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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กฏระเบียบการด˚าเนินการ
PSU FRIENDS Teahouse
Code of Conduct
บทน˚า
PSU FRIENDS Teahouse เป็ นหน่วยงานหนึง่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ซงึ่ เป็ นสว่ นหนึง่ ของกล
ย◌ุทธ◌์การสร◌ ้างความเป◌็นนานาชาต◌ิในสถาบ◌ัน
(Internationalization
at
Home)
โดยการประสานงานของ
ส
านักงานวิเทศสัมพันธ์ของ
ม.อ.
ก่อตัง้ ขึน้ ในระหว่างการเข้าร่วมของมหาวิทยาลัยในโครงการ
Erasmus+
FRIENDS
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ยกระดับประสบการณ์ระหว่างประเทศของนักศกึ ษาและเจ้าหน้าทีท่ ัง้ ในและ
ต◌่างประเทศ
พ◌ันธก◌ิจของ
Teahouse
ค◌ือ
การสร◌ ้างพ◌ื◌ ้นที◌ท่ างส◌ังคมส
าหร◌ับน◌ักศ◌ึกษาและบ◌ุคลากรจากภ◌ูม◌ิหล◌ังที่
แตกต่างกัน
เพือ่ พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูบ้ นพืน้ ฐานของสภาพแวดลอ้ มทีห่ ลากหลายวัฒนธรรม
และเพือ่
สง่ เสริมความอดทน
ความเคารพและความเข◌ ้าใจซงึ่ ก◌ันและก◌ันระหว◌่างนักศ◌ึกษาและเจ้าหน้าทีภ่ ายในว◌ิทยาเขต
PSU FRIENDS Teahouse ได้รับการออกแบบมาเพือ่ ตอบสนองความต้องการของนักศกึ ษาไทย นักศกึ ษา
ต่างชาติและบุคลากรทีม่ ภี มู หิ ลังทางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายทีก่ าลังศกึ ษาอยู่ที่ ม.อ. และยังสง่ เสริมความเป็ น
นานาชาติในสถาบันผ่านกิจกรรมและงานต่าง ๆ ทีจ่ ัดโดยคณะกรรมการ
หมวดที่ 1: กฎและข้อบังคับ
PSU FRIENDS Teahouse มุง่ มั่นทีจ่ ะรักษาสภาพแวดล ้อมทีป่ ลอดภัยและดีต่อสุขภาพส าหรับผูใช
้ ทุ้ กคน
้ การรับผิดชอบต่อการกระท าของตนหากพฤติกรรมหรือ
ดังนัน้ คณะกรรมการ Teahouse อาจก าหนดให ้ผูใ้ ชบริ
กิจกรรมทีเ่ ขา/เธอกระท าถือเป็ นการประพฤติมชิ อบและละเมิดกฎภายใต ้ระเบียบธรรมนูญของ Teahouse
ดังนัน้ นอกเหน◌ือจากนโยบายและระเบียบข้อบังคับของ ม.อ. แล้วผูใ้ ช◌ ้ทุกคนของ PSU FRIENDS
Teahouse จะต ้องปฏิบัตติ ามกฎต่อไปนี้
1. นโยบายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ไม่อนุญาตให้น าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เข้าไปใน Teahouse
ห ้ามมิให ้ PSU FRIENDS Teahouse จ าหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในงานและกิจกรรมต่าง ๆ
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2. นโยบายต่อต้านการกลัน่ แกล้ง
กิจกรรมใด ๆ ทีอ่ าจถูกตีความว่าเป็ นการกลั่นแกลง้ เป็ นสงิ่ ตอ้ งห ้ามโดยเฉพาะและชดั เจน
ตัวอย่างของการกลั่นแกล้ง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะสงิ่ ต่อไปนี:้
• ให้ออกก าลังกายมากเกินไป เช◌่น ซทิ อ◌ัพ ว◌ิดพ◌ื◌ ้น ว◌ิ◌ง่ หรือออกก
าลังกายท◌ี◌ไ่ ม่เหมาะสมในรูปแบบใด ๆ
• ให ้มีการบริโภคอาหาร แอลกอฮอล์ ยาหร◌ือสารอ◌ื◌น่ ๆ
• เกมและก◌ิจกรรมทีเ่ สอื่ มเสยี ทางศ◌ีลธรรมหร◌ือท าใหอ้ ◌ับอาย
• ก าหนดให้หรือรับรองการเล่นแผลง ๆ เชน่ การยืม (ขโมย) สงิ่ ของ การปล้นกางเกงใน การทาสบี น
ทรัพย์ส◌ิน และสงิ่ ของหร◌ือการล่วงละเม◌ิด
• การกีดกันการนอนหลับพักผ่อน
้ การเกิดความเครียดทางจิตใจ ความขวยเขิน ความ
• กิจกรรมใด ๆ ทีข่ ม่ ขูห่ รือคุกคามผูใ้ ชห้ รือท าให้ผูใ้ ชบริ
อับอายขายหน้า หรือความอัปยศอดสู
• การล่วงละเม◌ิดทางวาจา รวมถ◌ึงการตะโกนใส่ หรือกรีดร้อง
• ต ้องมีภาระจ ายอมสว่ นตัวประเภทใด ๆ เชน่ การท าธุระงานต่าง ๆ
• การกระท าใด ๆ ทีอ่ าจถูกมองว่าเป็ นการท าร ้ายร◌่างกาย/ท าร้ายร่างกายบุคคล
• กิจกรรมใด ๆ ทีก่ ◌่อให้เก◌ิดหรือก
าหนดให้ผ◌ู◌ ้ใช◌บ้ ร◌ิการต้องปฏ◌ิบัตงิ านทีเ่ ก◌ี◌ย่ วข◌อ้ งกับการละเมิดกฎหมายหร◌ือ
นโยบายหรือข ้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3. กิจกรรมเช◌ิงพาณ◌ิชย◌ ์
้ การขายสนิ ค้าหรือบริการใด ๆ ภายใน Teahouse
ห้ามมิให้ผ◌ู◌ ้ใชบริ
4. การปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ ระเบียบ
้ การ PSU FRIENDS Teahouse และคณะกรรมการจะต ้องควบคุมไม่ให ้มีพฤติกรรมและ/หรืองานที่
ผูใช
้ บริ
วางแผนไว ้ หรือการสงั สรรค์ทางสังคมทีท่ าให ้เสยี หรือแทรกแซงการท างานหรือกระบวนการทีเ่ ป็ นระเบียบ
เรียบร้อยของมหาวิทยาลัยและ/หรือระเบียบการด ้านความปลอดภัยและความปลอดภัยทีส่ มเหตุสมผล
5. การหยุดชะงัก / การขัดขวาง
้ การ PSU FRIENDS Teahouse และสมาชกิ คณะกรรมการจะตอ้ งละเว ้นจากพฤติกรรมและ/หรือ
ผูม้ าใชบริ
งานทีว่ างแผนไว ้หรือการพบปะสังสรรค์ทขี่ ัดขวางหรือเป็ นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน
การบริหารหรือ
กิจกรรมอ◌ื◌น่
ๆ
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ของมหาวิทยาล◌ัยและ/หรือการปฏ◌ิบัตหิ น◌ ้าที/่ ภารกิจของบ◌ุคลากรหร◌ือผูบ้ ริหารของมหาว◌ิทยาลัย
6. นโยบายเกีย่ วกับการพนัน
ผูใ้ ช◌ ้ทุกคนต◌ ้องไม่เล่นการพนันทีผ่ ดิ กฎหมายภายใน Teahouse
เมือ่ มีผูเ้ ล◌่นจ่ายเงินเพ◌ื◌อ่ เล◌่นเกมเสยี่ งโชค (รวมถึงโป๊ กเกอร์) โดยหวังว่าจะได้รับรางวัล
เกมนัน้ จะถือว่าเป็ นการพนันทีผ่ ดิ กฎหมาย เพือ่ หลีกเลีย่ ง เหตุการณ์ทเี่ ข้าข่ายเป็ นการพนันทีผ่ ดิ กฎหมาย
ต้องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขต่อไปนี้:
• ผูเข
้ ้าร่วมไม่ต ้องจ่ายอะไรหรือให ้ของมีคา่ ใด ๆ ในการเข ้าร่วมเกม
• รางว◌ัลสามารถมอบให้กับผูช้ นะเกมที◌ไ่ ม่เข ้าข◌่ายเป็ นการพนันทีผ่ ◌ิดกฎหมาย
• ห ้ามแลกเปลีย่ นเงินตราหรือสงิ่ ของมีคา่ ภายในงาน
้ การสามารถจ่ายเงินเพือ่ เข้าร่วมการแข่งขันได้ แต่ไม่มกี ารให้รางวัลและรายได้ทงั ้ หมดจะต้องเป็ น
• ผูใ้ ชบริ
ประโยชน์ตอ่ งานการกุศลและ/หร◌ือ PSU FRIENDS Teahouse
7. พืน้ ทีบ่ ริเวณคอมพิวเตอร์
้ ้องปฏิบัตติ ามข ้อบังคับต่อไปนี้
ในขณะใชอุ้ ปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกสภ์ ายใน PSU FRIENDS Teahouse ผูใช
้ จะต
• ไม่อนุญาตให ้ดืม่ และรับประทานอาหารในบริเวณเครือ่ งคอมพิวเตอร์
• ห ้ามเปล◌ี◌ย่ นแปลงหรือรบกวนการก าหนดค่าของเครือ่ งคอมพ◌ิวเตอร์
• ห ้ามท าให ้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เสยี หาย หรือติดตัง้ ซอฟต์แวร์ใด ๆ ลงบนอุปกรณ์ต่างๆ ของ Teahouse
• ห้ามสร้างความเสยี หายหรือท าลายข้อมูลบนคอมพิวเตอร์
• เอกสารควรถูกบันทึกลงในไดร์ฟเครือข่าย ลงในแฟล็ชไดร์ฟ หรือในบัญชที เี่ ก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ
• ห ้ามพ◌ิมพ◌์ใบปลิว ป้ าย หร◌ือว◌ัสดุอนื่ ๆ ในปริมาณมากๆ อาจมีการพิมพ◌์ส าเนาหนึง่ ช◌ุดและจะต◌ ้องด
าเนินการ ท าถ่ายส าเนาผ่านโรงพิมพ์ภายนอก
• รักษาดูแลทีท่
้ ◌ ้งแรกหรือด◌ีกว่า
ุ ใชครั
างานในบริเวณคอมพ◌ิวเตอร◌์ของคุณให้อยู◌ใ่ นสภาพเดียวกับท◌ี◌ค่ ณ
• ห้ามถอดปลั๊กอ◌ุปกรณ◌์อ◌ิเล◌็กทรอน◌ิกสใ์ ด ๆ เพื◌อ่ เสยี บอ◌ุปกรณ◌์สว่ นตัวของคุณโดยเด็ดขาด
้
• การใชงานเครื
่องเสยี งใด ๆ รวมถ◌ึงอ◌ุปกรณ์ของ Teahouse
ต้องเปิ ดเสยี งผ่านหูฟังหร◌ือใชเส้ ยี งเบาและต้อง ไม่รบกวนผ◌ู◌ ้อ◌ื◌น่
้
• คุณยอมรับว่าการใชระบบของคุ
ณอาจได ้รับการตรวจสอบ
• ห ้ามดูหรือแสดงเนือ้ หาใด ๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม ลามกอนาจารหรือการเลือกปฏิบัต ิ
• คุณไม่สามารถใชอ้ ปุ กรณ์ดา้ นคอมพิวเตอร์ตา่ ง ๆ เพือ่ ด าเนินธุรกิจหรือแสวงหาผลก าไรทางการเงิน
8. การร้องเรียนและการลงโทษ
้ การหรือสมาชกิ คณะกรรมการของ PSU FRIENDS Teahouse
ข ้อกล่าวหาการประพฤติมชิ อบของผูใช
้ บริ
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สามารถสง่ เป็ นลายล◌ักษณ◌์อ◌ักษรไปยังส าน◌ักงานว◌ิเทศส◌ัมพ◌ันธ◌์ ม.อ. ได้ และระบุชอื่ ต
าแหน◌่งทีย่ นื่ อย่างช◌ัดเจน (นักศกึ ษา/เจ้าหน้าที)่ คณะ/ส านักงานและข้อมูลการติดต่อของผูร้ อ้ งเรียน
เมือ่ ได้รับรายงานเหต◌ุการณ◌์หรือได้รับข้อกล่าวหาเกีย่ วกับการประพฤติม◌ิชอบเจ้าหน้าที◌ ว่ ◌ิเทศสมั พั
นธ์ผ◌ู◌ ้ที่ เกีย่ วข้องจะท าการสอบสวนเบือ้ งต้นและก าหนดโทษทีเ่ หมาะสมกับผูใ้ ชบ้ ริการ
หมวดที่ 2: คณะกรรมการและสมาชกิ ภาพ
9. คณะกรรมการ
คณะกรรมการจะต◌ ้องจัดตั◌ ้งโดยสมาชกิ ของ
Teahouse
และควรได ้รับความเห็นชอบจากรองอธ◌ิการบดีฝ◌่าย วิเทศสัมพันธ์ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง คือ 1
(หนึง่ ) ปี การศกึ ษา กรรมการจะไม่ได้รับอนุญาตให้ด ารงต าแหน่งได◌ ้ครัง้ ละมากกว่าหน◌ึ◌ง่ ต าแหน่ง
คณะกรรมการประกอบดว้ ยต าแหน่งดังต่อไปนี้:
• ประธาน
• รองประธาน
• เลขานุการ
• เหรัญญิก
• เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายนันทนาการ
• เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
• สามารถจัดตัง้ ต าแหน่งอืน่ ๆ เพิม่ ได้เมือ่ จ าเป็ น
ต าแหน่งกรรมการ Teahouse สามารถยกเลิกได้ในกรณีตอ่ ไปนี้:
• สนิ้ สุดการด ารงต าแหน่ง
• ส าเร◌็จการศกึ ษาหรือถูกไล่ออกจากมหาว◌ิทยาลัย
• การลาออก
o ในกรณีของประธาน, การลาออกจะตอ้ งได ้รับการอนุมตั จิ ากรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
o ในกรณีทตี่ าแหน่งอืน่ , การลาออกจะตอ้ งได ้รับการอนุมตั จิ ากประธาน Teahouse
• ลาออกจาก Teahouse
• มติของคณะกรรมการหรือของสมาชกิ Teahouse
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ต าแหน่งคณะกรรมการมีสทิ ธิพเิ ศษและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
• สมาช◌ิกท◌ั◌ว่ ไปทัง้ หมดได ้ร◌ับสทิ ธ◌ิพ◌ิเศษด ้วย
• การจัดงานต่าง ๆ โดยใชท้ รัพยากรทีม่ ขี อง Teahouse และ/หรือส านักงานวิเทศสัมพันธ์
• การลงคะแนนเสยี งในทีป่ ระชุม อย่างไรก็ตาม ประธานจะเป็ นคนลงคะแนนในกรณีทไี่ ดค้ ะแนนเสมอกัน
ยกเว ้นการเล◌ือกกรรมการ
• ร่างและก าหนดระเบียบธรรมนูญของ Teahouse และข ้อเสนอแนะส าหรับการจัดการ Teahouse และ
วาระการประชุม
• เรียกสมาชกิ เข ้าร่วมการประชุม
• สง่ เสริมสมาช◌ิกเพ◌ื◌อ่ ช◌่วยในการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
• ควบคุมงานและกิจกรรมทัง้ หมดให ้ปฏิบตั ติ ามระเบียบธรรมนูญ
10. การคัดเลือกคณะกรรมการ
ขัน้ ตอนการคัดเลือกคณะกรรมการจะต ้องจัดขึน้ อย่างน้อย 30 วันก่อนสนิ้ สุดภาคการศกึ ษาที่ 2
ผู ้สมัครจะต ้องมีคณ
ุ สมบัตดิ ังต่อไปนี:้
• เป็ นสมาชกิ Teahouse
• เป็ นนักศกึ ษา ม.อ. ทีม่ เี กรดเฉลีย่ สะสมมากกว◌่า 2.00
• ไม่เคยได้รับโทษตามระเบียบ ม.อ. และ/หรือกฎหมายไทยยกเว้นโทษสถานเบา
• ไม่อยูร่ ะหว่างการลาพักหรืออยูใ่ นโครงการแลกเปลีย่ นใด ๆ ทีส่ ถาบันอืน่ ในระหว่างปี ทสี่ มัคร
ขัน้ ตอนการคัดเลือกไม่จ ากัดเฉพาะการเลือกตัง้ แต่สามารถปฏิบัตติ ามวิธกี ารอืน่ ทีเ่ หมาะสมได้
11. การเป็ นสมาชกิ
นักศกึ ษาและบุคลากร ม.อ.ทุกคนสามารถลงทะเบียนเป็ นสมาชกิ ได ้ คณะกรรมการ Teahouse นักศกึ ษา ม.อ.
และเจ้าหน้าที◌ท่ ชี่ ว่ ยเหล◌ือกิจกรรม Teahouse และเจ้าหน้าทีฝ่ ◌่ายว◌ิเทศสมั พ◌ันธ◌์ของ ม.อ. เป็ นสมาชกิ โดย
อัตโนมัต ิ
การเป็ นสมาช◌ิก Teahouse สามารถยกเล◌ิกได◌ ้ในกรณ◌ีต◌่อไปนี้:
• ส าเร◌็จการศกึ ษาหรือถูกไล่ออกจากมหาว◌ิทยาลัย
• ลาออกจาก Teahouse
การเป็ นสมาชกิ ท าให้มสี ทิ ธิพเิ ศษและหน้าทีด่ งั ต่อไปนี:้
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• การใชบ้ ริการต่าง ๆ ของ Teahouse ในเวลาท าการ
• การเข ้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ Teahouse
• เข ้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ Teahouse รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและ/หรือให ้ค าปรึกษา
คณะกรรมการ
• การลงคะแนนหร◌ือได้รับการเสนอชอื่ ให ้เป็ นคณะกรรมการ Teahouse
• ร ้องเรียนเกีย่ วกับพฤติกรรมการประพฤติมชิ อบ
หมวดที่ 3: การแก้ไข
12. การแก้ไขระเบียบธรรมน◌ูญ
้
การแก ้ไขระเบียบธรรมนูญอาจเสนอโดยมติของคณะกรรมการโดยใชการลงคะแนนเส
ยี ง 2 ใน 3 และจะมีผล
เมือ่ ได ้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
บทบัญญัตเิ ฉพาะกาล
หล◌ังจากระเบียบธรรมนูญฉบ◌ับนีม้ ผี ลบังคับใช◌ ้คณะกรรมการช◌ั◌ว่ คราวจะได้รับการแต่งตัง้ ตามท◌ี◌ร่ อ
งอธ◌ิการบดี ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ใหค้ วามเห็นชอบ
้ นทีป่ ระกาศ
ระเบียบธรรมนูญฉบับนี้มผี ลบังคับใชในวั
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