
แนวปฏิบัติการขอใช้อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยฯ มีไว้เพื่อการจัดการเรียนการสอน จัดประชุม และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเป็นวัตถุประสงค์หลัก หน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกจะขอใช้ห้องเรียนและพื้นท่ีลานได้เมื่อว่าง
จากกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การขอใช้อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการขอใช้อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 

 
1. ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ได้ท่ี 0-7428-9276, 0-7428-9261 เพื่อตรวจสอบวันว่างและส ารอง 

ห้องล่วงหน้า 
2. ให้ยื่นแบบฟอร์มขอใช้ห้องก่อนถึงวันใช้งานจริงอย่างน้อย 5 วัน และแจ้งยกเลิกการใช้ห้องก่อนถึง 

วันใช้งานจริงอย่างน้อย 3 วัน (ไม่รวมวันหยุดราชการ)   
3. ให้บริการการใช้ห้องในวันท าการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. นอกเวลาท าการเวลา 16.30-20.30  

น.และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เท่านั้น 
4. กรณีใช้บริการนอกวันเวลาท าการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ี 

ในการปฏิบัติงาน 
5. ต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าบริการการใช้ห้องเรียน 

และลานอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. ต้องช าระค่าธรรมเนียมการใช้ห้องท่ีกองคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส าเนา 

ใบเสร็จรับเงินส่งกองทะเบียนและประมวลผล 1 ชุด ภายหลังจากการใช้บริการเสร็จส้ิน  
 
 หมายเหตุ  กรณีนักศึกษาขอใช้ห้องให้อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวให้ความเห็นชอบ 

 

 

                  กองทะเบียนและประมวลผล 
 



ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขที่รับ …………………………… 
วันที่ ...................................... 

 
 
 

 
แบบฟอร์มกำรขอใชห้้องอำคำรเรียนรวมมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

Request form for room of Prince of Songkla University 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล/Dear  Director of the Registrar’s Division 
 ด้วยข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว....................................................................................................................................................... 
 Name Mr./Mrs./Miss 
คณะ/หน่วยงำน......................................................................................................................................โทรศัพท์.......................................... 
Faculty/Department                    Telephone 
มีควำมประสงค์ขอใช้ห้องอำคำรเรียนรวมมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ดังนี้ 
Would like to request for room of Prince of Songkla University 

□ REG201 (รองรับ 100 คน)/for 100 people 
□ REG202 (รองรับ 100 คน)/for 100 people 
□ REG203 (รองรับ 100 คน)/for 100 people 
□ REG204 (รองรับ 100 คน)/for 100 people 

□ REG301 (รองรับ 200 คน)/for 200 people 
□ REG302 (รองรับ 200 คน)/for 200 people 
□ REG401 (รองรับ 500 คน)/for 500 people 
□ พื้นที่ลำนตึก/open space

เพื่อ        ประชุม        ฝึกอบรม       สัมมนำ        จัดกำรเรียนกำรสอน  เร่ือง................................................................ ....................... 
for         meeting      training       seminar      teaching               Subject 
ดังต้นเร่ืองที่แนบ (ถ้ำม)ี ในวันที ่..................................................................................................................................... ............................... 
As attachment (if any) on Date 
เวลำ.................................................................................................................................................น. จ ำนวนผู้เข้ำร่วม...........................คน  
time          participant                  people 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ/Please consider my request    
                        กรณีนักศกึษำ : ให้ขอควำมเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร 
          for student case : must be approved by a project advisor. 
    

ลงช่ือ/signature ………………….………..…………………….     ลงช่ือ/signature ………………….………..…………………….         
              วนัที่/Date .........../............./.............         วนัที่/Date ............./............./............. 
 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำท่ี/Registrar’s Office ผู้บังคับบัญชำ/The Dean of Registrar’s Division 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 
Dear  Director of the Registrar’s Division 
        งำนทะเบียนกำรศึกษำไดต้รวจสอบกำรขอใช้ห้องอำคำร
เรียนรวมมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
         Registration office has checked the request form 
for room of Prince of Songkla University                   
  (     ) ว่ำง สำมำรถใช้ห้องได้/Available rooms 
  (     ) ไม่ว่ำง เนือ่งจำก/Not available because……………..…. 
………………………………………………………………………………………….. 
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้ห้องเป็นเงินจ ำนวน.................................บำท 
room fee                                                         baht 
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีเป็นจ ำนวนเงิน.....................................บำท  
Overtime pay for officer                                     baht 
         จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
         Please consider my request  
 

   ลงช่ือ/signature ..............................................................     
                                    เจ้ำหน้ำท่ี/officer 
                วันที่/Date ............./............./............. 

 
 
 
  
 
 
(       )  อนุญำต/Approved 
(       )  ไมอ่นุญำต เนื่องจำกหอ้งไม่ว่ำง/Dispproved  
.......................................................................................................  
......................................................................... ..............................           

       
 
 
                   .............................................................. 
                 (                                                ) 
                 ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 
                  Director of the Registrar’s Division 
             วันที่/Date ............./............./............. 
  



 
 
 
 
 

แบบฟอร์มกำรขอใชห้้องอำคำรเรียนรวมมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
Request form for room of Prince of Songkla University 

 

ค ำชี้แจง 
1. กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง  
2. นักศกึษำขอใช้ห้องให้ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำหรือหนว่ยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรให้ควำมเห็นชอบให้แล้วเสร็จ 
3. ย่ืนแบบฟอร์มที่กองทะเบียนและประมวผล 
4. ติดตำมและตรวจสอบผลพิจำรณำหลังย่ืนค ำร้องแล้วภำยใน 2 วัน 
5. ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้ห้องที่กองคลัง มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และส ำเนำใบเสร็จรับเงินส่งกองทะเบียน 
    และประมวลผล 1 ชุด ภำยหลังจำกกำรใช้บริกำรเสร็จส้ิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Explanation 
 

1. Complete the form clearly and accurately. 
2. In case of making class reservation. The request have to be approved by advisor or officer of the project. 
3. Submit the completed form to the Registrar Division. 
4. Check the result after submitted the request form about 2 days. 
5. The room fee must pay at the Finance Division. Then, submit a copy of payment receipt at the 

Registrar’s Division afterwards. 

 


