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PSU FRIENDS Teahouse 
Code of Conduct 

 
 

INTRODUCTION 
The PSU FRIENDS Teahouse is an integral unit of Prince of Songkla University (PSU), 
being part of the Internationalisation at Home strategy as coordinated by the PSU 
International Affairs Office. It has been established during university’s participation in the 
FRIENDS Erasmus+ project with the aims to enhance the international experiences of both 
local and foreign students and staff. Teahouse missions are: to create a social space for 
students and staff from different backgrounds; to develop a society of learning, based on 
multi-cultural environment; and to promote tolerance, mutual respect and understanding 
between students and staff within the campus. 

 
The PSU FRIENDS Teahouse is designed to meet the needs of the local and international 
students and staff with diverse cultural backgrounds studying at PSU, and also promote the 
Internationalisation at Home through the activities and events arranged by its Committee 
members. 

 
PART 1: RULES AND REGULATIONS 
The PSU FRIENDS Teahouse is committed to maintaining a safe and healthy environment 
for all its users. Therefore, the Teahouse Committee may hold a user responsible for his/her 
actions if the behaviour or activity he/she performed is considered misconduct and trespass 
the rules under the Teahouse Code of Conduct. 

 
Hence, in addition to the PSU policies and regulations, all users of the PSU FRIENDS 
Teahouse must adhere to the following rules: 

 
1. Alcohol Policy 
No alcoholic beverages are allowed inside the Teahouse. 
It is prohibited for the PSU FRIENDS Teahouse to distribute alcohol at their events and 
activities. 

 
2. Anti-Hazing Policy 
Any activities that may be construed as hazing are specifically and unequivocally prohibited. 

 
Examples of hazing include, but are not limited to the following: 

• Requiring excessive workouts such as sit-ups, push-ups, runs, or any form of 
physically abusive exercise. 

• Requiring the consumption of any food, alcohol, drug, or other substance. 
• Morally degrading or humiliating games and activities. 
• Assigning or endorsing pranks such as borrowing (stealing) items, panty raids, 

painting property and objects, or harassing. 
• Deprivation of sleep. 
• Any activity that intimidates or threatens the user, or subjects a user to extreme mental 

stress, embarrassment, shame, or humiliation. 
• Verbal harassment, including yelling or screaming. 
• Requiring any type of personal servitude such as running errands. 
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• Any action that could be perceived as inflicting physical abuse/harm to an individual. 
• Any activity that causes or requires the user to perform a task that involves violation 

of a law or of the university's policy or regulation. 
 
3. Commercial Activity 
Users are prohibited to sell any goods or services inside the Teahouse. 

 
4. Disorderly Conduct 
PSU FRIENDS Teahouse users and Committee must restrain from any behaviour and/or 
planned events or social gatherings that impair or interfere with the orderly functions or 
processes of the university and/or the reasonable safety and security protocols. 

 
5. Disruption/Obstruction 
PSU FRIENDS Teahouse users and Committee members must restrain from any behaviour 
and/or planned events or social gatherings that disrupt or obstruct the teaching, 
administration, or other university activities and/or the performance of duties/tasks of 
university’s personnel or administrators. 

 
6. Gambling Policy 
All users must not perform illegal gambling inside the Teahouse. When a person pays to play 
a game of chance (including poker) in hopes of winning a prize, the game qualifies as illegal 
gambling. To avoid having events qualified as illegal gambling the following conditions must 
be met: 

• Participants do not pay anything or give anything of value to participate in a game. 
• Prizes can be offered to the winners of games that do not qualify as illegal gambling. 
• No currency or items of value may be exchanged inside of the event. 
• Users may pay to participate in a tournament but no prizes are provided, and all 

proceeds must either benefit a charity and/or PSU FRIENDS Teahouse. 
 
7. Computer Area 
Users must comply with the following regulations while using the electronic facilities inside 
the PSU FRIENDS Teahouse: 

• Drinking and eating are not allowed in the computer area. 
• Do not change or interfere with the configuration of the computers. 
• Do not damage any hardware or software, or install any software onto Teahouse 

equipment. 
• Do not damage or destroy information on the computers. 
• Documents should be saved to your network drive, to a flash drive or to a cloud 

storage account. 
• Do not print large quantities of flyers, banners or other materials. One copy may be 

printed and copies will need to be processed through an outside printing facility. 
• Leave your computer workplace in the same condition as you found it or better. 
• It is strictly forbidden to unplug any electronic equipment in order to plug your 

personal items. 
• Any use of audio equipment, including Teahouse equipment, must be through 

headphones or at a low volume, and must not disturb others. 
• You agree that your use of the system may be monitored. 
• Do not watch or display any material that is indecent, pornographic or discriminatory. 
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• You may not use the computing facilities to run a business or to otherwise seek to 
make monetary profit. 

 
8. Complaints and sanctions 
Allegations of misconduct by a user or Committee member of PSU FRIENDS Teahouse can 
be submitted to PSU International Affairs Office in writing and clearly stating the name, 
filing position (student/staff), faculty/office and contact information of the complainant. 

 
Upon receiving an incident report or receipt of an allegation of misconduct, the International 
Affairs Office related staff will conduct a preliminary investigation, and may impose 
appropriate consequences on a user. 

 
 
PART 2: COMMITTEE AND MEMBERSHIP 

 
9. Committee 
The Committee must be formed by members of Teahouse and should be approved by the Vice 
President for International Affairs. The tenure of office is 1 (one) academic year. No 
Committee member will be permitted to hold more than one position at a time. 

 
The Committee consists of the following positions: 

• President 
• Vice President 
• Secretary 
• Treasurer 
• Recreation Affairs Officer 
• Public Relations Officer 
• Other positions can be included, when necessary. 

 
A Teahouse Committee position can be terminated in the following cases: 

• End of the tenure 
• Graduation or expulsion from the university 
• Resignation 

o In case of the President, resignation must be approved by the Vice President 
for International Affairs. 

o In case of other positions, resignation must be approved by the President of the 
Teahouse. 

• Resignation from the Teahouse 
• Teahouse Committee or members’ resolution 

 
Committee position entails these privileges and duties: 

• All ordinary member privileges are included. 
• Organizing events using Teahouse and/or International Affairs Office resources. 
• Voting in meetings; however, the President shall only vote in the case of a tie, with the 

exception of Committee members’ selection. 
• Drafting and stipulating the Teahouse Code of Conduct and suggestions for the 

Teahouse management and event agenda. 
• Calling members to meetings. 
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• Promoting members to assist the management of the Committee. 
• Controlling all events and activities to follow the Code of Conduct. 

 
10. Committee selection 
The Committee selection procedure must be held at least 30 days before the end of the second 
semester. 

 
The candidate must have the following qualifications: 

• Be a Teahouse member. 
• Be a PSU student with cumulative GPA over 2.00. 
• Has not been penalized by PSU regulations and/or the Thai law, except for light 

punishment. 
• Not be under leave of absence or in any exchange program at another institution 

during the year which he/she applies for. 
 
The selection procedure is not limited to election, but can follow any other appropriate 
method. 

 
11. Membership 
All PSU students and staff are allowed to register as members. The Committee of the 
Teahouse, PSU students and staff assisting with Teahouse activities, and PSU International 
Affairs staff are automatically members. 

 
The Teahouse membership can be terminated in the following cases: 

• Graduation or expulsion from the university 
• Resignation from the Teahouse 

 
Membership entails these privileges and duties: 

• Using resources of the Teahouse during office hours 
• Participation in activities of the Teahouse 
• Attending meetings of Teahouse Committee, including commenting and/or advising 

the Committee. 
• Voting or being nominated for the Teahouse Committee 
• Complaining about any misconduct behaviour 

 
PART 3: AMENDMENTS 

 
12. Amendment to the Code of Conduct 
An amendment to the Code of Conduct may be proposed by the resolution of the Committee, 
using 2/3 voting, and become effective upon approval by the Vice President for International 
Affairs. 

 
Transitional provision 
After this Code of Conduct enters into effect, an interim Committee will be appointed as 
approved by the Vice President for International Affairs. 

 
This Code of Conduct is effective on the day of its announcement. 
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กฏระเบยีบการด˚าเนนิการ 
PSU FRIENDS Teahouse 

Code of Conduct 
 
 

บทน˚า 
PSU FRIENDS Teahouse เป็นหน่วยงานหนึง่ของมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ (ม.อ.) ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกล 
ย◌ทุธ◌ก์ารสร◌า้งความเป◌็นนานาชาต◌ ิในสถาบ◌ัน (Internationalization at Home) 
โดยการประสานงานของ ส านักงานวเิทศสัมพันธข์อง ม.อ. 
กอ่ตัง้ขึน้ในระหวา่งการเขา้ร่วมของมหาวทิยาลัยในโครงการ Erasmus+ FRIENDS 
โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ยกระดับประสบการณ์ระหวา่งประเทศของนักศกึษาและเจา้หนา้ทีทั่ง้ในและ 
ต◌า่งประเทศ พ◌นัธก◌จิของ Teahouse ค◌อื การสร◌า้งพ◌◌ืน้ท◌ีท่างส◌งัคมส 
าหร◌บัน◌ักศ◌กึษาและบ◌คุลากรจากภ◌มู◌หิล◌งัที ่ แตกต่างกัน 
เพือ่พัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูบ้นพืน้ฐานของสภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลายวัฒนธรรม และเพือ่ 
สง่เสรมิความอดทน 
ความเคารพและความเข◌า้ใจซึง่ก◌นัและก◌นัระหว◌า่งนักศ◌กึษาและเจา้หนา้ทีภ่ายในว◌ทิยาเขต 

 
PSU FRIENDS Teahouse ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของนักศกึษาไทย นักศกึษา 
ตา่งชาตแิละบคุลากรทีม่ภีมูหิลังทางวัฒนธรรมทีห่ลากหลายทีก่ าลังศกึษาอยู่ที ่ ม.อ. และยังสง่เสรมิความเป็น 
นานาชาตใินสถาบันผ่านกจิกรรมและงานต่าง ๆ ทีจั่ดโดยคณะกรรมการ 

 
หมวดที ่ 1: กฎและขอ้บงัคบั 
PSU FRIENDS Teahouse มุง่มั่นทีจ่ะรักษาสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัยและดตี่อสขุภาพส าหรับผูใ้ชท้กุคน 
ดังนัน้คณะกรรมการ Teahouse อาจก าหนดใหผู้ใ้ชบ้รกิารรับผดิชอบตอ่การกระท าของตนหากพฤตกิรรมหรอื 
กจิกรรมทีเ่ขา/เธอกระท าถอืเป็นการประพฤตมิชิอบและละเมดิกฎภายใตร้ะเบยีบธรรมนูญของ Teahouse 

 
ดังนัน้ นอกเหน◌อืจากนโยบายและระเบยีบขอ้บังคับของ ม.อ. แลว้ผูใ้ช◌ทุ้กคนของ PSU FRIENDS 
Teahouse จะตอ้งปฏบัิตติามกฎตอ่ไปนี้ 

 
1. นโยบายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
ไมอ่นุญาตใหน้ าเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์ขา้ไปใน Teahouse 
หา้มมใิห ้PSU FRIENDS Teahouse จ าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นงานและกจิกรรมตา่ง ๆ 
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2. นโยบายตอ่ตา้นการกล ัน่แกลง้ 
กจิกรรมใด ๆ ทีอ่าจถกูตคีวามวา่เป็นการกล่ันแกลง้เป็นสิง่ตอ้งหา้มโดยเฉพาะและชดัเจน 

 
 

ตัวอย่างของการกล่ันแกลง้ แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะสิง่ตอ่ไปนี:้ 
• ใหอ้อกก าลงักายมากเกนิไป เช◌น่ ซทิอ◌พั ว◌ดิพ◌◌ืน้ ว◌◌ิง่หรอืออกก 

าลังกายท◌◌ีไ่ม่เหมาะสมในรปูแบบใด ๆ  
• ใหม้กีารบรโิภคอาหาร แอลกอฮอล ์ยาหร◌อืสารอ◌◌ืน่ ๆ  
• เกมและก◌จิกรรมทีเ่สือ่มเสยีทางศ◌ลีธรรมหร◌อืท าใหอ้◌บัอาย 
• ก าหนดใหห้รอืรับรองการเล่นแผลง ๆ เชน่ การยมื (ขโมย) สิง่ของ การปลน้กางเกงใน การทาสบีน 

ทรัพยส์◌นิ และสิง่ของหร◌อืการล่วงละเม◌ดิ 
• การกดีกันการนอนหลับพักผ่อน 
• กจิกรรมใด ๆ ทีข่ม่ขูห่รอืคกุคามผูใ้ชห้รอืท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความเครยีดทางจติใจ ความขวยเขนิ ความ 

อบัอายขายหนา้ หรอืความอปัยศอดส ู
• การล่วงละเม◌ดิทางวาจา รวมถ◌งึการตะโกนใส ่หรอืกรดีรอ้ง 
• ตอ้งมภีาระจ ายอมสว่นตัวประเภทใด ๆ เชน่ การท าธรุะงานตา่ง ๆ 
• การกระท าใด ๆ  ทีอ่าจถกูมองวา่เป็นการท ารา้ยร◌า่งกาย/ท ารา้ยร่างกายบคุคล 
• กจิกรรมใด ๆ  ทีก่◌อ่ใหเ้ก◌ดิหรอืก 

าหนดใหผ้◌◌ูใ้ช◌บ้ร◌กิารตอ้งปฏ◌บัิตงิานทีเ่ก◌◌ีย่วข◌อ้งกับการละเมดิกฎหมายหร◌อื 
นโยบายหรอืขอ้บังคับของมหาวทิยาลัย 

 
3. กจิกรรมเช◌งิพาณ◌ชิย◌ ์
หา้มมใิหผ้◌◌ูใ้ชบ้รกิารขายสนิคา้หรอืบรกิารใด ๆ  ภายใน Teahouse 

 
4. การปฏบิตัทิ ีผ่ดิระเบยีบ 
ผูใ้ชบ้รกิาร PSU FRIENDS Teahouse และคณะกรรมการจะตอ้งควบคุมไมใ่หม้พีฤตกิรรมและ/หรอืงานที ่
วางแผนไว ้ หรอืการสงัสรรคท์างสังคมทีท่ าใหเ้สยีหรอืแทรกแซงการท างานหรอืกระบวนการทีเ่ป็นระเบยีบ 
เรยีบรอ้ยของมหาวทิยาลัยและ/หรอืระเบยีบการดา้นความปลอดภัยและความปลอดภัยทีส่มเหตสุมผล 

 
5. การหยดุชะงกั / การขดัขวาง 
ผูม้าใชบ้รกิาร PSU FRIENDS Teahouse และสมาชกิคณะกรรมการจะตอ้งละเวน้จากพฤตกิรรมและ/หรอื 
งานทีว่างแผนไวห้รอืการพบปะสังสรรคท์ีขั่ดขวางหรอืเป็นอปุสรรคต่อการเรยีนการสอน การบรหิารหรอื 
กจิกรรมอ◌◌ืน่ ๆ 
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ของมหาวทิยาล◌ยัและ/หรอืการปฏ◌บัิตหิน◌า้ที/่ภารกจิของบ◌คุลากรหร◌อืผูบ้รหิารของมหาว◌ทิยาลัย 
 
 

6. นโยบายเกีย่วกบัการพนนั 
ผูใ้ช◌ทุ้กคนต◌อ้งไมเ่ล่นการพนันทีผ่ดิกฎหมายภายใน Teahouse 
เมือ่มผีูเ้ล◌น่จ่ายเงนิเพ◌◌ือ่เล◌น่เกมเสีย่งโชค (รวมถงึโป๊กเกอร)์ โดยหวงัวา่จะไดรั้บรางวัล 
เกมนัน้จะถอืวา่เป็นการพนันทีผ่ดิกฎหมาย เพือ่หลกีเลีย่ง เหตกุารณ์ทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการพนันทีผ่ดิกฎหมาย 
ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขตอ่ไปนี้: 

• ผูเ้ขา้ร่วมไมต่อ้งจ่ายอะไรหรอืใหข้องมคีา่ใด ๆ ในการเขา้ร่วมเกม 
• รางว◌ลัสามารถมอบใหกั้บผูช้นะเกมท◌ีไ่ม่เขา้ข◌า่ยเป็นการพนันทีผ่◌ดิกฎหมาย 
• หา้มแลกเปลีย่นเงนิตราหรอืสิง่ของมคีา่ภายในงาน 
• ผูใ้ชบ้รกิารสามารถจ่ายเงนิเพือ่เขา้ร่วมการแขง่ขันได ้แตไ่มม่กีารใหร้างวลัและรายไดทั้ง้หมดจะตอ้งเป็น 

ประโยชน์ตอ่งานการกศุลและ/หร◌อื PSU FRIENDS Teahouse 
 

7. พืน้ทีบ่รเิวณคอมพวิเตอร ์
ในขณะใชอ้ปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสภ์ายใน PSU FRIENDS Teahouse ผูใ้ชจ้ะตอ้งปฏบัิตติามขอ้บังคับตอ่ไปน้ี 

• ไมอ่นุญาตใหด้ืม่และรับประทานอาหารในบรเิวณเครือ่งคอมพวิเตอร ์
• หา้มเปล◌◌ีย่นแปลงหรอืรบกวนการก าหนดคา่ของเครือ่งคอมพ◌วิเตอร ์
• หา้มท าใหฮ้ารด์แวรห์รอืซอฟตแ์วรเ์สยีหาย หรอืตดิตัง้ซอฟตแ์วรใ์ด ๆ ลงบนอปุกรณ์ต่างๆ ของ Teahouse 
• หา้มสรา้งความเสยีหายหรอืท าลายขอ้มลูบนคอมพวิเตอร ์
• เอกสารควรถกูบันทกึลงในไดรฟ์เครอืขา่ย ลงในแฟล็ชไดรฟ์  หรอืในบัญชทีีเ่ก็บขอ้มลูบนคลาวดข์องคณุ 
• หา้มพ◌มิพ◌ใ์บปลวิ ป้าย หร◌อืว◌สัดอุืน่ ๆ  ในปรมิาณมากๆ อาจมกีารพมิพ◌ส์ าเนาหนึง่ช◌ดุและจะต◌อ้งด 

าเนนิการ ท าถา่ยส าเนาผ่านโรงพมิพภ์ายนอก 
• รักษาดแูลทีท่ 

างานในบรเิวณคอมพ◌วิเตอร◌ข์องคณุใหอ้ยู◌ใ่นสภาพเดยีวกับท◌◌ีค่ณุใชค้รั◌ง้แรกหรอืด◌กีวา่ 
• หา้มถอดปล๊ักอ◌ปุกรณ◌อ์◌เิล◌็กทรอน◌กิสใ์ด ๆ  เพ◌ือ่เสยีบอ◌ปุกรณ◌ส์ว่นตัวของคณุโดยเด็ดขาด 
• การใชง้านเครื่องเสยีงใด ๆ  รวมถ◌งึอ◌ปุกรณ์ของ Teahouse 

ตอ้งเปิดเสยีงผ่านหูฟังหร◌อืใชเ้สยีงเบาและตอ้ง ไมร่บกวนผ◌◌ูอ้◌◌ืน่ 
• คณุยอมรับวา่การใชร้ะบบของคณุอาจไดรั้บการตรวจสอบ 
• หา้มดูหรอืแสดงเน้ือหาใด ๆ ทีไ่มเ่หมาะสม ลามกอนาจารหรอืการเลอืกปฏบัิต ิ
• คณุไมส่ามารถใชอ้ปุกรณ์ดา้นคอมพวิเตอรต์า่ง ๆ เพือ่ด าเนนิธุรกจิหรอืแสวงหาผลก าไรทางการเงนิ 

 
8. การรอ้งเรยีนและการลงโทษ 
ขอ้กล่าวหาการประพฤตมิชิอบของผูใ้ชบ้รกิารหรอืสมาชกิคณะกรรมการของ PSU FRIENDS Teahouse 
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สามารถสง่เป็นลายล◌กัษณ◌อ์◌กัษรไปยังส าน◌กังานว◌เิทศส◌มัพ◌นัธ◌ ์ม.อ. ได ้และระบชุือ่ ต 
าแหน◌ง่ทีย่ืน่อย่างช◌ดัเจน (นักศกึษา/เจา้หนา้ที)่ คณะ/ส านักงานและขอ้มลูการตดิตอ่ของผูร้อ้งเรยีน 

 
 

เมือ่ไดรั้บรายงานเหต◌กุารณ◌ห์รอืไดรั้บขอ้กลา่วหาเกีย่วกับการประพฤตมิ◌ชิอบเจา้หนา้ท◌ีว่◌เิทศสมัพั
นธผ์◌◌ูท้ี ่เกีย่วขอ้งจะท าการสอบสวนเบือ้งตน้และก าหนดโทษทีเ่หมาะสมกบัผูใ้ชบ้รกิาร 

 
หมวดที ่ 2: คณะกรรมการและสมาชกิภาพ 

 
9. คณะกรรมการ 
คณะกรรมการจะต◌อ้งจัดตั◌ง้โดยสมาชกิของ Teahouse 
และควรไดรั้บความเห็นชอบจากรองอธ◌กิารบดฝี◌า่ย วเิทศสัมพันธ ์ โดยมวีาระการด ารงต าแหน่ง คอื 1 
(หนึง่) ปีการศกึษา กรรมการจะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหด้ ารง ต าแหน่งได◌ค้รัง้ละมากกว่าหน◌◌ึง่ต าแหน่ง 

 
คณะกรรมการประกอบดว้ยต าแหน่งดังต่อไปน้ี: 

• ประธาน 
• รองประธาน 
• เลขานุการ 
• เหรัญญกิ 
• เจา้หนา้ทีฝ่่ายนันทนาการ 
• เจา้หนา้ทีป่ระชาสัมพันธ ์
• สามารถจัดตัง้ต าแหน่งอืน่ ๆ เพิม่ไดเ้มือ่จ าเป็น 

 
ต าแหน่งกรรมการ Teahouse สามารถยกเลกิไดใ้นกรณีตอ่ไปนี้: 

• สิน้สดุการด ารงต าแหน่ง 
• ส าเร◌็จการศกึษาหรือถกูไลอ่อกจากมหาว◌ทิยาลัย 
• การลาออก 

o ในกรณีของประธาน, การลาออกจะตอ้งไดรั้บการอนุมตัจิากรองอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสัมพันธ ์
o ในกรณีทีต่ าแหน่งอืน่, การลาออกจะตอ้งไดรั้บการอนุมตัจิากประธาน Teahouse 

• ลาออกจาก Teahouse 
• มตขิองคณะกรรมการหรอืของสมาชกิTeahouse 
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ต าแหน่งคณะกรรมการมสีทิธพิเิศษและหนา้ที ่ ดังตอ่ไปนี้ 
• สมาช◌กิท◌◌ัว่ไปทัง้หมดไดร้◌บัสทิธ◌พิ◌เิศษดว้ย 
• การจัดงานตา่ง ๆ โดยใชท้รัพยากรทีม่ขีอง Teahouse และ/หรอืส านักงานวเิทศสัมพันธ ์
• การลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุ อย่างไรก็ตาม ประธานจะเป็นคนลงคะแนนในกรณีทีไ่ดค้ะแนนเสมอกัน 

ยกเวน้การเล◌อืกกรรมการ 
• ร่างและก าหนดระเบยีบธรรมนูญของ Teahouse และขอ้เสนอแนะส าหรับการจัดการ Teahouse และ 

วาระการประชมุ 
• เรยีกสมาชกิเขา้ร่วมการประชมุ 
• สง่เสรมิสมาช◌กิเพ◌◌ือ่ช◌ว่ยในการบรหิารจัดการของคณะกรรมการ 
• ควบคมุงานและกจิกรรมทัง้หมดใหป้ฏบัิตติามระเบยีบธรรมนูญ 

 
10. การคดัเลอืกคณะกรรมการ 
ขัน้ตอนการคัดเลอืกคณะกรรมการจะตอ้งจัดขึน้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นสิน้สดุภาคการศกึษาที ่ 2 

 
ผูส้มัครจะตอ้งมคีณุสมบัตดัิงตอ่ไปนี:้ 

• เป็นสมาชกิ Teahouse 
• เป็นนักศกึษา ม.อ. ทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมมากกว◌า่ 2.00 
• ไมเ่คยไดรั้บโทษตามระเบยีบ ม.อ. และ/หรอืกฎหมายไทยยกเวน้โทษสถานเบา 
• ไมอ่ยูร่ะหวา่งการลาพักหรอือยูใ่นโครงการแลกเปลีย่นใด ๆ ทีส่ถาบันอืน่ในระหวา่งปีทีส่มคัร 

ขัน้ตอนการคัดเลอืกไมจ่ ากัดเฉพาะการเลอืกตัง้ แตส่ามารถปฏบิัตติามวธิกีารอืน่ทีเ่หมาะสมได ้

11. การเป็นสมาชกิ 
นักศกึษาและบคุลากร ม.อ.ทกุคนสามารถลงทะเบยีนเป็นสมาชกิได ้คณะกรรมการ Teahouse นักศกึษา ม.อ. 
และเจา้หนา้ท◌ีท่ีช่ว่ยเหล◌อืกจิกรรม Teahouse และเจา้หนา้ทีฝ่◌า่ยว◌เิทศสมัพ◌นัธ◌ข์อง ม.อ. เป็นสมาชกิโดย 
อัตโนมัต ิ

 
การเป็นสมาช◌กิ Teahouse สามารถยกเล◌กิได◌ใ้นกรณ◌ตี◌อ่ไปนี้: 

• ส าเร◌็จการศกึษาหรือถกูไลอ่อกจากมหาว◌ทิยาลัย 
• ลาออกจาก Teahouse 

 
 

การเป็นสมาชกิท าใหม้สีทิธพิเิศษและหนา้ทีดั่งตอ่ไปนี:้ 
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• การใชบ้รกิารตา่ง ๆ ของ Teahouse ในเวลาท าการ 
• การเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของ Teahouse 
• เขา้ร่วมการประชมุของคณะกรรมการ Teahouse รวมถงึการแสดงความคดิเห็นและ/หรอืใหค้ าปรกึษา 

คณะกรรมการ 
• การลงคะแนนหร◌อืไดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ป็นคณะกรรมการ Teahouse 
• รอ้งเรยีนเกีย่วกับพฤตกิรรมการประพฤตมิชิอบ 

 
หมวดที ่3: การแกไ้ข 

 
12. การแกไ้ขระเบยีบธรรมน◌ญู 
การแกไ้ขระเบยีบธรรมนูญอาจเสนอโดยมตขิองคณะกรรมการโดยใชก้ารลงคะแนนเสยีง 2 ใน 3 และจะมผีล 
เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากรองอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสัมพันธ ์

 
บทบญัญตัเิฉพาะกาล 
หล◌งัจากระเบยีบธรรมนูญฉบ◌บันีม้ผีลบังคับใช◌ค้ณะกรรมการช◌◌ัว่คราวจะไดรั้บการแตง่ตัง้ตามท◌◌ีร่อ
งอธ◌กิารบด ีฝ่ายวเิทศสัมพันธใ์หค้วามเห็นชอบ 

 
ระเบยีบธรรมนูญฉบับน้ีมผีลบังคับใชใ้นวันทีป่ระกาศ 
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