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ผลงานวิชาการ  
 
ล าดับ บทความ ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์ เช่น TCI 

1 บทความ
วิจัย 

Grande, R. A. N., Berdida, D. J. E., Susanto, T., 
Khan, A., Waelveerakup, W., & Saad, Z. (2022). 
Nursing competency inventory and professional 
competence of graduating students in six Asian 
countries: A cross-sectional study. Nurse 
Education Today, 105470.  

Scopus, Q1 
ScienceDirect 

Nurse Education Today 
2022 

2 บทความ
วิจัย 

Waelveerakup, W., Aeamlaor. S., Manalo, R. J. C., 
Pheungsakul, J., Phonudom, P., Yodyai, S., & 
Chaiyo, S. (2022). Social support needs of the 
older persons during the second waves of 
COVID-19 pandemic in semi-rural Thailand. 
Interdisciplinary Research Review, 18(2), pp.8-13.  

ACI, TCI1 
Interdisciplinary 
Research Review 

2022 

3 บทความ
วิจัย 

วันเพ็ญ แวววีรคุปต์, พราวตา อินธิวงษ์, เหมือนฝัน พิมพ์
สุวรรณ์, อสมาภรณ์ อินทสิน, ณัฐชา ฤทธิ์ชรัดพันธุ์ พิมพา 
หล าศิริ,  ธนาภรณ์ ศรีบุญเรือง,  ปทุมพร น้อยชาลี, นภ
สร เศรษฐีภูมิ. (2564). ประสิทธิผลของการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) ต่อความรอบรู้เกี่ยวกับโรค

Proceeding 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2564 
 



ล าดับ บทความ ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์ เช่น TCI 
ความดันโลหิตสูงและการควบคุมโรคของผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมโรคไม่ได้. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 New Normal in Emergency 
and Trauma Care: Challenges in the 21st 
Century, ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2564. ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. จ.สงขลา. หน้า 125-139. 

4 บทความ
วิจัย 

วันเพ็ญ แวววีรคุปต์, ชลอ เสอืบางพระ, เกณิกา จงชัยภัค, 
สุมาตตา ไชยโย,  สิรินารถ ยอดใหญ่, ปวีณา ผลอุดม, จิ
ระดา พ่ึงสกุล. (2564). ความรอบรู้เรื่องโรคโควิด-19 ของ
ผู้สูงอายุในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัด
นครปฐม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 New Normal in Emergency and Trauma 
Care: Challenges in the 21st Century, ระหว่างวันที่ 
8-9 มีนาคม 2564. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. จ.
สงขลา. หน้า 110-124. 

Proceeding 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2564 

5 บทความ
วิชาการ 

Waelveerakup, W., Pasuwan, D., & Manalo, R. J. 
C. (2021). Community–based teaching and 
learning management as the foster family in 
Thailand: PLESS+ OSCE Model. Interdisciplinary 
Research Review, 16(6), pp.53-58.  

ACI, TCI1 
Interdisciplinary 
Research Review  

2021 
 

6 บทความ
วิจัย 

วันเพ็ญ แวววีรคุปต์, วนัสชพร ศรีสาร, ภรเจริญ แสนเสน
ยา, อารยา บุญรอด, บุญพิทักษ์ แก้วพิจิตร, แหม่ม ปลิด
ดอก, บุษกร จันทะหลุย, & อารีญา หงษ์ด าเนิน. (2563). 
ประสิทธผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านและนวัตกรรม QR 
(CODE ) พาถึงบ้าน ต่อการลดลงของระดับสารเคมก าจัด
ศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตตกคางในเลือดของ
เกษตรกร. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ วีนที่ 25 กันยายน 
พ.ศ. 2563, หน้า 151-159. 

Proceeding 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี 
2563 

7 บทความ
วิจัย 

วันเพ็ญ แวววีรคุปต์, มาลินี จ าเนียร, ศุภธิดา จันทร์บุรี, จุฑา
ทิพย์ เทพสุวรรณ์, ณฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล & นงนุช 
เชาวน์ศิลป์. (2563). การประเมินผลโครงการวิจิยจัวหวัด
นครปฐมปลอดบุหรี่: กรณเยาวชนในสถานศึกษา. วารสาร
การพยาบาลและสุขภาพ. 14(2), หน้า 101-114.  

TCI 2 
วารสารการพยาบาล 

และสุขภาพ 
2563 

8 บทความ
วิจัย 

Waelveerakup, W. & Suksaphonlarte, P. (2020). 
Using reflective teaching to create cohesion 
between the discipline and practice of 

International 
Monograph 

2020 



ล าดับ บทความ ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์ เช่น TCI 
community nursing. In Laws, K. Harbon, L., & 
Wescombe, C. (Eds). DEPISA and Professional 
Learning in the 21st Century (DEPISA Monograph 
no.6), pp.52-56. 

9 บทความ
วิจัย 

Waelveerakup, W. (2019). Effects of basic life 
support training program on knowledge, 
perceived self-efficacy, and basic life support 
performance of village health volunteers. 
Journal of Thai Interdisciplinary Research. 14(5), 
pp.25-30. 

TCI 2 (2019), ACI 
Journal of Thai 
Interdisciplinary 

Research 
2019 

10 บทความ
วิจัย 

Waelveerakup W, Lapvongwatana P, Leelacharas 
S, Davison J. Factors Predicting Stroke Pre-
hospital Delay Behavior Intention among People 
with High Risk of Stroke. (2019). Pacific Rim 
International Journal of Nursing Research. 23(3): 
pp.271-84.  

Scopus, Q4 
Pacific Rim International 

Journal of Nursing 
Research 

2019 

11 บทความ
วิจัย 

Waelveerakup, W.,  Jumnain, M., &  
Suksatapornlerte, P. (2018). Factors related to 
initiation of cigarette smoking behavior among 
secondary school student in Nakhon Pathom 
Province. Journal of Thai Interdisciplinary 
Research. 13(3), pp.16-21.  

TCI 1 (2018), ACI 
Journal of Thai 
Interdisciplinary 

2018 

12 บทความ
วิจัย 

Waelveerakup, W. (2018). Small group teaching 
for Nursing Students. In Laws, K. Harbon, L., & 
Wescombe, C. (Eds). Supporting professional 
learning in Southeast  Asian university through 
DEPISA. Pranakhon Rajabhat University, Thailand 
for DEPISA. (DEPISA Monograph no.5), pp.78-82.  

International 
Monograph 

2018 

14 บทความ
วิจัย 

วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ ณัชชา ตลับเพชร และ สุมลรัตน์ 
พงษ์ขวัญ.  (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองก่อนถึง โรงพยาบาลของเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ
ระดับทุติยภูมิ จังหวัดนครปฐม. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 
จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561. pp.11-21. 

Proceeding 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2561 
 



ล าดับ บทความ ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์ เช่น TCI 
14 บทความ

วิจัย 
วันเพ็ญ แวววีรคุปต์  จุฑารัตน์ผู้พิทักษ์กุล และ มาลินี 
จ าเนียร. (2561). ผลของโปรแกรมการสอนที่ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ต่อความเชื่อมั่นใน
สมรรถนะแห่งตนและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน
ของครูในโรงเรียนจังหวัดนครปฐม. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 
จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561. pp.33-45. 

Proceeding 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2561 
 

15 บทความ
วิจัย 

Waelveerakup, W. (2014). The quality of life of 
flood survivors in Thailand, Nakhon Pathom   
Rajabhat University. Australasia Emergency 
Nursing Journal. 17(1), pp.19-22.  

PubMed 
Australasia Emergency 

Nursing Journal 
2014 

16 บทความ
วิจัย 

เกศินี  จุฑาวิจิต  วันเพ็ญ  แวววีรคุปต์  กรวรรณ  สุวรรณ
สาร และ นิภาพรรณ  เจนสันติกุล. (2557). ผู้สูงอายุและ
สัมพันธภาพกับครอบครัว: ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม
ไทย. วารสารรามค าแหง  ฉบับมนุษยศาสตร์.  33(1), 
หน้า 111-142.  

TCI 2 
วารสารรามค าแหง   
ฉบับมนุษยศาสตร์ 

2557 

17 บทความ
วิจัย 

Waelveerakup, W. (2013). Health promotion 
awareness through empowerment: 
Nakhon  Pathom Rajabhat Nursing Students. 
In Laws, K., Herbon, L. & Wescombe, 
C.(Editors). Supporting professional development 
with learning through action projects research 
from Australia &   Southeast Asia. Monograph 
number two. Australia: University of Sydney. pp. 
161-172.  

International 
Monograph 

2013 

18 บทความ
วิจัย 

Waelveerakup, W., Thumapiroj, T. (2012). The 
role of caregivers of older and chronically 
ill flood survivors:  The shelter for flood 
victims, Nakhon Pathom Rajabhat 
University. The 2012 international conference, 
trends in emergency, trauma, and disaster 
nursing: using evidence to guide decision-making 
and improve nursing care, 2012. Bangkok 
Hospital Phuket,   Thailand. April, 2012, pp.25-27 
(Oral Presentation)  and the article was 
published in the Proceeding of the Third Nakhon 

Proceeding 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
2012 



ล าดับ บทความ ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์ เช่น TCI 
Pathom Rajabhat International Conference. 
Thailand. [in Thai] 

19 บทความ
วิจัย 

Waelveerakup, W., Thumapiroj, T., Suwannasarn, 
K. (2012). Related factors and relationship 
between students in secondary school and 
elders in their families.  Journal of Thai 
Gerontology and Geriatric Medicine, 13(3), pp.11-
26. [in Thai] 

TCI 2 
Journal of Thai 

Gerontology and 
Geriatric Medicine 

2012 

20 บทความ
วิจัย 

Waelveerakup, W. (2010). A relationship 
between nutritional status and blood 
pressure level   of Nakhon Pathom 
Rajabhat Student. Proceeding of the first 
Western Rajabhat 
International   Conference.  Mooban 
Chombueng Rajabhat University, Ratchaburi 
Province, during May, 2010, pp.13- 14. [in Thai] 

Proceedings 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง 
2010 

21 บทความ
วิจัย 

 Waelveerakup, W., Suwannasarn, K. 
(2010). A  Relationship between controlling 
overweigh behavior and nutritional status of 
Western Rajabhat Student. Proceeding of the 
Second   Nakhon Pathom Rajabhat International 
Conference. Nakhon Pathom Rajabhat University, 
Nakhon   Pathom Province, during July, 2010, 
pp.15-17. [in Thai] 

Proceedings 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
2010 

22 บทความ
วิชาการ 

วันเพ็ญ แวววีรคุปต์. ไข้เลือดออกภัยมืดใกล้ตัว. (2550). 
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 13(3), pp.172-179. 

TCI 1 
วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน 2550 
23 บทความ

วิชาการ 
Waelveerakup, W. (2004). Health promotion 
strategies in workplace. Thai Public Health 
Nursing Journal, 18(1), pp.79-87. [in Thai] 

TCI 2 
Thai Public Health 

Nursing Journal 
24 บทความ

วิจัย 
Waelveerakup, W., Haemathon, J., Siengsanou, J., 
& Kalumpakorn, S. (2004). Application of the self-
efficacy theory on stress reduction behaviors of 
teachers under the office of the Private 
Education Commission in Nakhon Pathom 
Province. Christian University Journal, 2004, 
10(1), pp.56-67. [in Thai] 

TCI 1 
วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน 
2004 



หนังสือพ็อกเก็ตบุคที่พิมพ์โดยส านักพิมพ์ 

อารยา ชูผกา สกุณา ฉันทดิลก ณาตยา แวววีรคุปต์ วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ ฐิตินบ โกมลนิมิ  จุรีรัตน์ ผลดี ชฎา
ภรณ์ จิตติชัย และพรรณทิพา บวรกีรติขจร.(2548). คิดนอกกรอบ. กรุงเทพฯ: ส. พิจิตรการพิมพ์ จ ากัด. 

วณี ปิ่นประทีป ขนิษฐา นันทบุตร สมเกียรติ จันทรสีมา วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ กาญจนา วิเศษ และ อ้อมจันทร์ 
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