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พ.ศ.2539                        
   

ผลงานทางวิชาการ   
งานวิจัย 
บทความวิจัยในวารสาร 

 
1. ภูมินทร์ นวลรัตนตระกูล และ อภิชาติ พลประเสริฐ (2564). การพัฒนา

รายวิชาจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเชิงอนุรักษ์หลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต. วารสารศิลปการจัดการ. 5(3) กันยายน –ธันวาคม 2564, หน้า 

764-779. ฐานข้อมูล TCI 1 

2. สมพงษ์ เลิศวิมลเกษม และ อภิชาติ พลประเสริฐ. (2564) การพัฒนา

กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการระหว่างทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงแบบสตรีท 

เพ่ือส่งเสริมการรับรู้ทางสุนทรียภาพในกลุ่มคนวัยท างาน. วารสารศิลปกรรม

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 25(2)  ฐานข้อมูล TCI 2 

3. ณัฐกาญจน์ จันทน์เนื้อไม้ และ อภิชาติ พลประเสริฐ  (2562) การพัฒนาชุด

กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเห็นคุณค่าศิลปะล้านนา. Veridian E-

Journal. 12 (5), 322 – 359.  ฐานข้อมูล TCI 1 

4. ประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล อภิชาติ พลประเสริฐ  และ วีระเทพ ปทุมเจริญ

วัฒนา (2562) การพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษาโดยใช้สถานที่เป็นฐานเพ่ือสร้าง
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นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรมชุมชนชานเมือง. Veridian E-Journal. 12 (4), 1 – 

18. ฐานข้อมูล TCI 1 

5. ปทุมมา บ าเพ็ญทาน อภิชาติ พลประเสริฐ และ ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 

(2561). การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการคิดอย่างมี

วิจารณญาณในการเรียนรู้ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยของไทยในพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ. Veridian E-Journal. 11 (1), 1839 – 1853. ฐานข้อมูล TCI 1 

6. อภิชาติ พลประเสริฐ และ สริตา เจือศรีกุล. (2561). ผลการจัดกิจกรรม

ศิลปะเพ่ือชุมชนในมหกรรมรองเมือง เรืองยิ้ม. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 22(1), 86-98. ฐานข้อมูล TCI 1 

7. สริตา เจือศรีกุล อภิชาติ พลประเสริฐ และ ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2561) 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพ่ือส่งเสริมจิตส านึกในการอยู่ร่วมกัน ใน
บริบทการเรียนรวมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ. วารสารครุ
ศาสตร์. 46 (4) ตุลาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 419-438 ฐานข้อมูล TCI 1 

 
รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

1. อภิชาติ พลประเสริฐ และปทุมมา บ าเพ็ญทาน. (2563) การประเมิน
กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในโครงการ "กล้า
ใหม่...ใฝ่รู้" ปีท่ี 14 การแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ ระดับ
ประถมศึกษา.  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 
บทความวิจัยใน Monograph, Book Series 

ไม่มี 
 

บทความทางวิชาการ (Review  Article) 
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1. ณชนก หล่อสมบูรณ์ และอภิชาติ พลประเสริฐ. (2563). “ศิลปะเพ่ือจูง
ใจการเรียนรู้ของเด็ก”. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ. 24 (1) มกราคม-มิถุนายน 2563 หน้า 97-108. 

 
ต ารา 

ไม่มี 
หนังสือ 

ไม่มี 
 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  (ตามนิยามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

1. โครงการศิลปะชุมชนในรูปแบบ Online  “Luck Nakhon Sawan” 25 
เมษายน - 28 พฤษภาคม 2565 

2.  กิจกรรมศิลปศึกษาพัฒนาพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชน มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก 
(มพด.) ภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะเด็กชุมชนเมือง (รองเมือง 
เรืองยิ้ม), 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
3. โครงการ “Play Day วันเล่นสนุก เล่นเปลี่ยนโลก” ร่วมกับมูลนิธิเพ่ือการ

พัฒนาเด็ก (มพด.) ณ ศูนย์การค้า  MBK 20-22 ก.ย. 2562 

                  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ตามนิยามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

1.Apichart Pholprasert. Art Exhibition.  16th International Art Festival 

and Art Workshop in Thailand. Rajamangala University of Technology 

Rattanakosin, Poh Chang Campus, coordinating with Thai Art Council 

United States of America. March 31st - April 3rd 2022  

2.อภิชาติ พลประเสริฐ. การแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการ  พืชพรรณ

ธัญญาหารจังหวัดนครนายก, ณ หอศิลป์จังหวัดนครนายก, 2563 
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3. อภิชาติ พลประเสริฐ. การแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการ  Print in Phang 

Nga, ณ หอศิลป์กรุงไทย, 2562 

 

 

 
*กรณีไม่มีบทความวิชาการ ต ารา หนังสือ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน  ให้ระบุว่า   ไม่มี  


