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 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ.2562 
2) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560  
3) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อก าหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 
5) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
6) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
7) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 
8) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2561  
9) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ผังแม่บท และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 

2559 
10) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 
11) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ข้อก าหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 
12) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
13) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กจิกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559  
14) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การกลั่นกรองโครงการลงทุน พ.ศ. 2560 
15) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ 2560 
16) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561 
17) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ค่าชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
18) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2561 
19) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
20) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2561 
21) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2561 
22) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดการสถานกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 
23) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การด าเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2562 
24) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การด าเนินการด้านลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 
25) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ข้อก าหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2562 

https://igad.kku.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/09/2558_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%A1%E0%B8%82..pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2562-advancebachelorgegree.pdf
https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWQUhTVjQtV1oyYnYtWDdzc083Wms5VTRPMTVJ/view
https://ase.kku.ac.th/th/?wpfb_dl=20
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2562/O6.1.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2562/O6.2.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2562/O6.3.pdf
https://dms.kku.ac.th/file/public/download/pub/8664
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2562/O6.4.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/reg_masterplan59.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/reg_masterplan59.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2559-Compensation.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2559-HumanResearch.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2559-GS.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/reg_studentactivity59.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2560-project.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2560-Procurement.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2561-ResearchFund.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2561-CompensationFund%20v.2.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2561-library.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2561-ResearchFund.v2.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2561-specialcurriculum.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2561-Sarabun.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2562-sport.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2562-patent%20new.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2562-copyright%20new.pdf
https://home.kku.ac.th/meeting/Document/KKU_R2562-HumanResearch.pdf
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26) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
27) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2562 
28) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 
2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
6) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การรักษาการและปฏิบัติการแทน ฉบับที่ 2พ.ศ. 2559 
7) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดตั้ง การวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่ง

หน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 
8) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ 

พ.ศ. 2559 
9) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559 
10) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงานและหน่วยงาน

กับหน่วยงานย่อยของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 
11) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย จรรยาบรรณและการด าเนินการด้านจรรยาบรรณของ

ผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 
12) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนค่าชดเชย พ.ศ. 2561 
13) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 
14) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
15) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

พ.ศ. 2562 
16) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งบริหาร และเงินประจ าต าแหน่ง

ทาวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ. 2562 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1033/2559 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559  

2) ประกาศมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ฉบับที่  1765/2558 เรื่ อง การแบ่ งส่ วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1764/2558 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558  
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