
การประชุม

Conference



Type of Conference
ประเภทของการประชุม



การประชุมทวิภาคี 

Bilateral Meetings
The meeting between two states such as meeting between the 
head of government of two countries, ministerial meeting of two 
countries or meeting of Ministry of Foreign Affairs of two 
countries 

การประชุมระหว่างผู้แทนของสองฝ่าย/สองประเทศ เช่น  การประชุมระหว่างผู้น าสูงสุด/

การประชุมระหว่างผู้น ารัฐบาลของสองประเทศ การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศ

ของสองประเทศ หรือการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ เป็นต้น



Example
ตัวอย่าง

35 th ASEAN Summit and Related Summits

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35



การประชุมพหุภาคี 

Multilateral Meetings

The meeting attended by three states/ representatives or more. 

การประชุมระหว่างหลายฝ่าย กลุ่มประเทศ หรือ การประชุมท่ีมีผู้แทนจาก

สามประเทศขึ้นไป/ การประชุมนานาชาติ 



ประเภทของการประชุมพหุภาคี 

Type of Multilateral Meetings

1. International Conference (i.e. United Nations and ASEAN)

การประชุมระหว่างองค์กรต่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ และอาเซียน

2. Cooperation framework (i.e. ACMECS and LMI)

กรอบความร่วมมือต่างๆ เช่น ความร่วมมือสามแม่น้ า และข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง



ประเภทของกรอบความร่วมมือต่างๆ 

Type of Cooperation Framework 

1. Summit/Leader’s Meeting
การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน

2. Ministerial Meeting (MM)
การประชุมระดับรัฐมนตรี

3. Senior Official Meeting (SOM) 
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 



Examples of multilateral meeting

ตัวอย่างของการประชุมพหุภาคี 



การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน

Summit/Leader’s Meeting

• 35th ASEAN Summit (Plenary)
• การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35 (แบบเต็มคณะ)



การประชุมระดับรัฐมนตรี

Ministerial Meeting (MM) 

• Ministry of Foreign Affairs of Kingdom of Thailand had attended ASEAN Foreign 

Ministers’ Meeting with representatives from Japan, China and New Zealand 

to enhance the political, national security economic to celebrate the 45th anniversary 

of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation, especially the important role of Japan 

to reduce the development gap through Master Plan on ASEAN Connectivity 

(MPAC 2025). 



การประชุมระดับรัฐมนตรี

Ministerial Meeting (MM) 

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

กับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และนิวซีแลนด์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเมือง 

ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมในโอกาสครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่นในปีนี้ 

โดยเฉพาะบทบาทส าคัญของญี่ปุ่นในการช่วยลดช่องว่างด้านการพัฒนาผ่านกรอบความ

เช่ือมโยงต่าง ๆ ระหว่างญี่ปุ่นกับแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน 

(MPAC 2025)



การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 

Senior Official Meeting

ASEAN Senior Officials’ Preparatory Meeting 

(Prep-SOM)

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเพื่อเตรียมการ

ส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน



State

Representative
ตัวแทน, ผู้แทน, ตัวอย่าง 

Vocabulary
ค าศัพท์

สถานการณ,์ รัฐ, ประเทศ, ลักษณะ, อาการ

Attend

National Security
ความมั่นคงของประเทศ 

เข้าร่วม, ไปกับ, ฟังหรือดูอย่างตั้งใจ 

Plenary
การประชุมเต็มคณะ 



Source

แหล่งที่มา

• คู่มือพิธีการทูตในงานระหว่างประเทศ

• http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/20170809113310.pdf

• www.slidesgo.com

• https://www.britannica.com/topic/United-Nations/

Principal-organs

• ww.mfa.go.th/asean/th

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/20170809113310.pdf
http://www.slidesgo.com/
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