ระเบียบ และแนวปฏิบัติการเข้าค่ายอบรม
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจาปีการศึกษา 2561
ศูน ย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความประพฤติของนักเรียนค่ายในระหว่างการอบรมฯ
ความประพฤติของนัก เรียนค่ายในระหว่างการอบรมฯ เป็นส่ว นหนึ่งในการคัดเลือกและพิจารณาเป็นนักเรีย นผู้แ ทนศูนย์
โอลิมปิก วิชาการ สอวน. เพื่อเข้าร่ว มการแข่งขันโครงการโอลิมปิก วิชาการ สอวน. ระดับชาติ ต่อไป
1. การลงโทษนัก เรียนค่ายที่ก ระทาความผิด มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1.1 ว่ากล่าวตัก เตือน เตือนด้ว ยวาจา หรือบันทึก เป็นลายลัก ษณ์อัก ษรให้นัก เรียนค่ายลงชื่อรับทราบ
1.2 ตัดคะแนนความประพฤติ
1.3 ทาทัณฑ์บน
1.4 ออกจากการเข้าค่ายอบรมฯ
2. เกณฑ์ก ารพิจารณาความประพฤติ
2.1 ให้นัก เรียนที่เ ข้าค่ายอบรมฯ ทุก คน มีคะแนนความประพฤติประจาตัว 100 คะแนน
2.2 ในกรณีทาความผิดเล็ก น้อย ตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 1 - 30 คะแนน (ความผิดกรณีเ ดิม ครั้งต่อไป
ตัดคะแนนความประพฤติเ ป็น 2 เท่าของครั้งก่อน)
2.3 ในกรณีทาความผิดร้ายแรง ตัดคะแนนความประพฤติอย่างน้อย 30 คะแนนขึ้นไป
**ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ เกิน กว่า 60 คะแนน จะถูกพิจารณาให้ออกจากการเข้าค่ายอบรมฯ**
3. การเข้าอบรม
3.1 การเข้ าเรีย น สายได้ไ ม่เ กิน 10 นาที หากนัก เรีย นมาหลั งจากเวลาที่ ก าหนดจะไม่อ นุญ าตให้ลงชื่อ และ
จะทาการตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
3.2 การลา หรือขาดการอบรมค่ายฯ ได้ไ ม่เ กิน 1 วัน ของระยะเวลาการอบรม โดยการลา หรือขาด การอบรม
จะต้องมีเ หตุผลสมควร เช่น การลาไปสอบเพื่อเข้าศึก ษาต่อ การลาเพื่อไปสอบแข่งขัน ต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้
นัก เรียนต้องทาหนังสือเพื่อชี้แ จงการขาดการอบรม ซึ่งต้องมีลายเซ็นผู้ปกครองก ากับ พร้อมทั้งแนบหลักฐาน
ส่งให้อาจารย์ผู้ประสานงานล่ว งหน้าอย่างน้อย 3 วัน และทาการส่งสาเนาหนังสือชี้แ จงพร้อมหลัก ฐาน ในกรณี
เจ็บป่ว ยให้นาใบรับรองแพทย์มายืนยัน
**หาก ลากิจ/ ลาป่วย หรือขาดการอบรมเกิน เกณฑ์ที่กาหนด จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าค่ายอบรมฯ ในครั้งนี้ทัน ที**

4. การเข้าพัก ของนัก เรียนค่ายฯ
นัก เรียนทุก คนต้องเข้าพัก ในที่พัก ที่ทางศูนย์อบรมฯ จัดเตรียมไว้ให้เ ท่านั้น ไม่อนุญาตให้นัก เรียนเข้าพักใน
สถานที่อื่น ๆ ที่ไ ม่ใช่ที่พัก ที่ทางศูนย์อบรมได้จัดเตรียมไว้ให้ ไม่ว ่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และให้นัก เรียนปฏิบัติตนตาม
ระเบียบ แนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรมฯ โดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูก ตัดสิทธิ์ก ารเข้าค่ายอบรมฯ ทันที
5. เกณฑ์ก ารตัดคะแนนความประพฤติตามระดับความผิด
5.1 ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ 1 - 10 คะแนน
5.1.1 ไม่ให้ความเคารพอาจารย์ คุณครู หรือวิทยากรที่มาให้ความรู้
5.1.2 แสดงกริยาหรือกล่าววาจาไม่สุภาพต่อผู้อื่น
5.1.3 มีส่ว นรวมในการกระทาความผิด
5.1.4 ไม่ตั้งใจเรียน, คุย, เล่น หรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่นในเวลาเรียน/ ก่อกวนสร้างความ
ราคาญในห้องเรียน/ เข้าห้องเรียนช้าเกิน 10 นาที
5.1.5 ออกนอกห้องเรียนในขณะที่มีก ารเรียนการสอนโดยไม่ไ ด้รับอนุญาต
5.1.6 หนีเ รียนหรือขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันควร/ ไม่เ ข้าเรียนตามตารางการอบรม/ หลบหลีก การเข้า
ร่ว มกิจกรรมต่าง ๆ
5.1.7 ไม่สารวมกิริยามารยาทในบริเ วณสถานที่ที่เ ป็นศูนย์อบรมค่ายฯ
5.1.8 แต่งกายไม่สุภาพมาเข้าอบรมค่ายฯ
5.1.9 ใช้เ ครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ ไอแพด (iPad) ไอโฟน (iPhone) ไอพอด (iPod) แท็บเล็ต
(Tablet) และ อื่น ๆ ในเวลาเรียนโดยไม่ไ ด้รับอนุญาต
5.1.10 ไม่รัก ษาความสะอาดของสถานที่
5.1.11 ออกนอกบริเ วณสถานที่อบรมฯ โดยไม่ไ ด้รับอนุญาต
5.1.12 หากมีความจาเป็นให้ขออนุญาตอาจารย์ผู้สอน
5.1.13 หากสูญหายทางศูนย์อบรมฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
5.2 ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ 10 - 30 คะแนน
5.2.1 แสดงพฤติก รรมทางเพศที่ไ ม่เ หมาะสม
5.2.2 ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนไม่วา่ กรณีใด ๆ อันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง
5.2.3 เล่นกันจนเกิดการทะเลาะวิว าท ทาให้เ กิดบาดแผล หรือบาดเจ็บ
5.2.4 เล่นบนอาคารเรียนและที่พัก จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของนัก เรียนหรือของศูนย์
อบรมฯ
5.2.5 เขียนหรือเผยแพร่ข้อความที่ทาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
5.2.6 กล่าววาจาทาให้ผู้อื่นเสียหาย / กล่าววาจาข่มขู่ผู้อื่น
5.2.7 ยุยงหรือกลั่นแกล้งผู้อื่น
5.2.8 ประพฤติ ตนก้าวร้ าว กล่ า ววาจาไม่สุ ภาพกระด้ างกระเดื่ อง หรื อแสดงกิริย าอาการคาพูด ที่ไ ม่
เหมาะสมกับอาจารย์ห รือบุคคลภายนอก ทั้งในบริเ วณและนอกบริเ วณสถานที่อบรมฯ

5.2.9 เป็นตัว การ หรือสนับสนุนการทะเลาะวิว าท และ/หรือทาร้ายร่างกาย
5.2.10 ชัก นาผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เ กิดความประพฤติมิชอบ หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
5.2.11 นาสิ่งที่ไ ม่เ หมาะสมมาเข้าค่าย ได้แ ก่ สื่อสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร อุปกรณ์ก ารพนัน บุห รี่ ของมึนเมา
อาวุธ /ของมีคม เป็นต้น
5.2.12 ทาลายวัสดุอุปกรณ์ก ารเรียนการสอนต่าง ๆ รวมทั้งครุภัณฑ์แ ละสิ่งก่อสร้างจะ โดยเจตนา หรือไม่ก ็
ตาม นอกเหนือจากนี้อาจต้องชดใช้ค่าเสียหายตามการกระทา
5.3 ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ อย่างน้อย 30 คะแนน ขึ้นไป และทาทัณฑ์บน
5.3.1 เล่นการพนันทุก ชนิด
5.3.2 กล่าวร้ายผู้อื่น ไม่ว ่าจะกระทาโดยวาจา ลายลัก ษณ์อัก ษร หรือเผยแพร่ทางสื่อใด ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต
อันเป็นเหตุให้นัก เรียน อาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลภายนอกเสื่อมเสียชื่อเสียง
5.3.3 เป็นตัว การ หรือสนับสนุนให้มีก ารลัก ทรัพย์ ชิงทรัพย์
5.3.4 นาบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานที่อบรมฯ และก่อการทะเลาะวิว าท
5.3.5 ข่มขู่ กรรโชก เพื่อแสดงอานาจ หรือรีดเอาทรัพย์บุคคลอื่น
5.3.6 รุมทาร้ายร่างกายผู้อื่น
5.3.7 กล่าววาจา แสดงกิริยา หรือการกระทาใด ๆ อันเป็นการสบประมาทหรือดูห มิ่นอาจารย์
5.4 พฤติก รรมที่ทาให้นัก เรียนถูก ตัดสิทธิ์ก ารเข้าค่ายฯ ทันที
5.4.1 ทุจริตในการสอบโดยวิธ ีก ารใด ๆ
5.4.2 ปกปิดความจริง แอบอ้าง ปลอมแปลง แก้ไ ข หรือทาลายเอกสารของศูนย์อบรมฯ รวมไปถึงเอกสาร
ที่ติดต่อกับศูนย์โ อลิมปิก วิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมายเหตุ 1. อาจารย์ผู้ประสานงานการอบรมในสาขานั้น ๆ หรือ คณะกรรมการผู้บริห ารโครงการโอลิมปิก วิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาลงโทษ และตัดคะแนนความประพฤติของนัก เรียนที่เ ข้าอบรมค่ายฯ
2. การกระทาความผิดลัก ษณะอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุในระเบียบนี้ ให้เป็นอานาจของอาจารย์ผู้ประสานงานในสาขา หรือ คณะกรรมการ
ผู้บริห ารโครงการโอลิมปิก วิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ที่จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาฐานความผิด และก าหนดบทลงโทษตาม
ความเหมาะสม

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560

(ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุว รรณลี)
ประธานศูนย์โ อลิมปิก วิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

