
 

 

 

 

ข้อแนะน ำและข้อปฏิบัติ 
ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๗ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วิทยำลัยมหำดไทย สถำบันด ำรงรำชำนุภำพ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

---------------------------------- 
 

๑. สถำนที่ตั้งส ำหรับศึกษำอบรม 
วิทยาลัยมหาดไทย เลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๓ ซอยบางละมุง ๒ ต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐ 

๒. กำรช ำระค่ำลงทะเบียน 
กรุณาติดต่อ  นางสาวกมลชนก หงอสกุล / นางสาวสิริจันทน์ ศิวาชัย / นางสาวฐิตาภัทร์ เทียนวิจิตรฉาย 
กลุ่มงานการเงิน กองคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๓๘ ตอ่ ๕๐๓๕๑ หรือ ๕๐๓๕๐ 

๓. กำรเตรียมตัวเข้ำรับกำรศึกษำอบรม 
๓.๑ เอกสารที่จะต้องเตรียมส่งให้วิทยาลัยมหาดไทย (สถำบันด ำรงรำชำนุภำพ กระทรวงมหำดไทย ถนนอัษฎำงค์ 
แขวงวัดรำชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐) 
      - หนังสือส่งตัวเข้ารับการศึกษาอบรม 
      - โครงร่างการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)  จ านวน ๑ ชุด 
      - ค ารับรองของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม                 จ านวน ๑ ชุด 
      - ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ             จ านวน ๑ ชุด  พร้อมรับรองส าเนา 
      - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                          จ านวน ๑ ชุด  พร้อมรับรองส าเนา 
      - ส าเนาทะเบียนบ้าน                                  จ านวน ๑ ชุด  พร้อมรับรองส าเนา 
      - รูปถ่ายสี ขนาด ๒ นิ้ว                                  จ านวน ๑ รูป 
        (ชุดเครื่องแบบปกติขาว หรือชุดประจ าหน่วยงาน ไม่เกิน ๖ เดือน) 
๓.๒ เครื่องใช้ส่วนตัว  
      - หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
      - อุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬาตามถนัด 
      - ยารักษาโรคประจ าตัว 
      - ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น 

๔. กำรแต่งกำยระหว่ำงศึกษำอบรม 

๔.๑ วันเปิดกำรศึกษำอบรม 
๔.๑ รายงานตัวในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผ่านทางระบบออนไลน์ (Application Zoom) 
ชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาวหรือชุดประจ าหน่วยงาน 
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๔.๒ ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ 
๔.๒ รายงานตัวและฝึกอบรม ณ ค่ายวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ชุดเครื่องแบบลูกเสือและชุดล าลอง
ที่เหมาะสมกับการท ากิจกรรมภายในอาคารและภายนอกอาคาร เช่น เสื้อสีเข้ม กางเกงวอร์มสีเข้ม กางเกงยีนส์ 
หมวก รองเท้าผ้าใบ ทั้งนี้ โครงกำรฯ จะแจ้งก ำหนดกำรหห้ทรำบหนโอกำสต่อไป 

๔.๓ วันที่มีกำรศึกษำอบรมภำยหนวิทยำลัยมหำดไทย 
วันจันทร์  
ชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนพับแขนยาวพร้อมหมวกหม้อตาลสีกากี หรือชุดประจ าหน่วยงาน 
วันอังคำร ถึง วันพฤหัสบดี 
หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กระโปรงสีด า รองเท้าคัทชูสีด า และเสื้อสูทสีด า 
ชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเหลือง กางเกงสแล็คสีด า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า และเสื้อสูทสีด า 
วันศุกร์ ถึง วันเสำร์ (กรณีมีกำรศึกษำอบรม)  
หญิง : เสื้อโปโลสีเหลือง กระโปรงสีด า รองเท้าคัทชูสีด า และเสื้อสูทสีด า 
ชาย : เสื้อโปโลสีเหลือง กางเกงสแล็คสีด า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า และเสื้อสูทสีด า 

๔.๔ วันที่มีกำรศึกษำดูงำน/กิจกรรมกำรเรียนรู้/กิจกรรมทดแทน 
หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว / เสื้อโปโลสีเหลือง / เสื้อโปโลรุ่น 
หญิง : กางเกงสแล็คสีด า รองเท้าคัทชูสีด า และเสื้อสูทสีด า 
ชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเหลือง / เสื้อโปโลสีเหลือง / เสื้อโปโลรุ่น 
ชาย : กางเกงสแล็คสีด า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า และเสื้อสูทสีด า 

๔.๕ ออกก ำลังกำยตอนเช้ำ 
หญิง : เสื้อโปโลสีขาว กางเกงวอร์มขายาวสีด าหรือสีเข้ม รองเท้าผ้าใบสีขาวและถุงเท้ากีฬาสีขาว 
ชาย : เสื้อโปโลสีขาว กางเกงขาสั้นคลุมเข่าสีขาว/สีด า รองเท้าผ้าใบสีขาวและถุงเท้ากีฬาสีขาว 

๕. กิจวัตรประจ ำวันที่ต้องปฏิบัติหนวันที่มีกำรศึกษำอบรมภำยหนวิทยำลัยมหำดไทย 
๐๕.๓๐ น.       ปลุกเสียงตามสาย 
๐๖.๐๐ น.        กิจกรรมออกก าลังกาย 
๐๗.๐๐ น.        รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.๒๐ น.        เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์/ประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนา บริเวณหน้าเสาธง 
๐๘.๔๐ น.        เข้าห้องเรียน แนะน าตัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
                  รับทราบข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐ น.        รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น.        เข้าห้องเรียน 
๑๘.๐๐ น.        รับประทานอาหารเย็น 
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๖. กำรแบ่งกลุ่มปฏิบัติกำรประจ ำวัน (กลุ่ม กป.) 
ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพออกค าสั่งแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการศึกษาอบรมออกเป็นกลุ่มปฏิบัติการ

ประจ าวัน หรือเรียกโดยย่อว่า กลุ่ม กป. เพ่ือแบ่งกลุ่มรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้มีการปรึกษาหารือ
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันเองในแต่ละกลุ่ม กป. ดังนี้ 
  ๖.๑ ประสานงาน/หารือในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาอบรมกับผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยมหาดไทย และเจ้าหน้าที่โครงการฯ 
    ๖.๒ ก ากับให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมปฏิบัติตามตารางการฝึกอบรม ลงลายมือชื่อประจ าวัน ข้อแนะน า
และข้อพึงปฏิบัติที่ก าหนดไว้ ตลอดจนค าแนะน าของวิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการ 
    ๖.๓ ผู้แทนแต่ละกลุ่ม กป. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้น าออกก าลังกาย ชักธงชาติ น าสวดมนต์หน้าเสาธง ต้อนรับ
และส่งวิทยากร กล่าวประวัติและกล่าวขอบคุณวิทยากร 
    ๖.๔ การปฏิบัติหน้าที่ตาม ๖.๑ – ๖.๓ ให้กลุ่ม กป. ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวัน 
    ๖.๕ ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพพิจารณาอนุญาต/เห็นชอบ 

๗.ข้อปฏิบัติ 
๗.๑ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในการศึกษาอบรม 
๗.๒ ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ล้างมือเป็นประจ า ใช้แอลกอฮอล์เจล/น้ ายาฆ่าเชื้อ บริเวณทางเข้า – ออก 

ของวิทยาลัยมหาดไทย และจุดบริการต่าง ๆ ภายในอาคารเรียน อาคารที่พัก ห้องรับประทานอาหาร 
    ๗.๓ สวมถุงมือและนั่งรับประทานอาหารตามโต๊ะท่ีจัดไว้ให้ 
     ๗.๔ ในระหว่างที่มีการศึกษาอบรมภายในวิทยาลัยมหาดไทย ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องพักในห้องพัก
ที่จัดไว้ให้เท่านั้น หากผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความจ าเป็นต้องออกไปพักค้างคืนนอกสถานที่ให้ยื่นค าขออนุญาต
ต่อผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพผ่านผู้อ านวยการวิทยาลัยมหาดไทยก่อน 

๗.๕ ในกรณีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจ าเป็นต้องออกไปประกอบธุระส่วนตัวนอกบริเวณวิทยาลัยมหาดไทย
หลังเสร็จสิ้นการศึกษาอบรมในแต่ละวัน ขอให้แจ้งผู้อ านวยการวิทยาลัยมหาดไทยทราบและขอให้กลับถึงที่พัก
อย่างช้าไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันเดียวกัน 

๗.๖ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องดูแลรักษาห้องพัก รวมทั้งอุปกรณ์ประจ าห้องพักด้วยความระมัดระวัง 
หากปรากฏความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการอันเกิดจากผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึน 

๗.๗ ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
                  ๑) งดเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเล่นการพนันโดยเด็ดขาด 
                  ๒) ไม่น าบุคคลภายนอกเข้าไปในห้องพัก 
                  ๓) ไม่กระท าการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ 
                  ๔) แต่งกายสุภาพนอกเวลาการศึกษาอบรม 
                  ๕) ขอให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าและข้อพึงปฏิบัติโดยเคร่งครัดและตระหนักในความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม หากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยมหาดไทยจะแจ้งให้ทราบ 
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๘.กำรเดินทำงไปวิทยำลัยมหำดไทย อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
บนเส้นทางถนนสุขุมวิท ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๒ – ๑๓๓ ก่อนถึงเมืองพัทยา โดยแยกจากถนนสุขุมวิท

ฝั่งตะวันตก (ฝั่งชายทะเล) เข้าไปประมาณ ๑ ก.ม. ตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และสถานสงเคราะห์คนชรา 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ใกล้ปากทางเข้าวิทยาลัยมหาดไทยมีปั้มน้ ามัน ปตท. เป็นจุดสังเกต) 

กรณีเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทาง 
      เส้นทางแรก เริ่มต้นที่สี่แยกถนนบางนา – ตราด ให้ใช้ทางด่วนบูรพาวิถีลงที่ชลบุรี ลงเส้นทางพ้ืนราบ 
แล้วออกถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
        เส้นทางท่ีสอง เริ่มต้นที่สี่แยกถนนพระรามเก้า (ศรีนครินทร์) ให้มุ่งไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 
มอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ – ชลบุรี 

กรณีเดินทางโดยรถสาธารณะจากกรุงเทพมหานคร 
สถานีขนส่งเอกมัย (ถนนสุขุมวิท) สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ (ถนนก าแพงเพชร) สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) 

โดยลงสะพานลอยตรงข้ามวัดบางละมุง และข้ามสะพานลอยไปข้ึนมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าวิทยาลัยมหาดไทย 
๙.สถำนที่ศึกษำอบรม 

อาคารที่พัก ผู้เข้ารับการคึกษาอบรมพักห้องละ ๒ คน มีลิฟต์ขึ้น – ลง โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ าภายใน 
เครื่องท าน้ าอุ่น โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ใส่เสื้อผ้า น้ าดื่ม ผ้าเช็ดตัว กระดาษทิชชู 

ชั้น ๑  เคาน์เตอร์ รปภ. ห้องพัก ห้องรับรองผู้มาติดต่อราชการ ห้องรีดผ้า เครื่องซักผ้า 
ชั้น ๒ – ๕ ห้องพัก 

อาคารเรียน 
ชั้น ๑       ห้องอาหาร ห้องกิจกรรม ห้องออกก าลังกาย ห้องควบคุมเสียงตามสาย 
ชั้น ๒       ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องรับรองวิทยากร ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการฯ 
ชั้น ๓      ห้องสมุด 

๑๐. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนวิชำกำร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
๑๑. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนนันทนำกำร เช่น สนามฟุตบอล สนามเปตอง โต๊ะปิงปอง  
๑๒. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทั่วไป เช่น เครื่องซักผ้า (ฟรี) ๔ เครื่อง บริการซักรีดเสื้อผ้าโดยเอกชนจากภายนอก 

 
************************************* 

  
 


