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K1 
ความรู้ ความ
ชำนาญเฉพาะ

ทาง 

K1-1 
• มีความรู้ที่เป็นแนวคิดเฉพาะ

ทางข้ันพ้ืนฐาน ในการทำงาน
บริการวิชาการ 

K1-2 
• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ประสบการณ์เพ่ือแก้ปัญหาทาง
ปฏิบัติหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ 

• มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางอันเกิดจากประสบการณ์
การทำงาน 

K1-3 
• มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ตน

เชี่ยวชาญและงานที่เก่ียวข้องอ่ืน 
ๆ ทั้งระบบ 

• เข้าใจโครงสร้างเชิงระบบของ
งานบริการวิชาการนั้น 

 K1-4 
• มีความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์

อันยาวนานหลากหลาย จน
สามารถทำนายทิศทางที่จะเกิด
ในวงการของตน 

• สามารถระบุสิ่งที่จะทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของงานบริการ
วิชาการในสาขาวิชาที่ตน
เชี่ยวชาญได้ 

K2 
ความรู้ด้าน

บริหารจัดการ
เชิงคุณภาพ 

K2-1 
• มีความรู้ในการวางแผนงาน 

จัดการ ติดตาม และทำงานของ
ตนจนบรรลุผลสำเร็จ 

K2-2 
• มีความรู้ในการจัดการงาน คน 

ทรัพยากร ในโครงการอย่างเป็น
ระบบ 

• มีความรู้ในเชิงบริบท ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ทำงานและ
นำไปใช้ในการทำโครงการ 

K2-3  
• ใช้ความรู้ประสบการณ์ เพ่ือ

บริหารจัดการระบบงานระดับ
องค์กร หรือ ระดับเครือข่ายงาน
ที่ต้องสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม 

K2-4 
• มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่

สามารถนำไปชี้แนะให้เกิดการ
เชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ ใน
สาขางานของตน ให้มีความ
เข้มแข็งในเชิงการบริหารจัดการ 
ตามบริบทการพัฒนาของ
ประเทศ หรือนานาชาติ 
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A1 

สร้างความรู้
ความเชี่ยวชาญ

จาก
ประสบการณ์ใน

การทำงาน 

A1-1 
• เห็นถึงความสัมพันธ์และความ

เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ
ของข้อมูลที่แตกต่างกัน 

• เขียนสะท้อนการเรียนรู้จากงาน
ที่ตนได้ทำ เพ่ือนำไปพัฒนาการ
ทำงานของตนเอง 

A1-2 
• สามารถตีความข้อมูลที่มาจาก

หลากหลายแหล่งให้เห็นถึง
รูปแบบหรือแนวโน้มต่าง ๆ 

• เผยแพร่ประสบการณ์ความ
ชำนาญของตนให้กับผู้ร่วมงาน 
หรือผู้เรียน 

A1-3 
• วิเคราะห์และเชื่อมโยงระบบงาน

ที่รับผิดชอบ และใช้ข้อมูลจาก
การติดตามงานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงาน 

• สร้างความรู้เชิงประสบการณ์ 
จากความเชี่ยวชาญ ในบริบท
การทำงานจริง 

• ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ
ของตนให้บุคคลทั่วไปในระดับ
องค์กร และเป็นพ่ีเลี้ยงพัฒนา
นักบริการวิชาการ 

A1-4 
• เก็บข้อมูลที่สำคัญของงาน

บริการวิชาการ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ รูปแบบ และ
แนวโน้มเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 

• สร้างนวัตกรรม หรือเสนอ
แนวคิด/นโยบาย ที่ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
หรือชี้นำทิศทางในสาขางาน 
และได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศ หรือนานาชาติ 

A2 
แก้ไขปัญหา

อย่างเป็นระบบ 

A2-1 
• ระบุประเด็นปัญหาหลักของงาน

และใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา
ได้ 

 A2-2 
• ระบุปัญหาและปัจจัยที่เก่ียวข้อง

อย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและ
เทคนิคที่หลากหลายในการ
แก้ไขปัญหาได้ 

A2-3 
• คาดการณ์ปัญหาและผลกระทบ ที่อาจจะเกิดจากแผนการทำงาน 

และประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือเทคนิคขั้นสูงต่าง ๆ เพ่ือเปลี่ยนปัญหา
ให้เป็นโอกาส 

A3 
บริหารจัดการสู่

คูณภาพ 

A3-1 
• จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และใช้ทรัพยากร ที่มีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

A3-2 
• วางแผนงานอย่างเป็นระบบ 

จัดสรรและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล สอดคล้องตาม
เป้าหมาย 

• กำหนดเป้าหมายงานได้
เหมาะสมกับสมรรถนะของทีม 

A3-3 
• สร้างกลยุทธ์ในการแสวงหา จัดสรรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่

ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
• คาดการณ์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เห็นตลาด/ความต้องการของผู้รับบริการ

ของงานที่ตนเชี่ยวชาญ 
• คาดการณ์ความต้องการใหม่ เห็นแนวโน้มตลาดของงานบริการ

วิชาการท่ีตนเชี่ยวชาญ 
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และเป็นที่ต้องการของตลาด/
กลุ่มผู้รับบริการ 

A4 

สร้างผลงานที่มี
คุณูปการ 

(a:ผู้รับบริการ
หรือสังคม
ภายนอก) 

A4(a)-1 
• สร้างผลงานจากความรู้ความ

ชำนาญของตนอย่างมีคุณภาพ
จนได้รับการยอมรับจาก
ผู้รับบริการ 

A4(a)-2 
• สร้างผลงานมีคุณภาพที่สื่อถึง

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ 
เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับใน
สาขาที่ตนเชี่ยวชาญ 

A4(a)-3 
• สร้างผลงานของตนอย่าง

ต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับ ได้รับ
ความเชื่อถือในประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญและเป็นที่รู้จักดี
ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สำคัญ 

A4(a)-4 
• สร้างผลงานที่ส่งผลกระทบเชิง

วิชาการและทำให้มีการพัฒนา
สาขางานที่ตนเชี่ยวชาญ เป็นที่
รู้จักในระดับภูมิภาค/ระดับชาติ 

สร้างผลงานที่มี
คุณูปการ 
(b:ภายใน 

มจธ.) 

A4(b)-1 
• ทำงานแก้ปัญหาด้วยความรู้

ความชำนาญของตน ผลลัพธ์มี
คุณภาพได้รับการยอมรับจาก
ผู้รับบริการในมหาวิทยาลัย 

A4(b)-2 
• สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน เป็นประโยชน์ในระดับ
หน่วยงานที่รับบริการ มีความรู้
ความชำนาญเป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

A4(b)-3 
• สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาเชิงระบบ หรือเชิง
โครงสร้างการทำงานร่วมกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ หรือกลุ่มงานที่
รับบริการ มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับ
มหาวิทยาลัย 

A4(b)-4 
• สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ใน

เชิงระบบและโครงสร้างการ
ทำงานภายในมหาวิทยาลัย และ
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับจากสังคมภายนอก 
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V1 
เป็นกัลยาณมิตร
ในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

V1-1 
• แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและอุทิศทุ่มเท มองหาทางออกเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
• เห็นคุณค่าของความรู้และประสบการณ์ของทุกคนที่ร่วมงานด้วย 
• แสดงออกถึงความพยายามในการเข้าใจการทำงานร่วมกับองค์กรอ่ืน 

V1-2 
• เป็นผู้นำในการเข้าใจองค์กรอ่ืน ๆ คิดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม/วงกว้าง 
• มีความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรที่ทำงานร่วมกัน และสร้างพันธมิตรใน

การทำงานร่วมกันระยะยาว 
• มีวิธีคิดในการทำงานเชิงขยายผล เพ่ือสร้างประโยชน์และผลกระทบ

ในวงกว้าง 

V2 
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

V2-1 
• แสดงออกถึงการแสวงหาความรู้ วิธีการทำงานใหม่ เพ่ือพัฒนาทักษะ

การทำงานของตน 
• ชักชวนให้เพื่อนร่วมงาน ร่วมการเรียนรู้จากงานที่ทำ 

V2-2 
• มีส่วนผลักดัน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผู้ที่มีส่วนร่วมในงานบริการ

วิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
• เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 

V3 
ดำรงตนใน
จริยธรรม
วิชาชีพ 

V3-1  
• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพขององค์กรตนเอง และของ

องค์กร/ชุมชน/หน่วยงานที่ตนทำงานร่วม 

V3-2 
• ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ และสนับสนุนให้มีกลไกท่ีส่งเสริมให้การทำงาน

เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพและวัฒนธรรมองค์กร 
กรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 


