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ความเป็นมาของโครงการ 

มูลนิธิเมล็ดฝัน เป็นองคก์รสาธารณะประโยชน์ ไดร้บัการจดทะเบียนเมอืวนัที    ตุลาคม     จดัตงัขนึโดย
มีวตัถุประสงค ์เพอืส่งเสริมดา้นการศึกษาและพฒันาบุคลากรทีทาํงานดา้นเด็ก โดยดาํเนินโครงการ    โครงการ คอื    
.โครงการอบรม โดยจดัอบรมแลกเปลียนกบัผูท้าํงานดา้นเด็ก เพอืพฒันาศกัยภาพดา้นการศึกษาปฐมวยั .โครงการ

เผยแพร่หนังสือภาพ เพือสรา้งโอกาสใหเ้ด็กไดเ้จอกบัหนังสือภาพทีชอบ และวิธีการจดัมุมการอา่นทีสรา้งบรรยากาศอบอุ่น
เหมาะกบัสภาพชุมชน .โครงการแลกเปลียนการศึกษาและวฒันธรรม (Study Tour)  เพือสรา้งโอกาสการเรียนรู ้
แลกเปลียนมุมมองระหว่างไทย – ญีปุ่น  

เมือวนัที   – 25  ตุลาคม    มูลนิธิฯ ไดจ้ดัโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญีปุ่น ครงัที   ขนึ   เพือ
สรา้งโอกาสใหผู้ท้าํงานดา้นเด็กในประเทศไทย ไดเ้ปิดโลกทศัน์และประสบการณต์รง จากการทีไดไ้ปศึกษาภาพรวมของ
การศึกษาประเทศญีปุ่นดว้ยตนเอง ไดแ้ลกเปลียนกบัผูเ้ชียวชาญโดยตรง และฝึกปฏบิติังานจริงในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   
เพือพฒันาศกัยภาพ  และนํามาปรบัใชใ้นการทาํงาน จากการแลกเปลียนฯ ทีผ่านมา มลูนิธิฯ ไดมี้การจดัประชุมและลง
ติดตามผลผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ไดเ้ห็นถึงพลงัและความมุ่งมนัในการพฒันาการศึกษา กิจกรรม โดยนําสิงทีไดไ้ปศึกษา นํา
กลบัมาปรบัใชไ้ดจ้ริง 

ดงันัน  โครงการ “เปิด ปรบั เปลียน จากการศึกษาปฐมวยัทีญปุ่ีน” ครงัที    จึงจดัขนึอีกครงั โดยครงันีไดร้บั
ความร่วมมือทีดีจากเครือขา่ยผูท้าํงานดา้นเด็ก ในจงัหวดัโอซากา้ ทีสนใจศึกษา แลกเปลียน และพฒันาดา้นการศึกษาไป
ดว้ยกนักบัผูท้าํงานดา้นเด็กในประเทศไทย  

วตัถุประสงค ์

1. เพือใหผู้ศึ้กษาดูงานไดร้บัความรู ้ประสบการณต์รงจากการศึกษาแลกเปลียนและการปฏิบติัจริงทีประเทศญีปุ่น  
2. เพือเปิดโลกทศัน์ มุมมอง ความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ ในการทาํงานและนํากลบัมาปรบัใชไ้ด ้
3. เพือสรา้งกาํลงัใจใหก้บัผูท้าํงานดา้นเด็ก  

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
มูลนิธิเมล็ดฝัน   
290/1  ถนนพิชยั  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
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เจา้หนา้ทีมูลนิธิฯ ทีรว่มเดินทาง 

 มีเจา้หน้าทีมูลนิธิฯ   ท่าน  ทีร่วมเดินทาง ดูแลและใหค้าํปรึกษากบัท่านตลอดโครงการ  
1. Ms.Kumi             Matsuo           (คูมิ) 
2. นางสาวดุจฤดี       อึงทรงธรรม    (หมวย) 
3. นางสาวอลิสสา      อปุศรี             (กบิ) 

 

ระยะเวลาศึกษาดูงาน 
ระหว่างวนัที  – 19  พฤศจิกายน     (8  วนั  7  คืน) 
ณ จงัหวดัโอซากา้   ประเทศญีปุ่น 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผูท้าํงานดา้นเด็กและผูส้นใจศึกษาในเรือง การศึกษาปฐมวยัและระบบการศึกษา สวสัดิการสงัคมของเด็ก  รวมถึง
การสนับสนุนการเลียงลูก ของประเทศญีปุ่น จาํนวน 15  คน    

(หากผูร่้วมเดินทางไม่ถึง    คน ขอยกเลิกการจดัโปรแกรมนี) 

 

วิธีสมคัรและคดัเลือก 

1. กรอกใบสมคัรทีแนบมาดว้ยนี ส่งมาที E-mail: info@maletfan.org หรือ Facebook :  มลูนิธิเมล็ดฝัน  
2. เมือไดร้บัเอกสารแลว้ เจา้หน้าทีจะติดต่อกลบัและขอสมัภาษณเ์พมิเติมทางโทรศพัทค์่ะ  
3. รบัสมคัรถึงวนัท ี 25  กรกฎาคม  2560  
4. การพิจารณาและคดัเลือก ระหวา่งวนัที  -  กรกฎาคม  
5. แจง้ผลใหท้ราบภายในวนัที  กรกฎาคม     
6. ผูที้ไดร้บัการคดัเลือก ตอ้งเขา้ประชุมร่วมกบัผูเ้ดินทางท่านอนื (ซึงจดัพบกนัเพียงครงัเดียว)  

    ในวนัอาทิตยท์ี  6  สิงหาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ มลูนิธิเมล็ดฝัน   
 
**กรณีมีผูส้มคัรเกิน 15 คน ทางมลูนิธิฯ ขอพิจารณาการคดัเลือกผูร่้วมเดินทาง ดงันี 

 ตวัแทนหน่วยงานละ  คน  และเป็นหน่วยงานทียงัไม่เคยเขา้ร่วมโครงการฯ  
 ผูที้ทาํงานเกยีวขอ้งกบัการศึกษาระดบัปฐมวยั และผูท้าํงานดา้นสงัคมสงเคราะห ์
 ผูที้ไม่เคยไปศึกษาดูงานทีประเทศญีปุ่น 

 

ค่าลงทะเบียน 

 72,   บาท/ทา่น   ( ,  ค่าใชจ้า่ยจริง/ ,  ค่าตวัเครืองบิน) 
            *คา่ใชจ่้ายจริงทีเกิดขนึ เช่น ค่าตวัเครืองบิน,ค่าเดินทางในประเทศ,ค่าอาหาร,ทีพกั จา่ยตามจริง   หากมีเงิน

คงเหลือจากทีแจง้ไว ้จะจ่ายคืนใหผู้เ้ขา้ร่วม แต่หากเกินจะไม่เก็บเพมิ (รายละเอียดเพิมเติมแจง้ใหท้ราบวนัประชุม) 
 

ค่าลงทะเบียนนีรวม 

1. คา่ตวัเครืองบิน เดินทางไป-กลบั (บินตรง) จ่ายตามจริง 
2. คา่ภาษีสนามบิน 
3. คา่ทีพกัหอ้งละ 2 ท่าน  
4. คา่ประกนัชีวติกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไมเ่กิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม)์  
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5. คา่ธรรมเนียมนํามนัและคา่ประกนัภยัการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็นอตัราเรียกเก็บ  
ณ วนัทีทาํการจอง 

6. คา่อาหารตามกาํหนดการ  16  มือ   
7. คา่เดินทางในประเทศญีปุ่น 
8. คูมื่อและเอกสารทีใชใ้นการศึกษาดูงาน 
9. คา่ประสานงาน 
10. คา่เจา้หน้าทีดูแลและล่าม  
11. ของฝากแต่ละสถานที ทีไปศึกษาดูงาน 
 

ค่าลงทะเบียนนีไม่รวม 
1. คา่เดินทางภายในประเทศไทย (ค่ารถไป-กลบั สนามบิน,คา่รถทัวร ์ฯลฯ) 
2. คา่ใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและคา่อาหารทีสงัเพิมเอง,ค่าโทรศพัท-์อินเตอรเ์น็ต, 

คา่ทาํหนังสือเดินทาง และคา่ใชจ้่ายอืน ๆ ทีไม่ไดร้ะบุในคา่ลงทะเบียน 
3. คา่ปรบั สาํหรบันําหนักกระเป๋าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกาํหนดไว ้

 

การชาํระเงิน  

มี    วิธี คือ  .ชาํระครงัเดียวทงัหมด  หรือ  .แบ่งชาํระ  เป็น    ครงั 
1. ชาํระครงัเดียวทงัหมด  ,   บาท 

ชาํระคา่ลงทะเบียนทงัหมด ,   บาท/ท่าน ภายในวนัที    สิงหาคม    
โดยโอนเขา้บญัชีมลูนิธิเมล็ดฝัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาราชวตัร เลขที  - - -   เมือโอนเงินแลว้ 
ส่งสลิปการโอนเงินมาใหท้างมลูนิธิเมล็ดฝัน  ที  info@maletfan.org หรือ Facebook : มูลนิธิเมล็ดฝัน (สลิปจริงให้
เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานการโอนเงิน) 

 
2. ท่านทีไม่สะดวกในการชาํระเงินทงัหมด   แบ่งชาํระได ้   ครงั   

ครงัที    ภายในวนัที       สิงหาคม              จาํนวนเงิน  ,   บาท  
ครงัที    ภายในวนัที     กนัยายน              จาํนวนเงนิ  ,   บาท  

 
การออกใบเสร็จรบัเงิน 

ใบเสร็จ จะออก   ใบ  (จะมอบใหใ้นวนัที  ส.ค. และ วนัทีเดินทาง)  
    โดย .จากสายการบิน/ประกนัการเดินทาง ซึงเป็นค่าใชจ้่ายจริง   
          .มูลนิธิเมล็ดฝัน ซึงจะเป็นค่าใชจ้่ายภายรวมทงัหมดของคณะ 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

วนัท ี การคืนเงิน หมายเหตุ 

 ส.ค. -   ก.ย. คืนเงิน  % คืนให ้  % สาํหรบัผูโ้อน ,  
ไม่คืนให ้สาํหรบัผูโ้อน ,  

 ก.ย. –  ต.ค. คืนเงิน  % กรณีไม่คืนเงิน เนืองจากไดจ้่ายค่าใชจ้่ายจริงที
เกิดขนึแลว้  

เช่น การจองตวัเครืองบิน,ทีพกั 
 ต.ค. –  ต.ค. คืนให ้  % 

 พ.ย. – วนัเดินทาง ไม่คืนเงิน 
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ตดิตอ่สอบถามเพิมเตมิ 

มูลนิธิเมล็ดฝัน  โทรศพัท ์ - -    E-mail :  info@maletfan.org 

 

 

ขอ้มูลอนื ๆ  

ดูขอ้มลูเพิมเติมสถานทีศึกษาดูงานไดต้ามลิงคนี์ 
1．อนุบาล  Yotsuba kindergarten 

http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/8,51098,47,370,html 
 

2．โรงเรียนประถม Nunose primary school 

http://www.e-kokoro.ed.jp/matsubara/nunose/ 
 

3．โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ Matsubara Daisan J.high school 

 

4．โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย Matsubara high school 

http://www.osaka-c.ed.jp/matsubara/ 
 
5.  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สถานทฝึีกปฏิบตัิงาน  3  แห่ง 

Wakakusa Nursery http://www.aizenen.or.jp/rinpo/info/wakakusa  
       Aizenbashi Nursery  http://www.aizenen.or.jp/rinpo/info/aizenbashi 
       Daikoku Nursery http://www.aizenen.or.jp/rinpo/info/daikoku 
 

6．ศูนยใ์หก้ารสนบัสนุนการเลียงเด็กแห่งอาํเภอ (Kosodate center) 

http://www.city.settsu.osaka.jp/kosodate/0000000012.html 
 
7. ศูนยใ์หก้ารสนบัสนุนการเลียงเด็กในชุมชน (Hiroba)   

http://www.eonet.ne.jp/~kids-poteto/ 
 
8.    ภาพผูเ้ขา้รว่มโครงการ Study Tour ครงัท ี  
       https://www.facebook.com/pg/MaletFan/photos/?tab=album&album_id=1159737187389058 
 


