
แบบประวัติและผลงาน 
............................................................... 

 
1.ชื่อ –สกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  บุญเชียง 
ชื่อสกุลเดิม  จิโนรส   เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ  ไทย 
2.วัน  เดือน  ปี  เกิด  18  กันยายน พ.ศ 2511  อายุ  48  ปี 
3.ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่  24 ปีที่เข้าศึกษา 2530 
คณะ  พยาบาลศาสตร์  ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี 
4.ใบอณุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์  ชั้น  หนึ่ง  เลขที่  4511081721 
5. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 23/2  หมู่  2  ต าบล  ช้างเผือก  อ าเภอ เมือง  จังหวัด เชียงใหม่ 
รหัสไปรษณีย ์50300  โทรศัพท์ 086-9166911, 053-945018  โทรสาร 053-946068 
6.การศึกษา  และสถาบันที่เกี่ยวข้อง 
ระดับการศึกษา      วุฒิการศึกษา     สาขาวิชา/วิชาเอก         สถาบัน            ปีที่ส าเร็จ 
 ปริญญาตรี    พยาบาลศาสตรบัณฑิต            -                มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2534         
 ปริญญาโท    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2537    
 ปริญญาเอก  สาธารณสุขดุษฏีบัณฑิต   สุขศึกษาและ          มหาวิทยาลัยมหิดล      2547 
                                                พฤติกรรมศาสตร์ 
การอบรมและการศึกษาดูงาน 
 - อบรมระยะสั้นพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (4 เดือน ) พ.ศ 2549 

- ศึกษาและอบรมระยะสั้นด้านการส่งเสริมสุขภาพ  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  ณ The Georg 
Washington University และ  George Mason University มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ 2552 
ทุน China Medical Board 

- ศึกษาดูงาน ด้าน  Gerontology และ Primary Health care ณ Kristianstad University 
ประเทศ  Sweden ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 7 เมษายน 2556 ทุนจาก Kristianstad University 
 
7.ประวัติการท างาน 
ต าแหน่งในหน้าที่ประจ า   อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)   
ต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับ–รองศาสตราจารย์   
ต าแหน่งทางบริหาร  -    ประธานกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(เวชปฎิบัติชุมชน) 
             ประธานกรรมการหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
                                หัวหน้าคณะท างานฝ่ายวิชาการโครงการสนับสนุนระบบข้อมูลสุขภาพ 

ระดับอ าเภอ 
ประวัติการท างาน 
                ปี พ.ศ                           สถานที่ท างาน                        ต าแหน่ง        
พ.ศ  2538- พ.ศ 2540           คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค               อาจารย์    
                                               มหาวิทยาลัยพายัพ 
พ.ศ  2542 – พ.ศ 2545           ภาควิชาอนามัยครอบครัว                        อาจารย์ 



                                               คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
                                               มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ  2545 -  ปัจจุบัน              ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข          อาจารย์ 
                                               คณะพยาบาลศาสตร์ 
                    มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 
8.เกียรติประวัติการปฏิบัติงาน 

พยาบาลดีเด่น จาก สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ 2557  สาขาการศึกษา 
 ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ า พ.ศ 2558 
 
9.ลักษณะงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน   
ลักษณะงาน  ประกอบด้วย  งานบริหาร   งานวิชาการ  งานวิจัย และการบริการวิชาการสังคม 
           9.1 งานบริหาร   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

รักษาการหัวหน้าส านักวิชาสาธารรสุขศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
       
           9.2 งานวิชาการ         

ประสบการณ์สอน 
- ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาการพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

พายัพ  
- ระดับปริญญาตรี หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล  
- ปริญญาโท หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา อนามัยครอบครัว คณะ

สาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
- ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาการพยาบาลสาธารณสุข 

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)   
- ระดับปริญญาโท  หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลชุมชน  และสาขาเวช

ปฏิบัติชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)   
- ระดับปริญญาโท  หลักสูตร  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)   
- ระดับปริญญาโท  หลักสูตร  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)   
- หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)   
- หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาสาขาเวชปฏิบัติทางตา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาโรคติดเชื้อ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

 
วิชาที่สอน 

      Global Health and Health system ( ป เอก-พยาบาลศาสตร์) 



 ส่งเสริมสุขภาพ ( ป ตรี และ ป โท-พยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์) 
 พฤติกรรมศาสตร์ ( ป ตรี และ ป โท-สาธารณสุขศาสตร์) 
 การรักษาโรคเบื้องต้น ( ป ตรี และ ป โท-พยาบาลศาสตร์) 
 การพยาบาล/ สาธารณสุขชุมชน /ระบบสุขภาพ ( ป ตรี และ ป โท) 
 ระเบียบวิธีวิจัย (ป โท-สาธารณสุขมหาบัณฑิต) 
  

9.3 งานวิจัย 
ปัจจุบันก าลังท าวิจัย 
วราภรณ์  บุญเชียง, เอกรัฐ บุญเชียง และ คณิตา  ดวงแจ่มกาญจน์. พัฒนาการพัฒนาการบูรณาการ 

สารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนจาก สวทช. 
เดชา  ท าดี, วราภรณ์  บุญเชียง, ศิวพร อึ้งวัฒนา และ วิลาวัณย์ เตือนราษฏร์.  โครงการพัฒนารูปแบบการ 

จัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอ าเภอ ภายใต้การ
สนับสนุนจาก สสส. 

เดชา  ท าดี, วราภรณ์  บุญเชียง, ศิวพร อึ้งวัฒนา และ วิลาวัณย์ เตือนราษฏร์.  โครงการจัดท าแผนแม่บท 
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2561-2564 (แผน 4 ปี) ภายใต้การสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงใหม่  

วราภรณ์  บุญเชียง, ปาริชาต แอนเดรส, จินตนา ไชยวรรณ ศิวพร  อ้ึงวัฒนา และ วรรณเขตต์ หินเงิน.  
โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนป่าแดด ในการจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
ต าบลป่าแดด 

นพมาศ  ศรีเพชรวรรณดี, นิพนธ์ ฉัตรทิพากร,  สิริพร ฉัตรทิพากร และ วราภรณ์ บุญชียง. ตัวพยากรณ์ท่ี 
เป็นไปได้ต่อการเกิดภาวะความจ าบกพร่องแบบต่ าๆ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ภายใต ้
การสนับสนุนจาก วช. 

วราภรณ์  บุญเชียง, พรรคริน  อุดมวัฒนานันท์ และจินตนา ไชยวรรณ. การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครอง 
สวัสดิภาพและพิทักษ์ สิทธิเด็กและเยาวชนในระดับต าบลอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้การ
สนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

 
วิจัยทีเ่สร็จแล้ว 
วราภรณ์  บุญเชียง, เอกรัฐ บุญเชียง, วิลาวัณย์  เตือนราษฏร์, ศิวพร  อ้ึงวัฒนา, เดชา  ท าดี,  

นพมาศ  พิพัฒน์พิบูล และวิระพร  ศุธาภรณ์. (2559). การสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลระดับ
อ าเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. 

วราภรณ์  บุญเชียง และ  ประพิมพ์  พุทธิรักษ์กุล. (2558).การถอดบทเรียนนโยบายสาธารณะ 
 กรณีศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน. 
วิลาวัณย์  เตือนราษฎร์, วราภรณ์  บุญเชียง, เอกรัฐ  บุญเชียง, รังสิยา นารินทร์, พิมพาภรณ์  



                กลั่นกลิ่น, สุกิจ  เตือนราษฎร์, ขวัญฟ้า  ทาอ่ินค า และ จรัส สิงห์แก้ว.(2557). 
      การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพเด็กในชุมชน. 

วราภรณ์  บุญเชียง, เอกรัฐ บุญเชียง, วิลาวัณย์  เตือนราษฏร์, ศิวพร  อ้ึงวัฒนา และ รังสิยา  
               นารินทร์. (2557). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน. 
วราภรณ์  บุญเชียง, เอกรัฐ บุญเชียง, วิลาวัณย์  เตือนราษฏร์. จรัส  สิงห์แก้ว, เรืองฤทธิ์  ชัยยาศรี, 
                 ธัญญลักษณ์    ไชยรินทร์ และ ไปรมา    อินถา.  (2557).พัฒนาระบบเชื่อมประสาน 
 ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในระดับปฐมภูมิและ ทุติยภูมิเข้ากับ ฐานข้อมูลชุมชน. 
วราภรณ์  บุญเชียง, เอกรัฐ บุญเชียง, วิลาวัณย์  เตือนราษฏร์, ศิวพร  อ้ึงวัฒนา, นงเยาว์  อุดมวงศ์,  

 เดชา  ท าดี และธนพรรณ  จรรยาศิริ. (2556)การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบสารสนเทศ 
       ภูมิศาสตร์ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ฐานในชุมชนด้วยอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ อ าเภอ 

     สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. 
รังสิยา นารินทร์, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, วราภรณ์ บุญเชียง. (2555). การพัฒนารูปแบบการ 
 เสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในชุมชน: กรณีศึกษาต าบลไชยสถาน อ าเภอ 
 สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. 
พิมพ์พาภรณ์  กลั่นกลิ่น, พรพรรณ  ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, วราภรณ์  บุญเชียง, วิลาวัณย์  เตือนราษฏร์,  

โสภา  กรรณสูต และไมรินทร์  พงษ์นิกร. (2555). การให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์แก่วัยรุ่นเพ่ือ
ป้องกันการตั้งครรภ์. (วช.). 

วิลาวัณย์  เสนารักษ์, ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, วราภรณ์  บุญเชียง, เดชา ท าดี และ ศิวพร  อ้ึง 
  วัฒนา. (2555). การทบทวนโครงการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในประเทศไทย : ภาคเหนือ   

( WHO)– ผู้ร่วมวิจัย 
วราภรณ์ บุญเชียง, ศิวพร อ้ึงวัฒนา, อ าไพ ชนะกอก และธนพรรณ จรรยาศิริ. (2555). การพัฒนา 
 ระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน กรณีศึกษา ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภายใต้ 
 การสนับสนุนจาก สสส. 
วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฏร์, วารุณี ฟองแก้ว และพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. (2555).  
           ความรู้ ทัศนคติ ของเด็กวัยรุ่นตอนต้นต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์. ภายใต้ 
           การสนับสนุนจาก สกอ. 
วราภรณ์ บุญเชียง, เอกรัฐ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ศิวพร อ้ึงวัฒนา และจรัส สิงห์แก้ว.  
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เบื้องต้น. ในงานประชุมวิชาการ “วิถีวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”. 8 ธันวาคม 2549. ศูนย์ 
ประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

น าเสนอผลงานวิจัยด้วยแผ่นภาพเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกระบวนวิชา  551492  
การเยี่ยมบ้าน. ในงานประชุมวิชาการ “วิถีวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”. 8 ธันวาคม 2549.  
ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

น าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาเรื่องระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลของชุมชน. ในงาน 
 ประชุมวิชาการการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม3-4 พฤษภาคม 2550 , คณะ 
 พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
น าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาเรื่องFactors  promoting prolonged life in HIV Infected People .  
 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “ The 19th IUPHE World Conference Health Promotion  
 and Health Education ” 10 – 15 June 2007 Vancouver , Canada. 
น าเสนอผลงานวิจัยด้วยแผ่นภาพเรื่อง Self efficacy on Health Volunteer in Hypertensive  

Survillanceการประชุมวิชาการ “International Conferrence 2008  New Frontiers in  
Primary Health Care : Role of Nursing and Other Professions”.Feburuary4th – 6th.Lotus  
Pang SuanKeaw .Chiang Mai,Thailand. 

น าเสนอผลงานวิจัยด้วยแผ่นภาพเรื่องปัจจัยท่ีมัผลต่อการกลับมาสูบบุหรีของผู้เข้าโครงการเลิก 



 สูบบุหรี่ โรงพยาบาลนาน้อย อ าเภอ นาน้อย จังหวัดน่านในงานประชุมวิชาการวันมหิดล 
 ครั้งที่ 32วันที่ 24    กันยายน  2551 , คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 น าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาเรื่องการสนับสนุนทางสังคมของเด็กวัยรุ่นที่ได้รับยาต้านไวรัส. งาน 
 สัมมนาระดับชาติเรื่อง โรคเอดส์ชาติ ครั้งที่ 12 วันที่27-29 พฤษภาคม 2552 , อิมแพค  
 เมืองทองธานี  กรุงเทพมหานคร. 
น าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการยุติบทบาทของแกนน าผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี  

จังหวัดล าพูน .งานสัมมนาระดับชาติเรื่อง โรคเอดส์ชาติ ครั้งที่ 12 วันที่27-29 พฤษภาคม  
2552 , อิมแพค เมืองทองธานี    กรุงเทพมหานคร. 

น าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาเรื่องความต้องการของผู้พิการด้านสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัด 
เชียงใหม่.งานสัมมนาระดับชาติ The 1st NUS-NUH International Nursing Conference. วันที ่
17-19 พฤศจิกายน 2554 Iณ ประเทศ สิงคโปร์ 

น าเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพ เรื่อง Effect of Empowerment Process on Perception and  
Pesticide Use Behavior Among Local Karen Farmers. ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 1st 
AsianPlus Three Graduate Research Congress .1-2 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิ
เอ็มเพลส เชียงใหม่. 

น าเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมใน 
         ชุมชน: กรณีศึกษาต าบลไชยสถาน อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. ในการประชุมวิชาการ 
         ระดับนานาชาติ RCN Society of Orthopaedic and Trauma Nursing Internatonal Conference            
          Silver Jubilee: Golden Future วันที่ 13-14 กรกฏาคม 2556 ณ เมือง Manchester ประเทศ  
          England 
น าเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง การให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์แก่วัยรุ่นเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ 
          ในการประชุม อนามัยเจริญพันธ์ จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมมิราเคิล 
           แกรนด์    กรุงเทพมหานคร 
น าเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ โดยชุมชนเป็น 
          ฐานด้วยอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. ในการประชุมวิชาการ   
          ระดับนานาชาติ. GIS in Public Health จัดโดย URISA วันที่ 17-21 มิถุนายน 2556 
          ณ เมือง Miami สหรัฐอเมริกา  
น าเสนอการแสดงนิทรรศการ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ โดยชุมชน 

เป็น ฐานด้วยอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. ในการประชุมวิชาการ   
          World Health Promotion “Internatonal Health Promotion and Education วันที่ 25-29  
         สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุม Peace เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
น าเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง Development of mHealth Information in community Based on  
 Geographical Information : A Casestudy from Saraphi District, ChiangMai  
 Thailand. วันที่ 24-25 ตุลาคม 2557 ณ รร Holiday Inn กรุง London สหราช 
 อาณาจักร 
น าเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง Using mHealth as Big DatCollection for Public Health  



 Information with GPS in Saraphi District, Chiang Mai Thailand.  
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 
 วันที่ 2-4ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น 
การน าเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมการรับรู้สัญญาณเตือน 
                     ภัยโรคหลอด เลือดสมองในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงต าบลหางดง อาเภอ             
                 หางดง จังหวัดเชียงใหม่ในการประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า 55 ปี พยาบาล มช.:  
 วิจัย นวัตกรรมล้ าหน้า การศึกษาและการปฏิบัติก้าวไกล . 
การน าเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจากโปรแกรม  
                 Saraphi Health Application ในการดาเนินงานในชุมชนตาบลสารภี อาเภอสารภี  
                 จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า 55 ปี พยาบาล มช.:  
 วิจัย นวัตกรรมล้ าหน้า การศึกษาและการปฏิบัติก้าวไกล . 
การน าเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง Saraphi Home Care: mHealth for Bed-ridden Patient  
 in Saraphi District, Chiang Mai Provinceในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
 วันที่  22-24 มิย 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติติเอ็มเพลส จ เชียงใหม่ 
การน าเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพ เรื่อง การพัฒนา ฐานข้อมูลระบบการเยี่ยมบ้านกระบวนวิชา 551392 
 ในการประชุมวิชาการนานาชาติวันที่  22-24 มิย 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติติเอ็มเพลส จ  
 เชียงใหม่ 
การน าเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพ เรื่อง การถอดบทเรียนนโยบายสาธารณะกรณีศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
 ในการประชุมวิชาการนานาชาติวันที่  22-24 มิย 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติติเอ็มเพลส จ  
 เชียงใหม่ 
น าเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพเรื่อง Development of Health Information in Community Based on  
 Geographical Information System via Mobile Devices in Saraphi District, Chiang Mai,  
 Thailand  ในการประชุม the 48th Conference of the Asia-Pacific Academic  Consortium  
 for Public Health  วันที่ 16-19 กันยายน 2559Telkyo university ,ToKyo , Japan 
น าเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพเรื่อง Integrative System of Virtual Electronic Health Record with  

Online Community-based  Health Determinant Data for Home Care Service: mHealth  
Development and Usability   Test  ในการประชุม the IEEE-EMBS 2017Special Topics  
Conference on Healthcare  Innovation Point-Of-Care Technologies Conference.  
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน National  Institutes of Health, Bethesda, Marryland, U.S.A. 

การน าเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง Development of diabetes prevention model among Buddhist  
 Monks in community. ในการประชุม The 42nd National graduated Research  
 Conference. 10 February 2017. 
  
9.4 การบริการวิชาการสังคม 

เป็นวิทยากร/ ที่ปรึกษาภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 



เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือ IS Thesis  Dissertation และ งานวิจัย 
เป็นกรรมการปรึกษาเทศบาลช้างเผือก เกี่ยวกับการพิจารณาทุนของ สปสช. เพ่ือด าเนินการ 

โครงการด้านสุขภาพ 
บริการวิชาการสังคม  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพระดับอ าเภอ (ขยาย  
            งานจาก  Saraphi Health Application 76 อ าเภอ ทั่วประเทศ) 
   

 
                                                                                    วราภรณ์  บุญเชียง 


