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ประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ช่ือ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร. อุไร  จเรประพาฬ 

 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

0 75 672176 
0 75 672103 
Jurai0902@gmail.com 

 
1.การศึกษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปร.ด กำรพยำบำล, มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2559 
พยม. กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน, 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
2546 

ป.พย. กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ช้ันสูง 
 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีสงขลำ 

2537 

ป.พย.  กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ช้ันต้น, วิทยำลัยพยำบำล
บรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช 

2531 

   
2. ประสบการณก์ารท างาน  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
คณบด ี ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 01/11/2562 - ปัจจุบัน 
รองศำสตรำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ สำขำวิชำกำร 
พยำบำลอนำมัยชุมชน 

15/09/2563 

รักษำกำรแทนคณบดี ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 11/09/2562-01/11/2562 
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสถำนวิจัย ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 26/12/2561-01/11/2562 
ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ สำขำวิชำกำร 
พยำบำลอนำมัยชุมชน 

13/03/2560  
 

รองคณบดี ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 01/02/2560-10/09/2562 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 30/07/2547-13/03/2560    
พยำบำลวิชำชีพ โรงพยำบำลท่ำศำลำ  จ.นครศรีธรรมรำช 2541-2547 

พยำบำลวิชำชีพ สถำนีอนำมัยบ้ำนต้นเลียบ อ.ท่ำศำลำ  จ.นครศรีธรรมรำช 2540-2541  
พยำบำลวิชำชีพ โรงพยำบำลสิชล  จ.นครศรีธรรมรำช 2537-2540 
พยำบำลเทคนิค สถำนีอนำมัยบ้ำนบำงกระบือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช  
 

2531-2537 
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3. ความเช่ียวชาญ  
1) กำรจัดกำรระบบสุขภำพชุมชน 
2) สำรสนเทศทำงสุขภำพและทำงกำรพยำบำล   
3) กำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน  
4) กำรดูแลมำรดำก่อนและหลังคลอดในชุมชน 

 
4. ประสบการณก์ารสอน 
 
  มี    ไม่มี 

ชื่อ
สถาบันการศึกษา 

คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์ 

ส ำนักวิชำพยำบำล
ศำสตร ์

พยำบำลศำสตร
บัณฑิต 

3200-401  ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล  
 3205-407 ปฏิบัติกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน (ผู้
ประสำนงำนรำยวิชำ) 
3200-402 ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 
3105-404 อนำมัยชุมชน (ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ) 
3200-213 บ ำบัดพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 
3203-305 ปฏิบัติกำรพยำบำลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1 
3203-306 ปฏิบัติกำรพยำบำลครอบครัวและผดุงครรภ์ 2 
NUR-104  สำรสนเทศทำงสุขภำพ 
NUR-261  กำรส่งเสริมและปกป้องสุขภำพ 
NUR-218  กำรประเมินภำวะสุขภำพ 
NUR-311  กำรบ ำบัดพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 
NUR-312 ปฏิบัติกำรบ ำบัดพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 
NUR-345 ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุง
ครรภ์ 
NUR-452  เวชปฏิบัติปฐมภูมิ 
NUR-453  ปฏิบัติกำรจัดกำรระบบสุขภำพชุมชน 
NUR-451 จัดกำรระบบสุขภำพชุมชน 
NUR-302 วิทยำกำรระบำด 
NUR-217 แนวคิดพื้นฐำนของศำสตร์ทำงกำรพยำบำล 
NUR-261 กำรสร้ำงเสริมและปกปอ้งสุขภำพ 
NUR-416 กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล 
NUR63–111 แนวคิดพื้นฐำนของศำสตร์ทำงกำรพยำบำ 

2559-
ปัจจุบัน 

มหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์ 

ส ำนักวิชำพยำบำล
ศำสตร ์

พยำบำลศำสตร
บัณฑิต 

CNP61-641  Pathology and Pharmacology 
in Common Health Problem and 
Emergency Management 
CNP61-642 : Pathology and Pharmacology 
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ชื่อ
สถาบันการศึกษา 

คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

in Chronic Illness  
Management 
3205 -553  กำรจัดกำรระบบสุขภำพชุมชน 
NUR-686  วิทยำกำรระบำดเพ่ือกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพและป้องกันโรค 
NUR-781 ปฏิบตัิกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน 
NUR-615 กำรพยำบำลผู้ใหญ่เจ็บป่วยเร้ือรัง 
NUR-781 ปฏิบตัิกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน 
NUR-661 ปัญหำสุขภำพซับซ้อนที่พบบ่อยในผู้สูง
วัย 
CNP61-601 มูลฐำนทำงทฤษฎีและทฤษฎีร่วม
สมัยทำงกำรพยำบำล 
CNP61-611   ระบบสุขภำพและภำวะผู้น ำ
ทำงกำรพยำบำล  

 
5.  ผลงานที่ขอส าเร็จการศกึษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานพินธ์ 
 5.1 ช่ือวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท 

อุไร จเรประพำฬ , สุภำณี อ่อนช่ืนจิตร และ อุมำพร ปุญญโสพรรณ. (2547). ผลของการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินสุขภาพครอบครัวต่อประสิทธิภาพการท างานของทีมสุขภาพ ในสถานบริการ
ระดับปฐมภูม ิ เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลท่าศาลา. วิทยำนิพนธ์พยำบำลศำสตร์มหำบัณฑิต บัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 5.2 ช่ือวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก 
           อุไร จเรประพำฬ. (2559). การน าใช้ข้อมูลเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน. วิทยำนิพนธ์
ปริญญำพยำบำลดุษฎีบัณฑติ บัณฑติวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
    
6. ผลงานทางวิชาการ  

6.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  
1) อรพรรณ คงศรีชำย, นัยำนำ หนูนิล, อุไร  จเรประพาฬ. (กันยำยน 2563)  บทบำทกำรดูแลแบบ

ประคับประคองของพยำบำลในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ เขตสุขภำพที่ 11. วารสารรามาธิบดีพยาบาล
สาร. 26(3): 310-324. 

2) ธนวรรณ สงประเสริฐ, อุไร จเรประพาฬ, สำมำรถ สุวรรณภักดี และ ก ำไล สมรักษ์. (มกรำคม
2562). รูปแบบกำรด ำเนินงำนของชุมชนเพ่ือลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร ชุมชนบ้ำนพิต ำ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่. 11(1): 41-61. 

3) Urai Jaraeprapal and Puangrat Jinpon. (May 2020). Database System Development 
for the Care of the Elders in the Community. Walailak J Sci & Tech. 17(5): 412-422. 
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4) พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ์ และอุไร จเรประพาฬ. (มกรำคม 2562). รูปแบบกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุโดยชุมชน บ้ำนบ่อล้อ จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ; 
11(1): 78-92. 

5) มำรศรี ก้วนหิ้น, อุไร จเรประพาฬ, อุไรวรรณ พำนทอง. (มีนำคม 2560). กำรพัฒนำสมรรถนะ
พยำบำลวิชำชีพที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จังหวัดนครศรีธรรมรำช: 
กำรศึกษำสถำนกำรณ์ก่อนกำรพัฒนำ. วารสารสุขภาพภาคประชาชน. 13(1): 30-40. 

6) ก ำไล สมรักษ์, อุไร จเรประพาฬ. (กุมภำพันธ์ 2560). รูปแบบกำรด ำเนินงำนของทีมประสำน
วิชำกำรโครงกำรร่วมสร้ำงชุมชนให้น่ำอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่. 9(6):482-495. 

7) อุไร จเรประพาฬ. ขนิษฐำ นันทบุตร. (ตุลำคม 2560).ข้อมูล และชุดข้อมูลจ ำเป็นเพ่ือกำรดูแล
ผู้สูงอำยุโดยชุมชน. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. 66(3), 65-71. 

 
6.2 สิทธบิัตรและสิ่งประดษิฐ์  

1) FAMILY ASSESSMENT PROGRAM  version  1 (2547) 
2) FAMILY ASSESSMENT PROGRAM  version  2 (2548) 
3) FAMILY and COMMUNITY ASSESSMENT PROGRAM  version  3 (2549) 
4) FAMILY and COMMUNITY ASSESSMENT PROGRAM  version  4 (2550)  

(ทุนทำงสุขภำพ) 
5) FAMILY and COMMUNITY ASSESSMENT PROGRAM  version  5 (2550)  

(ระบบ GISเพ่ือกำรสร้ำงเสริมสุขภำพชุมชน) 
6) FAMILY and COMMUNITY ASSESSMENT PROGRAM  version  6 (2551)  

(ระบบ GISเพ่ือกำรเฝ้ำระวังโรคในชุมชน) 
7) FAMILY and COMMUNITY ASSESSMENT PROGRAM  version  7 (2552) 

(ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรสุขภำวะชุมชน) 
  7. เกียรติคณุและรางวัล 

ช่ือรางวัลหรอืการรบัรองที่ได้รบั  
อุไร  จเรประพำฬ รำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่นด้ำนกำรบริหำร จำกวิทยำลัยพยำบำลบรมรำช
ชนนี นครศรีธรรมรำช 

2563 

อุไร  จเรประพำฬ ศิษย์เก่ำดีเด่น จำกคณะพยำบำลศำสตร์ หำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2558 
 อุไร  จเรประพำฬ รำงวัลกระบวนงำนบริกำรประชำชนดีเด่นของ  อกพร.(เป็น
ผู้ด ำเนินกำร ศึกษำวิจัยและพัฒนำ “FAP MODEL กระบวนกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำร
จัดกำรสุขภำวะโดยชุมชน” ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

2553 

อุไร  จเรประพำฬ ศิษย์เก่ำดีเด่นเกียรติยศด้ำนวิชำกำร จำกวิทยำลัยพยำบำลบรมรำช
ชนนี นครศรีธรรมรำช 

2552 

อุไร  จเรประพำฬ  พยำบำลดีเด่นสำขำกำรศึกษำ จำกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย 
สำขำภำคใต ้

2550 

อุไร  จเรประพำฬ รำงวัลชนะเลิศอันดับหน่ึงกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ 
สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพและทันตแพทย์  จำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

2547 


