
รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
มหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
๑. ประเภท Oral presentation 
       ๑.๑[   ]เรื่องเล่า ๑.๒[   ]  CQI (Clinic)  ๑.๓[   ] CQI (Non-Clinic) ๑.๔[   ]  R๒R ๑.๕[   ] วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
๒. ประเภท Poster presentation 
       ๒.๑[   ]นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ๒.๒[   ]CQI (Clinic) ๒.๓.[   ] CQI (Non-Clinic) ๒.๔. [   ] R๒R   
       ๒.๕.[   ] วิจัยฉบับสมบรูณ์ 
๓. ประเภท น าเสนอ แสดงภาพถ่าย     
       ๓.๑[   ] ในชุมชน   ๓.๒ [   ]  ในสถานบริการ   
๔. ประเภท น าเสนอ ฉายภาพยนต์ 
       ๔.๑ [   ] หนังสั้น              
๕. ประเภท หน่วยงาน 
       ๕.๑ [   ] รพ.สต./ศสม.  ๕.๒ [   ]  รพช. รพท. ๕.๓ [   ] สสอ./สสจ. 
๖. การเสนอผลงาน  
       ๖.๑[   ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน  ๖.๒[   ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
       ๖.๓[   ] ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของ รพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ.และ สสจ.  
                  ๑)[   ]  ชนะเลิศ  ๒)[   ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ๓)[   ] รองชนะเลิศอันดับสอง  ๔)[   ]  ชมเชย    
๗. ชื่อเรื่อง ................................................................................ ................................................................. 
๘. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 
           ๑) ชื่อ – สกุล ..................................................................ต าแหน่ง.................................................... ............ 
           ๒) ชื่อ – สกุล ..................................................................ต าแหน่ง............................................... ................. 
           ๓) ชื่อ – สกุล ................................................................ ..ต าแหน่ง................................................................ 
           ๔) ชื่อ – สกุล ..................................................................ต าแหน่ง............................................... ................. 
           ๕) ชื่อ – สกุล ..................................................................ต าแหน่ง............................................... ................. 
๙. หน่วยงาน  
      ๑) [   ]รพ.สต./ศสม.  ๒)[   ] รพช.  ๓)[   ] สสอ./สสจ.  อ าเภอ................................................................... 
๑๐. เบอร์โทร .....................................................E-mail ..................................................................................  
๑๑ เนื้อหาโดยย่อ(บทคัดย่อ)  
๑๒. รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม ประกอบด้วย 

๑) ชื่อเรื่อง............................................. 
๒) ชื่อเจ้าของผลงานและสังกัด........................................... 
๓) บทน า........................................... 
๔) วัสดุและวิธีการ........................................... 
๕) ผลการวิจัย/ศึกษา........................................... 
๖) วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ........................................... 
๗) สรุป........................................... 
๘) เอกสารอ้างอิง........................................... 

 



หมายเหตุ 
๑. ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A๔ 
๒. ก าหนดส่งผลงานทุกประเภท ภายในวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
๓. รายละเอียดผลงานน าเสนอวิชาการ  

 ๑๓. รายละเอียดผลงานวิชาการ  จ านวน  ๘  ประเภท 

ประเภทผลงานวิชาการ 
รูปแบบการน าเสนอ ประเภทหน่วยบริการ/หน่วยงาน 
Oral  

Presentation 
Poster  

Presentation 
รพ.สต./ 
ศสม. 

รพช. 
สสอ./ 
สสจ. 

๑. ภาพถ่าย 
(Photo Voice) 

๑.๑ ในชุมชน จัดแสดงภาพถ่าย    
๑.๒ ในสถานบริการ จัดแสดงภาพถ่าย    

๒. เรื่องเล่า(Story Telling)  
 

   
๓. นวัตกรรม(Innovation) 

 
    

๔. การพัฒนาคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง(CQI) 

๔.๑ CQI (clinic)      

๔ .๒  CQI (non - 
clinic) 

     

๕. การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย(R2R)      
๖. งานวิจัย( Research)      
๗. Research international***   น าเสนอทุกหน่วยงาน 

๘. หนังสั้น(Short film) ฉายแบบภาพยนตร์ 
   

หมายเหตุ   
๑.เป็นผลงานภายใน  ๒ ปีที่ผา่นมา ไม่เคยได้รับรางวัลระดับที่สูงกว่าระดับเขตมาก่อนและไม่เป็น 

ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานวิชาการท่ีใช้เลื่อนระดับมาก่อน   
๒.เจ้าของผลงานจะต้องเป็นคนมาน าเสนอด้วยตัวเองเท่านั้น (ห้ามน าเสนอแทน) 

๑๔. ข้อก าหนดการเขียนผลงาน  
     ๑๔.๑  แบบฟอร์มผลงานที่น าเสนอ  
  ๑๔.๑.๑ บทคัดย่อ  
           ส าหรับผลงานการประกวด Oral Presentation, Poster Presentation,นวัตกรรมสิ่งประดษิฐ์ทุก
ประเภท 
  -พิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word  ด้วยอักษร TH Sarabunpsk ขนาดตัวอักษร ๑๖ 
ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ระยะขอบกระดาษด้านบน ๑ นิ้ว ล่าง ๑ นิว้ ซ้าย 
๑.๕ นิ้ว ขวา ๑ นิ้ว และ ใช้ตวัเลขอารบิค  
 ๑๔.๑.๒ เอกสารฉบับเต็ม 
         - พิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word  ด้วยอักษร TH 
Sarabunpsk ขนาดตัวอักษร ๑๖ ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A4 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ระยะขอบกระดาษ 
ด้านบน ๑ นิ้ว ล่าง ๑ นิ้ว ซ้าย ๑.๕ นิ้ว ขวา ๑ นิ้ว และใชต้ัวเลขอารบิค 
 
  



 
 ๑๔.๑.๓ บทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็มควรอยู่ในไฟล์เดียวกันเพ่ือให้คณะกรรมการอ่านได้ง่าย 

ประเภทผลงาน รูปแบบการน าเสนอ รายละเอียดการเขียนผลงาน 
1. ภาพถ่าย 
(Photo Voice)
  
๑.๑ ในชุมชน 
๑.๒ ในสถาน
บริการ 

-แสดงภาพถ่ายในแต่ละระดับ
ประเภทละ ๑ เรื่อง 
-ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้
ถ่ายภาพด้วยตนเอง (เพ่ือ
สามารถน าเสนอรายละเอียดต่อ
คณะกรรมการได้) 
-ถ่ายด้วยความละเอียดไม่ต่ า
กว่า ๓ ล้าน พิกเซล (เป็นขนาด
ที่เหมาะสมส าหรับการพิมพ์
ภาพขนาด ๑๒x๑๗ นิ้ว)  
-น าเสนอ ๕ นาที กรรมการ
วิพากษ์ ๓ นาที 

๑. เป็นภาพที่สื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานด้าน
สาธารณสุข 
๒. มีชื่อภาพท่ีกระชับและสื่อความหมายโดยรวม 
๓. มีค าบรรยายใต้ภาพที่สื่อความหมายครบถ้วนตาม
แนวทางท่ีก าหนด (SHOWED ภาคผนวก) 
๔. ค านึงถึงประเด็นทางจริยธรรมตามหลักเกณฑ์ของการ
ถ่ายภาพบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จะต้องมีหลักฐานการ
ยินยอมให้น าเสนอต่อสาธารณะทุกคนหากผู้ที่ปรากฏใน
ภาพเป็นกลุ่มเปราะบางให้มีหลักฐานการยินยอมจาก
ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล (หลักการความปลอดภัยและเคารพ 
สิทธิส่วนบุคคลและเป็นหลักมาตรฐาน ของการท า Photo 
voice ด้วย) แนวทางภาคผนวก ก. 

๒. เรื่องเล่า 
(Story Telling) 

Oral presentation 
เล่าเรื่อง ๑ คน ต่อ ๑ เรื่อง 
(ไม่มีภาพประกอบ) 
น าเสนอไม่เกิน ๑๐ นาที 

๑. ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์จากการท างาน ด้วยการ
เขียนบอกเล่าด้วยภาษาและสไตล์การเขียนของตนเอง ด้วย
ภาษาที่ง่ายต่อการอ่าน อาจประกอบด้วย ๓ ส่วน (รวม
จ านวน ไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A๔ ) คือ 
 ส่วนที่ ๑ เหตุการณ์นั้น มีความเป็นมาอย่างไร 
 ส่วนที่ ๒ ท่านได้แสดงออกถึงพฤติกรรมอะไร  
 (ใช้ความรู้ทักษะ หรือพฤติกรรมอย่างไร) 
 ส่วนที่ ๓  ผลของเหตุการณ์นั้น มีความหมายเป็นอย่างไร 
ทั้งนี้ควรมีความยาวประมาณ ๑-๒ หน้ากระดาษ A๔ 
๒. หากมีการอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ หนังสือ หรือจาก
แหล่งอื่นๆ จะต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน 
๓. ระมัดระวัง ในการพาดพิงถึงบุคคล หน่วยงาน ซึ่งอาจจะ
ท าให้เกิดความเสียหาย 

๓. นวัตกรรม 
/สิ่งประดิษฐ์ 
(Innovation) 

Poster Presentation 
๑.โปสเตอร์ขนาดกว้าง ๙๐ ซม.
สูง ๑๒๐ ซม. โดยให้มาติด
ในช่วงบ่าย ก่อนวันจัดงาน ๑ 
วัน และจัดเก็บหลังจากประชุม 
โดยทางผู้จัดจะเตรียมที่ติด
โปสเตอร์ไว้ให้ 
๒.ผู้น าเสนอเตรียมน าเสนอสั้นๆ  
(๕ นาที) และต้องอยาประจ า
บอร์ดเพ่ือให้กรรมการซักถาม 
๓.ค านึงสัดส่วนระหว่างเนื้อหา

๑. ชื่อเรื่อง ภาษาไทย ชื่อเรื่องควรเหมาะสมกับประเภท
ผลงานที่เสนอ 
๒. ชื่อเจ้าของผลงานและสังกัด เขียนชื่อ นามสกุล ตัวย่อ
วุฒิการศึกษาสูงสุดภาษาไทย ในกรณีที่มีเจ้าของผลงาน
หลายคนให้เรียงชื่อตามล าดับความส าคัญที่แต่ละคนมีส่วน
ในงานนั้น  ชื่อหน่วยงานของผู้ เขียนที่ เป็นปัจจุบันเพ่ือ
สะดวกในการติดต่อ 
๓. บทน า ให้ข้อมูล ข้อสนเทศและประเด็นส าคัญทาง
วิชาการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น 
๔. วัสดุและวิธีการ กล่าวถึงการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ทางสถิติโดย



ประเภทผลงาน รูปแบบการน าเสนอ รายละเอียดการเขียนผลงาน 
และภาพประกอบให้เหมาะสม เรียบเรียงตามข้ันตอน 

๕. ผล  รายงานและอธิบายผลที่ส าคัญที่เป็นจริง อาจมี
ตารางและภาพประกอบไม่เกิน ๔  ตาราง หรือภาพ และไม่
ซ้ าซ้อนกับค าบรรยาย 
๖. วิจารณ์ น าประเด็นที่ส าคัญที่เป็นจริงของผลการศึกษา
มาศึกษาอธิบายเรียงตามล าดับที่น าเสนอในผลว่าเหมือน
หรือต่างจากผลการศึกษาของผู้อ่ืนอย่างไรโดยมีหลักฐาน
อ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  การน าผลมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นแนว
ทางการน าไปพัฒนา รวมทั้งข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
๗. สรุป เขียนสรุปเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
๘. เอกสารอ้างอิง  ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้อง
ของเอกสารอ้างอิง 

๔. การพัฒนา
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง(CQI) 
๔.๑ CQI 
(clinic) 
๔.๒ CQI (non 
- clinic) 

Oral Presentation 
ใช้โปรแกรม Microsoft Power 
Point โปรดน าไฟล์ที่จะ
น าเสนอมาลงทะเบียนในเวลา 
๐๘.๐๐ น. วันน าเสนอใช้เวลา
น าเสนอผลงานละ ๑๐ นาที 
วิพากษ์ ๕ นาที 
CQI (Non – Clinic) 
หมายถึง หน่วยงานสนับสนุน
บริการที่ไม่ได้ให้บริการกับ
ผู้ป่วยโดยตรง เช่น การบริหาร 
การเงิน บัญชี สิ่งแวดล้อม ไอที 
ทรัพยากรบุคคล ซักฟอก  
จ่ายกลาง  งานซ่อมบ ารุง 
ยานพาหนะ เป็นต้น 
 
 

๑. ชื่อเรื่อง ภาษาไทย ชื่อเรื่องควรเหมาะสมกับประเภท
ผลงานที่เสนอ 
๒. ชื่อเจ้าของผลงานและสังกัด เขียนชื่อ นามสกุล ตัวย่อ
วุฒิการศึกษาสูงสุดภาษาไทย ในกรณีที่มีเจ้าของผลงาน
หลายคนให้เรียงชื่อตามล าดับความส าคัญที่แต่ละคนมีส่วน
ในงานนั้น  ชื่อหน่วยงานของผู้ เขียนที่ เป็นปัจจุบันเพ่ือ
สะดวกในการติดต่อ 
๓. บทน า ให้ข้อมูล ข้อสนเทศและประเด็นส าคัญทาง
วิชาการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น 
๔. วัสดุและวิธีการ กล่าวถึงการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ทางสถิติโดย
เรียบเรียงตามข้ันตอน 
๕. ผล  รายงานและอธิบายผลที่ส าคัญที่เป็นจริง อาจมี
ตารางและภาพประกอบไม่เกิน ๔  ตาราง หรือภาพ และไม่
ซ้ าซ้อนกับค าบรรยาย 
๖. วิจารณ์ น าประเด็นที่ส าคัญที่เป็นจริงของผลการศึกษา
มาศึกษาอธิบายเรียงตามล าดับที่น าเสนอในผลว่าเหมือน
หรือต่างจากผลการศึกษาของผู้อ่ืนอย่างไรโดยมีหลักฐาน
อ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  การน าผลมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นแนว
ทางการน าไปพัฒนา รวมทั้งข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
๗. สรุป เขียนสรุปเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
๘. เอกสารอ้างอิง  ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้อง
ของเอกสารอ้างอิง 
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๕ . วิ ธี ก า ร ศึ ก ษ า  (Methodology or materials and 
methods) อธิบาย เครื่องมือและวิธีการศึกษาให้ชัดเจน 
เช่น กลุ่มประชากรที่ศึกษาและการคัดเลือก การแบ่งกลุ่ม 
รูปแบบการศึกษาหรือ study design รายละเอียดของการ
ด าเนินการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยก าหนด
ตัวชี้ วัด  ที่ เป็นผลลัพธ์  (primary outcomes) ปัจจัยที่
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วัตถุประสงค์ของการศึกษาและตอบ ค าถามวิจัยได้ตรง
ประเด็นที่สุด หรือให้ข้อเสนอแนวทางในการศึกษาครั้ง
ต่อไปและการปฏิบัติ เป็นต้น 
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๑๐. เอกสารอ้างอิง (References) ไม่ควรอ้างอิงเกิน ๓๐ 
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บทความ โดยใส่เป็นอักษรตัวยก ตามระบบแวนคูเวอร์ 
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๗. หนังสั้น 
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ฉายภาพยนตร์ 
๑.เจ้าของผลงานต้องเกริ่น
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ประกอบด้วย บท การแสดง การถ่ายภาพ  
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สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง  มาช่วยในการด าเนินงาน 
๗.หนังสั้นต้องสะท้อนแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพของ
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ภาคผนวก ก. 

แนวทาง, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Photo voice โดยสังเขป 
 Photo voice เป็นวิธีวิทยารูปแบบหนึ่งในกระบวนการวิจัยแบบ Participatory Action Research (PAR) 

หรือ Community-Based Participatory Research (CBPR) โดยให้สมาชิกชุมชนที่มีข้อจ ากัดในการพูดหรือแสดง
ความคิดเห็นในเวทีต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับชุมชนในรูปแบบของการถ่ายทอดผ่านรูปถ่าย และ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้รับการพัฒนาในปี 1990 โดย Caroline C. Wang แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน และ Marry 
Ann Burris จากองค์กรสุขภาพสตรี ปักกิ่ง ผู้เข้าร่วมในการวิจัย หรือ Participants ที่ได้รับการถ่ายทอดทักษะการ
ถ่ายภาพแล้ว จะเป็นผู้ถ่ายภาพของชุมชนในบริบทและมุมต่างๆ จากประเด็นที่นักวิจัยก าหนดขึ้น แล้วน าภาพทั้งหมด
มาน าเสนอในกลุ่ม ตามด้วยการอภิปรายในประเด็นต่างๆ เพ่ือหาความหมายที่ผู้เข้าร่วมต้องการจะถ่ายทอด จากนั้น
นักวิจัยเป็นผู้น ามาเสนออภิปรายในรูปแบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประเด็นในการอภิปรายรูปภาพ 
 เนื่องจาก Photo voice มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบค าถามในประเด็นของการวิจัย จึงมีผู้เสนอแนวทางในการ

อภิปรายไว้หลายแนวทาง ที่นิยมกันได้แก่การอภิปรายเพ่ือตอบค าถามให้ครอบคลุมแนวคิด “SHOWED” และ 
“PHOTO” แนวทางการอภิปรายนี้ได้รับการยอมรับกันให้เป็นแนวทางในการเขียนค าบรรยายใต้ภาพด้วย 

SHOWED 
S: What do you See? (เราเห็นอะไรในภาพ)/ H: What Happened or is Happening in the  

picture? (ก าลังเกิดอะไรขึ้น)/ O: How does this relate to Our lives? เหตุการณ์นั้นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเรา
อย่างไร/ W: Why does this happen? ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้/ E: How could this image Educate others? 
ภาพนี้สื่ออะไรแก่ผู้ดู/ D: What can we Do about it? เราจะท าอย่างไรต่อไป 

PHOTO 
P: Describe your Photo./ H: What is Happening in your picture?/ O: Why did you take  

a picture Of this?/ T: What does this picture Tell us about your life?/ O: How can this picture 
provide Opportunities for us to improve life? 

วัตถุประสงค์เดิมของการใช้ photo voice ในการวิจัย 
1. เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนที่ที่ไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ได้บันทึกและสะท้อนเรื่องราว

ในชุมชน เช่น อัตลักษณ์ จุดแข็ง ปัญหาชุมชน หรือประเด็นที่ส าคัญอ่ืนๆ ได้ 
2. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในชุมชนผ่านการอภิปรายกลุ่ม ให้สมาชิกในชุมชน  

มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของตัวเองในเรื่องท่ีมีผลต่อชีวิตประจ าวันของตนเองได้ 
3. เพ่ือสร้างความความตระหนักแก่ทีมผู้ก ากับนโยบาย และท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้

ต่อไป 
หลักการและประเด็นทางจริยธรรม 

โครงการการถ่ายภาพในลักษณะนี้ มีการน าเสนอต่อสาธารณะ จ าเป็นต้องมีการค านึงถึงประเด็น 
ทางจริยธรรมและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (participant; ผู้ถ่ายภาพ) ผู้ถูกถ่าย (subjects) หรือ
ทรัพย์สินส่วนบุคคล (private properties) ที่ปรากฏในภาพ และต้องแน่ใจว่าได้มีการเคารพสมาชิกในชุมชน ความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล และการให้ความยินยอม การเคารพสมาชิกในชุมชน พึงระลึกว่าต้องเคารพสิทธิและความเป็น
ส่วนตัวของสมาชิกในชุมชน และหมายรวมถึงการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลระหว่างด าเนินโครงการความปลอดภัยส่วน
บุคคลตระหนักและด าเนินการที่ไม่เกิดความเสี่ยง รวมถึงการบาดเจ็บและการสูญเสียความเป็นส่วนตัว การถ่ายภาพ
ย่อมไม่เกิดประโยชน์หากท าให้ผู้ถ่ายได้รับอันตรายการให้ความยินยอมจ าเป็นต้องได้รับเอกสารยินยอมจากบิดา



มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กในการเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากบุคคลที่เขาได้ถ่ายภาพ ถึงแม้ว่าการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นข้อจ ากัดของการ
ถ่ายภาพ แต่ท าให้ป้องกันความเข้าใจผิดและสร้างความไว้วางใจระหว่างสมาชิกได้ 

การประยุกต์ใช้ Photo voice เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ 
ปัจจุบัน Photo voice ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนๆ หลากหลายมากข้ึน  

นอกเหนือจากการสะท้อนปัญหาในชุมชนตามแนวทางเดิม แล้ว ยังมีการน ามาเป็นเครื่องมือในการประเมินผล
โครงการ เช่นการสะท้อนกระบวนการท างาน ปัญหา อุปสรรค พัฒนาการ และผลลัพธ์หรือความส าเร็จของการ
ด าเนินงานได้อีกด้วย 
 
 

ตัวอย่างใบแสดงความยินยอม 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................อนุญาตให้...... .........................................ถ่ายภาพข้าพเจ้า 
และ/หรือผู้ที่อยู่ในการดูแลของข้าพเจ้า และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวของข้าพเจ้า และยินยอมให้น าไปแสดงในงาน
วิชาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รวมถึงการน าไปแสดงในกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ ข้าพเจ้าเข้าใจเป็น
อย่างดีแล้วว่าภาพถ่ายของดังกล่าวจะปรากฏแก่สาธารณะ พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้ท้ายเอกสารฉบับนี้แล้ว 
                                                                   

  ลายมือชื่อ........................................ 
                                                                       วันที่................................................. 
 


