ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ที่ศนู ย์รวมตะวัน (หลักสูตรสาหรับบ ุคคลทัว่ ไป)
1. การเรียนรู้ที่ศนู ย์รวมตะวัน หลักสูตรมาตรฐานสาหรับบุคคลทั ่วไป มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1.1 ค่าลงทะเบียน ประกอบด้วย ค่าหลักสูตร ค่าตอบแทนและเบีย้ เลี้ยงเจ้าหน้ าที่ ค่าบารุงสถานที่

แหล่งเรียนรู้ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ในการเรียนรู้ และค่าบริ หาร จัดการต่ างๆ ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

2

หลักสูตรและจานวนวันที่ เข้าร่วมกิ จกรรมเรียนรู้

ค่าใช้จ่าย จาแนกตามจานวน
ผู้เข้าร่วมกิ จกรรม (บาทต่อคน)
< 30 คน 30-50 คน >50 คน

ค่าย 1 วัน หรือค่ายกลางวัน (Day camp) ทีไ่ ม่ตอ้ งพักค้างคืนที่
ศูนย์รวมตะวัน โดยผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทากิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
 ฟั งการบรรยาย+เรียนรูใ้ นสถานีความรู้ 3-4 สถานี (เกีย่ วกับ
การอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม หรือสร้างเสริมสุขภาพ)
1,600
1,250
1,000
 ฟั งการบรรยาย+ทากิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตาม
ประเด็นทีต่ อ้ งการเรียนรู้ เช่น กิจกรรม LCA, กิจกรรมปั น่
ช่วยเราช่วยโลก ฯลฯ
 ฟั งการบรรยาย+เดินป่ าศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ ป่ าสลักพระ
หมายเหตุ ค่าย 1 วัน เหมาะสาหรับกลุ่มเป้ าหมายทีต่ อ้ งการสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกันรักษา
สิง่ แวดล้อมหรือสร้างเสริมสุขภาพ ใช้เวลาในการทากิจกรรมประมาณ 5 ชม. (10.00 น. – 16.00 น).
ค่าย 2 วัน 1 คืน เป็ นค่ายฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัดทีผ่ เู้ ข้าร่วม
กิจกรรม จะได้ผา่ นกระบวนการเรียนรูห้ รือการทากิจกรรม
ใกล้เคียงกับค่าย 3 วัน 2 คืน โดยมีการจัดหลักสูตรดังต่อไปนี้
 หลักสูตรปลูกสร้างจิตสานึกการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมทัง้ แบบเจาะจง และไม่เจาะจงทรัพยากร
2,500
1,900
1,500
(พลังงาน น้า ขยะ)
 หลักสูตร การสร้างการมีสว่ นร่วมของพนักงานองค์กรหรือ
สมาชิกชุมชนในการเดินหน้าสูส่ งั คมคาร์บอนต่า
 หลักสูตร การสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในองค์กร
หมายเหตุ ค่าย 2 วัน 1 คืน เหมาะสาหรับการปลูกสร้างจิ ตสานึ กด้านการอนุรกั ษ์ฯ และการสร้าง
เสริ มสุขภาพให้เกิ ดขึ้นกับกลุ่มเป้ าหมาย
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1.1 ค่าลงทะเบียน (ต่อ)
ลาดับ
ที่
3

4

5

ค่าใช้จ่าย จาแนกตามจานวน
ผู้เข้าร่วมกิ จกรรม (บาทต่อคน)
หลักสูตรและจานวนวันที่ เข้าร่วมกิ จกรรมเรียนรู้
< 30 คน 30-50 คน >50 คน
ค่าย 3 วัน 2 คืน (Recommended) เป็ นค่ายฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทีผ่ เู้ ข้าค่าย จะได้ทากิจกรรม
ต่างๆ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงร้อยเรียง นาไปสูค่ วามเข้าใจ เกิดความตระหนัก และเกิดกระบวนการเรียนรูใ้ น
ประเด็นทีเ่ ข้าค่าย โดยค่าย 3 วัน 2 คืน มี หลักสูตรต่างๆ ดังนี้
3.1 หลักสูตรปลูกสร้างจิตสานึกการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมทัง้ แบบเจาะจง (พลังงาน น้า ขยะ) และไม่
3,200
2,500
1,950
เจาะจงทรัพยากร
3.2 หลักสูตร การสร้างการมีสว่ นร่วมของพนักงานองค์กรหรือ
3,200
2,500
1,950
สมาชิกชุมชนก้าวสูส่ งั คมคาร์บอนต่า
3.3 หลักสูตรการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร (พลังงาน น้า วัสดุต่างๆ ) ในหน่วยงานต่างๆ
3,950
3,000
2,250
(จัดให้กบั คณะทางานด้านพลังงาน/สิง่ แวดล้อม/สร้างเสริม
สุขภาพ ของหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน บริษทั โรงแรม
โรงพยาบาล ฯลฯ)
3.4 หลักสูตร การสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในองค์กร
3,950
3,000
2,250
หมายเหตุ ค่าย 3 วัน 2 คืน เหมาะสาหรับหน่วยงานทีต่ อ้ งการสร้างแรงบันดาลใจ และการรูแ้ นวทางใน
การปฏิบตั ติ น หรือแนวทางในการขับเคลื่อน ให้เกิดขึน้ กับพนักงานหรือสมาชิกในองค์กร
ค่ายระยะเวลา 4 วัน 3 คืนขึน้ ไป เป็ นค่ายหลักสูตรพิเศษทีผ่ ู้
จัดค่ายฯ มีวตั ถุประสงค์เฉพาะด้านต่างๆ เช่น
หลักสูตรเทคนิคการสร้างกระบวนการเรียนรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์ฯ
ติ ดต่อขอทราบรายละเอียด
(เหมาะสาหรับครูผสู้ อน) หลักสูตรสารวจและจัดทาแผนปฏิบตั ิ
ค่าใช้จ่ายเป็ นเฉพาะกรณี
การด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมของหน่วยงาน
(เหมาะสาหรับคณะทางานขับเคลื่อนการอนุรกั ษ์พลังงานหรือ
สร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็ นระบบ) ฯลฯ
กิ จกรรมศึกษาดูงานที่ ศนู ย์รวมตะวัน เป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั ให้กบั
หน่วยงานต่างๆ ทีต่ อ้ งการพากลุ่มเป้ าหมายเข้าเยีย่ มชม
280
250
200
นิทรรศการด้านการอนุ รกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมทีศ่ นู ย์รวม
ตะวัน (สถานีความรู)้ โดยไม่มกี ารจัดกิจกรรมเชิงกระบวนการ
ทัง้ นี้ ในการเยีย่ มชม ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชม.
หมายเหตุ ศูนย์รวมตะวันจะรองรับจานวนผูเ้ ข้าศึกษาดูงานได้ครัง้ ละ 50-60 คน (หากจานวนผูศ้ กึ ษาดู
งานมากกว่านี้ จาเป็ นต้องแบ่งเป็ นรอบหรือกลุ่ม)

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้ อยู่กบั รูปแบบกิ จกรรมในแต่ละหลักสูตร
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1.2 ค่าที่ พกั
ลาดับ
สถานที่
หอพักดวงดาว

หลัง/ชัน้

ราคา/หลัง/คืน

หมายเหตุ
(พัก 26 คน/ชัน้ )

1

1 หลัง
(2 ชัน้ )

15,000 -

1 หลัง
(2 ชัน้ )

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

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

บ้านพักชมตะวัน

2

- ชัน้ บนพัก 2 คน /ห้อง
- ชัน้ ล่างพัก 14 คน
หมายเหตุ: กรณีทม่ี กี าร
พักเกินจากจานวนทีร่ ะบุ
ไว้ จะมีค่าบริการเสริมที่
นอน 250 บาท/คน/คืน

บ้านพักตะวันรอง
1 หลัง
3

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

บ้านพักตะวันรุง่
1 หลัง
4

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

เต็นท์ทพ่ี กั
หลัง

300 -

(พัก 2 คน/หลัง)

5
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1.3 ค่าอาหาร
ลาดับ
ประเภทอาหาร
1 อาหารชุดตัง้ โต๊ะ

2

อาหารจานเดียว

3

อาหารว่าง

รายละเอียด
 ข้าว + กับข้าว 3 อย่าง พร้อม
ผลไม้
 ข้าว + กับข้าว 4 อย่าง พร้อม
ผลไม้
 ข้าว + กับข้าว 5 อย่าง พร้อม
ผลไม้
 อาหารจานเดียว เช่น ข้าวผัด
ข้าวราดกระเพราไก่หรือหมู
ฯลฯ (บวกน้าซุป)

บาท/คน/มือ้
150 –

 ขนมไทย พร้อมน้าสมุนไพร

40 -

180 210.65 -

2. ค่าธรรมเนี ยมการใช้สถานที่ (กรณี ใช้เฉพาะสถานที่ ศูนย์ฯไม่ต้องจัดฝึ กอบรม)
สถานที่ จดั กิ จกรรม 15,000-30,000 บาท / วัน (ตัง้ แต่เวลา 8.00 – 20.00 น.)
เรือนรับตะวัน
สโมสรรวมตะวัน
อัฒจรรย์

ลานรับตะวัน

ลานผึง้

มุมพักผ่อน

ลานรวมตะวัน

ดงปี บ

4

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 มาที่
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ก่อนวันจัดกิ จกรรมไม่น้อยกว่า 20 วัน หากพ้น
กาหนดเวลาดังกล่าว สมาคมฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นค่ามัดจา
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