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สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 4 

5 หลักการปฏิบัติ 4 

5.1 การกำหนดวันประชุม 4 

5.2 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม 4 

5.3 การเตรียมประชุมและจัดสงเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมให

กรรมการกอนวันประชุม 
6 

5.4 การดำเนินการประชุม 7 

5.5 การดำเนินการภายหลังการประชุม 10 

5.6 การประชุมเฉพาะกิจ 10 

5.7 การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 11 

6 เอกสารอางอิง 12 

7 ภาคผนวก 12 

8 ประวัติการแกไข 12 
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1. วัตถุประสงค 

เพื ่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการเตรียมระเบียบวาระการประชุม (meeting agenda) การจัด

ประชุม (meeting procedure) และรายงานการประชุม (minutes) ตั้งแตการเตรียม การแจกจาย การ

บันทึก การตรวจสอบ และการเตรียมจดหมายตางๆ ของคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุน

จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขัน้ตอนของการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการฯ 

ซึ่งแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ กอนการประชุม ระหวางการประชุม ภายหลังการประชุม และการเขียน

รายงานการประชุม 

 

3. ความรับผิดชอบ 

 เลขานุการและเจาหนาท่ีมีหนาที่จัดองคประชุมและวาระกอนการประชุม นำเสนอขอมูลรายละเอียด

ประกอบวาระการประชุมตอประธานกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดวาระและระยะเวลาการประชุมตาม

ความเหมาะสม  

 ประธานกรรมการมีหนาท่ีดำเนินและควบคุมการประชุมใหเปนไปตามท่ีกำหนด  

 เลขานุการและเจาหนาท่ีมีหนาท่ีนำเสนอรายละเอียดประกอบวาระตอท่ีประชุม เจาหนาท่ีมีหนาท่ีบันทึก

การประชุม และเลขานุการตรวจสอบความถูกตองของมติท่ีประชุมตามวาระในระหวางการประชุม  

 ประธานกรรมการและเลขานุการมีหนาที่ในการควบคุมคุณภาพและความถูกตองของรายงานการประชุม

เม่ือการประชุมสิ้นสุดลง 
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4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดขอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 การกำหนดวันประชุม ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

2 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

3 การเตรียมประชุมและจัดสงเอกสารประกอบ

ระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการกอนวัน

ประชุม 

เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

4 การดำเนินการประชุม ประธานกรรมการ/เลขานุการ 

5 การดำเนินการภายหลังการประชุม ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

6 การประชุมเฉพาะกิจ ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

7 การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 
 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การกำหนดวันประชุม 

5.1.1 ประมาณ 2 เดือนกอนสิ้นปปฏิทิน ประธานกรรมการและเลขานุการจะสอบถามกำหนด

วันเวลาของการประชุมตลอดปจากคณะกรรมการฯ 

5.1.2 เจาหนาที่รางตารางกำหนดการประชุมประจำป และสงใหเลขานุการตรวจสอบกอนแจง

เวียนใหคณะกรรมการฯ รับทราบ 

5.1.3 กรรมการพิจารณาตรวจสอบ หากมีขอทวงติงใหแจงเจาหนาที่หรือเลขานุการเพื่อทำการ

แกไข 

5.1.4 เจาหนาที่จัดทำตารางกำหนดการประชุมและสถานที่ประชุมที่ไดรับการยืนยันแลว แจง

เวียนใหคณะกรรมการฯ รับทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และประชาสัมพันธใน

เว็บไซต 

5.2 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม    

ในการเตรียมการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยแตละครั้ง เลขานุการหรือเจาหนาที่รวบรวม

เรื่องที่จะตองเขาประชุมเกี่ยวกับโครงการวิจัย รวมถึงเรื่องอื่นๆ เพื่อบรรจุวาระการประชุม ตาม

ประเภทของเรื่องดังนี้  
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วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

1.1 เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ 

1.2 ตรวจสอบองคประชุม (determination of quorum) 

1.3 การเปดเผยผลประโยชนทับซอน (disclosure of conflict of interest) 

1.4 ร ับรองวาระการประช ุมคร ั ้ งป จจ ุบ ัน (approval of agenda of current  

meeting) 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา (approval of the meeting minutes  

 of the previous meeting) 

วาระท่ี 3 วาระเพ่ือพิจารณา 

3.1 การพิจารณาโครงการใหม (initial review) 

3.2 การพิจารณาโครงการวิจัยที่สงเขามาใหมภายหลังจากแกไขตามเสนอแนะของ

คณะกรรมการฯ (review of protocol resubmissions) 

3.3 การพิจารณาโครงการตอเนื่อง (continuing review) 

- การแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (protocol amendments) 

- รายงานการเบี ่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด (protocol 

deviation/violation/non-compliance report) 

- รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรงและรายงานความปลอดภัยอื่นๆ 

(serious adverse event reports; SAEs and other safety reports) 

- เรื ่องรองเรียนหรือสอบถามเกี ่ยวกับโครงการวิจัย (requests, queries, 

and complaints) 

- รายงานการตรวจเยีย่มโครงการวิจัย (site visit reports) 

- รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนด (premature study termination 

report) 

- รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยและรายงานขอตออายุการรับรอง

โครงการวิจัย (progress report and renewal of approval) 

- รายงานแจงปดโครงการวิจัย (final report) 

3.4 วาระเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ 
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วาระท่ี 4 วาระเพ่ือทราบ 

4.1 โครงการใหมที่เขาขายพิจารณา แบบยกเวน (initial exemption protocols) 

และแบบเรงดวน (initial expedited review protocols)   

4.2 โครงการสืบเนื่อง  

- โครงการวิจัยที่แกไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ ที่พิจารณาแบบเรงดวน 

(expedited review of protocol resubmissions or corrections) 

4.3 โครงการตอเนื่อง 

- การแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยท่ีพิจารณาแบบเรงดวน (expedited review 

of protocol amendments)  

- รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยและรายงานขอตออายุการรับรอง

โครงการวิจัยที่พิจารณาแบบเรงดวน (expedited review of progress 

report and renewal of approval) 

- รายงานแจงปดโครงการวิจัยที่พิจารณาแบบเรงดวน (expedited review 

of final report) 

4.4 วาระเพ่ือทราบอ่ืนๆ  

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

5.3 การเตรียมประชุมและจัดสงเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการกอนวัน

ประชุม 

5.3.1 เจาหนาท่ีมีหนาท่ีนัดหมายยืนยันการเขารวมประชุมของกรรมการเพ่ือใหองคประชุมครบ 

รวมท้ังการติดตามแบบทบทวนจากกรรมการใหครบถวนภายใน 15 วันทำการ กอนถึงวัน

ประชุม  

5.3.2 เจาหนาท่ีรางกำหนดวาระการประชุม ภายใตการตรวจสอบของเลขานุการ 

5.3.3 เจาหนาที่สงหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม พรอมทั้งเอกสารโครงการวิจัยที่จะ

นำเขาประชุมใหกรรมการ (ทั้งรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส หากเปนรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส จะตองมีการกำหนด password ในการเขาถึงเอกสารโครงการวิจัย) 

ภายใน 3 วันทำการ กอนการประชุม  

5.3.4 เมื ่อกรรมการไดรับหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารโครงการวิจัยท่ี
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เตรียมเขาประชุม หากกรรมการพบวาตนเองมีผลประโยชนทับซอนกับโครงการวิจัยท่ีจะ

เขาประชุมหรือติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได ใหแจงไปยังเจาหนาท่ีภายใน 1 

วันทำการ หลังไดรับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเจาหนาที่จะไดตรวจสอบองคประชุม หาก

องคประชุมไมครบถวน เจาหนาที่จะปรึกษาเลขานุการเพื่อเชิญกรรมการประจำทานอ่ืน

หร ือกรรมการสมทบเขาร วมประชุม เพ ื ่อให องคประช ุมครบถวนตามที ่ระบุใน

วิธีดำเนินการมาตรฐาน NSTDA-IRB SOP 02/01.0 หรือเลื่อนวันประชุม 

5.3.5 เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสารท่ีจะนำเขาท่ีประชุมกอนเสนอเลขานุการ 

5.3.6 เจาหนาท่ีแกไขเอกสารหลังจากการตรวจสอบจากเลขานุการ 

5.3.7 เจาหนาที่รวบรวมเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งหมด แลวจัดเรียงตามลำดับวาระ 

จากนั้นติดสติ๊กเกอรท่ีระบุหมายเลขวาระการประชุมบนเอกสาร 

5.3.8 เจาหนาที่จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาฉบับอิเล็กทรอนิกส (PDF file) เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาในท่ีประชุม โดยรวบรวมเอกสารเรียงตามวาระ 

5.3.9 กำหนดรหัสผาน (password) ของเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใหปองกันความลับ

ของโครงการวิจัยรั่วไหล 

5.3.10 เจาหนาท่ีสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเชิญประชุมใหกรรมการประจำและกรรมการสมทบท่ี

ไดรับมอบหมายใหประเมินโครงการวิจัยในการประชุมครั้งนั้นรับทราบ ภายใน 3 วันทำ

การ กอนการประชุม หากไมมีกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหพิจารณาโครงการเขารวม

ประชุมใหถอนโครงการออกจากการพิจารณาในครั้งนั้น  

5.3.11 กรรมการมีหนาที่ที่จะตองอยูรวมการประชุมตั้งแตตนจนจบการประชุม หากกรรมการ

ทานใดไมสามารถเขารวมประชุมไดตลอด จะตองแจงเวลาที่สามารถเขารวมการประชุม

ไดใหเจาหนาที่รับทราบ เพื่อตรวจสอบองคประชุม และแจงเลขานุการพิจารณาเชิญ

กรรมการทานอ่ืน ใหเขารวมการประชุม เพ่ือไมใหองคประชุมบกพรอง 

5.4 การดำเนินการประชุม   

5.4.1 การประชุมจะเริ่มตนไดตอเม่ือองคประชุมของคณะกรรมการฯ ครบถวน 

5.4.2 หากมีผูสังเกตการณ ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือที่ปรึกษาอิสระ จะตองลงลายมือชื่อ

และลงนามในบันทึกการรักษาความลับกอนที่จะเขารวมประชุม ประธานกรรมการจะ

เปนผูแนะนำบุคคลขางตนตอคณะกรรมการฯ 
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5.4.3 เจาหนาที่ตองลงบันทึกเวลาที่เริ่มประชุม บันทึกเวลาเขา และเวลาออกจาก การประชุม

ของกรรมการ ผูวิจัย ผูสังเกตการณ และเวลาปดการประชุม 

5.4.4 เจาหนาที่จะตองตรวจสอบองคประชุมของแตละโครงการที่จะพิจารณาทุกครั้ง กอนท่ี

กรรมการทานใดทานหนึ่งจะออกจากหองประชุม 

5.4.5 ประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามลำดับของวาระการประชุมที่ไดรับการรับรอง

จากท่ีประชุม  

5.4.6 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ผูเขาขายที่อาจมีผลประโยชนทับซอน (Conflict of 

Interests) มีหนาท่ีตองแจงใหท่ีประชุมรับทราบกอนเริ่มการประชุม 

5.4.7 ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีผลประโยชนทับซอน กรรมการ

จะตองออกจากหองประชุมกอนการพิจารณา ท้ังนี้ อาจอยูรวมการประชุมและรวมชี้แจง/

แสดงความคิดเห็นเฉพาะคณะกรรมการฯ รองขอ แตตองไมอยูรวมในขณะพิจารณา

ตัดสิน/ลงมติ/ลงคะแนนเสียง 

5.4.8 ในการประชุม หากมีการเชิญผูวิจัยใหเขามาชี้แจง หรือตอบขอซักถาม ในที่ประชุม 

ประธานกรรมการจะเปนผูรับผิดชอบในการถามประเด็นตามขอตกลงของที่ประชุม โดย

กรรมการในที่ประชุมมีหนาที่รับฟง หลังจากที่ผูวิจัยไดชี้แจงหรือตอบขอคำถามเสร็จสิ้น

แลว กรรมการอาจมีคำถามเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน และอยูในประเด็นคำตอบหรือคำ

ชี้แจงของผูวิจัย ทั้งนี้ ควรใชถอยคำที่สุภาพและเหมาะสม การอภิปรายและลงมติจะทำ

ไดก็ตอเม่ือผูวิจัยไดออกจากหองประชุมเปนท่ีเรียบรอย 

5.4.9 ในการประชุมอาจมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือที่ปรึกษาอิสระ เพื่อใหขอมูล

เกี่ยวกับโครงการวิจัยตามที่คณะกรรมการฯ รองขอ แตผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือท่ี

ปรึกษาอิสระอาจอยูรวมการประชุมขณะพิจารณาได แตไมมีสิทธิ์ลงมติหรือลงคะแนน

เสียง 

5.4.10 เลขานุการหรือเจาหนาท่ีนำเสนอโครงการวิจัย และขอมูลเพ่ิมเติมหรือคำชี้แจงจากผูวิจัย

ตามความเห็นของกรรมการผู ทบทวนโดยสรุป เพื ่อใหคณะกรรมการฯ ไดรับทราบ

เบื้องตน จากนั้นกรรมการผู ทบทวนนำเสนอและใหขอคิดเห็นตามแบบทบทวนของ

คณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการเปดโอกาสใหกรรมการในที่ประชุมซักถามใน

ประเด็นที่สงสัย และรวมอภิปรายใหขอเสนอแนะในแตละประเด็น ตามขั้นตอนที่ระบุใน 
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NSTDA-IRB SOP 06/01.0 ตามลำดับดังนี้  

(1) ประเด็นการพิจารณาทางดานหลักวิทยาศาสตร (Scientific Value) 

(2) ประเด็นการพิจารณาทางดานจริยธรรม (Ethical Issue) 

(3) ประเด็นการพิจารณาทางดานการใหข อมูลและขอความยินยอม (Informed 

Consent) 

(4) ประเด็นการพิจารณาทางดานคุณสมบัติของผูวิจัย (Qualification of Investigator) 

5.4.11 ประธานกรรมการสรุปผลการอภิปรายและขอเสนอแนะจากที่ประชุม ในประเด็นดาน

หลักวิทยาศาสตร จริยธรรม การใหขอมูลและขอความยินยอม เอกสารคำชี้แจงสำหรับ

ผูเขารวมวิจัย หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยสำหรับผูเขารวมวิจัย และ

คุณสมบัติของผูวิจัย และท่ีประชุมอาจมีมติใหเชิญผูวิจัยเขาชี้แจงในบางประเด็น 

5.4.12 ที่ประชุมลงมติ โดยวิธีการฉันทามติ หากไมสามารถทำได จะใชวิธีการลงคะแนนเสียง 

โดยกรรมการแตละทานมีสิทธิออกเสียงนับเปน 1 คะแนนเสียง และใหถือเอามติเสียงขาง

มากของจำนวนกรรมการท่ีอยูในองคประชุมของการพิจารณาวาระการประชุมนั้นๆ ท้ังนี้

จำนวนกรรมการท่ีออกเสียงจะตองไมเกินจำนวนของกรรมการประจำของคณะกรรมการ

ชุดนั้นๆ โดยหาก ณ ขณะนั้นมีจำนวนกรรมการที่เขาประชุมพิจารณาวาระนั้นเกินกวา

จำนวนกรรมการประจำของคณะกรรมการชุดนั้นๆ จะตองมีกรรมการท่ีงดออกเสียง โดย

ใหถือแนวปฏิบัติในการออกเสียงดังนี้ 

(1) ใหประธานงดออกเสียง 

(2) กรรมการท่ีไมไดเขาประชุมในวาระนั้นตั้งแตตนใหงดออกเสียง 

(3) กรรมการสมทบที ่ไมไดเปน primary reviewer ใหงดออกเสียง ยกเวนกรณีท่ี

กรรมการสมทบที่เชิญมาจำเปนตองออกเสียงเพื ่อใหเปนไปตามขอกำหนดองค

ประชุม (quorum requirement) ซ่ึงหากเปนเชนนั้นใหกรรมการประจำบางทานงด

ออกเสียงได เพ่ือใหกรรมการท่ีออกเสียงไดไมเกินองคประชุม 

5.4.13 มติของที ่ประชุมสำหรับการพิจารณาโครงการวิจัยใหม โครงการวิจัยที ่แกไขตาม

คำแนะนำของคณะกรรมการฯ และสวนแกไขโครงการวิจัย 

1) รับรอง  

2) แกไขเล็กนอย 
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3) แกไขเพ่ือนำกลับเขามาพิจารณาใหม  

4) ไมรับรอง 

5.4.14 หากมติเปน รับรอง หรือ ปรับปรุงแกไขเล็กนอยเพื่อพิจารณารับรอง ประธานกรรมการ

จะขอใหที่ประชุมพิจารณาความถี่ของการรายงานความกาวหนา ซึ่งจะพิจารณาตาม

ประเภทของความเสี่ยง เชน ทุก 3, 6 หรือ 12 เดือน 

5.4.15 มติที่ประชุมสำหรับรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด รายงาน

เหตุการณไมพึงประสงครายแรง และรายงานความปลอดภัย เรื่องรองเรียนหรือสอบถาม

เก่ียวกับโครงการวิจัย และรายงานการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย 

1) ไมตองดำเนินการใดๆ เพ่ิมเติม  

2) ขอขอมูลเพ่ิมเติม 

3) ใหดำเนินการเพ่ิมเติม (ระบุสิ่งท่ีผูวิจัยตองดำเนินการ) 

5.4.16 มติที่ประชุมสำหรับการทบทวนรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย รายงานขอตอ

อายุการรับรองโครงการวิจัย รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนด และรายงานแจง

ปดโครงการวิจัย 

1) รับรอง 

2) ขอขอมูลเพ่ิมเติม 

3) ใหดำเนินการเพ่ิมเติม (ระบุสิ่งท่ีผูวิจัยตองดำเนินการ) 

5.4.17 เลขานุการและเจาหนาท่ี บันทึกการอภิปรายและมติของคณะกรรมการฯ ลงในบันทึก

รายงานการประชุมของครัง้นั้นๆ 

5.5 การดำเนินการภายหลังการประชุม   

5.5.1 เจาหนาที่ดำเนินการตรวจความถูกตองของการบันทึกรายงานการประชุม เพื่อเตรียมสง

ใหเลขานุการพิจารณา 

5.5.2 เลขานุการตรวจสอบและแกไขรายงานการประชุม และสงกลับใหเจาหนาท่ี 

5.5.3 เจาหนาท่ีสงรายงานการประชุมท่ีตรวจสอบแลวเสนอตอประธานกรรมการ  

5.5.4 เจาหนาท่ีจัดเก็บรายงานการประชุมในแฟมและเก็บเขาตูเอกสาร 

5.6 การประชุมเฉพาะกิจ 

5.6.1 การประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ จะกระทำในกรณีใดกรณีหนึ่งท่ีเกิดข้ึนดังตอไปนี้ 
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(1) มีเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงและไมคาดคิดมากอน (unexpected) หรือ

การตายเกิดข้ึนกับผูเขารวมวิจัยท่ีเขารวมในโครงการวิจัย 

(2) เรื ่องที่ตองการการพิจารณาเรงดวน เนื่องจากมีผลกระทบตอหนวยงาน ชุมชน 

เศรษฐกิจ หรือความม่ันคงของชาติ 

(3) มีโครงการวิจัยท่ีตองพิจารณาจำนวนมาก ซ่ึงประธานกรรมการมีความเห็นวาควรจัด

ประชุมเพ่ิมเติมเพ่ือไมใหกระบวนการพิจารณาลาชา 

(4) เรื่องอ่ืนๆ ท่ีประธานกรรมการเห็นควรใหมีการประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ  

5.6.2 เจาหนาที่แจงใหกรรมการทราบถึงการเรียกประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ และจัดสง

สำเนาเอกสารท่ีจะนำเขาพิจารณาใหกรรมการฯ ท่ีจะเขารวมประชุม 

5.6.3 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.2 

5.6.4 การเตรียมประชุมและจัดสงเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการกอน

วันประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.3 

5.6.5 การดำเนินการประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.4 

5.6.6 การดำเนินการภายหลังการประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.5 

5.7 การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

การประชุมที่ไดกระทำผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยผูรวมประชุมมิไดอยูในสถานที่เดียวกันและ

สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวางกันไดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งการ

ประชุมของคณะกรรมการฯ สามารถกำหนดใหจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได และมีผล

เชนเดียวกับการประชุมตามปกติ โดยจะตองดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบ สวทช. วาดวยการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 ซ่ึงกำหนดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประชุมผาน

สื ่ออิเล ็กทรอนิกส และมาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส   

5.7.1 กรรมการเขารวมประชุมตามท่ีนัดหมาย โดยใชชื่อ log in เปนชื่อและนามสกุล 

5.7.2 หากเขาระหวางการประชุมเปดไปแลว ใหรายงานตัวตอท่ีประชุมทราบโดยพิมพแจง

ขอความแจงเขาท่ีประชุม  

5.7.3 กรรมการและผูเขารวมประชุมทุกทานตองเปดกลองในชวงขานรายนามกรรมการที่เขา

ประชุม เพ่ือแสดงตนตอท่ีประชุม 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

11/01.0 

บทท่ี 11 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม การจัดประชุม 

และรายงานการประชุม 

Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes 

หนา 12 ของ 12 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

5.7.4 เจาหนาท่ีบันทึกภาพหนาจอผูเขารวมประชุม สำหรับยืนยันการเขารวมประชุม 

5.7.5 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.2 

5.7.6 การเตรียมประชุมและจัดสงเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการกอน

วันประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.3 

5.7.7 การดำเนินการประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.4 

5.7.8 การดำเนินการภายหลังการประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.5 

 

6. เอกสารอางอิง 

6.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 

GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2552) แปลโดยกอง

ควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

6.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 

6.3 ระเบียบ สวทช. วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565  

6.4 พระราชกำหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563  

6.5 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 

 

7. ภาคผนวก 

AF 11-01  ตนแบบวาระการประชุม 

AF 11-02  ตนแบบรายงานการประชมุ 

 

8. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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