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คา่ใชจ้า่ยในการจดักิจกรรมเรยีนร ู ้
ท่ีศนูยร์วมตะวนั (หลกัสตูรส าหรบับคุคลทัว่ไป) 

 

1. การเรียนรู้ท่ีศนูยร์วมตะวนั หลกัสตูรมาตรฐานส าหรบับคุคลทัว่ไป มีค่าใช้จ่ายดงัน้ี  
 
1.1 ค่าลงทะเบียน  ประกอบด้วย ค่าหลกัสตูร ค่าตอบแทนและเบีย้เล้ียงเจ้าหน้าท่ี ค่าบ ารงุสถานท่ี 
แหล่งเรียนรู้ ค่าวสัดอุปุกรณ์ในการเรียนรู้ และค่าบริหาร จดัการต่างๆ ดงัน้ี  

ล าดบั 
ท่ี 

หลกัสตูรและจ านวนวนัท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ 
ค่าใช้จ่าย จ าแนกตามจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (บาทต่อคน) 
< 30 คน 30-50 คน >50 คน 

1 ค่าย 1 วนั หรอืคา่ยกลางวนั (Day camp) ทีไ่มต่อ้งพกัคา้งคนืที่
ศนูยร์วมตะวนั โดยผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมจะไดท้ ากจิกรรมอยา่งใด
อยา่งหนึ่งดงันี้ 
 ฟังการบรรยาย+เรยีนรูใ้นสถานีความรู ้3-4 สถานี (เกีย่วกบั

การอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม หรอืสรา้งเสรมิสขุภาพ)  
  ฟังการบรรยาย+ท ากจิกรรมเสรมิสรา้งประสบการณ์ตาม

ประเดน็ทีต่อ้งการเรยีนรู ้เชน่ กจิกรรม LCA, กจิกรรมปัน่
ชว่ยเราชว่ยโลก ฯลฯ 

 ฟังการบรรยาย+เดนิป่าศกึษาธรรมชาตแิละเรยีนรู้
ความสมัพนัธใ์นระบบนิเวศ ป่าสลกัพระ 

1,600 1,250 1,000 

หมายเหต ุคา่ย 1 วนั เหมาะส าหรบักลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการสรา้งแรงบนัดาลใจในการรว่มกนัรกัษา
สิง่แวดลอ้มหรอืสรา้งเสรมิสขุภาพ ใชเ้วลาในการท ากจิกรรมประมาณ 5 ชม. (10.00 น. – 16.00 น). 

2 ค่าย 2 วนั 1 คืน เป็นคา่ยฝึกอบรมหลกัสตูรเรง่รดัทีผู่เ้ขา้รว่ม
กจิกรรม จะไดผ้า่นกระบวนการเรยีนรูห้รอืการท ากจิกรรม
ใกลเ้คยีงกบัคา่ย 3 วนั 2 คนื โดยมกีารจดัหลกัสตูรดงัต่อไปนี้  
 หลกัสตูรปลกูสรา้งจติส านึกการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มทัง้แบบเจาะจง และไมเ่จาะจงทรพัยากร
(พลงังาน น ้า ขยะ) 

 หลกัสตูร การสรา้งการมสีว่นรว่มของพนกังานองคก์รหรอื
สมาชกิชมุชนในการเดนิหน้าสูส่งัคมคารบ์อนต ่า  

 หลกัสตูร การสรา้งเสรมิสขุภาพของพนกังานในองคก์ร 

2,500 1,900 1,500 

หมายเหต ุค่าย 2 วนั 1 คืน เหมาะส าหรบัการปลูกสร้างจิตส านึกด้านการอนุรกัษ์ฯ และการสร้าง
เสริมสขุภาพให้เกิดขึ้นกบักลุ่มเป้าหมาย 

 



 2 

1.1 ค่าลงทะเบียน (ต่อ) 

ล าดบั 
ท่ี 

หลกัสตูรและจ านวนวนัท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ 
ค่าใช้จ่าย จ าแนกตามจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (บาทต่อคน) 
< 30 คน 30-50 คน >50 คน 

3 ค่าย 3 วนั 2 คืน (Recommended) เป็นคา่ยฝึกอบรมหลกัสตูรมาตรฐาน ทีผู่เ้ขา้คา่ย จะไดท้ ากจิกรรม
ต่างๆ ทีม่คีวามเชือ่มโยงรอ้ยเรยีง น าไปสูค่วามเขา้ใจ เกดิความตระหนกั และเกดิกระบวนการเรยีนรูใ้น
ประเดน็ทีเ่ขา้คา่ย  โดยคา่ย 3 วนั 2 คนื ม ีหลกัสตูรต่างๆ ดงันี้  
3.1 หลกัสตูรปลกูสรา้งจติส านกึการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มทัง้แบบเจาะจง (พลงังาน น ้า ขยะ) และไม่
เจาะจงทรพัยากร 

3,200 2,500 1,950 

3.2 หลกัสตูร การสรา้งการมสีว่นรว่มของพนกังานองคก์รหรอื
สมาชกิชมุชนกา้วสูส่งัคมคารบ์อนต ่า 

3,200 2,500 1,950 

3.3 หลกัสตูรการจดัท าแผนปฏบิตักิาร การเพิม่ประสทิธภิาพ
การใชท้รพัยากร (พลงังาน น ้า วสัดุต่างๆ ) ในหน่วยงานต่างๆ 
(จดัใหก้บัคณะท างานดา้นพลงังาน/สิง่แวดลอ้ม/สรา้งเสรมิ
สขุภาพ ของหน่วยงานต่างๆ เชน่ โรงเรยีน บรษิทั โรงแรม 
โรงพยาบาล ฯลฯ) 

3,950 3,000 2,250 

3.4 หลกัสตูร การสรา้งเสรมิสขุภาพของพนกังานในองคก์ร 3,950 3,000 2,250 
หมายเหต ุคา่ย 3 วนั 2 คนื เหมาะส าหรบัหน่วยงานทีต่อ้งการสรา้งแรงบนัดาลใจ และการรูแ้นวทางใน
การปฏบิตัติน หรอืแนวทางในการขบัเคลื่อน ใหเ้กดิขึน้กบัพนกังานหรอืสมาชกิในองคก์ร  

4 ค่ายระยะเวลา 4 วนั 3 คืนขึน้ไป เป็นคา่ยหลกัสตูรพเิศษทีผู่้
จดัคา่ยฯ มวีตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้นต่างๆ เชน่  
หลกัสตูรเทคนิคการสรา้งกระบวนการเรยีนรูด้า้นการอนุรกัษ์ฯ 
(เหมาะส าหรบัครผููส้อน) หลกัสตูรส ารวจและจดัท าแผนปฏบิตัิ
การดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มของหน่วยงาน 
(เหมาะส าหรบัคณะท างานขบัเคลื่อนการอนุรกัษ์พลงังานหรอื
สรา้งเสรมิสขุภาพอยา่งเป็นระบบ) ฯลฯ  

ติดต่อขอทราบรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเป็นเฉพาะกรณี 

5 กิจกรรมศึกษาดงูานท่ีศนูยร์วมตะวนั เป็นกจิกรรมทีจ่ดัใหก้บั
หน่วยงานต่างๆ ทีต่อ้งการพากลุ่มเป้าหมายเขา้เยีย่มชม
นิทรรศการดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มทีศ่นูยร์วม
ตะวนั (สถานีความรู)้ โดยไมม่กีารจดักจิกรรมเชงิกระบวนการ 
ทัง้นี้ ในการเยีย่มชม ใชเ้วลาไมเ่กนิ 2 ชม. 

280 250 200 

หมายเหต ุศนูยร์วมตะวนัจะรองรบัจ านวนผูเ้ขา้ศกึษาดงูานไดค้รัง้ละ 50-60 คน (หากจ านวนผูศ้กึษาดู
งานมากกว่านี้ จ าเป็นตอ้งแบ่งเป็นรอบหรอืกลุ่ม) 

หมายเหต ุ:  ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปล่ียนแปลง ขึน้อยู่กบัรปูแบบกิจกรรมในแต่ละหลกัสตูร 
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1.2 ค่าท่ีพกั 
ล าดบั สถานท่ี หลงั/ชัน้ ราคา/หลงั/คืน หมายเหตุ 

1 

หอพกัดวงดาว 

 

 
 

1 หลงั 
(2 ชัน้) 

 
 

15,000 - 

 
 (พกั 26 คน/ชัน้) 

 
หมายเหต:ุ กรณีทีม่กีาร
พกัเกนิจากจ านวนทีร่ะบุ
ไว ้จะมคี่าบรกิารเสรมิที่
นอน 180 บาท/คน/คนื 

2 

บา้นพกัชมตะวนั 

 

 
1 หลงั 
(2 ชัน้) 

 

 
8,000 - 

- ชัน้บน 1,500 บาท/
หอ้ง/คนื 
- ชัน้ล่าง 250 บาท/คน/
คนื 

 
- ชัน้บนพกั 2 คน /หอ้ง  
- ชัน้ล่างพกั 14 คน  
หมายเหต:ุ กรณีทีม่กีาร
พกัเกนิจากจ านวนทีร่ะบุ
ไว ้จะมคี่าบรกิารเสรมิที่
นอน 250 บาท/คน/คนื 

3 

บา้นพกัตะวนัรอง 

 

 
 
      1 หลงั 

 
 

3,000 - 
(1,000 บาท/หอ้ง/คนื) 

 
ม ี3 หอ้ง 

(พกั 3 คน/หอ้ง) 
หมายเหต:ุ กรณีทีม่กีาร
พกัเกนิจากจ านวนทีร่ะบุ
ไว ้จะมคี่าบรกิารเสรมิที่
นอน 180 บาท/คน/คนื 

4 

บา้นพกัตะวนัรุง่ 

 

 
 
      1 หลงั 

 
 

3,000 - 
(1,000 บาท/หอ้ง/คนื) 

 
ม ี3 หอ้ง 

(พกั 3 คน/หอ้ง) 
หมายเหต:ุ กรณีทีม่กีาร
พกัเกนิจากจ านวนทีร่ะบุ
ไว ้จะมคี่าบรกิารเสรมิที่
นอน 180 บาท/คน/คนื 

5 

เตน็ทท์ีพ่กั 

 

 
      หลงั 

 
300 - 

 
 (พกั 2 คน/หลงั) 
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1.3 ค่าอาหาร 
ล าดบั ประเภทอาหาร รายละเอยีด บาท/คน/มือ้ 
1 อาหารชดุตัง้โต๊ะ 

     

 ขา้ว + กบัขา้ว 3 อยา่ง พรอ้ม
ผลไม ้

 ขา้ว + กบัขา้ว 4 อยา่ง พรอ้ม
ผลไม ้

 ขา้ว + กบัขา้ว 5 อยา่ง พรอ้ม
ผลไม ้

150 – 
 

180 - 
 

210.- 

2 อาหารจานเดยีว 

 

 อาหารจานเดยีว เชน่ ขา้วผดั 

ขา้วราดกระเพราไกห่รอืหม ู

ฯลฯ (บวกน ้าซุป) 

65 - 

3 อาหารว่าง 

 

 ขนมไทย พรอ้มน ้าสมนุไพร 40 - 

 
 

2. ค่าธรรมเนียมการใช้สถานท่ี (กรณีใช้เฉพาะสถานท่ี ศนูยฯ์ไม่ต้องจดัฝึกอบรม) 
 

สถานท่ีจดักิจกรรม 15,000-30,000 บาท / วนั (ตัง้แต่เวลา 8.00 – 20.00 น.) 
เรอืนรบัตะวนั 

 
สโมสรรวมตะวนั 

 

อฒัจรรย ์

 

ลานรบัตะวนั 

 
ลานผึง้ ลานรวมตะวนั 

 

ดงปีบ 

 

มมุพกัผอ่น 
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การเล่ือนหรือยกเลิก 
 หน่วยงานท่ีมีความประสงคเ์ล่ือนวนัจดัค่ายออกไป หรือมีความจ าเป็นท่ีต้อง
ยกเลิกการจดัค่าย จะต้องแจ้งความประสงคด์งักล่าวอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร มาท่ี
สมาคมพฒันาคณุภาพส่ิงแวดล้อม ก่อนวนัจดักิจกรรมไม่น้อยกว่า 20 วนั หากพ้น
ก าหนดเวลาดงักล่าว สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ า  

เง่ือนไขการจ่ายเงิน 
 หลงัจากไดร้บัการยนืยนัจดัคา่ยฝึกอบรมฯ จากสมาคมพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม หน่วยงานทีจ่ะเขา้
คา่ยจะตอ้งช าระคา่มดัจ า 30 วนั กอ่นวนัจดัคา่ย โดยใหช้ าระในจ านวนรอ้ยละ 20 ของคา่ใชจ้่ายทัง้หมด และ
โอนเขา้บญัช ี ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาศาลายา ประเภทออมทรพัย ์ ชือ่บญัช ี สมาคมพฒันาคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม เลขที ่316-234055-6 หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีครอ่ม สัง่จ่ายสมาคมพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม หรอืจา่ย
เป็นเงนิสด ไดท้ี ่ งานการเงนิ สมาคมพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โทร.0-800-2442 และช าระคา่ใชจ้่ายสว่นที่
เหลอืเป็นเชค็หรอืเงนิสดในวนัจดัคาย หรอืภายใน 3 วนันบัจากทีจ่ดัคา่ยแลว้เสรจ็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


