
พิธีการทตู(มารยาทสากล) 

สาํนักความสมัพนัธต่์างประเทศ สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

(International Cooperation Bureau) 



BIC KM Day 
 



ท่ีมา ความจาํเป็น หรือการได้มาขององคค์วามรู้ 

• ความรู้ทีใ่ช้ในการดาํเนินงาน 
- คู่มือการปฏิบัตงิานพธีิการทูต กรมพธีิการทูต 
- งานวจัิยเร่ืองคู่มืองานวเิทศสัมพนัธ์ มศว. 
- ดร.สันทดั ศะศิวณชิ สถาบันการต่างประเทศ 
  เทวะวงศ์วโรปการ 
- การบรรยายเร่ือง พธีิการทูตกบังานด้าน

ความสัมพนัธ์ต่างประเทศของผู้เช่ียวชาญ 
 



สรปุองคค์วามรู้ด้านพิธีการทูต 

1. การจดัการประชมุนานาชาติ 

2.การประดบัธงและการจดัผงัท่ีนัง่ 

3.การเข้าเย่ียมคารวะ 

4.การลงนามในความตกลง 

5.การจดังานเลี้ยงรบัรองโอกาสต่างๆ 

6.มารยาทสากล 

7.การทกัทายและการต้อนรบั 

 8. การแต่งกาย 



• ขัน้ตอนและวิธีการดาํเนินงาน 
1.การแต่งตัง้ประธาน และคณะทาํงานการจดัการความรู้ (KM) 

2. การวิเคราะหอ์งคค์วามรู้ แล้วเลือกองคค์วามรู้ท่ีสนใจ 

 3. การแสวงหาองคค์วามรู้ แล้วจดัหมวดหมู่  

4. การจดั BIC KM Day วนัท่ี 10-12 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม 

Kantary Bay จงัหวดัระยอง และมอบรางวลัแก่ผูป้ระสบ

ความสาํเรจ็ในการนําความรู้เรื่องมารยาทสากลไปสู่การปฏิบติั 

5. การจดัทาํแผน่พบั และเผยแพร่องคค์วามรู้บนเวบ็ไซต ์

 สต.สป. 

6. การจดั BIC KM Day ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 15 กนัยายน 2557 

 

 

 

 
 



ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 
 
เจ้าหน้าท่ีวิเทศสมัพนัธใ์หม่ไม่มีความรู้เรื่องพิธีการทูต (มารยาท 

สากล) ทาํให้ขาดความมัน่ใจในการทาํงาน และอาจส่งผลกระทบถึง 

ภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน และประเทศไทย 



กลยทุธ/์เทคนิคในการแก้ไขปัญหา 

• การเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัพิธีการทูต (มารยาทสากล) บนแผน่

ป้ายประชาสมัพนัธท่ี์ติดตัง้อยู่ในทางผา่นของเจ้าหน้าท่ี และ

แจกแผน่พบั 

• การยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลงานด้านพิธีการทูต (มารยาท

สากล) ดีเด่นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างแรงจงูใจ 

 



แนวคิดท่ีจะพฒันากลยทุธ/์เทคนิค 

• การจัดทาํเป็นหนังสือคู่มอืขนาดเลก็ทีม่สีีสันสวยงาม  
• การมอบเงนิรางวลั หรือบัตรโดยสารเคร่ืองบินไปกลบั

ต่างประเทศ 



เอกสารทีใ่ช้ในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

• ภาพถ่าย 

• วิดีทศัน์ 

• แผน่พบั 



ผลการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าท่ีของ สต.สป.  

• รูสึ้กรกัและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  

 

• รอ้ยละ ๘๕ มีความเหน็ว่าตนเองมีความรูเ้รือ่งพิธีการทูต 

(มารยาทสากล) ในระดบัมาก 

 



พธีิการทูตกบัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ 





BIC KM Day 







พิธีการทตู 

• หลกัเกณฑ์ด้านพธีิการทีรั่ฐบาล ผู้แทน หรือหน่วยราชการ ต้องปฎบิัติตาม 
อย่างเคร่งครัด เพราะเป็นมารยาทระหว่างประเทศ 
• ระเบียบแบบอย่างทีเ่ป็นหลกัปฏิบัติด้านความสัมพนัธ์ต่างประเทศ 
 
 
 

 



หลกัการสาํคญัของพิธีการทตู 

1. การเคารพในเกียรติและศกัด์ิศรีระหว่างประเทศ 

2. การจดัลาํดบัความสาํคญัและลาํดบัอาวโุส 

3. การแสดงอธัยาศยัไมตรีต่อกนั 



พิธีการทตูท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านวิเทศสมัพนัธ ์

    1. การจดัการประชมุนานาชาติ 

2.การประดบัธงและการจดัผงัท่ีนัง่ 

3.การเข้าเย่ียมคารวะ 

4.การลงนามในความตกลง 

5.การจดังานเลีย้งรบัรองโอกาสต่างๆ 

6.มารยาทสากลทัว่ไป 

7.การทกัทายและการต้อนรบั 

 8. การแต่งกาย 

 



มารยาทสากล 

1. มารยาทสากลทัว่ไป 

2. การทกัทายและการต้อนรบั 

3. การแต่งกาย 

 



1.มารยาททัว่ไป 

1.1 มารยาทในการเรียกช่ือคน 

• ใชค้าํนําหน้าชื่อเสมอ เชน่ Mr./Mrs/ Dr./Prof. 

• อยา่เรยีกชื่อตน้หากไมส่นิทสนม เชน่ Mr. Robert White 

• อยา่เรยีกชื่อยอ่ เชน่ Jennifer (Jenny), Michael (Mike) 

• พระราชวงศ ์หรอืบุคคลทีม่ตีําแหน่งสาํคญั ตอ้งเรยีกใหถู้กตอ้ง 

    - พระราชวงศ:์ His/Her Majesty, His/Her Royal Highness 

    - รฐัมนตร/ีเอกอคัรราชทตู: His/Her Excellency  



1.2 มารยาทในการแนะนําคน 

   - แนะนําผูมี้อาวโุสน้อยให้ผูมี้อาวโุสมากรู้จกั 

   -แนะนําบรุษุให้สตรีรู้จกั 

   - ให้เอ่ยช่ือผูอ้าวโุสก่อน 

1.3 มารยาทในการสนทนา 

   -มีท่าทีเป็นมิตร เป็นธรรมชาติและผอ่นคลาย 

   -เร่ิมต้นด้วยเรื่องใกล้ตวัแล้วจึงค่อขยบัเข้าหาเรื่องท่ีสนใจ 

  - หวัข้อสนทนาแบง่ออกาํเป็น 2 ประเภท คือเรื่องทัว่ไป/เรื่อง

จริงจงั 



2.การทกัทายและการต้อนรบั 

2.1 การต้อนรบัด้วยคาํพดู 

2.2 การสมัผสัมือ 

2.3การสวมกอด 

2.4 การจมุพิต 

 





3.การแต่งกาย (Dress Code) 







ชดุพิธีการ 



ชดุสากล (Suit) 



ชดุก่ึงพิธีการ (Black Tie & White Tie) 







           ชดุไทยจกัรี                              ชดุไทยบรมพิมาน 



ชดุลาํลองสภุาพ (Smart Casual) 

http://www.paulfredrick.com/rd.aspx?pid=22140


ชดุประจาํชาติ (National Dress) 



Asia Pacific Regional Education Conference 







 
 

  Thank You 
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