาหาร       เป็นเงิน    ๑๖,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าสนับสนุนการแสดง     เป็นเงิน      ๗,๐๐๐ บาท 

ค. หมวดค่าวัสด ุ
๑. ค่าวัสด ุ       เป็นเงิน   ๑๖,๓๕๐บาท 

      ๒. ค่าถ่ายเอกสาร      เป็นเงิน       ๕๒๖.๔๐ บาท 
  รวมเป็นเงินท้ังสิ้นจํานวน ๔๐,๖๗๖.๔๐ บาท  (สี่หม่ืนหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์)  

 รวมเป็นเงินท่ีใช้จ่ายทุกกิจกรรม จํานวน ๑๓๗,๙๐๐.๔๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้า
ร้อยบาทส่ีสิบสตางค)์ 

 
สรุปผลการดําเนินโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธข้์อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ดําเนินการสํารวจความสนใจเบื้องต้น ในการขอรับสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกคณะ ดังนั้น จึงได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประชาคม
อาเซียน ซึ่งเป็นเภทอินดอร์พีวีซี ขนาด ๖๐ x ๑๖๐ ซม. พร้อม X-stand ขาตั้ง จํานวน ๘ ชุด  โดยมีเนื้อหา 
ครอบคลุมข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน การก่อตั้งประชาคมอาเซียน และการศึกษากับประชาคมอาเซียน                 
เป็นต้น โดยไดส้่งมอบให้คณะและสํานัก เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรของคณะ/สํานัก ทราบต่อไป  
 

กิจกรรมท่ี ๒ การจัดแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล 
 สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบปัญหาเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ประเภททีม ทีมละ ๒ คน  โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันท้ังสิ้นจํานวน ๑๗ 
ทีม ซึ่งจัดการแข่งขันในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารเทพ
รัตนสิริปภา โดยมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ 

๑. รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
นายอรรถชัย เสนหอม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

 นางสาววิชชุดา หวังด ี นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
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๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ
เกียรติคุณ 

 นางสาวพัชรินทร์ เทียมสิงห์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
 นางสาวสาวิตรี เจริญวรรณ  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ได้รบัเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ

เกียรติคุณ 
 Mr Inpeng DUANGVONGSA นักศึกษาจาก สปป. ลาว 
 Ms Phetvilay KHATTIYAVONG นักศึกษาจาก สปป. ลาว 
๔. รางวัลชมเชย  จํานวน ๒ รางวัลๆละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 ๑) นายฉัตรชัย พรหมนา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร ์
    นายชัยวิทย์ คงนิล นักศึกษาคณะรัฐศาสตร ์
 ๒) นายมนตรี ศรีโชค บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ 
     นายเมธากร เมตตา บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ 

 

กิจกรรมท่ี ๓ การจัดประกวดเรียงความ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
 สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธก์ารประกวดเรียงความเก่ียวกับประชาคมอาเซียน และเปิดรับ
เรียงความ ในระหว่างวันท่ี ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยกิจกรรมการประกวดเรียงความนี้ ได้รับความสนใจ
อย่างมากจากนักศึกษาและบุคลากร โดยมีผู้สนใจส่งเรียงความภาษาไทยเข้าประกวด จํานวน ๒๐๐ เรื่อง และ
ภาษาอังกฤษ จํานวน ๔ เรื่อง และได้ประกาศผลการประกวดเรียงความ ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง   
แกรนด์บอลรูม อาคารเทพรัตนสิริปภา โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังนี ้

ประเภท เรียงความภาษาไทย  หัวข้อ “อนาคตประเทศไทยในประชาคมอาเซียน” 
รางวัลชนะเลิศ   ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  นางสาวปวริศา ฝักทอง นักศึกษาคณะบริหารศาสตร ์

ได้รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย ๑ รางวัล  นางสาวพัชรี เจริญสุข นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ์

ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท   พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
ประเภท เรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “ What does ASEAN mean for me?”   
รางวัลชนะเลิศ   ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  นางสาวอาภาพรรณ ติยะวงศ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร ์

ได้รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย ๑ รางวัล  นางสาวกัญจนา รัตนพงษ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  

ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท   พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
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กิจกรรมท่ี ๔ การจัดงาน International Night 
   งานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ หรือ International Night  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษาและบุคลากรท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน  โดย 
มีผู้เข้าร่วมงานท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ  ได้แก่ กัมพูชา เกาหลี นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เยอรมนี ญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ออสเตรเลีย และอียิปต์  ประเทศจํานวน ๑๒๐ คน กิจกรรมภายในงาน 
ประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติจากตัวแทนนักศึกษาและบุคลากรท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
 

ผลท่ีได้รับ 
๑. นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน 
๒. นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
๓. นักศึกและบุคลากร ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม  

 

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
     ๑. มีระยะเวลาการเตรียมงานน้อย และคาบเก่ียวกับการจัดทําโครงการอ่ืน ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบการ
เตรียมงานในด้านต่างๆ ได้ครบถ้วน 
     ๒.  บุคลากรมีไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน  
    ๓. บุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการจัดงานในลักษณะนี้ เนื่องจากเป็นการดําเนินงานในครั้งแรก จึงทําให้
เกิดปัญหาตดิขัดบ้าง เช่น การจัดแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล  ท่ีอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง ลําดับ
ข้ันตอน และรูปแบบการจัดงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ๑ ข้ันตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 
  การดําเนินโครงการ เงินอุดหนุนท่ัวไป งบประมาณแผ่นดิน และการดําเนินโครงการท่ีใช้เงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย  มีข้ันตอนการดําเนินงานหลักๆ เหมือนกัน คือ มีการอนุมัติหลักการ และการอนุมัติ
เบิกจ่าย หากแต่โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน จะมีข้ันตอนปลีกย่อยเพ่ิมเติม คือ หน่วยงานท่ีได้รับอนุมัติ 
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน จะดําเนินการยืมเงินมาบริหารจัดการและดําเนินโครงการท้ังก้อน และจะ
สามารถส่งใช้ใบสําคัญได้  ก็ต่อเม่ือเสร็จสิ้นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจกรรมย่อยทุกรายการแล้ว ส่วนการดําเนิน
โครงการเงินรายได้ หน่วยงานจะยืมเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมย่อย เป็นรายกิจกรรม และจะสามารถส่ง
เอกสารเบิกจ่ายเป็นครั้งๆไป  
   
ผู้ท่ีดําเนินโครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ควรดําเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี ้
 

 
 

หลังจากได้รับเงินยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแล้ว ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใดๆ ในโครงการ  ต้องทําเรื่องขออนุมัติหลักการ ไปยังงานพัสดุ และกองคลัง    
ก่อนเสมอ และเม่ือได้รับการอนุมัติหลักการแล้ว จึงไปดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง จากนั้น ให้ดําเนินการขอ
อนุมัติเบิกจ่าย โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

 
 

ข้ันตอนท่ี ๑
• ขออนุมัติจัดทําโครงการ และเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการ ดูเอกสาร ๑.๑

ข้ันตอนท่ี ๒

• เม่ือได้รับอนุมัติหลักการจากอธิการบดี ให้ขออนุมัติรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการไปยังกองส่งเสริมการวิจัยฯ ดูเอกสาร ๑.๒

ข้ันตอนท่ี ๓

• ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย เพ่ือนํางบประมาณมาดําเนินโครงการ โดยให้แนบสัญญายืมเงิน
ท่ีลงนามโดยหัวหน้าโครงการ จากนั้น ส่งเอกสารไปยังกองส่งเสริมการวิจัย ดูเอกสาร ๑.๓

ข้ันตอนท่ี ๔
• ดําเนินโครงการ
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 ข้ันตอนการอนุมัติค่าตอบแทน ดูเอกสาร ๑.๔ 

 
 
ข้ันตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูเอกสาร ๑.๕ 

 
 
 
 
 
 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์

ทําเรื่องขออนุมัติหลักการ

กองคลัง

ดําเนินการอนุมัติหลักการ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์
ดําเนินการตามท่ีได้รับอนุมตัิ 

และส่งเอกสารเบิกจ่าย

กองคลัง

ขออนุมัติเบิกจ่าย และส่ง
ต้นเรื่องคืนให้สํานักงาน

วิเทศสัมพันธ์เก็บรวบรวม

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์

ทําเรื่องขอซื้อจ้าง

งานพัสดุ 

ดําเนินการอนุมัติ
หลักการ

ผู้รับจ้าง/ร้านค้า

ดําเนินการส่งมอบพัสดุ

งานพัสดุ

ส่งมอบงานและตรวจรับ

งานพัสดุ

ขออนุมัติเบิกจ่ายและส่งต้น
เรื่องคืนให้สํานักงานวิเทศ

สัมพันธ์เก็บรวบรวม
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ข้ันตอนการอนุมัติค่าใช้สอย  ดูเอกสาร ๑.๖ 
 

 
 

หลังจากดําเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายไปยังกองคลัง เสร็จสิ้นทุกรายการแล้ว หน่วยงาน  ต้องรวบรวม
เอกสารเพ่ือส่งใช้ใบสําคัญไปยังกองส่งเสริมการวิจัยฯ และคืนเงินเหลือจ่าย ตามลําดับ โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานดังต่อไปนี ้

 
 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์

ทําเรื่องขออนุมัติหลักการ

กองคลัง

ดําเนินการอนุมัติหลักการ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์

ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
และส่งเอกสารเบิกจ่าย 

กองคลัง

ดําเนินการอนุมัติเบิกจ่าย 
และส่งเอกสารต้นเรื่องคืนให้

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์
รวบรวม

ข้ันตอนท่ี ๕

• ทําเรื่องขออนุมัติส่งใช้ใบสําคัญ ดูเอกสาร ๑.๗ โดยแนบเอกสารการเบิกจ่ายท่ีได้รับการอนุมัติ
จากกองคลังแล้ว จัดเรียงเอกสารตามหมวดรายจ่าย คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ข้ันตอนท่ี ๖
• คืนเงินเหลือจ่าย ท่ีกองส่งเสริมการวิจัยฯ

ข้ันตอนท่ี ๗
• จัดทําสรุปผลการดาํเนินโครงการ 
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หมายเหต ุ เนื่องจากโครงการบริการวิชาการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ก่อนเริ่มโครงการ หน่วยงาน จะ
ดําเนินการขอยืมเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ ในครั้งเดียว 
ดังนั้น ในการขออนุมัติหลักการเพ่ือดําเนินกิจกรรมย่อยใดๆ ในโครงการ จึงไม่ต้องขอยืมเงินไปยัง กองคลังอีก 
ท้ังนี้ โปรดหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีไม่ได้ขออนุมัติและได้รับการอนุมัติหลักการจากกองคลัง   
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือจําเป็นเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการแล้ว จะส่งผลเสียต่อทางราชการ เท่านั้น  
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ภาคผนาก ๒ ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและประกาศผลการประกวดเรียงความ ในวันท่ี ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารเทพรัตนสิริปภา 

 
ดร. สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน 

 
พิธีกรชี้แจงกติกาการแข่งขัน 
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 บรรยากาศการแข่งขัน 
 

 
 

 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน 
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ภาพกิจกรรม International Night วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ อาคารเทพรัตน
สิริปภา 

 
 

 
การแสดงวัฒนธรรมนานาชาต ิ
 

 
บรรยากาศภายในงาน 
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'Vl'Um1~m~n (9),000 'Ul'Vl 'V'l~eJlJ1'Ulh~ml"1bnCJ1~f1ru, ,

b. fl1':i!if~a'U

rl1 ~1'l~'U'lJB'lf1ru~ fl'~mJrm ~I'l ~'Um1'lh:: fnl'l b~EJ'lfl11lJvilJ'V!11'VlEJ1GlEJB'U6111'1!51ij bb\1l'l~'l~'U~ BbU'UviEJ&i. ,
bb~~~~'l1'U~1~1''Uf111!if!1l~'U 1m~1''U11'l161'1J'U~ b~1"15'U~'U (9)-m bb61~';j1\1161'1lm'1JCJ~'llh::b.fl'Vl.fll'tn 1'VlCJbb61~

m'tn5\1n~1!i ~::~ rnhl tl~~ bb?l~\l1'U~eJ-:J~~D'Vl11I"1m1ljlJm b~CJ'UG11t!ni'VlCJ'U~m1 lJ'V!li'VlCJ1~CJeJ'U~11'1J51iJ

ell. ':i~tI~b1al~lbihJnl1

'V!lJ!1Ib'lJI'I~'l~{;l-:J1'Ub-iJ1lh::fnl'lL'IJ-l'IJtI'lfll'a-vi mG> mn~lfllJ md::<t'd::

tl1~nll"1t:-Hlf111~~i;1'Ubb(;j~lJeJ'U';jl-:J1(;j 1'U\ll'U1'UeJ1b"1itJ'U 1'U'I1D~ cS ~-:J'V!lfllJ lv<t<t<t

ru ~B-:Jbbm'U~'UB611lJmA1';jb'VlYl1'I'l'U~~tlm nen (9)m.mo 'U dJ'U&1'Ultl
'\J

c:;;. fl1':i~~~€Ia€lum:IJ

~?l'Uh?l1:IJl'H)?lB'Umm1EJ61::b8EJ!1Il~vi G11t!f)\l1'Uib 'Vl1"1~:IJ~'UTI:IJ'V!li'VltJ1;;rm)'U~~l'1Jti1iJ 1'VI1 oco:cr
'\J ,



.J
'VI f'l5 0529.5.1/1 1036

1'Vl~. 3052

24 mf1!)lfOlll 2555

b~eJ'I 'Um~qJ~·Jlj'lT!.J InternationaL Nights 2012

~1E.J?!1,rfNl'I.Jlb'Vlf'li1irw\J5 'iJ~~~·n'U InternationaL Night 2012 b~mu~leJm?l1Vi

,rf1~ rren bb(;1~'Uflmm'1Jl1~1'1'1Jl ~'UeJ'I&J'Vnl'VltJ1-KtJeJ'U(;1~l'1JDTW1~'I'1'UtJ~ua ~ue n btJ~ tJ'Wl\Y},J'WD~~&JeJ'W~'11&J, ,

el'W'iJ~rieJ1~bfimi~'U'Vlml&J bU'I.J'l.Jl'I.Jl'1Jl~1~i1'Ullvnl'VlE.J1~E.J bb~~?I~l'1 bfOl~eJ61htJml11all~'I.J'5 ~'1bu'l.Jm~

cl'lb?l~&Jm~b~~tJ&JfOl1111'l'1~eJmif11~bU'l.JtJ~~'1JlfOl&J81b6ilE.J'l.J1'I.JtJ2558 ,1'I.J
'U

f)1~ii ?!1,rf1'11'I.Jlb'Vlf'la&J~'l.J5'ii'l1fOl~'1JeJb:a~'Vh'l.J'h:IJ'I1'I.JInternational Night 20121'I.J1'U

'tlGvi8 ~'1'V11f'13.J2555 bd~1 18.00 'W. - 20.00 'W. ru l1eJ'I Grand Ballroom .ff'W 2 atl1'WtI~'IJ~n1':i

1':i'lbb ':i3.Jbb~~n1':i'Via.llbvit:J'JeJlf'11':ib'VI'W~\9l'U~t1f11~.:jii '1J81~ tJ~~bL',iJ.:j~8'U-r'U:lJleJ.:jfOlru~'1J~'W'Vl1~.:j~lm
, •• 'U

,rfllb'Vlf'lall~'U51'Vl~.,mtJ1'I.J'Vlmm(;1"1J 3052 'Vl~8 cl.:jbb'U'U~8'U-r'U:lJl~?!1,rfl.n'I.Jlb'Vlf'la&J'vl''W5'Vll.:j~~'Uml'I.J

?ll~'U':i~ru 'Vl~eJ'\I11.:jlm?ll'J 'Vlmm(;1'1J045 288394 mv1u1'U~'U'VI'ivi 30 mni]1f'11! 2555 ~fl"1J8'U~ru~.:j

(~~. ~'I.J'Vl~ViVleJ'Uruij), '"
~-d1tJeJ5f)1~'U~~ltJlb'Vlf'lall~'W5
'IJ



"International Night 2012"

b'U-J'U'W5i'l 8 ~.:JVllf>1:U 2555 b1a1 18.00-20.00 'U..

.. ,
"li€lVltntJ'Il'W ------------------------

0 6'llm':it1b'lh~d:u 1~ 1~tJiJ~bOV1~d:uvi''1~€l1 ud
'U

1. •• o ,

"li€l - 6'lfl~ enu V!'W\I,

0 Vll'W€l1V!1':iUfl~ 0 Vll'Wi1'16'll-r~ 0 LL~€llV!l':i ([u'J!7l'J~'U),
2. •• 1911bbV!'l1'1"li€l - 6'lfl~,

0 Vll'l.Je:nV!l';jUfl~ 0 'Vll'l.JiY-!l?t11~ 0 bb~e:nV!l':i (lu"J{?)"J:;u),
3. •• 1911bbV!'l1'1"li€l - ?lfl~,

0 Vll'W€l1V!T~jUf1~ 0 VI1'Wi1'16'li-r~ 0 bL~€l1V!l'J ([u'J!7l'J~'U),

4. •• 1911LLV!'l1'1"li€l - i:'If1~,

0 Vll'W€l1V!l'JUf1~ 0 Vll'WiI'Ii:'Il-r~ 0 Lb~€l1V!l'J ([u'J!7l'J~'lJ)

5.
.,J

1911bbV!U'I"liB - ?tfl~,

0 Vll'W€l1V!l'JUf1~ 0 '1111'WiI'16'l1-r~ 0 Lb~mV!l'J (lU'J!7l'J~'U)
q

!V ,

mru16'1'1 LL'U'UI9l€l'U1'UiimVi ;;11'tJfl'l1'W1L Vll'lir:UW'W5,



Ubon Ratchathani University (UBU)
85 Sathonlamark Rd., Warin Chamrap
Ubon Ratchathani 34190
Thailand

Tel. +6645 353052
Fax +66 45 288394

intercoop@ubu.ac.th
http://www.ubuenglish.ubu.ac.th

MOE 0529/2890 Office of International Relations
Ubon Ratchathani University

23 July 2012

Dear

The UBU Office of International Relations invites you to enjoy the wealth and variety of international
talent that exists at UBU at UBU INTERNATIONAL EVENING 2012.

The details are:

Date
Time
Venue

Wednesday 8 August 2012
6 p.m. - 8 p.m. (Light dinner will be provided)
Grand Ballroom, 2rd floor, UBU Hotel

Please complete the form below and return it by email toRung(patcharindu@gmail.com) in the
Office of International Relations by MONDAY 30 JULY 2012 so that catering arrangements can be
made.

Also, if you wish to perform on the evening (10 minutes per a performance) please inform Rung so
that you can be included in the program.

Thanks

<)tcs~ ]~
Dr Sirintip Boonmee
Assistant to the President for International Relations

________________ (please tear) _

Please complete and return to Rung (Patcharindu@gmail.com)
in the Office of International Relations by

MONDAY 30 JULY 2012

My performance is called _

___ Yes, I will attend UBU INTERNATIONAL EVENING 2012.

____ yes, I would like to perform and wish to be included in the program.

__ --'No, I will not attend UBU INTERNATIONAL EVENING 2012.

Name .

E-mail address .

Mobile phone .



o
01V1'Wfl01,;)

"International Night 2012"

1'U1'U'VHifi 8 a~'Vl1f1:IJ2555 b16'11 18.00-20.00 'U.,

b16'11 n~m'a:IJ I i1iia
18.00 - 18.20 'U. ""

6'I'l'Vl~b'UtJ'U

18.20 - 18.30 'U. f1;;lTJbUI'l'll'U

18.30 - 19.50 'U. 1UtJ1~'Vll'Uen'Vll111'lbb6'l~ bl"l~eN~:W'Ul'Ul1h~ b'Vl1"1bb6'l~'Il:wm1bb?l~\lvn\l

11'lJ'U511:IJ'U1'U1'1l1~

- lh~b'Vll"1n:W~'Ill (Cambodia)
"

- ?l1511ru1liilh~'Ill'1l'UI5'U (China)
do>

- lh~b'VlI"1~~'U (japan)

- ?l1511ru1liilh~'IllfhJ1(9ltJ'th~'Ill'1l'Ui:!T.l (Lao)
do>

- 'lh~b'VI1"11'VlCJ(Thailand)

- ?l1511ru1-'liK'lI"l:l.J'wm.JblCJI'l'Ul:IJ(Vietnam)

19.50 - 20.00 'U. nciT.lU~\ll'U bb6'l~:WeJ'U'lJeJ\I~1~~flbbriiJmb?lI'l\l



vi 1"15o~~.<t.(9)/ -J'Uvi iitl'UltJ'U Iv<t<t<t,

L~v'i -UtJfl11lJtJ'Ubfl11~~Uflmm~1lJbU'Uflru~m1lJm1~~~'UmTlh~m~b~tJ.:Jfl11lJ, ,

~1tJ.:Jl'lP.h 'Vll"1irlJ~'Ut~1~~'\Jf111fl'UiJ~1 ~~~'Yh lfOl';i.:Jf11';il'Ufll b6/itJ'Utl';i~,hu.:J'\Jth~~J1ru Iv<t<t<t•
1~tJn':\Jm1lJintJ 1mfl1.:J fn';i'lb~f1fl'\J~1tJ (9)) f11'J~~\il~mJ'J~'lIl~lJ~'U,h~tJltl'\J1.h~'lI1F1lJfl1bsam.J I€» f11';i~~m'J

bb'1i.:JoU'U\ileJ'\Jt1'YV!l'1l.:J'Jl.:Jl~m) f11'J~~1.h~m~b~tJ.:JFll1lJb~tJ1nUth~'IllfllJ81 b6/itJ'Uin~11'VltJbbG'l~in~ler-:Jf1'1~

uae ~) f11'J~~.:Jl'UInternational Nisht ~.:Jn'iln'r~lJ~.:Jn~11'i1~~I'l~'Ul'Ul'U~ c;:9 ~'1V!lFllJ I€><t<t<t ~'IbiJ'Ul'U

fl~ltJ1'UritJ~.:Jenb~EJ'U ru enfll1bVll'l1\il'U~tlm 1~EJiJ1\Plf:lth~a.:Jl"lb~m U~18f11a1~Uflmf1'jlbl:1~'I1f1~f1~11~iJ, .
611'U~llJ1'Uii'ilm 'JlJvi61'1b611:Wfn'J bl'l~tJ:WFl11:w't'f!€l:W61fI1 'JbD'Utl'J~'lI1F1:W€ll b~tJ'U uae fI1 'Jbb(;1m u~ CJ'Ub~CJ'U1~ ~
1\1l.1'U511:Wl'U.:Jl1..JInternational Night 11CJG'l~bBCJ~lfl1-:Jfn1\ill:Wb8f1i,'111bb'U'\J

1'Unwd .:Jl'Ulb'VI1"1~:W~'UITlF1~'1JeJFldl:WeJ'tibFl'Jl~~~FI~ lm b'U~.:Jtll'l'1J€J'I'Vh'U~d:WbtJ'UFlru~m'J:Wf11'J~\1I~'U

f11'Ju'J~m~b~tJ'IFldl:Wl\11E.dhl!'J~~bB!'J\1I~'1~€J11..1;1

(9). m'J:Wf11'J1..l'J~m\1lb1!'J'IFldl:wm~TiJ'In'1~

h m'J:Wf11'J1..l'J~m\1lb1tJ.:JFll1:w.f11~11V1tJ

"iIl'Ul'U (9) FI'U?it! Mr. James Slack

"iIl'Ul'U I€>FI'U

~.:Jd lU'J~bb~.:J'JltJ~fl'\JFI~lmb ~fl~d:WbD'Um';i:Wfn';i~~~'UfI1';iU1~m~b~tJ-!lml:W in~11'VltJ :Wl~-!I,

-:Jl'U1b'Vll"1irlJ~'Ut5mtJb'Ul'Uv1 b mf1~lF1:W I€><t<t<t b~€lv1-:Jl'U1b'Vll"1ir:W~'U6':\J~1~l'hb'iJ'Um'J1'U611'Uvib~CJ1-ut!'1

~8hJ

(~1. ~~1..J'V1'Hll'1EJuruiJ), v

er'1l1£J€l5m1'\J~ihtJ1b'Vll"1ir:W~'U6~



a1'U'i1'l1m'i ,hun,nu1 I.'VI~i1iJ'vr'UIT
d ~ ~
VI ~5 o<t~~.<t,(9)/ 1'U'VI

Jll tJGhUfl.:J1'U1 I.'VI~~:u.w'U5 '<il~ ~~ m 'HI.'1l.:J-rr'U~~'lh~ m~L~tJ.:Jl"n1:U!.~tJl tl'Uu '5~"Ill fllleJ1 !.61itJ'U

m~11 'VImL61~m~leJ.:Jn'l~ mCJ1mfl'5.:Jf11'51'Uem61iCJ'Uu1~,hu':)'UU1~lI1ru ~<t<t<t l~CJ1~1'Uf111Gru'U?!'4'U

':)'U'lh~:IJ1ruLL~'U~'Ulf11.:Jf111'U~f1111'1l1f111'lJ1~1il1U.:J'U'lh~:IJ1ru~<t<f~ 1il1'Ul'U (9)b(9),~oo 'U1'V1('V!~.:JLLG1'U

'V!n'V!~'U'V!~,:)W'UG1B.:J1BCJ'U1'V1tll'U)~.:Jn'ilm1:U~.:Jfl~11'il~~~~'U1'Ul'U~ ~ ~.:J'Vt1fl:U\v~~~ ~.:JL'U'U1'Ufl~lCJ1'U

riB~.:JB1L61iCJ'Uru Blf111LYlYfrl'l'U~tlil1 fIl1:U'VI11'ULL~1,r'U

~.:),r'U L~B 1~f111~1 I.'Wun'UL D'U1'IJ~1 CJfIl1:IJL1CJ'U1BtJ GhUfl':)1'U1b'VII"1?l:UW'U5f5.:J1f11'1JB€l'U:W~,

(\?I1, t;~'U'VI1vh~~ 'Uruii), '"
~'1h tJelTIf111'U~~1tJ1b'VI~?l:UW'UIT
"



Vi 1"15o<tl!:l~.<t.(9)/ 1'Wvi n'WtJlEJ'W l!:l<t<t<t

L~B.:j '1J€l€l'Wimbbl'l..:J~..:Ji"lru~m';j1JfI1';j\9l(9l~'WfI1';jtl';j~ fl1(9lL~CJ..:Jml1J L~€l..:J1'U..:J1'Ul'U€ll LGiim.J(L~1J L~1J),

\?111JtJ'UVin.u€lm11J~ 1"15o<tl!:l~.<t.(9)/~CS::CS:: 6N1'U~ ~ mnt]li"l1J l!:l<t<t<t ;;11'11f)..:J1'U1L'V1I"1~1J~'U151~

'1J€l€l'U:W~"<ijmt]l f'iltl'..:J bbl'l..:J~..:Ji"lru~ m'm rrn \9l(91~'Un11tl1:t: m (91b~EJ..:J1"ll11J L~€J..:J1WI1'Wl'U€J1 b~ EJ'U 19l11Jf'iltl'..:J,
1J'VI11'V1tJl~m~U6'l11'1J51ij ~ ~b(9)/®<t<tct fl..:Jl'U~ (9)l!:lmnt]li"l:lJ l!:lctctct ~bb'UU

~,.w1'Un1';j"<ij(9ltl';j~m(9lb~CJ..:Ji"ld11J~..:Jn~TJ iit:J?I'Uh?i..:JL~EJ..:Ji"ld11Jb.ultl1:t:m(9l ,)1'Ud'U l!:loCS::b~€J'I
"U

~'1~~ 1~~B..:Jiif)1';jL~1J,)l'Ud'Ui"lru~m'JlJfI1'JL~€lvh LU'UfI1'J\9l'JT;UL~CJ..:Ji"ld11J.,]l'Ud'U~·.:jf)ci1d ~..:J,r'U L~B 1~f)1'J

1711LU'U'I1'U bu'U 1tl~dCJi"ldl:lJ b~EJU1B EJ ~'11fd'1J€J€J'U:W~bbl'l'l ~'1i"lru:t: m';j1Jf)11\9l (9l~'Uf)1';jtl';j~ m (?lb~EJ..:Ji"ldl:lJ,

((911. ~1'U'V11Vl~~ uruii), v

~-d1tJ€lfifl1';ju~ihtJl b'V11"1~1J~'W5
\I



be:Jfl?i1d" (9).(9)0

dud
'VI 1'1'0O~~.~.®/ 1'lJ'VI mfl!)lf1lJ Iv~<t~

L~€J~ '1J€J€J'lJl1~-:ij(;l'VhLl~~fl1l'1lJVn1'V1~mrtJ€JU~~1"ll51i1L~€J~fl1~'lh~m(;l L~tJ'lJL1tJ~f111lJ1.1.~~fl1~LL"ll~-rr'IJ, ,

~1 tJ~1'IJ11.'VI1'1~lJ'W'IJljlim lmh~i.'i~I'l"il~ -;ij(;lf111u-ri\li'IJIJHJ'utl'YVI1if.:rn:r'J&11.1.&1::;m~-:ij~'Lh::;m~

b~(J\lmllJb~cn nU'tJ1~'1l1f1lJ€Jlb~8'IJ .nl'\~n1'VImb;;'l~i11'loJ-1'5\1fl~'loJ-i1181~f11\1f11';i1'IJ€JlbeatJ'IJ'lh~"ii'1tJ

\lU'lh~mru Ivcfcfcf 1(;ltJ1~1'Uf111i.'i'l1Ui.'i'IJ'IJ\lU'lh~mrubb~'IJ~'IJ lf11\1fll1'U1fll';il'1l1fll';i 'lh~,jltJ,

\I'U'lJd~lJ1ruIvcfcf<s: '<ill'IJ1'U®D®,lvoo Ul'VI ('VIii\lbbi.'i'U'VIfl'VI~'U'Vlii\l~'Ui.'i€J\I{€J8'U1'V1t;l1'U);g.:Jfi'llm'j":W~.:Jmhd

'Il::;-:ij~~'Ul'U1'U~~ ~'1'V11f1:WIv<t:<t:<t:~.:JbtJ'Ul'UfI~l(Jl'Ufi€J~\I€l1beatJ'IJtu eni'1l'H'VI'W~\?l'U~~tlm';i18;;'l~bBtJ(;l~llJ

b€Jfli.'il';iI.I.'UU

\?1\1,r'Ub~€J1Vff111~lb1J'U\ll'Ubu'U1tl~l(Jfnlm~CJ'U{tlCJ \ll'Ui b'VI1'1~:W~'U5~\l1f1~'1l€l€l'UiI~~~'Vh,

((;l';i.~1'U'VI1Yil'l~ uruli), ~

e.J'1l1tJ€l~f11';iU~~ltJ1b'VIl'1~lJ~'lJTI
"



cl .:vd ~
'VI 1"l1)oct\v~.ct.<9l/ 1'U'VI (;'l~'VIlf1l1 \vctctct

L~el.:j OZlf)f)'4m1l~:lJl~mh::mI"l1l'VI11'V1cn~EJ~UffITlIi:nU l~f)~ V!~mnru'Y1ll6'l:: l~€l'U10Zl

'1 tI '" "j '1 QJ '" <V ••b'Wf11~ ~~ml'lb~tJ\li'l11lJb'WeJ\lb'W\ll'W1'W€J1b"11tJ'W(;'t\l1'WVl<9l\v mfl1;)li'llJ lv&&&

uae l1 su 10Zl1 'Unl'JU'J:: m (9)b~EJ~flJll1b tif)~ 1'U~l'Lr3''Uf)1l6/1cJ'U ft~1'U~ <9l\v mn{]lfl:IJ \vctctct l~€l~(9)m'J

th~ml'l\'~CJ-:Ji'l11lJ.f11'\~n 1Vlm\'~~m~lel-:JfltP; b.Q€J-:J1 'U-:Jl'Wl'U€Jlb61fCJ'W~-3~~u'J~fIll"le.Jftfll'Ju'J~m(9) 1'U1'U~

~ ~~V!lfl:IJ \vcrcrcr L1ftl <9lbTl.oO-<9lb.oo 'U ru ~eJ\lblm'U~ueJ6'ld:IJ eJ1fll1b'V1rfr~'U~1U.f11 b\'6'l~1#lbtJl'I-rU
"

"'V1'J1Ubb~'l1:r'W

~-:J,r'U b~€J1~fIl'J~hU'U-:Jl'UbtJ'U 1U#lltJfll1:IJb~tJu~mJ ~\l1i'l~'IJ€l€J'Um1b~:lJb~:lJu'J~ml"l:IJV!11'V1tJl~tJ,

eJU6'ldl'lH'ilU b~eJ\I b~€l\l V!~mnru"bb6'l~\'1f)'U 10Zlb'Um'JU'J~m(9)b~tJ\lfl11:IJ btieJ\lb'U~1'U1'UeJ1b61ftJ'Uft~1'U~ <9l\v,

(1'11. ~~'WVliVll'lcJ urun), v

~'1l1tJ€J5m'Ju~ihtJ1bVlI"l~:IJ'W'W5
'U



d
'VI /\v<t<t<t

b~€J~bb\?l'l~~~ru:::m'jlJfl1'j~~a'Ufl1':i'lh:::m~b~tJ'lmllJ b.Q€J'll'U'l1'U1'U€J1b6/itJ'U

Lyj€J1Vifl1':i\9l1L'iJ'U'l1'U~~fl1':i'lh:::m~L~tJ-:J~11lJ .fl1'1:-}11'VImL~:::.fl1'1:-}18'lfl(j'l:-}bt1€J-!ll'1Nl'U1'U€J1L6/itJ'l.J

'lJmlJ'VI11'V1tJ1;;i'tleJ'U~':il'1lDTWL'iJ'U1u~rJtJ~11lJL1tJ'U~€JtJ
q

i1:::,!'U €J1l"1creJl'Ul"iJl'l1lJmllJl'UlJ1I'1':il C9l~ LL~:::lJ11'1':il 1eJC9l bb"hv'l':i:::':il'1lUqjtY~Ut.!j11'V1tJ1;;i'tI

~'U~':il'1lDli1 'VU"!. 1eJ<tQ1Q1~'l LL~'l~'l~ru:::m':ilJfl1':i~~a'Ufl1':i'lh:::m~1L1tJ'lfl11lJ .fl1'1:-}11'VImL~:::.fl1'1:-}leJ-:Jf1'l'l:-}

L.QeJ'll'U'l1'U1'U€J1L"liCJ'U~'lii'Jl CJ~eJ\?leJ1u.Q

Q1. 'Ul'l~11a~1'l~~'l~~1'J'J~

co::. 'Ul'l~11"iJ~ru~1 'Uru~'U'VI1•. , ., b~'lJl'Ufl1':i
q
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