ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เรื่อง ข้ อปฏิบัติว่าด้ วยการพักอาศัยในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พ.ศ. 2550
.............................................
เพื่ อให้ก ารบริ หารงานหอพัก นิ สิ ตของมหาวิทยาลัย ทัก ษิ ณ วิทยาเขตพัทลุ ง เป็ นไปด้วยความเรี ย บร้ อย
อานวยประโยชน์แก่นิสิต ในเรื่ องที่พกั อาศัยอย่างแท้จริ ง นิ สิตได้พกั อาศัยในหอพักด้วยความสะดวก สบาย และ
พัฒนานิสิตให้รู้จกั การใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกับบุคคลอื่น มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จึงกาหนดข้อปฏิบตั ิวา่ ด้วย
การพักในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดังนี้

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4

หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้อปฎิบตั ิให้เรี ยกว่า “ข้อปฎิบตั ิวา่ ด้วยการพักในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
พ.ศ. 2550”
ให้ยกเลิกข้อปฎิบตั ิวา่ ด้วยการอยูป่ ระจาของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2540 และยกเลิกข้อบัญญัติที่
ขัดแย้งกับประกาศนี้
ข้อปฎิบตั ิให้มีผลใช้บงั คับนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ในข้อปฎิบตั ิดงั นี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
“หอพัก”
หมายถึง
หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง
“นิสิตหอพัก”
หมายถึง
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าอยูอ่ าศัยในหอพัก ตามคุณสมบัติ
ที่คณะกรรมการบริ หารหอพักกาหนด
“ที่ปรึ กษาหอพัก”
หมายถึง
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นที่ปรึ กษาหอพัก
“คณะกรรมการบริ หารหอพัก”
หมายถึง
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงที่
ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นคณะกรรมการบริ หาร
หอพัก
“นิสิตประสานงานหอพัก”
หมายถึง
นิสิตหอพักที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ น นิสิต
ประสานงานหอพัก
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หมวดที2่
วัตถุประสงค์
ข้อ 5 มหาวิทยาลัยมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงานหอพัก
(1) เพื่อบริ การที่พกั อาศัยที่มีมาตรฐานให้กบั นิสิตภายในมหาวิทยาลัย
(2) เพื่อพัฒนานิสิตให้ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ และฝึ กฝนตนเองในการอยูร่ ่ วมกัน การมีน้ าใจต่อกัน
การเสี ยสละ การให้ความร่ วมมือ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่ วนรวม
(3) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตในการครองตน และการดาเนินชีวติ ที่ถูกต้องในมหาวิทยาลัยและในสังคม
หมวดที่ 3
การดาเนินงานและอานาจหน้ าที่
ข้อ 6 ที่ปรึ กษาหอพัก มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(1) ปกครอง ควบคุม ดูแลนิสิตประจาหอพักในบริ เวณหอพักที่ตนรับผิดชอบ
(2) ตรวจสอบจานวนนิสิตหอพักให้เป็ นปัจจุบนั
(3) จัดทาระเบียนประวัตินิสิตหอพัก และข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) วางแผนและกาหนดนโยบายการพัฒนาปรับปรุ งหอพักให้สะดวก สบาย ต่อการอยูอ่ าศัย และ
จัดระบบบริ การสวัสดิการต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
(5) ให้คาปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับปั ญหาด้านต่างๆ ของนิสิตหอพัก
(6) จัดทาแผนปฏิบตั ิงานหอพัก และเสนปฏิทินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนานิสิตในหอพัก
(7) ดูแล ช่วยเหลือนิสิตหอพักเมื่อเกิดการเจ็บป่ วย
(8) เป็ นที่ปรึ กษาของนิสิตประสานงานหอพัก
(9) สารวจ แจ้งซ่ อมวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ต่างๆ ของหอพัก
(10) ดาเนินการไกล่เกลี่ยและยับยั้งข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหอพัก และว่ากล่าวตักเตือนเมื่อนิสิตหอพัก
กระทาผิดกฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิวา่ ด้วยการพักในหอพักนิสิต
(11) ดาเนินการเข้าไปตรวจค้นภายในห้องของนิสิตหอพัก โดยมีนิสิตประสานงานหอพัก อย่างน้อย 1 คน
ร่ วมในการตรวจค้น หากนิสิตหอพักปฏิบตั ิตนตามความในข้อ 26
(12) ห้ามปรามมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปในหอพัก
(13) รายงานให้ผปู้ ฎิบตั ิหน้าที่หวั หน้างานพัฒนานิสิต ผูอ้ านวยการกองบริ หารวิทยาเขตพัทลุง ผูช้ ่วย
อธิ การบดีที่เกี่ยวข้อง รองอธิ การบดี คณะกรรมการบริ หารหอพักทราบเมื่อนิสิตหอพักกระทาผิดตาม
ความในข้อ 29
(14) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมติคณะกรรมการบริ หารหอพัก
ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหอพัก ประกอบด้วย
รองอธิการบดีวทิ ยาเขตพัทลุง หรื อผูแ้ ทน
ประธานกรรมการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รองประธานกรรมการ
ผูแ้ ทนคณะๆ ละ 1 คน
กรรมการ

3
ประธานหอพักนิสิตชาย 1 คน
กรรมการ
ประธานหอพักนิสิตหญิง 1 คน
กรรมการ
ผูป้ ฎิบตั ิหน้าที่หวั หน้างานพัฒนานิสิต
กรรมการและเลขานุการ
ผูร้ ับผิดชอบภารกิจฝ่ ายบริ การหอพัก
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ข้อ 8 คณะกรรมการบริ หารหอพัก มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) บริ หารงานหอพักให้เป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(2) กาหนดนโยบายและกาหนดเกณฑ์การพิจารณารับนิสิตเข้าอยูอ่ าศัยในหอพัก
(3) พิจารณา ปรับปรุ ง แก้ไข กฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิวา่ ด้วยการพักในหอพักนิสิต ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบนั
(4) ตรวจเยีย่ มความเป็ นอยูข่ องนิ สิตหอพัก
(5) พัฒนากิจกรรมนิสิตหอพักเพื่อให้เป็ นหอพักแห่งการเรี ยนรู ้ มีความสะดวก สบายและความอบอุ่น
(6) ภารกิจอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ 9 นิสิตประสานงานหอพัก มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) เป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างที่ปรึ กษาหอพักกับนิสิตหอพักและช่วยเหลือที่ปรึ กษาหอพักในการ
ดูแลและให้บริ การนิสิต
(2) แนะนา ตักเตือน ให้นิสิตหอพัก ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิหอพัก โดยเคร่ งครัด
(3) ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตหอพัก
(4) สอดส่ อง ดูแล เพื่อป้ องกันบุคคลภายนอกไม่ให้เข้ามาภายในหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาต
(5) ช่วยเหลือที่ปรึ กษาหอพักดูแลนิสิตหอพักเมื่อเจ็บป่ วย และนานิสิตส่ งโรงพยาบาลในเวลากลางคืน
(6) สอดส่ อง ดูแล วัสดุครุ ภณั ฑ์หอพักที่ชารุ ดเพื่อแจ้งซ่อม
(7) ให้คาปรึ กษาเบื้องต้นแก่นิสิตหอพัก
(8) มีเหตุฉุกเฉินให้แจ้งที่ปรึ กษาหอพักทราบทันที หรื อแจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
(9) เมื่ อมี ก ารประชุ ม หอพัก นิ สิตประสานงานหอพัก ต้องเข้า ประชุ มทุ กครั้ ง ในกรณี ที่ติดภารกิ จไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ ให้แจ้งที่ปรึ กษาหอพักทราบ และให้เขียนรายงานการประชุ มครั้งที่ไม่ได้
เข้าประชุ ม ส่ งที่ป รึ กษาหอพักภายใน 3 วัน หลังจากประชุ ม โดยสอบถามรายละเอียดจากนิ สิ ต
ประสานงานหอพักที่ เข้าร่ วมประชุ มเพื่อให้นิสิตประสานงานหอพักทุ กคนได้รับทราบข้อมูลในการ
ประชุมทุกครั้งและนาไปปฏิบตั ิในทิศทางเดียวกัน
(10) หากนิสิตประสานงานหอพักคนใด ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในช่วง วัน เวลา ที่จดั ไว้ได้ตอ้ งแจ้งให้ที่
ปรึ กษาหอพักทราบก่ อนล่ วงหน้าเว้นแต่มี เหตุ อนั สมควร พร้ อมทั้งจัดหานิ สิ ตประสานงานหอพัก
ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
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หมวดที่ 4
สิ ทธิการเข้ าอยู่อาศัยในหอพัก
10 ในภาคเรี ยนปกติ มหาวิทยาลัยรับเฉพาะนิ สิตภาคปกติเข้าอยูห่ อพัก ส่ วนในภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยจะรับนิสิตภาคปกติที่ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนหรื อผูท้ ี่มหาวิทยาลัยอนุมตั ิเป็ นกรณี
11 คณะกรรมการบริ หารหอพัก เป็ นผูพ้ ิจารณาให้นิสิตเข้าอยูห่ อพักตามเกณฑ์ที่กาหนด
12 สิ ทธิในการเข้าพักอาศัยในหอพัก เป็ นสิ ทธิ เฉพาะบุคคลจะโอนสิ ทธิ์ ดงั กล่าวให้กบั บุคคลอื่นไม่ได้
13 ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าอยูอ่ าศัยในหอพัก ต้องปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิและกฎระเบียบ คาสั่ง ประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยเคร่ งครัด
14 ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าอยูอ่ าศัยในหอพัก ต้องชาระค่าบารุ งหอพักภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
15 นิสิตหอพักมีความประสงค์จะย้ายห้องพักภายในหอพักของตนให้ขออนุญาตที่ปรึ กษาหอพัก
เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะทาการย้ายห้องพักได้
16 นิสิตหอพักที่มีความประสงค์จะสละสิ ทธิ์ การอยูอ่ าศัยในหอพัก เพื่อไปพักอาศัยอยูภ่ ายนอก
มหาวิทยาลัยให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ให้ยนื่ ความจานงผ่านที่ปรึ กษาหอพัก ผูป้ ฎิบตั ิหน้าที่หวั หน้างานพัฒนานิสิต เพื่อดาเนินการเรื่ องลาออก
จากหอพัก
(2) ฝ่ ายบริ การหอพักดาเนินการแจ้งผูป้ กครองนิสิตให้รับทราบในการขออนุญาตลาออกจากหอพัก
(3) เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะย้ายออกไปพักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัยได้
17 นิสิตได้รับสิ ทธิ์ เข้าพักอาศัยในหอพักครั้งละ 1 ปี การศึกษา เว้นแต่จะสิ้ นสภาพการเป็ นนิสิต หรื อถูก
ตัดสิ ทธิ์ การอยูห่ อพัก
18 นิสิตต้องคืนห้องพักหลังจากวันปิ ดภาคการศึกษา 3 วัน หากมีความจาเป็ นต้องพักอาศัยในหอพักต่อ
อีกให้ยนื่ ความจานงล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะต้องชาระค่าธรรมเนียมและ
เข้าพักอาศัยห้องที่มหาวิทยาลัยจัดให้

หมวดที่ 5
การปฏิบัติตนในหอพัก
ข้อ 19 กาหนดเวลาเปิ ด – ปิ ด หอพักเปิ ดเวลา 06.00 น. หอพักปิ ดเวลา 24.00 น.
ข้อ 20 นิสิตหอพักที่จะเข้าออกจากหอพักนอกเหนือ จากเวลาที่กาหนดตามข้อ 19 ต้องขออนุญาตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากที่ปรึ กษาหอพัก ผูป้ ฎิบตั ิหน้าที่หวั หน้างานพัฒนานิสิต ผูอ้ านวยการกองบริ หารวิทยาเขต
พัทลุง หรื อรองอธิ การบดีวทิ ยาเขตพัทลุง แล้วแต่กรณี
ข้อ 21 การออกไปค้างคืนนอกหอพัก
(1) นิสิตที่ออกไปค้างคืนนอกหอพักต้องได้รับอนุญาตจากที่ปรึ กษาหอพักเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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(2) นิสิตหอพักที่ออกไปค้างคืนนอกหอพักเป็ นหมู่คณะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและแจ้งให้ที่
ปรึ กษาหอพักทราบ
(3) การขออนุญาตแต่ละครั้งสิ้ นสุ ดลงเมื่อนิสิตกลับเข้าหอพักแล้ว ถ้าจาเป็ นต้องออกไปอีกให้ขออนุ ญาต
ใหม่
(4) นิสิตที่ออกไปค้างคืนนอกหอพัก มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้ออกไปค้างคืนนอกหอพักได้สัปดาห์ละ
ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 วัน
ข้อ 22 นิสิตผูเ้ ข้าพักอาศัยในหอพักมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ช่วยกันรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินหอพักตลอดจนอุปกรณ์ของหอพักมิให้เกิดการชารุ ดเสี ยหาย
(2) ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินในหอพัก หากเกิดความเสี ยหายอันเกิดจากการกระทาของตนต้อง
ชดใช้ตามราคาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) ต้องไม่นาทรัพย์สินที่มีค่าเก็บไว้ในหอพัก หากเกิดการสู ญหายทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้ น
(4) ต้องรักษาความสะอาดเครื่ องนอน และห้องพักของตนให้สะอาดอยูเ่ สมอ
(5) ต้องปฏิบตั ิเยีย่ งสุ ภาพชนทั้งด้านการแต่งกายและความประพฤติ
(6) ใช้น้ าประปาและไฟฟ้ าอย่างประหยัด
ข้อ 23 ข้อห้ามสาหรับนิสิตหอพัก มีดงั นี้
ความผิดไม่ ร้ายแรง
(1) ห้ามนาสัตว์มาเลี้ยงบริ เวณหอพัก
(2) ห้ามนาอุปกรณ์ไฟฟ้ าเข้าไปใช้ในหอพักยกเว้น เตารี ด โทรทัศน์ พัดลม วิทยุ คอมพิวเตอร์ กระติก
น้ าร้อน
(3) ห้ามสับเปลี่ยน โยกย้าย วัสดุครุ ภณั ฑ์ของหอพัก
(4) ห้ามเปิ ดเครื่ องเสี ยงดังหรื อเล่นดนตรี ดงั เกินไปรบกวนผูอ้ ื่น
(5) ห้ามประกอบอาหารในหอพัก
(6) ห้ามวางจาหน่ายสิ นค้า
(7) ห้ามนาเครื่ องเรื อน เครื่ องใช้ที่หอพักหรื อมหาวิทยาลัยจัดไว้เป็ นส่ วนกลางมาใช้เป็ นส่ วนตัวในห้องพัก
หรื อ เคลื่อนย้ายเครื่ องนอน เครื่ องใช้ประจาห้องพักออกจากห้องพัก
(8) ห้ามติดรู ปภาพ โปสเตอร์ เขียนรู ป เขียนข้อความ หรื อทาให้เปรอะเปื้ อนตามฝาผนังพื้นห้อง ประตูตู้
เสื้ อผ้า หรื ออื่นๆ ในบริ เวณห้องพัก
(9) ห้ามกล่าววาจาหรื อแสดงอาการที่หยาบคาย หรื อไม่เคารพที่ปรึ กษาหอพัก หรื อบุคคลอื่นที่มีหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับหอพัก
(10) ห้ามแต่งกายไม่สุภาพตามบรรทัดฐานของสังคมในบริ เวณหอพัก
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ความผิดร้ ายแรง
(1) ห้ามนาบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยในหอพักเด็ดขาดนอกจากได้รับอนุญาตจากที่ปรึ กษาหอพัก
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(2) ห้ามนาเพศตรงข้ามมาในห้องพัก
(3) ห้ามประพฤติเสื่ อมเสี ยทางเพศและศีลธรรมในบริ เวณหอพัก
(4) ห้ามลักขโมยหรื อหยิบฉวยของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
(5) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิ ด
(6) ห้ามทาลายทรัพย์สินของหอพักและของผูอ้ ื่นภายในหอพัก
(7) ห้ามดื่มสุ รา ของมึนเมา เสพยาเสพติด และมีสารเสพติดอุปกรณ์ที่ใช้เสพสารเสพติดในบริ เวณหอพัก
(8) ห้ามเมาสุ ราอาละวาด ส่ งเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น
(9) ห้ามนายาเสพติด และอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับสารเสพติดมาในบริ เวณหอพัก
(10) ห้ามมีอาวุธ อาวุธปื น กระสุ นปื น วัตถุระเบิด วัสดุเชื้อเพลิงและของผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
(11) ห้ามทะเลาะวิวาทโดยการทาร้ายและหรื อการใช้อาวุธ
(12) ห้ามกระทาการใดๆ ที่กระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของผูอ้ ื่นในบริ เวณหอพัก
หมวดที่ 6
หมวดลงโทษ
ข้อ 24 โทษที่นิสิตหอพักจะได้รับในกรณี ที่ได้กระทาผิดแนวปฏิบตั ิน้ ีมี 3 สถาน ดังนี้
(1) ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(2) ภาคทัณฑ์
(3) ตัดสิ ทธิ์ การอยูห่ อพัก และจะต้องออกจากหอพักตามวัน เวลา ที่คณะกรรมการบริ หารหอพักกาหนด
ข้อ 25 กรณี การกระทาความผิดร้ายแรงตามข้อ 23 ให้ที่ปรึ กษาหอพักหรื อผูพ้ บเห็นรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ
โดยด่วน และจะต้องรายงานให้รองอธิการบดีทราบ เพื่อพิจารณาลงโทษผูก้ ระทาความผิดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยวินยั นิสิต
ข้อ 26 ในกรณี ที่กระทาความผิดไม่ร้ายแรง ซึ่ งผูก้ ระทาความผิดสารภาพแต่โดยดี และได้สานึกในการ
กระทาความผิดของตน พร้อมทั้งให้คามัน่ สัญญาว่าจะไม่กระทาความผิดอีก ให้ที่ปรึ กษาหอพักมีอานาจใน
การลงโทษกระทาตามข้อ 24 (1)
ข้อ 27 การกระทาผิดภายในบริ เวณหอพักตามข้อปฏิบตั ินอกจากจะได้รับโทษตามที่ระบุไว้ในข้อ 24 แล้ว
ผูก้ ระทาความผิดอาจได้รับการพิจารณาโทษ จากมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
วินยั นิสิตอีกกรณี หนึ่งด้วย
ข้อ 28 การพิจารณาสอบสวนและการตัดสิ นทาโทษนิสิตหอพักที่ได้กระทาความผิดตามแนวปฏิบตั ิน้ ี ตาม
ความในข้อ 24 (3) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหอพัก ก่อนที่จะมีคาสั่งให้ลงโทษ
ข้อ 29 รองอธิการบดีวทิ ยาเขตพัทลุง ผูช้ ่วยอธิ การบดี ผูป้ ฎิบตั ิหน้าที่ผอู้ านวยการกองบริ หารวิทยาเขตพัทลุง
ผูป้ ฎิบตั ิหน้าที่หวั หน้างานพัฒนานิสิต มีอานาจเรี ยกประชุมนิสิตหอพักทั้งหมด
ข้อ 30 ที่ปรึ กษาหอพักมีอานาจเรี ยกประชุมนิสิตในแต่ละหอพักตามสมควร
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หมวดที่ 7
การแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ 31 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อปฏิบตั ิน้ ี ต้องเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการบริ หารหอพัก โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 32 การออกระเบียบต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ไพบูลย์ ดวงจันทร์
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ )
รองอธิการบดีวทิ ยาเขตพัทลุง ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

