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1) ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช , 2557 - 2560
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี , 2541 - 2545
2) ผลงานวิจัย
โครงการวิจัย
อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุจา แก้วเมืองฝาง, พลอยประกาย ฉลาดล้น, พิมพ์ลดา
อนันต์สิริเกษม. การส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ ชวน เชิญเลิกบุหรี่ทั่วไทย ภายใต้การขับเคลื่อน โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี
เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์. เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, พลอยประกาย ฉลาดล้น, รุจา แก้วเมืองฝาง, อมราวดี
บุญยรัตน์. . สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ. 2561.
พลอยประกาย ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ในการจัดบริการอนามัยโรงเรียน. เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
พลอยประกาย ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัญญา ปลดเปลื้อง, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, รุจา
แก้วเมืองฝาง. การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในประชาชนจังหวัดราชบุรี. ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2561.
พลอยประกาย ฉลาดล้น
(หัวหน้าโครงการวิจัย). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย), พลอยประกาย
ฉลาดล้น. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยในสังกัด สบช.. สถาบันพระบรมราชชนก. 2560.
พลอยประกาย ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม. เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
พลอยประกาย ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย). รูปแบบการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
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ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก. เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
กุลฤดี จิตตยานันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วันดี วงศ์รัตนรักษ์, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, พลอยประกาย ฉลาดล้น, นงนุช เสือพูมี,
นวลอนงค์ ศรีสุกไสย. การศึกษาองค์ความรู้ตามสภาพจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยเบาหวานในตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
พลอยประกาย ฉลาดล้น
(หัวหน้าโครงการวิจัย). การบาดเจ็บทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัย
ของของพนักงานศูนย์บริการให้ข้อมูล. เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
พลอยประกาย ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย). ผลของการใช้ CAI ต่อความรู้ในการพยาบาลอาชีวอนามัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช. เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
พลอยประกาย ฉลาดล้น
(หัวหน้าโครงการวิจัย). ปัจจัยที่ส่งเสริมการบาดเจ็บทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานของของพนักงานศูนย์บริการให้ข้
อมูล. เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
พลอยประกาย ฉลาดล้น, พัชรีภรณ์ พรหมรักษา, ปรียสลิล ไชยวุฒิ, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์, ยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ,
รัชนี ครองระวะ. การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน. เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
วารสารวิชาการ ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1
พลอยประกาย ฉลาดล้น, Sutreeporn Moolsart, Wannarut
Lawang. (2560). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ คลังปัญญา อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 27(2), 154-164.
Anansirikasem, P., Chalardlon, P.. (2017). Development of participatory health promotion model for elderly
patients with type 2 diabetes mellitus: Case study of Ladbuakhaw subdistrict Banpong distric, Rachaburi
Province. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(3), 921-937.
พลอยประกาย ฉลาดล้น, พิมพ์ลดา
อนันต์สิริเกษม. (2556). การบาดเจ็บทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัย
ของของพนักงานศูนย์บริการให้ข้อมูล. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 23(1), 44-59.
กุลฤดี จิตตยานันต์, วันดี วงศ์รัตนรักษ์, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, พลอยประกาย ฉลาดล้น, นงนุช เสือพูมี, นวลอนงค์
ศรีสุกไสย. (2556). ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในตำบลลาดบัวขาว. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 23(
3), 111-121.
Proceedings ระดับชาติ
Chalardlon, P., , ., Chaiyawut, P., Anansirikasem, P., Lisuwan, P., Subprasart, Y., Krongrawa, R.. (2010). . การประชุมวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2553 ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาคือชีวิต. 0-0.
3) งานบริการวิชาการ
ประวัติการเป็นวิทยากร
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ปีงบประมาณ 2562
9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วิทยากร
3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประชุมถอดบทเรียนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชันย์
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประชุมคณะทำงานโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชันย์
ปีงบประมาณ 2561
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประสานงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ เชิญชวนเลิกบุหรี่ทั่วไทย ภายใต้การขับเคลื่อน
"โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน"
23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นกรรมการคุมสอบความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 วิทยากรเรื่องการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ปีงบประมาณ 2560
21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ไปเป็นวิทยากร
28 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นวิทยกร โครงการค่ายเยาวชนคน number one ประจำปี 2560
4 เมษายน พ.ศ. 2560 ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2561
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นชุมชน
ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1
4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นชุมชน ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1
1 สิงหาคม พ.ศ. 2560พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
1 มีนาคม พ.ศ. 2560พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2559
1 ธันวาคม พ.ศ. 2559พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการป้องกันโรคอ้วน การจมน้ำ
และโรคไข้เลือดออกให้กับเด็กวัยเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาไทย
21 ตุลาคม พ.ศ. 2559วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
1 สิงหาคม พ.ศ. 2559พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยพิธี วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
1 เมษายน พ.ศ. 2559พัฒนานักศึกษา และการบริการวิชาการ ชุมชนจิตบริการเนื่องในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2558
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1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559พัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสาพัฒนาศักยภาพ
อสร.โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งและโรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง
ในการป้องกันโรคโรคอ้วนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยและการมีส่วนร่วมของชุมชน (ครอบครัวสุขภาวะ ที่ 8)
1 ธันวาคม พ.ศ. 2558พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาไทย (ครอบครัวสุขภาวะ ที่ 8)
21 ตุลาคม พ.ศ. 2558วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
5) ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลอาชีวอนามัย
อาชีวอนามัย
เวชปฏิบัติเบื้องต้น

6) ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2562
พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน) อาจารย์
อาจารย์
งานวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
7) ประสบการณ์ในการสอน
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษา 1
พย.๑๓๑๐ ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑
พย.๑๔๑๑ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒
ภาคการศึกษา 2
พย.๑๒๐๙ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑
พย.๑๔๑๒ ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒
ภาคการศึกษา 3
พย.๑๒๐๘ ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษา 1
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พย.๑๓๑๐ ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑
พย.๑๔๑๑ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒
วพ.105 ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล
ภาคการศึกษา 2
พย.๑๔๒๖ ปฏิบัติเวชบริบาลเบื้องต้น
ลส.๑๐๑๐ กระบวนทัศน์ในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
พย.๑๒๐๙ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑
พย.๑๔๑๒ ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒
วพ.109 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
ภาคการศึกษา 3
พย.๑๒๐๘ ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย
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