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๑. Meeting of heads of State / Government (Summit)  

เป็ การประชุมของประมุข 

ที่ด ารง  าแห ่งหัวห า้รัฐบาล  

และหัวห ้ารัฐบาล 

๒. Meeting of Ministers  

(Ministerial Meeting) เป็ การประชุมของรัฐม  ร ี

๓. Meeting of Senior Officials เป็ การประชุมเจา้ห ้าที่อาวุโ  

 



ประเภทของการประชุมระหว่างประเทศ 
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๔. Working Group เป็ การประชุมของเจ้าห ้าที่

ปฏิบั ิงา  

๕. Conference/Meeting เป็ การประชุมทั่วไป  

๖. Joint Commission เป็ การประชุม ณะกรรมา ิการ

ร่วม 



ประเภทของการประชุมระหว่างประเทศ 
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๗. Joint Committee เป็ การประชุม ณะกรรมการร่วม 

๘. Symposium เป็ การประชุมของผู้ทรง ุณวุฒิทาง

วิชาการใ  าขา ่างๆ เ ื่อระดม มองใ เรื่องใด

เรื่องห ึ่งโดยเฉ าะ 

๙. Workshop เป็ การประชุมของผู้ปฏิบั ิงา เ ื่อ

แ วงหาแ วทางที่เหมาะ มใ ทางปฏิบั ิ 

 



ลักษณะของการประชุมระหว่างประเทศ 
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๑. การประชุมฯ ใ กรอบทวิภา ี หมายถึงการประชุม

ระหว่างประเทศ ๒ ประเทศ หรือ ๒ กลุ่ม  ามารถจัดได้

ใ ทุกระดับหรือทุกเรื่องซึ่งมี วาม  ใจร่วมก ั  

 



๒.     การประชุมฯ ใ กรอบ หุภา ี หมายถึงการประชุมระหว่าง

ประเทศ ๓ ประเทศ หรือ ๓ กลุ่มขึ้ ไป  ามารถจัดได้ใ ทุก

ระดับและใ ทุกเรื่องซึ่งมี วาม  ใจร่วมกั   

 

South Thames College  

2/11/2014 
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ลักษณะของการประชุมระหว่างประเทศ 

 



ลักษณะของการประชุมระหว่างประเทศ 
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๓. การประชุมใ กรอบอง  การระหว่างประเทศ จัดขึ้  าม

ระเบียบขององ  การระหว่างประเทศ ั้ ๆ และก าห ดให้

ประเทศ มาชิกเท่า ั้ เข้าร่วมการประชุม เช่  การ

ประชุมใหญ่ มัย ามัญขององ  การยูเ  โก และการ

ประชุม ณะกรรมการบริหารยูเ  โก เป็  ้  

 

 



 

รูปแบบของการจัดห้องประชุมระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

• ไม่มีหลักการ าย ัวและโดยปก ิขึ้ อยู่กับจ า ว  ณะ 

 ผู้แท ท่ีเข้าร่วมประชุม 

• ใ การประชมุทวิภา ี ผู้แท ท่ีเข้าร่วมประชุมจะ ั่งหั ห ้าเข้าหา

กั  โดยหัวห ้า ณะของแ ่ละฝ่าย ั่ง รงข้ามกั  และฝ่าย

เลขา ุการทีม่ี ั่ง ่างหาก 

• ใ การประชุม หุภา ี หากมีจ า ว ไม่มาก  

 อาทิ ๑๐-๒๐  ณะ ก็จะเป็  ๔-๘ เหลี่ยม มีที่ ั่งเฉ าะ  าหรับ

ประ า และผู้รายงา  ฝ่ายเลขา ุการมีที่ ่ัง ่างหาก 
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•ใ การประชมุ หุภา ีหากมี มาชิกจ า ว มาก  

อาทิ ๔๐-๕๐  ณะ หรือใ การประชุม 

ขององ  การระหว่างประเทศ 

ที่มี มาชิกจ า ว มาก  

เช่   หประชาชา ิ  

ก็จะจัดใ ลักษณะชั้ เรีย   

โดย ณะผูแ้ท  ั่งหั ห ้า 

เข้าหาประ า   

 

รูปแบบของการจัดห้องประชุมระหว่างประเทศ 

 

 

 

 



การจัดโต๊ะส าหรับการประชุมระหว่างประเทศในกรอบทวิภาคี 
ส าหรับห้องทีม่ีหน้าต่างทั้งสองด้านและมีทางเข้าทางเดียว 

(ฝ่ายเจ้าภาพอยู่ทางซ้ายของทางเข้า) 

ทางเข้า 



การจัดโต๊ะส าหรับการประชุมระหว่างประเทศในกรอบทวิภาคี 
ส าหรับห้องที่มีหน้าต่างด้านเดียวและมีทางเข้าทางเดียว 

ทางเข้า 

(ฝ่ายเจ้าภาพหันหลังให้หน้าต่าง) 
 



การจัดโต๊ะส าหรับการประชุมระหว่างประเทศในกรอบทวิภาคี 
ส าหรับห้องที่ไม่มีหน้าต่างและมีทางเข้าทางเดียวในด้านกว้าง 
 

ทางเข้า 

ฝ่ายเจ้าภาพอยู่ตรงข้ามกับทางเข้า 



การจัดโต๊ะส าหรับการประชุมระหว่างประเทศในกรอบพหุภาค ี(น้อยราย) 
ส าหรับห้องที่มีทางเข้าทางเดียว 

ประธานอยู่ทาง 
ด้านซ้ายของทางเข้า 

ฝ่ายเลขานุการ 
นั่งแยกต่างหาก 

ทางเข้า 



การจัดโต๊ะส าหรับการประชุมระหว่างประเทศในกรอบพหุภาค ี(มากราย) 
ส าหรับห้องที่มีทางเข้าทางเดียว 

ทางเข้า 

ประธานและรองประธานนัง่หนัหน้า 
ให้กับทางเข้าและคณะผู้แทนต่างๆ 

ฝ่ายเลขานุการนั่งแยกต่างหาก 
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ขอบคุณมากค่ะ 



        

 
ส ำนักควำมสัมพันธต์่ำงประเทศ สป. 

1. Conference/Meeting 
เป็นกำรประชุมทั่วไป สำมำรถจัดได้ในทุกระดับ ในลักษณะพหุภำคี และภำยใต้กรอบของ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ/ภูมิภำค เพื่อด ำเนินกำรในเรื่องปกติ หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นกำร
เฉพำะ 

2. Meeting of Heads of State/Government (Summit) 
เป็นกำรประชุมของประมุขที่ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำรัฐบำลและหัวหน้ำรัฐบำล  สำมำรถจัดได้ใน
ลักษณะพหุภำคี และภำยใต้กรอบขององค์กำรระหว่ำงประเทศ/ภูมิภำค 

3. Meeting of Ministers (Ministerial Meeting) 
เป็นกำรประชุมของรัฐมนตรี สำมำรถจัดได้ในลักษณะพหุภำคี  และภำยใต้กรอบขององค์กำร
ระหว่ำงประเทศ/ภูมิภำค และจัดได้ตำมควำมรับผิดชอบหรือเฉพำะเรื่อง 

4. Meeting of Senior Officials 
เป็นกำรประชุมของเจ้ำหน้ำที่อำวุโส สำมำรถจัดได้ในลักษณะพหุภำคี และภำยใต้กรอบของ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ/ภูมิภำค และจัดได้ตำมควำมรับผิดชอบหรือเฉพำะเรื่อง 

5. Working Group 
เป็นกำรประชุมของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน สำมำรถจัดได้ในลักษณะพหุภำคี และภำยใต้กรอบ
ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ/ภูมิภำค และจัดได้ตำมควำมรับผิดชอบหรือเฉพำะเรื่อง 

6. Task Force Meeting 
เป็นกำรประชุมเฉพำะกิจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเพื่อด ำเนินกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นกำร
เฉพำะ สำมำรถจัดได้ในลักษณะพหุภำคี และภำยใต้กรอบขององค์กำรระหว่ำงประเทศ/
ภูมิภำค 

7. Drafting Group 
เป็นกำรประชุมของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเพื่อยกร่ำงรำยงำนกำรประชุมก่อนน ำเสนอที่ประชุม
เต็มคณะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

   8. General Assembly 
เป็นกำรประชุมระดับสูงสุดขององค์กำรระหว่ำงประเทศโดยผู้เข้ำร่วมเป็นผู้แทนที่ได้รับกำร
แต่งตั้งอย่ำงถูกต้องโดยประเทศสมำชิก แบ่งออกเป็นสมัยสำมัญ (Regular Session) และ
สมัยพิเศษ (Special Session) 

   9. Joint Commission 
เป็นกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรร่วม สำมำรถจัดได้ในทุกระดับที่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำรัฐบำลใน
ลักษณะ พหุภำคี เพ่ือด ำเนินกำรในเรื่องปกติ  

   10. Joint Committee 
เป็นกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรร่วม สำมำรถจัดได้ในทุกระดับต่ ำกว่ำหัวหน้ำรัฐบำล ใน
ลักษณะและพหุพำคี เพื่อด ำเนินกำรในเรื่องปกติ (regular issue) หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น
กำรเฉพำะ (Specific issue) ต่ำงจำก Joint Commission ในแง่ของขอบเขตควำมรับผิดชอบ
และอ ำนำจหน้ำที่ ๆ แคบกว่ำ 



 
 

   11. Ad Hoc Committee  
เป็นกำรประชุมคณะกรรมกำรเฉพำะกิจของกลุ่มประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ เพื่ อ 
ด ำเนินกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษและเป็นกำรเฉพำะ 

   12. Congress 
เป็นกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรของผู้แทนจำกประเทศหรือภูมิภำคต่ำงๆ เพื่อพิจำรณำเรื่อง
ต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมสนใจร่วมกัน 

   13. Convention 
เป็นกำรประชุมของผู้แทนจำกประเทศหรือภูมิภำคต่ำงๆ ขององค์กรหรือองค์กำรซึ่งโดยปกติไม่
เป็นส่วนหน่ึงของภำครัฐเพ่ือพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ 

   14. Symposium 
เป็นกำรประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิทำงวิชำกำรในสำขำต่ำงๆ เพื่อระดมสมองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เป็นกำรเฉพำะ 

   15. Workshop 
  เป็นกำรประชุมของผู้ปฏิบัติงำนเพื่อแสวงหำแนวทำงที่เหมำะสมในทำงปฏิบัติ 
   16. Round Table Discussion 
  เป็นกำรประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบกำรณ์เพื่อแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น 

ผู้เข้ำร่วมประชุม รูปแบบของกำรจัดห้องประชุม และกำรจัดที่นั่งประชุม 
- ผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้แทนจำกประเทศหรือกลุ่ม 

ที่เข้ำร่วมประชุมหรือสมำชิกขององค์กำรระหว่ำงประเทศนั้นๆ แต่ละคณะประกอบด้วย
หัวหน้ำคณะผู้แทนหรือผู้มีอ ำนำจเต็ม ผู้แทนผู้แทนส ำรอง ที่ปรึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ซึ่ง
ในแต่ละระดับนั้นจะมีอ ำนำจและหน้ำที่แตกต่ำงกัน ในกำรประชุมบำงประเภทคณะผู้แทนต้องได้รับกำรแต่งตั้ง
อย่ำงเป็นทำงกำร เช่น ในกรณีของสหประชำชำติ นอกจำกนั้น ยังมีผู้สังเกตกำรณ์ซึ่งสำมำรถเข้ำร่วมประชุม
และแสดงควำมเห็นเมื่อได้รับเชิญ แต่ไม่สำมำรถออกเสียงได้ จ ำนวนของผู้แทนในแต่ละคณะเป็นไปตำมข้อบังคับ
ของกำรประชุมแต่ในกรณีที่ไม่ระบุไว้ก็เป็นไปตำมควำมประสงค์ของประเทศหรือกลุ่มผู้แต่งตั้งซึ่งยิ่งมำกยิ่งแสดงให้
เห็นว่ำเป็นประเทศมหำอ ำนำจหรือด้อยพัฒนำแล้วแต่กรณี 

- รูปแบบของกำรจัดห้องประชุมเป็นเร่ืองที่ไม่มีหลักกำรตำยตัวและโดยปกติขึ้นอยูกั่บจ ำนวน 
คณะผู้แทนที่เข้ำร่วมประชุม ในกำรประชุมจะนั่งหันหน้ำเข้ำหำกัน โดยหัวหน้ำคณะของแต่ละฝ่ำยนั่งตรงข้ำมกัน 
และฝ่ำยเลขำนุกำรที่มีนั่งต่ำงหำก ในกำรประชุมพหุภำคีหำกมีจ ำนวนไม่มำก อำทิ ระหว่ำง 10-20 คณะก็จะ
จัดเป็น 4-8 เหลี่ยม มีที่นั่งเฉพำะส ำหรับประธำนและผู้รำยงำน ฝ่ำยเลขำนุกำรมีที่นั่งต่ำงหำก ในกำรประชุม
พหุภำคีที่มีจ ำนวนมำก อำทิ 40-50 คณะ หรือในกำรประชุมขององค์กำรระหว่ำงประเทศที่มีสมำชิกจ ำนวนมำก 
เช่น สหประชำชำติก็จะจัดในลักษณะชั้นเรียน โดยคณะผู้แทนน่ังหันหลังเข้ำหำประธำน ส ำหรับจ ำนวนที่นั่งนั้น
โดยปกติในแถวหน้ำจะนั่งได้ 1-3 รำย ส่วนที่เหลือนั่งข้ำงหลัง ในห้องประชุม GA แถวหน้ำนั่งได้ 5 แถว
หลัง 5 หำกมีมำกกว่ำนั้นก็ต้องแปลงสัญชำติ หรือละเมิดเขตอำญำของคณะผู้แทนอื่น ดังรำยละเอียดปรำกฏ
ตำมแผนผัง 1-5 แนบมำพร้อมนี ้


