ระเบียบการเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาชีววิทยา
ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4-20 ตุลาคม 2560
ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
ตามที่ โ รงเรี ย นศรี บุ ณ ยานนท์ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น โรงเรี ย นส าหรั บ ศู น ย์ สอวน.ชี ว วิ ท ยา
ด้วยการกากับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์ภูมิภาคของโครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ส มเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นครั้ ง นี้ คื อ เพื่ อ จั ด ค่ า ยฝึ ก อบรมโครงการส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการ (สอวน.)
สาขาชีววิทยา สาหรับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเขตจังหวัดลพบุรี ชั ยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมนั้น
เนื่ อ งจากค่ า ยนี้ เ ป็ น ค่ า ยวิ ช าการ ดั ง นั้ น กิ จ กรรมที่ มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด แก่ ส มาชิ ก ค่ า ย ฯ คื อ กิ จ กรรม
ที่พัฒนาการทางวิชาการสาขาวิชาชีววิทยา ความมีวินัย จริยธรรม คุณธรรม และกิริยามารยาทอันงดงาม
ตามวัฒนธรรมไทย ทางศูนย์ สอวน. สาขาชีวิทยา ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จึงกาหนดข้อปฏิบัติสาหรับ
สมาชิกค่ายฯ ไว้ดังนี้
ข้อปฏิบัติสาหรับการอยู่ในหอพัก
1. เข้าหอพักไม่ช้ากว่า 19.30 น. (มีการตรวจสอบทุกระยะ)
2. ให้นักเรียนแขวนป้ายชื่อตลอดเวลา
3. ไม่ทาให้ทรัพย์สินในหอพักเสียหาย
4. ไม่กระทาการอันใดเป็นการรบกวนผู้อื่น แสดงกิริยาสุภาพต่อตนเองและผู้อื่น
5. ดูแลความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินของตนเอง และเพื่อนสมาชิกค่าย
6. รักษาความสะอาดของสถานที่พักทั้งห้องนอน ห้องน้า และบริเวณทั่วไป
7. ปฏิบัติตามระเบียบที่พักนั้นๆ กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามเล่นการพนันหรือกระทาสิ่งผิดกฎหมาย
8. ศูนย์โรงเรียนได้มีการประสานงานขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตารวจของสถานีตารวจภูธรเมือง
นนทบุรีในการจัดชุดสายตรวจมาดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตลอดระยะเวลาที่เข้าค่าย
ข้อปฏิบัติสาหรับการเรียน
1. ตรงต่อเวลา (ตามตารางเรียนที่ภาควิชากาหนด)
2. ปฏิบัติตามข้อกาหนดของภาควิชาทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
3. ตั้งใจเรียนและมีความพยายามอย่างเต็มที่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
4. ฝึกฝนตนเองให้เกิดทักษะการใช้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
5. มีความสุภาพต่ออาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ พี่เลี้ยง และเพื่อนร่วมสาขาวิชา
6. ทางค่ายได้จัดห้องสืบค้นไว้บริการด้านความรู้ให้นักเรียน ในช่วงเวลา 16.00 น.-17.30 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2
7. ในช่วงเวลา 18.00 น. นักเรียนรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน ณ สถานที่ที่ทางค่ายกาหนด
8. หากมีกิจจาเป็น เช่น เจ็บป่วย จะต้องรีบแจ้งให้อาจารย์ พี่เลี้ยงวิชาการ หรือผู้ประสานงาน ทราบ
โดยด่วน

9. หากนักเรียนปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมหรือขัดกับระเบียบค่ายฯ ศูนย์ฯ จะเรียกมาตักเตือนเบื้องต้น
10. หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบค่ายฯ ศูนย์ฯ จะแจ้งผู้ปกครอง หรือครูที่โ รงเรียน และพิจารณาให้ออก
จากค่ายฯ ทันที
11. หากนักเรียนเข้าค่ายฯ ต่ากว่า 80 % จะไม่มีสิทธิ์สอบ และไม่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรในการเข้า
ค่ายฯ
12. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ไม่อนุญาตให้
นักเรียนออกนอกค่ายฯ เพื่อไปทากิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ (หากเป็นกรณีที่จาเป็นหลีกเหลี่ยงไม่ได้ ทาง
ค่ายจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และต้องทาบันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณค่ายฯ และมีผู้ปกครองมารับ
พร้อมรายงานตัวกับครูเวรประจาวันทุกครั้งทั้งเวลาเข้าและเวลาออก)
13. หากมี ความจ าเป็ น ต้ องไปร้ า นสะดวกซื้ อ นั กเรี ย นต้อ งข้ า มถนนตรงทางข้ ามที่ ถู ก กฎจราจร
(สะพานลอย)
*** ในกรณีที่กระทาผิดระเบียบค่ายฯ ครั้งแรกจะได้รั บการสอบสวนและตักเตือน ถ้ากระทาอีกครั้ง
จะถูกพิจารณาให้ออกจากค่ายฯ และรายงานความประพฤติไปยังโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิ
สอวน.
*** ในกรณีที่มีการกระทาผิดกฎหมายจะดาเนินการตามกฎหมายทันที
ข้อปฏิบัติเมือ่ เกิดปัญหาทางวิชาการ
แจ้งอาจารย์ (ในกรณีที่อยู่ในชั้นเรียน) แจ้งพี่เลี้ยง (ในกรณีที่อยู่นอกชั้นเรียน)
ครูสุธี
ครูภัทราวดี
ครูนุชรา
ครูสุชาดา
ครูอุไร

ผลดี
ชัยยะสมบูรณ์
กุลรักษา
ว่องไว
บุตรไสว

086-877-7059 (ผู้ประสานงานค่าย)
097-0499644 (ฝ่ายทีพกั )
081-083-6837 (ฝ่ายอาหาร)
087-333-2956 (ฝ่ายดูแลนักเรียน)
089-503-8804 (หัวหน้าทีมวิทยากร)

อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาชีววิทยา
1. ชุดนักเรียนของโรงเรียน ต้องใช้เป็นชุดในการเข้าเรียนทุกคาบ
2. ผ้าเช็ดตัว (กรณีไม่ประสงค์ใช้ของโรงแรม) รวมถึงของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ
3. ผ้าห่ม (นาติดตัวมาก่อนเผื่อกรณีที่นักเรียนไม่พอใช้)
4. ยารักษาโรคประจาตัวนักเรียน
5. ร่มหรือเสื้อกันฝน
6. ในบางเนื้อหาอาจให้ใช้เครื่องคิดเลขในการสอบ จึงควรเตรียมเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์มาสารองไว้ใช้
******นักเรียนที่มีโรคประจำตัว แพ้อำหำร/แพ้สำรเคมี หรือรับประทำนอำหำรเจ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่
ในวันที่มำรำยงำนตัว******
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าค่าย กรุณาติดต่อ
ครูสุธี
ครูภัทราวดี
ครูนุชรา
ครูสุชาดา
ครูอุไร

ผลดี
ชัยยะสมบูรณ์
กุลรักษา
ว่องไว
บุตรไสว

086-877-7059 (ผู้ประสานงานค่าย)
097-0499644 (ฝ่ายทีพกั )
081-083-6837 (ฝ่ายอาหาร)
087-333-2956 (ฝ่ายดูแลนักเรียน)
089-503-8804 (หัวหน้าทีมวิทยากร)

