มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Prince of Songkla University, Pattani
ประวัติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ เริ่มก่อตั้งที่ต�ำบลรูสะมิแล
อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อปีพุทธศักราช 2509 ในขณะที่ด�ำเนินการก่อสร้างมหาวิทยาลัยใช้ชื่อว่า
“มหาวิทยาลัยภาคใต้” โดยมี พันเอกถนัด คอมันตร์ ซึ่งขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็นประธานคณะกรรมการด�ำเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ และท�ำหน้าที่เป็นอธิการบดี
เพื่ อ ให้ ส ถาบั น แห่ ง นี้ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมในด้ า นจิ ต ใจของประชาชนชาวไทย และเป็ น สิ ริ ม งคลแก่
มหาวิทยาลัย จึงน�ำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานชื่อให้แก่
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์ เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2510
กว่า 30 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ เพื่อให้เอื้อต่อความเป็นมหาวิทยาลัย
หลายวิทยาเขตและพัฒนาด้านการศึกษา เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยค�ำนึงถึง
ศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
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คื อ ศิ ร าภรณ์    ซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ส� ำ คั ญ แสดงว่ า ทรงเป็ น
พระมหากษัตริย์
คือ ตราเครื่องหมายประจ�ำพระบรมราชวงศ์จักรี
คื อ อั ก ษรย่ อ จากพระนามเดิ ม สมเด็ จ พระบรมราชชนก
เจ้าฟ้า “มหิดลอดุลยเดช”
คือ พระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบรมราชชนก (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯ สถาปนา
เจ้าฟ้า “มหิดลอดุลยเดช” ด�ำรงพระนามอิสริยยศฐานันดรศักดิ์
เป็นเจ้ากรม โดยพระราชทานชื่อเมืองสงขลาเป็นพระนามทรงกรม
เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2446 เสมือนเป็น
เจ้าแห่งนครสงขลา
เป็นดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย
เป็นสีประจ�ำมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ด�ำเนินการขยายการศึกษาไปยังพื้นที่ต่างๆ ในภาคใต้ประกอบ
ด้วยวิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และเขตการศึกษาตรัง

ปณิธานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นท�ำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธิ์ผลและตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดังพระราชด�ำรัสของพระองค์
ท่านที่ว่า

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
• (ศิลปศาสตรบัณฑิต) จิตวิทยา, เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
ระดับปริญญาโท
• (ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ) การบริ ห ารการศึ ก ษา, จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา, หลั ก สู ต รและการสอน,
การวั ด ผลและวิ จั ย การศึ ก ษา, เทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา, ศึ ก ษาศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน,
การออกแบบระบบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
• (ศึ ก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ) การบริ ห ารการศึ ก ษา, ภาวะผู ้ น� ำ และนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
• (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) วิชาชีพครู
นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังส�ำเร็จการศึกษาซึ่งได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสร้างองค์ความรู้
ประยุกต์เทคโนโลยี เพื่อชี้น�ำและพัฒนาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ ภายในปี
พุทธศักราช  2555

พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้จากสภาพปัญหาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อขยายผลไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ
2. บูรณาการความรู้ประยุกต์สู่การสอน  เพื่อสร้างปัญญา  สมรรถนะ  จริยธรรม และโลกทัศน์สากล
ให้แก่บัณฑิต
3. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล
4. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้
5. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม
6. ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อม เพื่อความเป็นนานาชาติในปี  2555

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ ในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการและองค์กรเอกชนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
-

ด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

การผลิตบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1303

โทรสาร 07333 5130

ระดับปริญญาตรี
เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,
เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา, เคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์,  วิทยาศาสตร์นิเทศ, วิศวกรรมเคมี
ระดับปริญญาโท
เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, ฟิสิกส์ประยุกต์, วิธีวิทยาการวิจัย, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,
ชีววิทยาประยุกต์, เทคโนโลยีการประมง,   คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม มีความเป็นผู้น�ำและวิสัยทัศน์กว้างไกล สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและมีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะศึกษาศาสตร์ เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร: 0 7333 1301

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
• (วิทยาศาสตรบัณฑิต) คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
• (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
• (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) การประถมศึกษา, ศิลปศึกษา, พลศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา

เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1304 โทรสาร 07331 2232

ระดับปริญญาตรี
• (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาภาษาไทยและวรรณคดีไทย, สาขาภาษาจีน, สาขาภาษาจีน (หลักสูตร
นานาชาติ), สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา, สาขาภาษาอาหรับ, สาขาภาษาญี่ปุ่น, สาขาภาษาเกาหลี,
สาขาภาษาอั ง กฤษ, สาขาภาษาฝรั่ ง เศส, สาขาภาษาเยอรมั น , สาขาการจั ด การสารสนเทศ,
สาขาประวัติศาสตร์, สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สาขาพัฒนาสังคม, สาขาปรัชญา
• (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ, เศรษฐกิจอาเซียน
• (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาภูมิศาสตร์
• (บริหารธุรกิจบัณฑิต) แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การบัญชี
ระดับปริญญาโท
• (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาภาษาไทย, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาพัฒนาสังคม, สาขาการจัดการ
สารสนเทศ
ระดับปริญญาเอก
• (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาภาษาไทย

วิทยาลัยอิสลามศึกษา เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์โทร 07333 1305 โทรสาร 07334 8726

ระดับปริญญาตรี
• (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา, สาขากฎหมายอิสลาม, สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการใน
อิสลาม สาขาตะวันออกกลางศึกษา
        • (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) สาขาการสอนอิสลามศึกษา
        • (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
      

ระดับปริญญาโท
• (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา (ด้านอุศูลุดดีน ชะรีอะฮฺ ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อิสลาม ครุศาสตร์อิสลาม และมุสลิมศึกษา)
ระดับปริญญาเอก
        • (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา

คณะวิทยาการสื่อสาร เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร /โทรสาร 07334 9692
ระดับปริญญาตรี
• (นิเทศศาสตรบัณฑิต) สาขานิเทศศาสตร์
• (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
• (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 3126
ระดับปริญญาตรี
• (ศิลปบัณฑิต) สาขาวิชาทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง
• (ศิลปบัณฑิต) ศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง), ศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง)

คณะรัฐศาสตร์ เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์โทร/โทรสาร 07331 2269

ระดับปริญญาตรี
• (รัฐศาสตรบัณฑิต) สาขาการปกครอง, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, นโยบายสาธารณะการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้

คณะพยาบาลศาสตร์

ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการฝึกปฏิบัติ
นักศึกษาพยาบาล เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556

บัณฑิตวิทยาลัย

เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีภารกิจในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ( ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก)  โดยประสานงานกับคณะที่เปิดสอน

การวิจัย

เป็นการพัฒนาความรู้เพื่อน�ำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ อันจะเป็นรากฐานที่ส�ำคัญยิ่งต่อการผลิตบัณฑิต
และการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยมีส�ำนักวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและ
ประสานงานวิจัย

การบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนางานบริการวิชาการในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมด�ำเนินการและขยาย
บทบาทในการบริการวิชาการมากขึ้น  ให้ค�ำปรึกษาและชี้น�ำสังคมได้ตามความเหมาะสม
ส�ำนักวิทยบริการ เป็นแหล่งกลางในการศึกษา ผลิต และให้บริการเกี่ยวกับสื่อการสอนแก่อาจารย์ นักศึกษา
ประชาชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วน
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วย 2 หน่วยงานคือ
- ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  เป็นศูนย์โสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัยฯ  ให้บริการผลิตเอกสารต�ำรา
เทคโนโลยีและสื่อการสอน และให้บริการฝึกอบรมแก่บุคลากรและหน่วยงานทั่วไป
		
- ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ เป็นหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยฯ ให้บริการสารนิเทศทั้งด้าน
วิชาการข่าวสารในลักษณะข่ายงานสารนิเทศ  ห้องสมุดเครือข่าย
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในงานการเรียนการสอน การวิจัยการบริหาร
การบริการชุมชน และเป็นศูนย์อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการข้อมูลข่าวสารความรู้แก่ชุมชนในภูมิภาคนี้
รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยกระจายเสียงในระบบ FM
ความถี่ 107.25  MHz ก�ำลังส่ง 1 KW.

ส�ำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อขยาย
ขอบเขตการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่ น อกเหนื อ จากคณะวิ ช าต่ า งๆ ตามความจ� ำ เป็ น และความต้ อ งการของชุ ม ชน
ส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ หน่วยงานที่สังกัดส�ำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
ที่ส�ำคัญคือสถานีบริการวิชาการชุมชน อ.จะนะ จ.สงขลา สถานีบริการวิชาการชุมชน อ.เทพา จ.สงขลา และสถานี
บริการวิชาการชุมชน อ.เมือง จ.ปัตตานี
โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย
บรูไนดารุสลาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย  เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนม่าร์  เพื่อศึกษาเรื่องราวและความ
เปลี่ยนแปลงทุกด้านของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนผลกระทบต่อภูมิภาคอื่นๆ ของโลก

การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

สถาบั น วั ฒ นธรรมศึ ก ษากั ล ยาณิ วั ฒ นา รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ป็ น มรดกวั ฒ นธรรม ของท้ อ งถิ่ น และ
ของประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของการศึกษา การค้นคว้า วิจัย ทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่ ส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ประจักษ์สู่สากล
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เป็นศูนย์รวบรวมหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตที่มี
การผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้าด้วยกันของชาวไทยในภาคใต้ตอนล่าง
พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี เป็นแหล่งรวบรวมศิลปโบราณวัตถุที่พระเดชพระคุณพระธรรมโมลี อดีตเจ้า
อาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ได้สะสมไว้และมอบให้มหาวิทยาลัยฯ นับเป็นแหล่งส�ำคัญในการศึกษา
ทางโบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจของภาคใต้
พิพิธภัณฑ์เรือนอ�ำมาตย์โท พระยาพิบูลพิทยาพรรค (เรือนอ�ำมาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค)

สวัสดิการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก

หอพักนักศึกษา
- หอพักนักศึกษา 10 หอ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีสิทธิอยู่หอพักทุกคน
ประกันคุณภาพ
1. มีบริการสุขภาพอนามัยที่หน่วยพยาบาล  กองกิจการนักศึกษา
2. การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
3. กรณีป่วยมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โรงพยาบาลปัตตานี
     โรงพยาบาลยะลา  
4. กรณีอุบัติเหตุ มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิก
      และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา

1. ทุนการศึกษาทั่วไป
2. ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
- เงินยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาสามารถยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน  2,000  บาท
- กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา รัฐบาลจัดตั้งกองทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมไม่เกิน 100,000  
บาท / คน / ปี
4. ทุนเรียนฟรี 250 ทุน ทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา จนจบหลักสูตร

วิทยาเขตและหน่วยประสานงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี   ที่ตั้ง 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ต�ำบลรูสะมิแล อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
			
โทร. (073)  313928 – 50  โทรสาร  (073)  335128  E-mail : all-pattani@ratree.psu.ac.th
วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ตั้ง  15 ถนนกาญจนวนิช ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
  
โทร. (074) 282000, โทรสาร  (074) 212828 E-mail : all-hatyai@ratree.psu.ac.th
วิทยาเขตภูเก็ต    ที่ตั้ง ถนนวิชิตสงคราม ต�ำบลกะทู้  อ�ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
  
โทร. (076) 202554-5  โทรสาร  (076) 202553  E-mail : all-phuket@ratree.psu.ac.th
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง  30  ถนนสุราษฎร์–นาสาร  ต�ำบลมะขาม เตี้ย  อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100  
				 โทร. (077) 355040  โทรสาร  (077) 355041 E-mail : all-surat@ratree.psu.ac.th
วิทยาเขตศึกษาตรัง ที่ตั้ง  ต�ำบลควนปริง  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000
โทร. (075)  212035  โทรสาร  (075) 212036 E-mail : all-trang@ratree.psu.ac.th
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ตั้ง  ชั้น  11  อาคารส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  โทร. (02)  2458771–3  
โทรสาร  (02)  2467834    E-mail : psubkk@ratree.psu.ac.th

Our Soul is for the Benefit of Mankind
“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

