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1.  วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเตรียม ระเบียบวาระการประชุม (agenda) และเพื่อเป็นแนวทำงในกำรท ำ 

รายงานการประชุม (minutes) ของคณะกรรมกำรฯ 
 

2.  ขอบเขต 
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนครอบคลมุขัน้ตอนของกำรบริหำรจดักำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุคณะกรรมกำรฯ 

ตัง้แต่กำรเตรียมระเบียบวำระกำรประชุม กำรจัดองคป์ระชุม กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม  กำรท ำรำยงำนกำร
ประชมุ กำรแจกจ่ำย และกำรจดัเก็บเอกสำรต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรฯ 

 

3.  ความรับผิดชอบ 
3.1 หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ มีหนำ้ที่เตรียมกำรประชมุ ระเบียบวำระกำรประชมุ และบนัทกึกำรประชมุ 
3.2 เจ้ำหน้ำที่ส  ำนักงำนฯ มีหน้ำที่ประสำนงำนกับกรรมกำรฯ ที่ได้รับเชิญเข้ำร่วมประชุม เตรียม

เอกสำรทัง้หมดที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรประชมุ รวบรวมขอ้เสนอแนะจำกกรรมกำรฯ เตรียมแบบรำ่งรำยงำนกำรประชุม 
ช่วยบนัทกึกำรประชมุ พิมพ ์แจกจ่ำย และจดัเก็บระเบียบวำระกำรประชมุและรำยงำนกำรประชมุ 

3.3 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่ จัดองค์ประชุม เตรียมกำรน ำเสนอรำยงำนในที่ประชุม 
ตรวจสอบระเบียบวำระกำรประชุม  ลงนำมเชิญประชมุ ทบทวนตรวจสอบคณุภำพ ควำมถูกตอ้งของรำยงำนกำร
ประชมุ และน ำเสนอเพื่อรบัรองในที่ประชมุครัง้ต่อมำ 

3.4 คณะกรรมกำรฯ ในที่ประชมุ มีหนำ้ที่แกไ้ขและรบัรองรำยงำนกำรประชมุครัง้ที่ผ่ำนมำ 
 

4.  ข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ข้ันตอน การด าเนินการ ความรับผิดชอบ 

1 เตรียมกำรประชมุ  หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ  
เลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ 

2 บนัทกึรำยงำนกำรประชมุ หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ  
3 ทบทวนรำยงำนกำรประชมุ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ 
4 แจกจ่ำยรำยงำนกำรประชมุ เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ 
5 แกไ้ขและรบัรองรำยงำนกำรประชมุ คณะกรรมกำรฯ 
6 จดัเก็บระเบียบวำระกำรประชมุและรำยงำนกำรประชมุ เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ 
7 กำรประชมุกรณีพิเศษ หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ  

 
 
 
 
 



 

 

 

94     วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนจรยิธรรมกำรวิจยั กรุงเทพมหำนคร 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร BMAHREC 07/03.0 

บทที ่7 การเตรียมระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม 
หน้า 4 จาก 7 หน้า 

เร่ิมใช้ 20 ก.ค. 2565 

5.  วิธีปฏิบัต ิ
5.1 การเตรียมการประชุม 

5.1.1 เจ้ำหน้ำที่ส  ำนักงำนฯ รวบรวมโครงร่ำงกำรวิจัยที่จะเข้ำประชุมครั้งต่อไป  เพื่อจัดท ำ
ระเบียบวำระกำรประชมุ และน ำเสนอต่อเลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ 

5.1.2 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ เป็นผูก้  ำหนดกรรมกำรผูท้บทวนโครงร่ำงกำรวิจยัที่จะน ำเขำ้
พิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ รวมทัง้ผูเ้ชี่ยวชำญในสำขำที่เก่ียวขอ้งกับโครงรำ่งกำรวิจยันัน้ (ถำ้มี) ในกรณี
ที่กรรมกำรไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุ อำจเชิญกรรมกำรเสรมิ ทดแทน 

5.1.3 เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ ติดต่อกบักรรมกำรฯ เพื่อยืนยนักำรเขำ้รว่มกำรประชมุ  
5.1.4 เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ พิมพห์นังสือเชิญประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม ตำรำงโครงร่ำง

กำรวิจยัที่จะพิจำรณำ และรำยชื่อกรรมกำรฯ ผูท้บทวน (AL 02) โดยใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ตรวจควำมถูก
ตอ้ง และลงนำมรบัรองระเบียบวำระกำรประชมุ 

5.1.5 เจ้ำหน้ำที่ส  ำนักงำนฯ จัดส่งเอกสำรใหก้รรมกำรฯ ที่จะเข้ำร่วมประชุม ก่อนวันประชุม
คณะกรรมกำรฯ ไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำร ซึ่งประกอบดว้ย 

5.1.5.1  หนังสือเชิญประชุม พรอ้มทั้งระเบียบวำระกำรประชุม และตำรำงรำยชื่อ
กรรมกำรผูท้บทวนโครงรำ่งกำรวิจยัแต่ละโครงกำร (AL 02) 

5.1.5.2  โครงรำ่งกำรวิจยั และเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง 
5.1.5.3    แบบทบทวนและน ำเสนอโครงร่ำงกำรวิจัย (AO 11.1 และ AO 11.2) ส  ำหรบั

กรรมกำรฯ ผูท้บทวน ซึ่งไดร้บัมอบหมำย 
5.1.5.4  ไฟลอ์ิเล็กทรอนิกสใ์นรูป PDF (ที่มีรหสักำรเขำ้ถึงขอ้มลู) ของโครงร่ำงกำรวิจัย

ทัง้หมดที่จะเขำ้พิจำรณำ 
5.1.6 กรณีมีกำรทักท้วงระเบียบวำระกำรประชุมให้กรรมกำรฯ แจ้งต่อเลขำนุกำรคณะ

กรรมกำรฯ ก่อนกำรประชมุอย่ำงนอ้ย 3 วนั ?? 
5.1.7 หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ เตรียมสถำนที่ วสัด ุอปุกรณ ์ใหพ้รอ้มส ำหรบักำรประชมุ 
5.1.8 เจ้ำหน้ำที่ส  ำนักงำนฯ เตรียมพิมพ์ข้อมูลต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมลงใน

คอมพิวเตอร ์
 

5.2 การบันทกึรายงานการประชุม  
5.2.1 หัวหน้ำส ำนักงำนฯและเจ้ำหน้ำที่ส  ำนักงำนฯ เป็นผู้บันทึกรำยงำนประชุม ลงในแบบ

รำยงำนกำรประชมุ (AO 17) 
5.2.2    กำรบนัทกึและพิมพร์ำยงำนกำรประชมุ มีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

5.2.2.1   ครัง้ที่ และวนัที่ ของกำรประชมุ 
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5.2.2.2   เวลำที่เริ่มประชมุ 
5.2.2.3   ชื่อประธำนในที่ประชมุ 
5.2.2.4   ชื่อกรรมกำรฯ ผูม้ำและไม่มำประชมุ 
5.2.2.5   ชื่อผูเ้ขำ้รว่มประชมุ 
5.2.2.6   ระเบียบวำระกำรประชมุ 
5.2.2.7   เวลำที่เลิกกำรประชมุ 
5.2.2.8   ชื่อหวัหนำ้ส ำนกังำนฯ หรือ ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชมุ  
5.2.2.9   ชื่อเลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ หรือ ผูท้บทวนรำยงำนกำรประชมุ 

5.2.3    กำรบนัทกึผลกำรพิจำรณำโครงรำ่งกำรวิจยัและรำยงำนต่ำงๆ 
 

5.3    การทบทวนรายงานการประชุม 

เลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ ทบทวน ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของรำยงำนกำรประชมุและลงนำม 
 

5.4 การแจกจ่ายรายงานการประชุม 

  เจ้ำหน้ำที่ส  ำนักงำนฯ แจกจ่ำยรำยงำนกำรประชุมครัง้ที่ผ่ำนมำ ในรูปของเอกสำร และ / หรือ 
อิเล็กทรอนิกสไ์ฟลใ์หแ้ก่กรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำก่อนเขำ้ประชมุในครัง้ถดัไป 
 

5.5 การแก้ไขและรับรองรายงานการประชุม 

5.5.1 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ น ำเสนอรำยงำนกำรประชุมครัง้ที่ผ่ำนมำ ตำมระเบียบวำระ
กำรประชมุ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรฯ รว่มแกไ้ข 

5.5.2 คณะกรรมกำรฯ รบัรองรำยงำนกำรประชมุครัง้ที่ผ่ำนมำ  
 

5.6 การจัดเก็บวาระการประชุมและรายงานการประชุม  
เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ จดัเก็บระเบียบวำระกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุมในแฟ้มรำยงำนกำร

ประชมุ ทัง้นีร้ำยงำนกำรประชมุถือเป็นเอกสำรที่ตอ้งรกัษำควำมลบั และมีกำรจ ำกดัผู้เขำ้ถึง 
 

5.7 การประชุมกรณีพิเศษ 
5.7.1 การประชุมกรณีพิเศษ จะกระท ำในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 

5.4.1.1 มีเหตกุำรณไ์ม่พงึประสงคช์นิดรำ้ยแรง และไม่คำดคิดมำก่อน (unexpected) 
ที่มีควำมจ ำเป็นตอ้งมีมำตรกำรเรง่ด่วนเพื่อปกปอ้งสิทธิ ควำมปลอดภยั และควำมเป็นอยู่ที่ดีของผูเ้ขำ้รว่มวิจยั 

5.4.1.2 เหตกุำรณท์ี่ก่อเกิดอนัตรำยรำ้ยแรงหรือคกุคำมต่อชีวิตของผูเ้ขำ้รว่มวิจยั 
5.4.1.3 เรื่องที่ตอ้งกำรกำรพิจำรณำเรง่ด่วน เนื่องจำกมีผลกระทบรำ้ยแรงต่อชมุชน

หรือหรือสถำบนั  
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5.4.1.4 โครงกำรวิจยัที่ตอบสนองต่ออบุตัิภยั โรคระบำด ของประเทศ หรือของโลก ที่
เกิดขึน้ขณะนัน้ 

5.4.1.5 มีเรื่องรอ้งเรียนหรือรำยงำนกำรไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดที่รำ้ยแรง 
5.4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ ที่เห็นควรใหม้ีกำรประชมุกรณีพิเศษ 

5.7.2 องคป์ระชมุกรณีพิเศษและกำรปฏิบตัิ 
กำรประชุมกรณีพิเศษตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระชมุเช่นเดียวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ 

ตำมปกติ 
 

6.  ค านิยาม 
 

ค าศัพท ์ ความหมาย 
ระเบียบวาระการ
ประชุม (agenda) 

เอกสำรระเบียบวำระและล ำดับของเรื่องที่จะน ำเสนอหรือพิจำรณำในที่ประชุม
คณะกรรมกำรฯ 

รายงานการประชุม 
(minutes) 

เอกสำรบนัทกึเรื่องต่ำงๆ ที่พิจำรณำและอภิปรำยในกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ  

การประชุมกรณีพิเศษ  
(extra-meeting) 

กำรประชมุคณะกรรมกำรฯ นอกเหนือจำกกำรประชมุที่ก ำหนดประจ ำไวล้ว่งหนำ้ 

 

7.  ภาคผนวก 
AL 02  หนงัสือเชิญประชมุพิจำรณำโครงกำรวิจยัและระเบียบวำระกำรประชมุ 

AO 17   แบบรำยงำนกำรประชมุ 
 

8.  เอกสารอ้างอิง 
8.1 คณะกรรมกำรกลำงพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจยัในคน. ระเบียบวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฉบบั 4.0, 

2563. 
8.2 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical 

principles for medical research involving human subjects.  JAMA. 2013;310(20):2191-4.  
8.3 ICH Harmonised Guideline. Integrated addendum to ICH E6(R1): guideline for good 

clinical practice E6(R2), 2016. 
8.4 US DHHS. Minutes of Institutional Review Board (IRB) Meetings Guidance for Institutions 

and IRBs. September 2017. 
8.5 พระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 137 

ตอนที่ 30 ก 19 เมษำยน 2563 หนำ้ 20. 
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9.  ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที ่1 
BMA 01.0 

ฉบับที ่2 
BMA 02.0 

ฉบับที ่3 
BMAHREC 02.1 

ฉบับที ่4 
BMAHREC 02.2 

เตรียมโดย คณะกรรมกำรรำ่ง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
งำนวิจยักรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
งำนวิจยักรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
งำนวิจยักรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนงำนวิจยั
กรุงเทพมหำนคร 

เหตุผลของ
การปรับปรุง 

  - ตำมที่ปฏิบตัิไดจ้ริง 
- ตำมมำตรฐำนที่ปรบัเปลี่ยน
ไป 

- ตำมขอ้เสนอแนะของ 
SIDCER-FERCAP 
- เพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรฯ 
และเจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำน 

รายละเอียด
ของการแก้ไข 

- - - แยกระเบียบวำระกำร
ประชมุจำกหนำ้เชิญประชมุ 
- ก ำหนดวิธีกำรน ำเสนอและ
ใหข้อ้คิดเห็นของกรรมกำรฯ 

- ปรบัแบบรำยงำนประชมุ 
ระเบียบวำระกำรประชมุ 

- เพ่ิมขอ้บ่งชีใ้นกำรประชมุกรณี
พิเศษ 

ทบทวนโดย คณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำร
วิจยัในคน กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยั
ในคน กรุงเทพมหำนคร 

รับรองโดย ประธำนคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

อนุมัติโดย ผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

วันทีอ่นุมัติ 27 สิงหำคม 2545 13 มกรำคม 2557 25 มิถนุำยน 2562  
 


