
สรปุสาระสําคญั
ประกาศมหาวทิยาลัยมหดิล

เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา การจา้ง และการสนับสนุน
อาจารยห์รอืนักวจัิยศกัยภาพสงู 

ฉบบัที ่1 พ.ศ. 2564 และฉบบัที ่2 พ.ศ. 2565

นําเสนอโครงการสมัมนาเครอืขา่ยการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(HR Network & HR Policy) คร ัง้ที ่1/2565
วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2565



คณะกรรมการบรหิารจดัการสนบัสนุนอาจารยห์รอืนกัวจิยัศกัยภาพสงู

กรรมการ และเลขานุการ

กรรมการ และผูช้ว่ยเลขานุการ

นักทรัพยากรบคุคล 
ผูช้ว่ยเลขานุการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ



อาํนาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารฯ

กําหนดและจัดสรรอตัรากําลังอาจารยห์รอืนักวจัิยศักยภาพสงูสําหรับสว่นงานภายใน 4 ปี01

พจิารณากลั่นกรองคณุสมบตั ิและคัดเลอืกอาจารยห์รอืนักวจัิยศักยภาพสงูตามทีส่ว่นงาน
เสนอ ตลอดจนขอ้ตกลงในการจา้งตา่ง ๆ เชน่ เงือ่นไขการปฏบิตังิาน เงนิเดอืน คา่ตอบแทน 
และสวัสดกิารตา่ง ๆ

02

ตดิตามการดําเนนิงานของผูท้ีไ่ดรั้บคัดเลอืก ประเมนิผลความสําเร็จ และสนับสนุน อํานวย
ความสะดวกใหผ้ลติผลงานวจัิยไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทัง้พจิารณาสิน้สดุการจา้ง03

รายงานผลการดําเนนิงานตอ่สภามหาวทิยาลัย04



ดงึดดูผูท้ ีม่ศีกัยภาพ

งานวจิยั/ประเด็นทีน่า่สนใจ
ในการพฒันาหรอื
สรา้งองคค์วามรู ้

คา่เป้าหมายของ
ยทุธศาสตรก์ารวจิยั

โครงการ Flagship 4.1 Global Talents Platform

Collaborate 
With 

Mu-talent

Vision : 1 ใน 100 มหาวทิยาลยัทีด่ที ีส่ดุของโลกในปี พ.ศ.2573 QS Ranking : 2019 2020 2021

380  314  252 

จํานวนผลงานวจิยัตพีมิพใ์นวารสาร Q1 2563 2564 2565 2566

- จํานวนผลงานวจัิยตพีมิพ ์(Publication) ที่
ตพีมิพใ์นวารสารทีอ่ยูใ่น Q1 (เรือ่ง) 1,350 2,400 2,550 2,800

- รอ้ยละของจํานวนผลงานวจัิยทีต่พีมิพใ์น
วารสาร Q1 จากจํานวนผลงานวจัิยทีต่พีมิพ ์ 
ทัง้หมด (รอ้ยละ)

- 55 58 62

Mobilize Select Employ
1.มหาวทิยาลยักําหนด

คณุสมบตัใินการผลติ
งานวจัิยระดบันานาชาติ

2.สว่นงานใชเ้ครอืขา่ยตดิตอ่
ผูม้คีวามรูค้วามสามารถเขา้
มาร่วมงาน

การคดัเลอืกและ
กลัน่กรองโดยคณะ
กรรมการบรหิารฯ 
Global Talent

1. การจา้งทีย่ดืหยุน่
2. เงนิเดอืน/คา่ตอบแทน และ

เงนิประจําตําแหน่งวชิาการ
3. สวสัดกิารและสทิธิ

ประโยชนท์ีเ่หมาะสมทัง้
ชาวไทยและชาวตา่งชาติ



หนังสอื ตําราทางวชิาการทีต่พีมิพใ์นสํานักพมิพข์อง
มหาวทิยาลัยทีต่ดิอนัดับ 1 ใน 100 ของมหาวทิยาลัย
ระดับโลก ในปีทีต่พีมิพ์

คา่ H index (Lifetime H index หรอื 5-year H index)

จํานวนผลงานทีม่กีาร Citation (ไมนั่บรวม Self-cite)

มผีลงานวจิยัตพีมิพ ์(Publication) ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิดงันี้

01

02

03

04

คา่ Field-weighted citation

* ทัง้นี้ ผลงานวจัิยตามขอ้ 1-3 จะตอ้งสบืคน้ไดจ้ากฐานขอ้มลู Scopus

คณุสมบตัขิองอาจารยห์รอืนกัวจิยัศกัยภาพสงู



ระดบัการพจิารณาคณุสมบตัขิองอาจารยห์รอืนกัวจิยัศกัยภาพสงู

คณุสมบตัทิ ัว่ไป
Citation

(ไมน่บั
Self-cite)

Field-weighted 
citation 
(FWCI)

H index (Lifetime / 5-Year H index)

วทิยาศาสตร์
การแพทย/์

สขุภาพ
วทิยาศาสตร์
เทคโนโลยี

Level 3 : World Class
อาจารย ์นักวจัิย หรอืนักวชิาการทีม่ี
ชือ่เสยีงและไดรั้บการยอมรับระดบั
นานาชาตอิยา่งสงูมาก และมี
ผลงานวจัิยตพีมิพอ์ยา่งแพรห่ลาย

1. สําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญา
เอก หรอืเทยีบเทา่ขึน้ไปจาก
ตา่งประเทศ หรอืจาก
สถาบนัการศกึษาทีไ่ดรั้บการ
ยอมรับในระดบันานาชาติ

2. มเีครอืขา่ยและความสามารถ
ในการขอทนุระดบันานาชาต ิ
โดยพจิารณาจากผลงานการ
ขอทนุทีผ่า่นมายอ้นหลงั 3 ปี

3. มขีอ้ตกลงในการปฏบิตังิานใน
ประเทศไทยทีช่ดัเจน

ตัง้แต ่
5,000 ขึน้ไป

ผลงานตพีมิพ์
มคีา่ FWCI มากกวา่

1

70/30 35/20

Level 2 : Expert
อาจารย ์นักวจัิย หรอืนักวชิาการทีม่ี
ชือ่เสยีงและไดรั้บการยอมรับเป็น
อยา่งดรีะดบันานาชาต ิและมี
ผลงานวจัิยตพีมิพอ์ยา่งแพรห่ลาย

ไมน่อ้ยกวา่
4,000

แตไ่มถ่งึ
5,000

ผลงานตพีมิพ์
มคีา่ FWCI มากกวา่

1

50/20 25/10

Level 1 : Beginner
อาจารย ์นักวจัิย หรอืนักวชิาการทีม่ี
ผลงานวจัิยตพีมิพท์ีไ่ดรั้บการยอมรับ
ในระดบันานาชาตริะดบัเริม่ตน้

ไมน่อ้ยกวา่
3,000 

แตไ่มถ่งึ 
4,000

ผลงานตพีมิพ์
มคีา่ FWCI มากกวา่ 

1

30/10 15/5

*กรณีสว่นงานเสนอผูม้ผีลงานไมเ่ป็นไปตามคณุสมบัตดิังกลา่ว แตม่คีณุสมบัตพิเิศษอืน่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กส่ว่นงานและมหาวทิยาลัย ใหข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิาร
พจิารณาตัดสนิวา่จะรับหรอืไม่ และใหอ้ยูใ่นระดับใด

**กรณีปฏบิัตงิานครบระยะเวลา 4 ปีแลว้ มหาวทิยาลัยหรอืสว่นงานอาจพจิารณาจา้งบคุคลผูนั้น้ปฏบิัตงิานตอ่ไปอกีได ้ ตามทีจ่ะไดต้กลงกันใหมก่ับมหาวทิยาลัยหรอืสว่นงาน

ดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์วทิยาศาสตรส์ขุภาพ และวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี



ระดบัการพจิารณาคณุสมบตัขิองอาจารยห์รอืนกัวจิยัศกัยภาพสงู

*กรณีสว่นงานเสนอผูม้ผีลงานไมเ่ป็นไปตามคณุสมบัตดิังกลา่ว แตม่คีณุสมบัตพิเิศษอืน่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กส่ว่นงานและมหาวทิยาลัย ใหข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิาร
พจิารณาตัดสนิวา่จะรับหรอืไม่ และใหอ้ยูใ่นระดับใด

**กรณีปฏบิัตงิานครบระยะเวลา 4 ปีแลว้ มหาวทิยาลัยหรอืสว่นงานอาจพจิารณาจา้งบคุคลผูนั้น้ปฏบิัตงิานตอ่ไปอกีได ้ ตามทีจ่ะไดต้กลงกนัใหมก่ับมหาวทิยาลัยหรอืสว่นงาน
***ทัง้นี ้ในดา้นสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และศลิปะ กรณีเป็นอาจารย ์นักวจัิย หรอืนักวชิาการทีป่ฏบัิตงิานในมหาวทิยาลัยทีต่ดิอันดับ 1 ใน 100 ของโลก ใหข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิ       

ของคณะกรรมการบรหิารพจิารณาตัดสนิวา่จะใหอ้ยูใ่นระดับใด  

คณุสมบตัทิ ัว่ไป
Citation

(ไมน่บั
Self-cite)

Field-weighted 
citation 
(FWCI)

H index

ตาํราวชิาการ
ตพีมิพใ์นสํานักพมิพข์อง

มหาวทิยาลัยทีต่ดิอันดับ 1 ใน 
100 ของมหาวทิยาลัยระดับโลก

ในปีทีต่พีมิพ ์

Level 3 : World Class
อาจารย ์นักวจัิย หรอืนักวชิาการทีม่ี
ชือ่เสยีงและไดรั้บการยอมรับระดบั
นานาชาตอิยา่งสงูมาก และมี
ผลงานวจัิยตพีมิพอ์ยา่งแพรห่ลาย

1. สําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญา
เอก หรอืเทยีบเทา่ขึน้ไปจาก
ตา่งประเทศ หรอืจาก
สถาบนัการศกึษาทีไ่ดรั้บการ
ยอมรับในระดบันานาชาติ

2. มเีครอืขา่ยและความสามารถ
ในการขอทนุระดบันานาชาต ิ
โดยพจิารณาจากผลงานการ
ขอทนุทีผ่า่นมายอ้นหลงั 3 ปี

3. มขีอ้ตกลงในการปฏบิตังิานใน
ประเทศไทยทีช่ดัเจน

ตัง้แต ่
1,500 ขึน้ไป

ผลงานตพีมิพ์
มคีา่ FWCI มากกวา่

1

15 3 เลม่

Level 2 : Expert
อาจารย ์นักวจัิย หรอืนักวชิาการทีม่ี
ชือ่เสยีงและไดรั้บการยอมรับเป็น
อยา่งดรีะดบันานาชาต ิและมี
ผลงานวจัิยตพีมิพอ์ยา่งแพรห่ลาย

ไมน่อ้ยกวา่
800

แตไ่มถ่งึ
1,500

ผลงานตพีมิพ์
มคีา่ FWCI มากกวา่

1

12-14 2 เลม่

Level 1 : Beginner
อาจารย ์นักวจัิย หรอืนักวชิาการทีม่ี
ผลงานวจัิยตพีมิพท์ีไ่ดรั้บการยอมรับ
ในระดบันานาชาตริะดบัเริม่ตน้

ไมน่อ้ยกวา่
500 

แตไ่มถ่งึ 
800

ผลงานตพีมิพ์
มคีา่ FWCI มากกวา่ 

1

8-11 1 เลม่

ดา้นสงัคมศาสตร ์มนษุยศาสตร ์และศลิปะ











 








สญัชาตไิทย

คา่รักษาพยาบาล

กองทนุสํารองเลีย้งชพี

สทิธวินัลา

สวสัดกิารยดืหยุน่

คา่เลา่เรยีนบตุร

สญัชาตอิืน่ (ไดร้บัเพิม่เตมิ)

ประกนัสขุภาพและประกนัชวีติ

วนัหยดุพเิศษกรณีเดนิทางกลบัประเทศ

สนับสนุนคา่ทีพั่กอาศยั

คา่เดนิทางในการปฏบิตังิาน
คา่ขนยา้ยสิง่ของ

Visa - Work Permit

สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์



ความกา้วหนา้ในสายอาชพี

สามารถขอตําแหน่ง
อาจารยพ์เิศษ หรอือาจารยอ์าคนัตกุะ

และมหาวทิยาลยักําลงัปรับปรงุขอ้บงัคบั 
Adjunct Professor ใหส้อดคลอ้งและรองรับ

กรณีบคุคลภายนอกกรณีพนกังานมหาวทิยาลยั 



ทนุวจัิยทีไ่ดรั้บจากโครงการ Mahidol University Multidisciplinary
Research Center (MU-MRC)

01

ทนุสนับสนุนอาจารยอ์าคันตกุะ (Visiting Professor)02

ทนุอืน่ ๆ ทีม่หาวทิยาลัยกําหนด03

ทนุสนบัสนนุการวจิยัของมหาวทิยาลยั



แนวทางดาํเนนิงานของโครงการ Global Talent
สว่นงาน

แสดงเจตนาเขา้รว่มโครงการ
โดยทําขอ้ตกลงกบัมหาวทิยาลยั

คณะกรรมการบรหิารฯ
Global Talent

เสนอขอ้มลูบคุคลทีจ่ะจา้ง
รวมทัง้รายละเอยีดการจา้ง
ผลงานทีค่าดวา่จะไดรั้บ

กําหนด/จัดสรร
กรอบอตัรากําลงัใหส้ว่นงาน

ภายใน 4 ปี

คดักรองคณุสมบตัเิบือ้งตน้

ดําเนนิการจา้งตามรปูแบบ
ทีไ่ดรั้บอนุมตั ิโดยระยะเวลา

การจา้งไมเ่กนิ 4 ปี

แจง้รายงานประเมนิผล
ทกุ 6 เดอืน

• ประเมนิผลสําเร็จตามตวัชีว้ัด
• อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ ให ้

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
• รายงานสภามหาวทิยาลยั

กองทรัพยากรบคุคล

แจง้เวยีนสว่นงาน
ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

สรรหาฯ และแนวปฏบิตั ิ

กลัน่กรองคณุสมบตั ิเงือ่นไขการ
จา้ง เงนิเดอืน คา่ตอบแทน 
ตวัชีว้ัดในการดําเนนิการ

แจง้ผลการคดัเลอืก

การยตุกิารจา้ง
หากผูไ้ดรั้บการจา้งไมส่ามารถดําเนนิการตามตวัชีว้ดัไดเ้กนิกวา่ 2 ครัง้และคณะกรรมการพจิารณาเห็นวา่ไมส่ามารถทีจ่ะทําผลงานไดเ้สร็จสิน้
ภายใน 4 ปี คณะกรรมการบรหิารสามารถพจิารณายตุกิารจา้งบคุคลดงักลา่วไดก้อ่นครบระยะเวลาสญัญาจา้งทีต่กลงกนั
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