ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรม
โครงกำรข้ำรำชกำรที่ดี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
วิทยำลัยมหำดไทย สถำบันดำรงรำชำนุภำพ สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กระทรวงมหำดไทย
*****************
๑. ทีต่ ั้ง
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดารงราชานุภาพ
เลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๓ ซอยบางละมุง ๒ ตาบลบางละมุง
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
2. กำรเตรียมตัวเข้ำรับกำรศึกษำอบรม
2.๑ เอกสำรที่จะต้องเตรียมมำในวันเปิดกำรศึกษำอบรม ณ กระทรวงมหำดไทย
 หนังสือส่งตัวเข้ารับการศึกษาอบรม
2.๒ เครื่องใช้ส่วนตัว
 อุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬาตามถนัด
 ยารักษาโรคประจาตัว
 ของใช้ส่วนตัวที่จาเป็น
3. กำรแต่งกำยระหว่ำงศึกษำอบรม
3.๑ พิธีเปิดกำรศึกษำอบรม
 ชุดเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว หรือชุดประจาหน่วยงาน
3.2 กำรแต่งกำยระหว่ำงศึกษำอบรม
 วันจันทร์ ชุดเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว หรือชุดประจาหน่วยงาน
 วันอังคำร – วันศุกร์
ชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสแล็กสีดา ผูกเนกไท รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา และเสื้อสูท
หญิง: เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กระโปรงสีดา รองเท้าคัดชูสีดา และเสื้อสูท
3.3 กำรออกกำลังกำยตอนเช้ำ
ชาย : เสื้อยืดคอปก สีขาว กางเกงวอร์มสีเข้ม รองเท้าผ้าใบ
หญิง : เสื้อยืดคอปก สีขาว กางเกงวอร์มขายาวสีเข้ม รองเท้าผ้าใบ
3.4 กิจวัตรประจำวันที่ต้องปฏิบัติ
 เริ่มออกกำลังกำยทุกเช้ำ เวลำ ๐6.0๐ น.
 เข้าแถวเคารพธงชาติ/สวดมนต์ หน้าเสาธงทุกเช้า เวลา ๐๘.2๐ น.
 เข้าห้องเรียน พูดคุยแนะนาตัว (แลกเปลี่ยนประสบการณ์) รับทราบข้อมูลข่าวสารหรือ
ทากิจกรรมกลุ่ม เวลา 08.30 น.
หมำยเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลง วิทยำลัยมหำดไทย จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กำรเดินทำงไปวิทยำลัยมหำดไทย อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี
 ที่ตั้ง วิทยาลั ยมหาดไทย ตั้งอยู่ที่ตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บนเส้ นทางถนนสุขุมวิท
ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๒ - ๑๓๓ ก่อนถึงเมืองพัทยา ประมาณ ๑๐ ก.ม.โดยแยกจากถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (ฝั่ง
ชายทะเล) เข้าไปประมาณ ๑ ก.ม. ตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนและสถานสงเคราะห์
คนชรา อาเภอบางละมุง ใกล้ปากทางเข้าวิทยาลัยมหาดไทย มีปั๊มน้ามัน ปตท. (ฝั่งชายทะเล) เป็นจุดสังเกต

๒
 กรณีเดินทำงโดยพำหนะส่วนตัว จำกกรุงเทพฯ สำมำรถเดินทำงได้ ๒ เส้นทำง
เส้นทำงแรก เริ่มต้นที่สี่แยกถนนบางนา - ตราด กทม.ไปตามถนนบางนา - ตราด ซึ่งอาจจะใช้เส้นทาง
ได้ทั้งทางยกระดับทางด่วนบูรพาวิถี ลงที่ชลบุรีและเส้นทางพื้นราบแล้วออกถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เพื่อไปนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง เมื่อถึงสี่แยกนิคมแหลมฉบัง ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิทอีกประมาณ ๙ ก.ม. ผ่านวัดบางละมุง (อยู่
ทางด้านขวามือ) ให้เลี้ยวขวาเข้าวิทยาลัยมหาดไทย ก่อนถึงปั๊มน้ามัน ปตท. จะมีทางแยกบริเวณเกาะกลางถนนให้เลี้ยว
ขวาไปตามถนนอีกประมาณ ๑ ก.ม. ถึงวิทยาลั ยมหาดไทย (ดูแผนที่สังเขปวิทยาลั ยมหาดไทย อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี)
เส้นทำงที่สอง เริ่มต้นที่สี่แยกพระรามเก้า (ศรีนครินทร์)ไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ถนน
มอเตอร์เวย์กรุงเทพ - ชลบุรี มุ่งหน้าไปตามเส้นทางสู่เมืองพัทยา โดยไม่ผ่านเข้าตัวจังหวัดชลบุรี โดยเมื่อเห็นป้าย
ทางหลวง“แหลมฉบัง/ระยอง”ให้ใช้เส้นทางซ้ายมือแยกไปท่าเรือแหลมฉบัง จนถึงป้ายทางหลวงที่กากับเส้นทาง
“พัทยา/แหลมฉบัง” ให้เลี้ยวแยกทางซ้ายมือเข้าสู่ถนนสุขุมวิท เดินทางต่อไปอีกประมาณ ๙ ก.ม. ผ่านวัดบางละมุง
(อยู่ทางด้านขวามือ) ให้เลี้ยวขวาเข้าวิทยาลัยมหาดไทย ก่อนถึงปั๊มน้ามัน ปตท. จะมีทางแยกบริเวณเกาะกลางถนน
ให้เลี้ยวขวาไปตามถนนอีกประมาณ ๑ ก.ม. ถึงวิทยาลัยมหาดไทย
 กรณีเดินทำงโดยรถโดยสำรประจำทำงปรับอำกำศ สามารถใช้บริการ ได้ทั้งที่สถานีขนส่งเอกมัย
(ถนนสุขุมวิท) และสถานีขนส่งหมอชิตแห่งใหม่ โดยลงวัดบางละมุง (ปากซอยวัดบางละมุงอยู่ทางขวามือ)
สถานีขนส่งเอกมัย (ถนนสุขุมวิท) ค่ารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ (ปอ.๑) กรุงเทพ - พัทยา
ค่ารถโดยสาร ปรับอากาศ ชั้น ๒ (ปอ.๒) กรุงเทพ - พัทยา
สถานีขนส่งหมอชิตแห่งใหม่ ค่ารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ (ปอ.๑) กรุงเทพ - พัทยา ค่ารถโดยสาร
ปรับอากาศ ชั้น ๒ (ปอ.๒) กรุงเทพ - พัทยา
 กรณีเดินทำงโดยรถตู้ประจำทำง ขึ้นรถตู้ที่ หมอชิต กรุงเทพ - พัทยา โดยลงวัดบางละมุง (ปากซอย
วัดบางละมุงอยู่ทางขวามือ) ปากซอยวัดบางละมุงมีมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้าวิทยาลัยมหาดไทย
5. สถำนทีศ่ ึกษำอบรม
 อำคำรที่พัก เป็น ตึกสูง ๕ ชั้น มีลิฟต์ขึ้น - ลง ห้ องพักเตียงคู่ (พักห้ องละ ๒ คน) เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทาน้าอุ่น โทรทัศน์ โต๊ะเขียนหนังสือ โคมไฟฟ้า ตู้ใส่เสื้อผ้า น้าดื่ม ผ้าเช็ดตัว กระดาษทิชชู่
 อำคำรเรียน : ชั้น ๑ ห้องบริหารงานทั่วไป จานวน ๑ ห้อง ห้องสมุด จานวน ๒ ห้อง
: ชั้น ๒ ห้องเธียเตอร์
จานวน ๑ ห้อง และห้องเรียน จานวน ๑ ห้อง
: ชั้น ๓ ห้องเรียน
จานวน ๒ ห้อง ห้องแบ่งกลุ่มย่อย จานวน ๔ ห้อง
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนวิชำกำร ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์
 สิ่งอำนวยควำมสะดวก/นันทนำกำร ได้แก่ สนามเทนนิส สนามตระกร้อ โต๊ะปิงปอง สนามหญ้าเล่น
ฟุตบอล สนามเปตอง ห้องฟิตเนส และห้องคาราโอเกะ
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกทั่วไป ได้แก่ บริการรับซักรีดเสื้อผ้าโดยเอกชน หนังสือพิมพ์

วิทยาลัยมหาดไทย
พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

