ค่าใช้จา่ ยในการจัดค่ายฝึกอบรม ศูนย์รวมตะวัน
(หลักสูตรสาหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา)
1. ค่าลงทะเบียน ประกอบด้วย ค่าหลักสูตร ค่าตอบแทนและเบีย้ เลี้ยงเจ้าหน้ าที่ ค่าบารุงสถานที่
แหล่งเรียนรู้ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ในการเรียนรู้ และค่าบริ หาร จัดการต่ างๆ ดังนี้
รายการ

หลักสูตร

1

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อม :
ค่ายธรรมชาติศกึ ษา

2

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อม :
ประเด็นปั ญหาเฉพาะ
ค่ายตามรอยนิเวศ
ค่ายตามรอยโลกร้อน
ค่ายตามรอยสายน้า
ค่ายตามรอยพลังงาน

จานวนวัน
3 วัน 2 คืน
2 วัน 1 คืน
1 วัน

ค่าใช้จ่าย (บาทต่อคน)
< 30 คน 30-50 คน 51-70 คน >70 คน
1,500
1100
900
1,200
800
680
650
520
400

3 วัน 2 คืน

2,900

2,250

1,800

1,500

2 วัน 1 คืน
1 วัน
2-3 ชัวโมง
่

2,250
1,400
200

1,700
1,050
180

1,350
850
150

1,200
700
120

3

ค่ า ยปลู ก สร้ า งจิ ต ส านึ ก ด้ า นการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ 3 วัน 2 คืน
2,900
2,250
1,800
1,500
สิง่ แวดล้อม
ค่ายรักษ์พลังงาน
ค่ายรักษ์น้า
2 วัน 1 คืน
2,250
1,700
1,350
1,200
ค่ายรูล้ ดขยะ
ค่ายกินอยูใ่ ช้ไม่ทาร้ายสิง่ แวดล้อม
1 วัน
1,400
1,050
850
700
2-3 ชัวโมง
่
200
180
150
120
4
ค่ายอืน่ ๆ
Survival camp ค่ายรูร้ อดเมื่อเจอ 3 วัน 2 คืน
2,900
2,250
1,800
1,500
พิบตั ภิ ยั
ค่ายเยาวชนปลอดบุหรี่
ค่ายเยาวชนปลอดยาเสพติด
2 วัน 1 คืน
2,250
1,700
1,350
1,200
ค่ายรูก้ นิ ...รูร้ กั ษาสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายมาตรฐาน ที่ ประกอบด้วยการจัดกิ จกรรมต่างๆ อย่างร้อย
เรียง และมีการใช้เครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ ถกู ออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริ มให้เยาวชนเกิ ด
กระบวนการเรียนรู้และได้ฝึกทักษะในการใช้ชีวิต รู้จกั ใช้ความรู้ คิ ดวิ เคราะห์ และลงมือทา
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หมายเหตุ
ค่าย 2-3 ชม. จัดเป็ นกิจกรรมศึกษาดูงาน หรือเยีย่ มชมนิทรรศการด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
(สถานีความรู)้ หรือเยีย่ มชมศูนย์ฯ โดยไม่มกี ารจัดกิจกรรมเชิงกระบวนการ โดยเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษา
อาจได้รบั ฟั งการบรรยายประกอบสาธิตและทดลองทาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ในการเยีย่ มชม ใช้เวลาไม่เกิน 2
ชม.
ค่าย 1 วัน เป็ นค่ายสาหรับโรงเรียนทีต่ อ้ งการให้นกั เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการรักษาสิง่ แวดล้อมโดยเริม่ จาก
ตนเอง หรือเพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจของนักเรียนและเยาวชนต่อเรือ่ งทีเ่ ลือก โดยโรงเรียนสามารถผนวก
กิจกรรมค่ายกลางวัน เข้ากับกิจกรรมอืน่ ๆ ทีโ่ รงเรียนจัดในพืน้ ทีใ่ กล้ศนู ย์รวมตะวัน (ระยะทางไม่ควรเกิน 20
กม.) ทัง้ นี้ การจัดค่ายกลางวันทีศ่ นู ย์รวมตะวัน จะใช้เวลาในการทากิจกรรมประมาณ 5-6 ชม.
ค่าย 2 วัน 1 คืน เป็ นค่ายฝึกอบรมทีเ่ ยาวชน จะได้เรียนรู้ และมีโอกาสฝึกกระบวนการคิด สังเกต สารวจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพิม่ มากขึน้ โดยมีประเด็นทีเ่ ลือกเป็ นประเด็นหลักในการศึกษา
ค่าย 3 วัน 2 คืน (Recommended) ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ เหมือนกับค่าย 2 วัน 1 คืน แต่มเี วลาในการ
เรียนรูม้ ากขึน้ ทาให้นกั เรียนหรือเยาวชน ได้มโี อกาสเรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ ม การมีวนิ ยั การทางานเป็ นทีม (การเป็ น
ผูน้ า การสือ่ สาร การแก้ปัญหา ฯลฯ) นอกเหนือจากได้ทากิจกรรมต่างๆ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงร้อยเรียง นาไปสู่
ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และเกิดกระบวนการเรียนรูใ้ นประเด็นต่างๆ ตามทีก่ าหนด
ค่ายธรรมชาติ ศึกษา เป็ นค่ายทีถ่ กู ออกแบบมาให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้มโี อกาสสัมผัสกับธรรมชาติ
ใช้ชวี ติ แบบเรียบง่ายและต้องพึง่ พาตนเอง

โรงเรียนหรือหน่ วยงานที่สนใจให้ศนู ย์รวมตะวันจัดกิ จกรรมสิ่ งแวดล้อมศึกษาให้กบั
นักเรียนหรือเยาวชน สามารถดูรายละเอียดเพิ่ มเติ ม ในคู่มือวางแผนการจัด
กิ จกรรมสิ่ งแวดล้อมศึกษาที่ศนู ย์รวมตะวัน ที่ http://www.adeq.or.th
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2. ค่าที่พกั
ลาดับ
ที่ พกั
1 หอพักดวงดาว

2

3

หลัง/ชัน้

ราคา/หลัง/คืน

หมายเหตุ

1 หลัง
(2 ชัน้ )

15,000 -

(พัก 30 คน/ชัน้ )

1 หลัง
(2 ชัน้ )

8,000 - ชัน้ บน 1,500 บาท/
ห้อง/คืน
- ชัน้ ล่าง 250 บาท/คน/
คืน

- ชัน้ บนพัก 2 คน/ห้อง
- ชัน้ ล่างพัก 14 คน

3,000 (1,000 บาท/ห้อง/คืน)

มี 3 ห้อง
(พัก 3 คน/ห้อง)

หมายเหตุ: กรณีทม่ี กี าร
พักเกินจากจานวนทีร่ ะบุ
ไว้ จะมีค่าบริการเสริมที่
นอน 180 บาท/คน/คืน

เรือนชมตะวัน

หมายเหตุ: กรณีทม่ี กี าร
พักเกินจากจานวนทีร่ ะบุ
ไว้ จะมีค่าบริการเสริมที่
นอน 250 บาท/คน/คืน

เรือนตะวันรอง
1 หลัง

หมายเหตุ: กรณีทม่ี กี าร
พักเกินจากจานวนทีร่ ะบุ
ไว้ จะมีค่าบริการเสริมที่
นอน 180 บาท/คน/คืน
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เรือนตะวันรุง่
1 หลัง

3,000 (1,000 บาท/ห้อง/คืน)

มี 3 ห้อง
(พัก 3 คน/ห้อง)
หมายเหตุ: กรณีทม่ี กี าร
พักเกินจากจานวนทีร่ ะบุ
ไว้ จะมีค่าบริการเสริมที่
นอน 180 บาท/คน/คืน
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เต็นท์ (รวมทีน่ อน หมอน ผ้าห่ม)
หลัง

300 -

(พัก 2 คน/หลัง)

3

3. ค่าอาหาร
1

2

ประเภทอาหาร
อาหารหลักจานเดียว

อาหารหลักชุดตัง้ โต๊ะ ใช้จานและชาม
กระเบือ้ งเซรามิค

อาหาร อาหารว่าง
ว่าง

รายละเอียด
ข้าวและกับข้าว 1 อย่างเช่น ข้าวราดผัด
กระเพราเนื้อไก่หรือหมู ข้าวผัด (บวกน้า
ซุป)

บาท/คน/มือ้
65 -

ข้าวและกับข้าว 2 อย่าง พร้อมผลไม้

100 -

ข้าวและกับข้าว 3 อย่างพร้อมผลไม้

150 -

ข้าวและกับข้าว 4 อย่าง พร้อมผลไม้

180 -

น้าสมุนไพร

15 -

น้าสมุนไพรและขนมไทย
40 -

หมายเหตุ
1. เพือ่ ความสะดวกต่อการจัดการในแต่ละค่ายฯ ควรเลือกอาหารหลักจากกลุ่มเดียวกัน ตัวอย่างเช่น
โรงเรียน อาจเลือกอาหารหลักเป็ นอาหารจานเดียวใช้ถาดสแตนเลส (อาหารหลัก กลุ่ม1) โดยในมือ้ เช้า
และกลางวัน เป็ นอาหารกับข้าว 1 อย่าง ในขณะทีส่ ามารถเลือกอาหารเย็นเป็ นอาหารกับข้าว 2 อย่าง
พร้อมผลไม้
2. กรณีทเ่ี ป็ นค่ายธรรมชาติศกึ ษา หรือค่ายส่งเสริมทักษะในการใช้ชวี ติ ศูนย์รวมตะวันอาจจัดให้มกี ารใช้
ถาดหลุมสแตนเลสเป็ นภาชนะในการรับประทานอาหาร โดยนักเรียนและผูต้ ดิ ตามจะต้องรับผิดชอบใน
การล้างทาความสะอาดและจัดเก็บ
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3.

เงื่อนไขการจ่ายเงิ น

หลังจากได้รบั การยืนยันจัดค่ายฝึกอบรมฯ จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อม หน่วยงานทีจ่ ะเข้า
ค่ายจะต้องชาระค่ามัดจา 30 วัน ก่อนวันจัดค่าย โดยให้ชาระในจานวนร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายทัง้ หมด และ
โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศาลายา ประเภทออมทรัพย์ ชือ่ บัญชี สมาคมพัฒนาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม เลขที่ 316-234055-6 หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อม สังจ่
่ ายสมาคมพัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อม หรือจ่าย
เป็ นเงินสด ได้ท่ี งานการเงิน สมาคมพัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อม โทร.0-800-2442 และชาระค่าใช้จ่ายส่วนที่
เหลือเป็ นเช็คหรือเงินสดในวันจัดคาย หรือภายใน 3 วันนับจากทีจ่ ดั ค่ายแล้วเสร็จ

การเลื่อนหรือยกเลิ ก
หน่ วยงานที่มีความประสงค์เลื่อนวันจัดค่ายออกไป หรือมีความจาเป็ นที่ต้อง
ยกเลิ กการจัดค่าย จะต้องแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มา
ที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ก่อนวันจัดกิ จกรรมไม่น้อยกว่า 20 วัน หากพ้น
กาหนดเวลาดังกล่าว สมาคมฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นค่ามัดจา
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