
หลกัเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
ด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
(สาขาศิลปะการแสดง สาขาดุริยางคศิลป์

สาขาทศันศิลป์  สาขาออกแบบ)



ผูช่้วยศาสตราจารย์

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งวชิาการด้วยผลงานสร้างสรรค์
ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  (โดยวธีิปกติ)

ผลงานสร้างสรรค ์อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง           
ซ่ึงมีคุณภาพระดบั B และตอ้งไดรั้บ

การเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ

ผูข้อตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกั                   
และมีส่วนร่วมในผลงาน                                 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70     



รองศาสตราจารย์

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งวชิาการด้วยผลงานสร้างสรรค์
ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  (โดยวธีิปกติ)

ผลงานสร้างสรรค ์อยา่งนอ้ย 3 เร่ือง ซ่ึงมี            
. คุณภาพระดบั A อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง และ     
. คุณภาพระดบั B  อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง          
ซ่ึงตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
นานาชาติ  อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง

ผูข้อตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกั                   
และมีส่วนร่วมในผลงาน                                 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80



ศาสตราจารย์

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งวชิาการด้วยผลงานสร้างสรรค์
ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  (โดยวธีิปกติ)

ผลงานสร้างสรรค ์อยา่งนอ้ย 5 เร่ือง ซ่ึงมี            
. คุณภาพระดบั A+ อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง และ     
. คุณภาพระดบั A อยา่งนอ้ย 3 เร่ือง ซ่ึงตอ้ง
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

ผูข้อตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกั                   
และมีส่วนร่วมในผลงาน                                 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90



ผูช่้วยศาสตราจารย์

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งวชิาการด้วยผลงานสร้างสรรค์
ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (โดยวธีิพเิศษ) 

ผลงานสร้างสรรค ์อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง           
ซ่ึงมีคุณภาพระดบั A และตอ้งไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ

ผูข้อตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกั                   
และมีส่วนร่วมในผลงาน                                 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70     



รองศาสตราจารย์

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งวชิาการด้วยผลงานสร้างสรรค์
ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (โดยวธีิพเิศษ) 

ผลงานสร้างสรรค ์อยา่งนอ้ย 3 เร่ือง ซ่ึงมี            
. คุณภาพระดบั A+ อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง และ     
. คุณภาพระดบั A อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง
ซ่ึงตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
นานาชาติ  อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง 

ผูข้อตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกั                  
และมีส่วนร่วมในผลงาน                                 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80



ศาสตราจารย์

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งวชิาการด้วยผลงานสร้างสรรค์
ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (โดยวธีิพเิศษ) 

ผลงานสร้างสรรค ์อยา่งนอ้ย 5 เร่ือง ซ่ึงมี            
. คุณภาพระดบั A+ และตอ้งไดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบันานาชาติ

ผูข้อตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกั                   
และมีส่วนร่วมในผลงาน                                 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90



ตารางเปรียบเทียบการเสนอขอวธีิปกติกบัวธีิพเิศษ

ต าแหน่ง

ผศ.

รศ.

ศ.

วธีิปกติ
จ านวน/เร่ือง

2

3

5

วธีิพเิศษ
จ านวน/เร่ือง

2

3

5

ส่วนร่วม
ร้อยละ

70

80

90

ระดบัคุณภาพ (วธีิปกติ)

คุณภาพระดบั B

คุณภาพระดบั A อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง และ 
คุณภาพระดบั Bอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

คุณภาพระดบั A+ อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง และ                
คุณภาพระดบั A  อยา่งนอ้ย 3 เร่ือง

ระดบัคุณภาพ (วธีิพิเศษ)

คุณภาพระดบั A

คุณภาพระดบั A+อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง และ
คุณภาพระดบั A อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

คุณภาพระดบั A+ อยา่งนอ้ย 5 เร่ือง



ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ ท่ีแสดงให้ เ ห็นถึง             
คุณค่าทางสุนทรียะ ศิลปะ โดยผลงานดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการสร้างสรรคข์องเจา้ของผลงาน และตอ้งอธิบายได้
ว่ามีแนวคิดจากปรัชญา จริยธรรม สุนทรียภาพ   ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง
คุณค่าของความจริง  ความดี  ความงาม  พร้อมค าอธิบาย  อนักอปรดว้ย
หลกัวิชาท่ีเอ้ือต่อการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความหมายและคุณค่า
ของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรคด์า้นวรรณกรรม ดา้นศิลปะการแสดง 
ดา้นดนตรี ดา้นสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม
ภาพพิมพ ์และศิลปะดา้นอ่ืนๆ

ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

ค านิยาม



งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ท่ีอธิบายหลกัการ หลักวิชา 
และ/หรือ ความคิดเชิงทฤษฏี รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิค
ในการสร้างงาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นองค์ความรู้
ในการพัฒนาต่อยอดผลงาน การน า เสนอองค์ความ รู้ใหม่                           
ท่ีมีคุณค่าต่อการพัฒนาสาขาวิชาชีพและการศึกษา ตลอดจน
การแสดง คุณค่าของผลงาน ท่ี เ อ้ื อให้ เ กิ ดการ ตีความและ
การประเมินคุณค่าในหมู่ของผูรั้บงาน

ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

รูปแบบ



ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

การเผยแพร่

เผยแพร่สู่สาธารณชนไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน

ผา่นการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุมาจากหลากหลายสถาบนั



ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

การเผยแพร่
(ต่อ)

ผา่นการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุหลากหลายสถาบนั (ต่อ)

ผศ.     ผูท้รงคุณวฒิุไม่นอ้ยกวา่ 3 คน
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียง

รศ.     ผูท้รงคุณวฒิุไม่นอ้ยกวา่ 5 คน
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 5 เสียง



ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

ผา่นการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุหลากหลายสถาบนั (ต่อ)

****ผู้ทรงคุณวุฒฯิ (peer reviewer)  ต้องมิได้สังกดัเดยีวกนักบั
ผู้ขอจ านวนไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง ***

การเผยแพร่
(ต่อ)

ศ . ผูท้รงคุณวฒิุไม่นอ้ยกวา่ 5 คน
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 4 ใน 5 เสียง



ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

การเผยแพร่
(ต่อ)

วธีิการเผยแพร่

1.วรรณกรรมตน้แบบหรือผลงานสร้างสรรคต์น้แบบ และ
เอกสารประกอบตอ้งพิมพเ์ผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์

2.การจดันิทรรศการ การจดัแสดง  การแสดงสาธารณะ การบนัทึกภาพ 
การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ หรือการแสดงผ่าน
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์



ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

การเผยแพร่
(ต่อ)

วธีิการเผยแพร่

3.  การเผยแพร่ท่ีเกิดจากการใชง้านจริงในระดบัชุมชนหรือสงัคม                      
ท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ ตลอดจนการเผยแพร่ท่ี
เกิดจากการไดรั้บเชิญไปบรรยาย  หรือ ในการประชุมวชิาการงานศิลป์ 
หรือวชิาชีพในต่างประเทศ ส าหรับสาขาดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบา้น 
การแสดงดนตรีในกิจกรรมท่ีจดัโดยองคก์รระดบัประเทศ  ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในวงวชิาชีพของสาขาวชิานั้นๆ ของประเทศไทย  ท่ีมีลกัษณะ
ขอบเขตการด าเนินงานในระดบันานาชาติ/อาเซียน เช่น มหกรรม
ศิลปวฒันธรรม ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย งานแสดงผลงาน
สร้างสรรคท์างดนตรี 



ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

การเผยแพร่

หมายเหตุ

สถานท่ีน าเสนอผลงานสร้างสรรค ์ ตอ้งเป็นท่ียอมรับ
ในวงการวิชาชีพนั้นๆ และตอ้งด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
โดยเป็นเวทีแสดงผลงานอยา่งต่อเน่ืองมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

คุณสมบติัของผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเป็น peer reviewer
ผูท้รงคุณวฒิุภายใน หมายถึง ผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาใกลเ้คียง ซ่ึงปัจจุบนัมีสถานภาพเป็นบุคลากรประจ า
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก หมายถึง ผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาใกลเ้คียง โดยตอ้งเป็นบุคคลท่ีมิใช่บุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษา
ท่ีผูข้อสงักดัและไม่ไดอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาของสถาบนัอุดมศึกษานั้น 



ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

ลกัษณะ
คุณภาพ

ระดบั B : เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพทางศิลปะ โดยสามารถอธิบาย             
.  หลกัการ แนวคิด กระบวนการ เทคนิค รวมถึงวิเคราะห์               
. สงัเคราะห์ และสรุปผล เพ่ือส่ือความใหก้บัผูรั้บไดเ้ป็นอยา่งดี   
. ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ทางวชิาการดา้นงาน               
.      สร้างสรรคแ์ละการศึกษาของศิลปะแขนงนั้นๆ และ                   
. ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคล
.   หรือองคก์ร หรือน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ หรือไดรั้บ

การจดสิทธิบตัรและมีการน าไปใชอ้า้งอิงในผลงานอ่ืน ๆ 



ลกัษณะ
คุณภาพ

ระดบั A : ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัระดบั B และตอ้งเป็นตวัอยา่งอนัดี
. ท่ียงัประโยชนเ์ด่นชดั ต่อวิชาการดา้นงานสร้างสรรค ์                   
. และการศึกษาแขนงนั้นๆ

๑.เป็นผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอผล       
. เป็นความรู้ใหม่ท่ีลึกซ้ึงกวา่งานเดิมท่ีเคยมีผูศึ้กษา หรือ                 
. สร้างสรรคม์าแลว้ 

๒. เป็นประโยชนด์า้นวิชาการอยา่งกวา้งขวาง และ
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคล องคก์ร       
ชุมชน หรือสงัคม หรือสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่ง 
แพร่หลาย หรือไดรั้บการจดสิทธิบตัรและมีหลกัฐานการ
น าสิทธิบตัรไปใชห้รือประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวาง 
เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ 



ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

ลกัษณะ
คุณภาพ

ระดบั A+ : ใชเ้กณฑเ์ดียวกบั ระดบั A และตอ้งเป็นงานท่ีสร้างองคค์วามรู้ใหม่   
. หรือน าเสนอส่ิงใหม่ในดา้นการสร้างสรรคสุ์นทรียะ ศิลปะ

๑. เป็นงานบุกเบิกท่ีมีคุณค่ายิง่ มีการวิเคราะห์ สงัเคราะห์
.        อยา่งลึกซ้ึง จนท าใหเ้กิดการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ท าใหเ้กิด             
.    ความกา้วหนา้ เกิดการใชป้ระโยชนใ์นแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ      
. ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสงัคม 

๒. เป็นท่ียอมรับและไดรั้บการอา้งอิงถึงอยา่งกวา้งขวาง 
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งในระดบันานาชาติ



ค าอภิธานศพัท์
เพิ่มเติม

ตามมติท่ีประชุม
คร้ังท่ี 4/2564
วนัท่ี 3 ส.ค. 64

วรรณศิลป์และงานประพนัธ์  หมายถึง ผลงานหรือชุดของผลงาน      
ในการเรียบเรียงถอ้ยค า  และมีจุดมุ่งหมายท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่า      
ทางสุนทรียะ ปรัชญา จริยธรรม ในขณะเดียวกนัสามารถแสดงความรู้
ความสามารถ ความเช่ียวชาญทางการประพนัธ์วรรณกรรม (Literature) 
คือวรรณกรรมลายลกัษณ์ คือวรรณกรรมท่ีบนัทึกเป็นตวัหนงัสือและ
วรรณกรรมมุขปาฐะ อนัไดแ้ก่ วรรณกรรมท่ีเล่าดว้ยปากท่ีไดรั้บ       
การยกยอ่งวา่แต่งไดดี้ เรียกวา่ "วรรณคดี" ท่ีใหเ้ห็นถึงความสามารถ           
ในการสร้างสรรค ์ความกา้วหนา้ในเชิงวชิาการของผลงาน หรือ 
ความเป็นเลิศในการแสดงผลงานท่ีใชป้ระกอบการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ



(ปรับค ำนิยำม)

ค าอภิธานศพัท์
สาขาออกแบบ

หมายถึง  ผลงานหรือชุดของผลงานเก่ียวกบัศาสตร์การออกแบบ                            
ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา จริยธรรม และการน าไปใช ้
กล่าวคือกระบวนการสร้างผลงานท่ีมีการบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืนๆ 
ไดแ้ก่  การผสมผสานองคค์วามรู้ทางสุนทรียะ ศิลปะ เทคโนโลย ี
ภูมิปัญญา จินตนาการ ประสบการณ์ของผูส้ร้างผลงาน การวางแผน              
การแกปั้ญหา  ตามบริบทของสงัคมและเทคโนโลย ีโดยมีจุดมุ่งหมาย
ส าคญัเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และความยัง่ยนื
ของส่ิงแวดลอ้ม เช่น การออกแบบนิเทศศิลป์ หรือการออกแบบ           
เพื่อพฒันาธุรกิจการบริการสงัคมและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม เช่น
การออกแบบแบรนดเ์พ่ือธุรกิจ เป็นตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้               
ในเชิงวิชาการของผลงาน และความสามารถในการบูรณาการสร้างสรรค ์
ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคม ผูใ้ช ้หรือเจา้ของผลงานสาขาออกแบบ




