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1) ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่
มหาวิทยาลัยมหิดล , 2556
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล , 2547
2) ผลงานวิจัย
โครงการวิจัย
ขจี พงศธรวิบูลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิรมนต์ เหลาสุภาพ, สุริศาฐ์ พานทองชัย, บุญทิวา สู่วิทย์, จุฑารัตน์
อัครวงศ์วิศิษฎ์. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนกับผลการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้น 1 ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ การวิจัยแบบผสม. กองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. 2562.
นิรมนต์ เหลาสุภาพ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นพัตธร พฤกษาอนันตกาล, จุฬาพร
ยาพรม. ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคเรื้อรังของกลุ่มผู้ใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร:
การวิจัยผสานวิธี. กองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. 2560.
บุญทิวา สู่วิทย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุณี เวชประสิทธิ์, ขจี พงศธรวิบูลย์, นิรมนต์
เหลาสุภาพ. ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยเน้นการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประ
คองอย่างเป็นองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. กองทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. 2559.
วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
บุญทิวา สู่วิทย์, สุณี เวชประสิทธิ์, ขจี พงศธรวิบูลย์, นิรมนต์
เหลาสุภาพ. (2561). ผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยเน้นการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(1), 210-220.
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วารสารวิชาการ ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1
นิรมนต์ เหลาสุภาพ, นพัตธร พฤกษาอนันตกาล, จุฬาพร ยาพรม, อารยา
เชียงของ. (2564). ความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังของผุ้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร :
กรณีศึกษาเงื่อนไขของการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 27(1), 122-135.
นิรมนต์ เหลาสุภาพ, นพัตธร พฤกษาอนันตกาล, จุฬาพร ยาพรม, อารยา
เชียงของ. (2563). ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคเรื้อรังของกลุ่มผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร:
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 1(31), 80-94.
บุญทิวา สู่วิทย์, เสาวลักษณ์ ทำมาก, นิรมนต์ เหลาสุภาพ, พิสมัย
พิทักษาวรากร. (2558). การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. วารสารพยาบาลทหารบก, 16(2), 41-49.
บุญทิวา สู่วิทย์, อมรรัตน์ เสตสุวรรณ, นิรมนต์ เหลาสุภาพ, นงนาฏ
จงธรรมานุรักษ์. (2558). การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในปีการศึกษา 2555 – 2556. วารสารเกื้อการุณย์, 22(2), 71-90.
3) ผลงานวิชาการ
บทความวิชาการ
นิรมนต์ เหลาสุภาพ, นพัตธร พฤกษาอนันตกาล, ปานดวงใจ
ไทยดำรงค์เดช. ประเด็นปัญหาและบทบาทพยาบาลในการดูแลญาติของผู้ป่วยที่อยู่ในระยะวิกฤตที่อาศัยในสังคมเมือง, (พลก๊อปปี้
, 2019). 96-105.
4) งานบริการวิชาการ
ประวัติการเป็นวิทยากร
ปีงบประมาณ 2560
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ด้านสุขภาพคนเมือง
การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2564
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลสุขภาพคนเมือง
ปีงบประมาณ 2563
3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4
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16 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 11 กันยายน พ.ศ. 2563 โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Training Program of
Nurse Aide) ประจำปี พ.ศ. 2563 (รุ่นที่2)
13 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 11 กันยายน พ.ศ. 2563 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (Program of Nursing Specialty in Gerontological Nurse Practitioner)
ปีงบประมาณ 2562
27 กันยายน พ.ศ. 2562 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 10 มกราคม พ.ศ. 2563 โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Training Program
of Nurse Aide)
22 เมษายน พ.ศ. 2562 - 19 เมษายน พ.ศ. 2563 โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(การดูแลผู้สูงอายุ) Certificate Program for Practical Nursing (Care for Older People)
11 มีนาคม พ.ศ. 2562 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3
5) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ธันวาคม พ.ศ. 2562โครงการทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562กิจกรรมวันวิสาขบูชา
9 เมษายน พ.ศ. 2562กิจกรรมวันสงกรานต์
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561กิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์ การก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
และการพัฒนาสู่การเป็นคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
13 กันยายน พ.ศ. 2561กิจกรรมวันมุฑิตาจิต
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย/ดนตรีสากล/งานศิลปวัฒนธรรม
26 กันยายน พ.ศ. 2560กิจกรรมวันมุฑิตาจิต
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย/ดนตรีสากล/งานศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดนิทรรศการโดยประชาชน มีส่วนร่วม
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559กิจกรรมที่มีการบูรณาการ การทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และวัฒนธรรมองค์กรกับการเรียนการสอน
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6) ความเชี่ยวชาญ
การดูแลญาติผู้ป่วยวิกฤต
ความรอบรู้ทางสุขภาพ

7) ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
อาจารย์
อาจารย์
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2553
หออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
8) ประสบการณ์ในการสอน
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษา 1
๒๐๒๔๒๐๕ เภสัชวิทยา
๒๐๒๕๒๐๒ การประเมินภาวะสุขภาพ
๒๐๒๕๔๒๘ การพยาบาลผู้สูงอายุและการดูแลแบบประคับประคอง
๒๐๒๖๔๓๐ ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุและการดูแลแบบประคับประคอง
ภาคการศึกษา 2
๒๐๒๖๔๓๐ ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุและการดูแลแบบประคับประคอง
9) รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร
พ.ศ. 2564
เพชรแห่งการุณย์
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