ประกาศศูน ย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ
เรื่อง ระเบียบการเข้าค่ายโอลิมปิก วิชาการ สอวน.สาขาภูมิศาสตร์ ค่าย 1
ประจาปีการศึกษา 2561
.............................................................................
ตามที่ มูล นิ ธิ ส่ ง เสริ มโอลิ มปิ ก วิ ช าการและพั ฒ นามาตรฐานวิ ท ยาศาสตร์ สาขาภู มิศ าสตร์ (สอวน.)
ได้มอบหมายให้ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดค่ายวิชาการ
มุ่ ง เน้ น ให้ส มาชิ กค่ ายเกิ ด กิจกรรมที่ พัฒ นาการทางวิ ชาการ สาขาภู มิศ าสตร์ ความมี วิ นั ย จริ ย ธรรม คุ ณธรรม
กิริยามารยาทอันงดงามตามวัฒนธรรมไทย จึงได้มีการกาหนดข้อปฏิบัติสาหรับสมาชิกค่ ายฯ ไว้ดังนี้
ข้อปฏิบัติสาหรับการอยู่ในหอพัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เข้าหอพักไม่ช้ากว่า 21.00 น. (มีการตรวจสอบทุกระยะ)
ไม่ทาให้ทรัพย์สินในที่พักเสียหาย
ไม่กระทาการอันใดเป็นการรบกวนผู้อื่น แสดงกิริยาสุภาพต่อตนเองและผู้อื่น
ดูแ ลความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินของตนเอง และเพื่อนสมาชิกค่าย
รักษาความสะอาดของสถานที่พักและบริเ วณทั่วไป
ปฏิบัติตามระเบียบที่พักนั้น ๆ กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามเล่นการพนันหรือกระทาผิดกฎหมาย

ข้อปฏิบัติสาหรับการเรียน
1. ตรงต่อเวลา ตามตารางเรียนที่กาหนด (ถ้าไม่ตรงต่อเวลา ดาเนินการตัดคะแนนความประพฤติ)
ออกจากที่พักเวลา (07.30 น.) รับประทานอาหารเช้า (08.00 น.) และเริ่มเรียนเวลา (09.00 – 17.00 น.)
2. ปฏิบัติตามข้อกาหนดทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
3. ตั้งใจเรียนและมีความพยายามอย่ างเต็มที่ทั้ งภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบั ติ
4. มีความสุภาพต่ออาจารย์ พี่เ ลี้ยงและเพื่อนร่วมสาขาวิชา
5. หากมีความจาเป็น เช่น เจ็บป่วย จะต้องรีบแจ้งให้อาจารย์พี่เ ลี้ยง หรือผู้ประสานงานทราบโดยด่วน
6. หากนักเรียนปฏิบัตติ ัวไม่เ หมาะสมหรือขัดกับระเบียบค่ายฯ ศูนย์ฯ จะเรียกมาตักเตือนเบื้องต้น

7. หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบค่ายฯ ศูนย์ฯ จะแจ้งผู้ปกครอง หรือครูที่โ รงเรียน และพิจารณาให้อ อก
จากค่ายฯ ทันที
8. หากนักเรียนเข้าค่าย ต่ากว่า 80% จะไม่มีสิทธิ์สอบ และไม่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรในการเข้าค่ายฯ
9. เพื่อความปลอดภัยของนั กเรียนและเพื่อให้เ ป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ข องโครงการฯ ไม่อนุญาตให้นักเรีย น
ออกนอกค่ายฯ เพื่อไปทากิจกรรมอื่น ๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ (หากเป็นกรณีที่จาเป็นหลีกเลี่ยงไม่ไ ด้
คณะฯ
จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป)
ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาทางวิชาการ
แจ้งอาจารย์ (ในกรณีที่อยู่ในชั้นเรียน) แจ้งพี่เ ลี้ยง (กรณีที่อยู่นอกชั้นเรียน)
ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาเรื่องที่พัก หรือปัญหาทั่ว ๆ ไป
ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี 081-689-5665 (หัวหน้าประจาศูนย์)
อาจารย์จตุรงค์ สมอาจ

088-224-2576

(ครูพี่เ ลี้ยง)

อาจารย์ธัญญรัตน์ ไชยคราม

089-766-8620

(ครูประจาศูนย์)

*** ในกรณีที่กระทาผิดระเบียบค่ายฯ ครั้งแรกจะได้รับการสอบสวนและตักเตือน ถ้ากระทาอีกครั้ง จะถูกพิจารณา
ให้ออกจากค่ายฯ และรายงานไปยังโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิ สอวน.
*** ในกรณีที่มีการกระทาผิดกฎหมายจะด าเนินการตามกฎหมายทันที
อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาเข้าค่ายภูมิศาสตร์โ อลิม ปิก
1.
2.
3.
4.

ชุดนักเรียนหรือชุดพละของโรงเรียน ต้องใช้เ ป็นชุดในการเข้าเรียนทุกคาบ
ของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ
ยารักษาโรคประจาตัวนักเรียน
เครื่องคิดเลข

*** นักเรียนที่มีโ รคประจาตั ว แพ้อาหาร/แพ้สารเคมี หรือรับประทานอาหารเจ กรุณาแจ้งเจ้ าหน้ าที่ ในวั น ที่ มา
รายงานตัว***
ถ้าต้องการติดต่อบริการซัก-รีดเสื้อผ้ า สามารถสอบถามจากที่ พัก โดยให้นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ค่าใช้จ่าย
1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ าฝึก อบรมค่ ายที่ 1 จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร ค่าที่พัก วันที่ 18 – 23
ธันวาคม 2560 และสอบคัดเลือกวันที่ 6 – 7 มกราคม 2561 สาหรับค่าเดินทางเบิกจากโรงเรียนต้นสังกัด
ที่พัก
แผนที่ออนไลน์ไ ด้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/open?id=12D3BS-9DTiQsC4gmkP8AwWmaDU&usp=sharing

การติดต่อ
สถานที่ ตั้ ง ภาควิ ช าภู มิศ าสตร์ (ห้ อ ง HS 413) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043 – 754360 ต่อ 4839
Website: www.human.msu.ac.th/igeomsu/
E-mail: igeonortheast@gmail.com
Facebook: IGeonortheast Husocmsu หรือ Line: IGeoNortheast

