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ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 
 สืบสาย แสงวชิระภิบาล, กิติศักดิ์ เยาวนานนท์. (2565). การออกแบบภายในพ้ืนที่สร้างสรรค์การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่21 กรณีศึกษา: สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ,วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565) 
 สืบสาย แสงวชิระภิบาล. (2561). การออกแบบเชิงสร้างสรรค  : กรณีศึกษา ผลงานการออกแบบ
ศิลปินร่วมสมัย วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2018) : กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
 น าเสนอผลงานวิจัย โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และ นานาชาติ (2556) เรื่อง 
“การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 



 The 3  nd National and International Graduate Study Conference 2 0 1 3  “ Creative 
Education”Sillpakorn University, Bangkok Thailand. 9 - 10 May 2013 
 น าเสนอผลงานวิจัย จัดแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ พ.ศ.2556 “Co - Core International Art 
and Design Critiques 12” Sillpakorn University, Thailand. 3 - 7 November 2013 
 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ร่วมแสดงผลงานภาพถ่าย “Cultural Living” นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบ (ระดับ
นานาชาติ) “International art & design Exhibition Bunditpattnasilpa Institute , 2020” Naral Palace, 
Lop Buri Province, Thailand 14 - 23 February 2020  

ร่วมแสดงผลงานภาพเขียน “King of Kings” นิทรรศการศิลปะ น้อมน าแนวพระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการ พืชพรรณ ธัญญาหาร 
จังหวัดนครนายก” ครั้งที่1 ประจ าปี 2563 ณ หอศิลป์จังหวัดนครนายก จัดขึ้นใน วันที่ 3 สิงหาคม - 
30 ตุลาคม 2563 ร่วมกับศิลปินและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ  

ร่วมแสดงผลงานภาพถ่าย“Blue Church, Pak Nam Khaem Nu” นิทรรศการภาพถ่าย โครงการ 
3 Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
จัดขึ้นใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 ร่วมกับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยต่างๆ 

ร่วมแสดงผลงานภาพถ่าย “ช่างไทย สไตล์จีน” นิทรรศการการถ่ายภาพถ่ายนานาชาติ OBOR : 
ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายไหม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) จัดขึ้นใน 
วันที่ 24 - 29 เมษายน 2561  

ร่วมแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ “Share Chair Thailand 2018” นิทรรศการ  
งูกินหาง “ ศมสู่ ” เป็นผลงานคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากหลายมหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ศิลปกรรม
แห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดขึ้นใน วันที่ 16 มีนาคม - 6 เมษายน 2561  
ณ หอนิทรรศการ G23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ร่วมแสดงผลงานศิลปะสื่อผสม “Aunty toak,s chair” นิทรรศการผลงานศิลป์ ปี 60 ผลงาน
คณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ จัดขึ้นใน จัดขึ้นใน 
วันที่ 3 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2561  

ร่วมแสดงผลงานภาพเขียน “พระอัจฉริยภาพ ทั้ง 9” นิทรรศการผลงานศิลป์ ครั้งที่ 10 ปี 2559 
ผลงานคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ หอศิลป์จามจุรี จัดขึ้นในวันที่ 20 
เมษายน - 10 พฤษภาคม 2560  

ร่วมแสดงผลงานภาพถ่าย “ชาวบ้านริมน้ าจันทบูร” นิทรรศการภาพถ่าย RPST YOURS & BIG 
CAMERAครั้งที่ 4 ประจ าปี 2559 โครงการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จัดขึ้นใน วันที่  1 - 26 กุมภาพันธ์  2560  
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  



ร่วมแสดงผลงานศิลปะสื่อผสม “The main line trap” นิทรรศการผลงานศิลป์ ครั้งที่ 9 ปี 2558 
ผลงานคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดขึ้นใน วันที่ 8 - 30 มิถุนายน 2559 ณ 
หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์  

ร่วมแสดงผลงาน Model Installation “ศูนย์ต้นกล้าเด็กก่อนวัยเรียน” นิทรรศการทัศนศิลป์
ครบรอบ 83 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ จัดขึ้นใน วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 31 มกราคม 2557 ณ 
หอนิทรรศการ G23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
  น าเสนอบทความวิชาการ : ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2559 
เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในหัวข้อ “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อ ผู้เรียน
ด้านการออกแบบ โดยใช้รูปแบบการสอนที่แตกต่าง กรณีศึกษา : นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ ตกแต่ง
ภายใน” 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง Auditorium ชั้น14 อาคาร 40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

น าเสนอผลงานทางวิชาการ จัดแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Beijing 
Normal University , China. 13 - 17 May 2013  

น าเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2555 “TIME IN ART”  
Contemporary Art Exhibition 40th Anniversary Graduate School, Sillpakorn University, Bangkok 
Thailand. 1 - 9 September 2012    
 
 
 
 
 


