
 
ข้อแนะน าและข้อปฏิบัติ 

ส าหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)  
ของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 75 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
----------------****--------------- 

 
 

 
1. สถานที่ตั้งส าหรับศึกษาอบรม  
    วิทยาลัยมหาดไทย  เลขที่ 135  หมู่ที ่3  ซอยบางละมุง 2  ต าบลบางละมุง  อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  20150 
 

๒. การช าระค่าลงทะเบียน  
    กรุณาติดต่อโดยตรง  นางสาวกมลชนก  หงอสกุล / นางสาวสิริจันทน์  ศิวาชัย 
    กลุ่มงานการเงิน กองคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   
    โทรศัพท ์ ๐ ๒๒๒5 4838  ต่อ  50350  หรือ  50351 
      

๓. การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม 
    ๓.๑ เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันเปิดการศึกษาอบรม   
     - หนังสือส่งตัวเข้ารับการศึกษาอบรม 
 - โครงร่างการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) จ านวน 1 ชุด 
 - ค ารับรองของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม  จ านวน 1 ชุด 
     - ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ    จ านวน 1 ชุด   พร้อมรับรองส าเนา 
     - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน 1 ชุด  พร้อมรับรองส าเนา 
     - ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 1 ชุด  พร้อมรับรองส าเนา 
     - รูปถ่ายสี ขนาด ๒ นิ้ว     จ านวน 1 รูป     
            (ชดุเครื่องแบบปกติขาว หรือชุดประจ าหน่วยงาน ไม่เกิน ๖ เดือน) 
    ๓.๒ เครื่องใช้ส่วนตัว 
 - หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
     - อุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬาตามถนัด 
     - ยารักษาโรคประจ าตัว 
     - ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น  

 

4. การแต่งกายระหว่างศึกษาอบรม 
    4.1 พิธีเปิดการศึกษาอบรม   เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว หรือชุดประจ าหน่วยงาน 
    4.2 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   เครื่องแบบลูกเสือและชุดล าลองที่เหมาะสมกับการท ากิจกรรมภายในอาคารและ 
                                   ภายนอกอาคาร เช่น เสื้อสีเข้ม กางเกงวอร์มสีเข้ม กางเกงยีนส์ หมวก รองเท้าผ้าใบ ฯลฯ 
    4.3 วันที่มกีารศึกษาอบรมภายในวิทยาลัยมหาดไทย 
           - วันจันทร์ ชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาวพร้อมหมวกหม้อตาลสีกากี  
                        หรือชุดประจ าหน่วยงาน 
 - วันอังคาร ถึง วันพฤหัสบดี           

   หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กระโปรงสีด า รองเท้าคัทชูสีด า และเสื้อสูทสีด า 
   ชาย  : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเหลือง กางเกงสแล็คสีด า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า และเสื้อสูทสีด า 
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          - วนัศุกร์ ถึง วันอาทิตย์   
         หญิง : เสื้อโปโลสีเหลือง กระโปรงสีด า รองเท้าคัทชูสีด า และเสื้อสูทสีด า 

   ชาย  : เสื้อโปโลสีเหลือง กางเกงสแล็คสีด า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า และเสื้อสูทสีด า 
   4.4 การศึกษาดูงานภายในประเทศ/กิจกรรมการเรียนรู้ 
        หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว / เสื้อโปโลสีเหลือง / เสื้อโปโลรุ่น 

 กางเกงสแล็คสีด า รองเท้าคัทชูสีด า และเสื้อสูทสีด า 
   ชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเหลือง / เสื้อโปโลสีเหลือง / เสื้อโปโลรุ่น 

 กางเกงสแล็คสีด า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า และเสื้อสูทสีด า 
   4.5 ออกก าลังกายตอนเช้า 
        หญิง : เสื้อโปโลสีขาว กางเกงวอร์มขายาวสีด าหรือสีเข้ม รองเท้าผ้าใบสีขาวและถุงเท้ากีฬาสีขาว 

   ชาย  : เสื้อโปโลสีขาว กางเกงขาสั้นสีขาว รองเท้าผ้าใบสีขาวและถุงเท้ากีฬาสีขาว 
 

5. กิจวัตรประจ าวันที่ต้องปฏิบัติในวันที่มีการศึกษาอบรมในวิทยาลัยมหาดไทย 
    06.00 น. ปลุกเสียงตามสายทุกเช้า  
    ๐๖.3๐ น. กิจกรรมออกก าลังกายทุกเช้า 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  
    ๐๘.25 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์หน้าเสาธงทุกเช้า  
    ๐๘.40 น. เข้าห้องเรียน แนะน าตัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 

6. การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการประจ าวัน (กป.) 
    แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการศึกษาอบรมออกเป็นกลุ่มปฏิบัติการประจ าวัน หรือเรียกโดยย่อว่า กป.  โดยผู้อ านวยการสถาบัน
ด ารงราชานุภาพออกค าสั่ง เพ่ือแบ่งกลุ่มรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้มีการปรึกษาหารือและแบ่งหน้าที่        
ความรับผิดชอบกันเองในแต่ละกลุ่ม กป. ดังนี้ 
    6.1 ประสานงานในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาอบรมกับเจ้าหน้าที่โครงการ 
    6.2 ก ากับ ดูแล ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมปฏิบัติตามตารางฝึกอบรม ระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
          รวมทั้งตามค าแนะน าของวิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการ 
    6.3 ต้อนรับและอ านวยความสะดวกวิทยากร 
    6.4 มอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมบัญชีลงเวลาในการเข้าอบรมประจ าวัน 
    6.5 ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพมอบหมาย 
          การปฏิบัติหน้าที่ตาม 6.1 - 6.5 ให้ กป. ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวัน  
 

7. การปฏิบัติตัว 
    7.1 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในการศึกษาอบรม 
    7.2 ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ จุดทางเข้า – ออก วิทยาลัยมหาดไทย และก่อนเข้าห้องเรียน 
    7.3 ล้างมือเป็นประจ า และใช้เจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการภายในวิทยาลัยมหาดไทย 
    7.4 การนั่งรับประทานอาหารให้นั่งตามท่ีจัดไว้ให้  โดยจ ากัด 1 โต๊ะ ไม่เกิน 3 คน 
    7.5 ในระหว่างศึกษาอบรม ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทุกคนจะต้องพักในห้องพักที่จัดไว้ให้ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมมีความจ าเป็นต้องออกไปพักค้างคืนนอกสถานที่ ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อผู้อ านวยการผ่านเจ้าหน้าที่โครงการก่อน 
เว้นวันหยุดราชการและไม่มีกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมอาจออกไปพักที่อ่ืนได้ 
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    7.6 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะออกไปประกอบธุระส่วนตัวนอกบริเวณที่พักหลังจากการศึกษาอบรมในวันหนึ่งๆ     
ให้แจ้งผู้อ านวยการวิทยาลัยมหาดไทยทราบ และให้กลับถึงที่พักอย่างช้าไม่เกินเวลา 24.00 น. ของวันเดียวกัน  
    7.7 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องดูแลรักษาห้องพัก รวมทั้งอุปกรณ์ประจ าห้องพักด้วยความระมัดระวัง หากปรากฏ
มีความเสียหายอันมีเหตุเกิดจากผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย       
ที่เกิดขึ้น 
    7.8 ข้อปฏิบัติอื่นๆ ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 1) งดเว้นการดื่มสุรา ของมึนเมา และเล่นการพนันในที่พักโดยเด็ดขาด 
 2) ไม่น าบุคคลภายนอกเข้าไปในห้องพัก 
 3) ไม่กระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหรือบุคคลอ่ืนในที่พัก 
 4) การแต่งกายนอกเวลาการอบรมให้แต่งกายสุภาพ 
8. การเดินทางไปวิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
    บนเส้นทางถนนสุขุมวิท ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๒ - ๑๓๓ ก่อนถึงเมืองพัทยา โดยแยกจากถนนสุขุมวิท            
ฝั่งตะวันตก (ฝั่งชายทะเล) เข้าไปประมาณ ๑ ก.ม. ตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และสถานสงเคราะห์คนชรา 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ใกล้ปากทางเข้าวิทยาลัยมหาดไทยมีปั๊มน้ ามัน ปตท. เป็นจุดสังเกต) 
    กรณีเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทาง 
      เส้นทางแรก เริ่มต้นที่สี่แยกถนนบางนา - ตราด ใช้ทางด่วนบูรพาวิถีลงที่ชลบุรี ลงเส้นทางพ้ืนราบ แล้วออกถนน
เลี่ยงเมืองชลบุรี  
      เส้นทางที่สอง เริ่มต้นที่สี่แยกถนนพระรามเก้า (ศรีนครินทร์ ) ไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ มอเตอร์เวย์  
กรุงเทพ - ชลบุรี  
    กรณีเดินทางโดยรถสาธารณะจากกรุงเทพมหานคร 
    สถานีขนส่งเอกมัย (ถนนสุขุมวิท) สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ (ถนนก าแพงเพชร) สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)      
โดยลงสะพานลอยตรงข้ามวัดบางละมุง และข้ามสะพานลอยไปขึ้นมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้าวิทยาลัยมหาดไทย 
 

9. สถานทีศ่ึกษาอบรม 
    อาคารที่พัก  พักห้องละ 1 คน  มีลิฟต์ขึ้น - ลง  เครื่องปรับอากาศ เครื่องท าน้ าอุ่น ห้องน้ าภายใน โทรทัศน์          
โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ใส่เสื้อผ้า น้ าด่ืม  ผ้าเช็ดตัว  กระดาษทิชชู   
     ชั้น 1    เคาน์เตอร์ รปภ.  ห้องรับรองผู้มาติดต่อราชการ ห้องรีดผ้า  ห้องพัก 
     ชั้น 2 - 5  ห้องพัก  
    อาคารเรียน  
       ชั้น ๑   ห้องอาหาร ห้องกิจกรรม ห้องฟิตเนส ห้องควบคุมเสียงตามสาย 
       ชั้น ๒   ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องรับรองวิทยากร ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการ 
       ชั้น ๓   ห้องสมุด  
 

10. สิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิชาการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสาร 
11. สิ่งอ านวยความสะดวกด้านนันทนาการ เช่น สนามฟุตบอล สนามเปตอง โต๊ะปิงปอง และจักรยาน 
12. สิ่งอ านวยความสะดวกทั่วไป เช่น เครื่องซักผ้า (ฟรี ) 4 เครื่อง และบริการซักรีดเสื้อผ้าโดยเอกชนจากภายนอก 
 

----------------****---------------- 


