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หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม) ดังนี้ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
3. ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยกองทุนค่าชดเชย พ.ศ. 2561 
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับ

หน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 
5. ประกาศ ก.บ.ม.(ฉบับที่  1/2561) หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. ประกาศ ก.บ.ม. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การตัดโอนอัตรา การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง และการเปลี่ยน

ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
7. ประกาศ ก.บ.ม. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกพนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 
8. ประกาศก.บ.ม. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพสูงเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ 

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
9. ประกาศ ก.บ.ม. การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่มีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ 
10. ประกาศ ก.บ.ม.  หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการสถาบัน 

ส านัก และหัวหน้าส านักงานคณบดี (เลขานุการคณะ) 
11. ประกาศ ก.บ.ม.  แก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
12. ประกาศ ก.บ.ม.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
13. ประกาศ ก.บ.ม.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที่ 2) 
14. ประกาศ ก.บ.ม.  หลักเกณฑ์และวิธรการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้าง

ของมหาวิทยาลัย 
15. ประกาศ ก.บ.ม.  หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
16. ประกาศ ก.บ.ม.  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการขอข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
17. ประกาศ ก.บ.ม.  หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2561-Welfare%20fund.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2561-CompensationFund%20v.2.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2561-CompensationFund.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2011/files/07-2560628155056-khunjai-1.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2011/files/07-2560628155056-khunjai-1.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-1-61-1.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-1-61-1.pdf
https://hr.kku.ac.th/hrdkku2014/app/media/files/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%81_%E0%B8%9A_%E0%B8%A1_%203-61.pdf
https://hr.kku.ac.th/hrdkku2014/app/media/files/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%81_%E0%B8%9A_%E0%B8%A1_%203-61.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/08/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-4-2561.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/08/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-4-2561.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2019/02/1-62-%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2019/02/1-62-%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2019/02/3-62-%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2019/02/3-62-%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1.pdf
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=202600
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=202600
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1.-1-60-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-5-60.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-5-60.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-3-60.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-3-60.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-9-60.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-9-60.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-1-61-1.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_A2031-2558.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_A2031-2558.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1.-1-60-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
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18. ประกาศ ก.บ.ม.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
19. ประกาศ ก.บ.ม. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัย 
20. ประกาศ ก.บ.ม.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ

และประเภทสนับสนุน 
21. ประกาศ ก.บ.ม.  หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ที่มี

คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
22. ประกาศ ก.บ.ม.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 
23. ประกาศ ก.บ.ม.  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
24. ประกาศ ก.บ.ม.  หลักเกณฑ์ วิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัย 
25. ประกาศ ก.บ.ม.  เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
26. ประกาศ ก.บ.ม.  การก าหนดฐานการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
27. ประกาศ ก.บ.ม การก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารที่มีอายุหกสิบ

ปีบริบูรณ ์
28. ประกาศ ก.บ.ม  หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 
29. ประกาศ ก.บ.ม หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้วยงบประมาณเงินรายได้ 
30. ประกาศ ก.บ.ม หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับ

ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
31. ประกาศ ก.บ.ม หลักเกณฑ์ วิธีการเปลี่ยนต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
32. ประกาศ ก.บ.ม หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเพ่ิมประจ าปี ส าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556 
33. ประกาศ ก.บ.ม หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภท
ผู้บริหารให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2557 

34. ประกาศ ก.บ.ม การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือท าการสอน วิจัย และบริการวิชาการ 
35. ประกาศ ก.บ.ม หลักเกณฑ์และวิธีการจ่างเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพ่ิมประจ าปี ส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2557 
36. ประกาศ ก.บ.ม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/6-2558.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/7-2558.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/7-2558.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/8-2558.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/8-2558.pdf
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=198489
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=198489
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile2.php?DOC_ID=6097
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile2.php?DOC_ID=6097
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-3-59.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-4-59.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-4-59.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-6-59.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-11-2559.pdf
http://202.28.117.237/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-11-2559.pdf
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=201563
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=201563
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=180678
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile2.php?DOC_ID=5898
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=182292
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=182292
https://hr.kku.ac.th/hrdkku2014/app/media/files/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%81_%E0%B8%9A_%E0%B8%A1_%203-61.pdf
https://hr.kku.ac.th/hrdkku2014/app/media/files/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%81_%E0%B8%9A_%E0%B8%A1_%203-61.pdf
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=188142
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=188142
https://hr.kku.ac.th/hrdkku2014/app/media/files/knowledge/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99
https://hr.kku.ac.th/hrdkku2014/app/media/files/knowledge/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99
https://hr.kku.ac.th/hrdkku2014/app/media/files/knowledge/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=193105
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=194286
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=194286
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=195602
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สังกัดมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) 
37. ประกาศ ก.บ.ม หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
38. ประกาศ ก.บ.ม หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 

https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=195604
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_A2030-2558.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_A2030-2558.pdf

