â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹·Õè»ÃÐà·ÈÕ»è Ø¹ ¤ÃÑé§·Õè 2

“à»´ »ÃÑº à»ÅÕÂè ¹ ¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»°ÁÇÑÂ·Õè Õè»¹Ø ”
ÃÐËÇÒ§ÇÑ¹·Õè 11-19 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2560 ³ ¨Ñ§ËÇÑ´âÍ«Ò¡Ò »ÃÐà·ÈÕè»Ø¹
--------------------------------------

ความเป็ นมาของโครงการ
มูลนิ ธิเมล็ดฝั น เป็ นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ได้รบั การจดทะเบียนเมือวันที ตุลาคม
จัดตังขึนโดย
มีวตั ถุประสงค์ เพือส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทีทํางานด้านเด็ก โดยดําเนิ นโครงการ โครงการ คือ
.โครงการอบรม โดยจัดอบรมแลกเปลียนกับผูท้ าํ งานด้านเด็ก เพือพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาปฐมวัย .โครงการ
เผยแพร่หนังสือภาพ เพือสร้างโอกาสให้เด็กได้เจอกับหนังสือภาพทีชอบ และวิธีการจัดมุมการอ่านทีสร้างบรรยากาศอบอุ่น
เหมาะกับสภาพชุมชน .โครงการแลกเปลียนการศึกษาและวัฒนธรรม (Study Tour) เพือสร้างโอกาสการเรียนรู ้
แลกเปลียนมุมมองระหว่างไทย – ญีปุ่ น
เมือวันที
– 25 ตุลาคม
มูลนิ ธิฯ ได้จดั โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญีปุ่ น ครังที ขึน เพือ
สร้างโอกาสให้ผทู ้ าํ งานด้านเด็กในประเทศไทย ได้เปิ ดโลกทัศน์และประสบการณ์ตรง จากการทีได้ไปศึกษาภาพรวมของ
การศึกษาประเทศญีปุ่ นด้วยตนเอง ได้แลกเปลียนกับผูเ้ ชียวชาญโดยตรง และฝึ กปฏิบตั ิงานจริงในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เพือพัฒนาศักยภาพ และนํามาปรับใช้ในการทํางาน จากการแลกเปลียนฯ ทีผ่านมา มูลนิ ธิฯ ได้มีการจัดประชุมและลง
ติดตามผลผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ได้เห็นถึงพลังและความมุ่งมันในการพัฒนาการศึกษา กิจกรรม โดยนําสิงทีได้ไปศึกษา นํา
กลับมาปรับใช้ได้จริง
ดังนัน โครงการ “เปิ ด ปรับ เปลียน จากการศึกษาปฐมวัยทีญีปุ่ น” ครังที จึงจัดขึนอีกครัง โดยครังนี ได้รบั
ความร่วมมือทีดีจากเครือข่ายผูท้ าํ งานด้านเด็ก ในจังหวัดโอซาก้า ทีสนใจศึกษา แลกเปลียน และพัฒนาด้านการศึกษาไป
ด้วยกันกับผูท้ าํ งานด้านเด็กในประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1. เพือให้ผศู้ ึกษาดูงานได้รบั ความรู ้ ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแลกเปลียนและการปฏิบตั ิจริงทีประเทศญีปุ่ น
2. เพือเปิ ดโลกทัศน์ มุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการทํางานและนํากลับมาปรับใช้ได้
3. เพือสร้างกําลังใจให้กบั ผูท้ าํ งานด้านเด็ก

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
มูลนิ ธิเมล็ดฝั น
290/1 ถนนพิชยั แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
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เจ้าหน้าทีมูลนิธิฯ ทีร่วมเดินทาง
มีเจ้าหน้าทีมูลนิ ธิฯ ท่าน ทีร่วมเดินทาง ดูแลและให้คาํ ปรึกษากับท่านตลอดโครงการ
1. Ms.Kumi
Matsuo
(คูมิ)
2. นางสาวดุจฤดี
อึงทรงธรรม (หมวย)
3. นางสาวอลิสสา อุปศรี
(กิบ)

ระยะเวลาศึกษาดูงาน
ระหว่างวันที – 19 พฤศจิกายน
ณ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญีปุ่ น

(8 วัน 7 คืน)

กลุ่มเป้ าหมาย
ผูท้ าํ งานด้านเด็กและผูส้ นใจศึกษาในเรือง การศึกษาปฐมวัยและระบบการศึกษา สวัสดิการสังคมของเด็ก รวมถึง
การสนับสนุ นการเลียงลูก ของประเทศญีปุ่ น จํานวน 15 คน
(หากผูร้ ่วมเดินทางไม่ถึง
คน ขอยกเลิกการจัดโปรแกรมนี )

วิธีสมัครและคัดเลือก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรอกใบสมัครทีแนบมาด้วยนี ส่งมาที E-mail: info@maletfan.org หรือ Facebook : มูลนิ ธิเมล็ดฝั น
เมือได้รบั เอกสารแล้ว เจ้าหน้าทีจะติดต่อกลับและขอสัมภาษณ์เพิมเติมทางโทรศัพท์ค่ะ
รับสมัครถึงวันที 25 กรกฎาคม 2560
การพิจารณาและคัดเลือก ระหว่างวันที - กรกฎาคม
แจ้งผลให้ทราบภายในวันที กรกฎาคม
ผูท้ ีได้รบั การคัดเลือก ต้องเข้าประชุมร่วมกับผูเ้ ดินทางท่านอืน (ซึงจัดพบกันเพียงครังเดียว)
ในวันอาทิตย์ที 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ มูลนิ ธิเมล็ดฝั น

**กรณีมีผสู ้ มัครเกิน 15 คน ทางมูลนิ ธิฯ ขอพิจารณาการคัดเลือกผูร้ ่วมเดินทาง ดังนี
 ตัวแทนหน่ วยงานละ
คน และเป็ นหน่ วยงานทียังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย และผูท้ าํ งานด้านสังคมสงเคราะห์
 ผูท
้ ีไม่เคยไปศึกษาดูงานทีประเทศญีปุ่ น

ค่าลงทะเบียน
72,
บาท/ท่าน ( ,
ค่าใช้จา่ ยจริง/ ,
ค่าตัวเครืองบิน)
*ค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึน เช่น ค่าตัวเครืองบิน,ค่าเดินทางในประเทศ,ค่าอาหาร,ทีพัก จ่ายตามจริง หากมีเงิน
คงเหลือจากทีแจ้งไว้ จะจ่ายคืนให้ผเู ้ ข้าร่วม แต่หากเกินจะไม่เก็บเพิม (รายละเอียดเพิมเติมแจ้งให้ทราบวันประชุม)
ค่าลงทะเบียนนี รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าตัวเครืองบิน เดินทางไป-กลับ (บินตรง) จ่ายตามจริง
ค่าภาษีสนามบิน
ค่าทีพักห้องละ 2 ท่าน
ค่าประกันชีวติ กรณีอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ค่าธรรมเนี ยมนํามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ
ณ วันทีทําการจอง
ค่าอาหารตามกําหนดการ 16 มือ
ค่าเดินทางในประเทศญีปุ่ น
คูม่ ือและเอกสารทีใช้ในการศึกษาดูงาน
ค่าประสานงาน
ค่าเจ้าหน้าทีดูแลและล่าม
ของฝากแต่ละสถานที ทีไปศึกษาดูงาน

ค่าลงทะเบียนนี ไม่รวม
1.
2.
3.

ค่าเดินทางภายในประเทศไทย (ค่ารถไป-กลับ สนามบิน,ค่ารถทัวร์ ฯลฯ)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง,ค่าโทรศัพท์-อินเตอร์เน็ ต,
ค่าทําหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีไม่ได้ระบุในค่าลงทะเบียน
ค่าปรับ สําหรับนําหนักกระเป๋าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้

การชําระเงิน
มี วิธี คือ .ชําระครังเดียวทังหมด หรือ .แบ่งชําระ เป็ น
1. ชําระครังเดียวทังหมด ,
บาท

ครัง

ชําระค่าลงทะเบียนทังหมด ,
บาท/ท่าน ภายในวันที สิงหาคม
โดยโอนเข้าบัญชีมลู นิ ธิเมล็ดฝั น ธนาคารกสิกรไทย สาขาราชวัตร เลขที
- - เมือโอนเงินแล้ว
ส่งสลิปการโอนเงินมาให้ทางมูลนิ ธิเมล็ดฝั น ที info@maletfan.org หรือ Facebook : มูลนิ ธิเมล็ดฝั น (สลิปจริงให้
เก็บไว้เป็ นหลักฐานการโอนเงิน)

2. ท่านทีไม่สะดวกในการชําระเงินทังหมด แบ่งชําระได้
ครังที
ครังที

ภายในวันที
ภายในวันที

สิงหาคม
กันยายน

ครัง

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

,
,

บาท
บาท

การออกใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จ จะออก ใบ (จะมอบให้ในวันที ส.ค. และ วันทีเดินทาง)
โดย .จากสายการบิน/ประกันการเดิ นทาง ซึงเป็ นค่าใช้จ่ายจริง
.มูลนิ ธิเมล็ดฝั น ซึงจะเป็ นค่าใช้จ่ายภายรวมทังหมดของคณะ

กรณียกเลิกการเดินทาง
วันที
ส.ค. ก.ย.
ก.ย. – ต.ค.
ต.ค. – ต.ค.
พ.ย. – วันเดินทาง

การคืนเงิน
คืนเงิน

หมายเหตุ
คืนให้ % สําหรับผูโ้ อน ,
ไม่คืนให้ สําหรับผูโ้ อน ,

%

คืนเงิน %
คืนให้ %
ไม่คืนเงิน

กรณีไม่คืนเงิน เนื องจากได้จ่ายค่าใช้จ่ายจริงที
เกิดขึนแล้ว
เช่น การจองตัวเครืองบิน,ทีพัก
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ติดต่อสอบถามเพิมเติม
มูลนิ ธิเมล็ดฝั น โทรศัพท์

-

-

E-mail : info@maletfan.org

ข้อมูลอืน ๆ
ดูขอ้ มูลเพิมเติมสถานทีศึกษาดูงานได้ตามลิงค์นี
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．โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Matsubara Daisan J.high school
4．โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Matsubara high school
http://www.osaka-c.ed.jp/matsubara/
5. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สถานทีฝึ กปฏิบตั ิงาน 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．ศูนย์ให้การสนับสนุนการเลียงเด็กแห่งอําเภอ (Kosodate center)
http://www.city.settsu.osaka.jp/kosodate/0000000012.html
7.

ศูนย์ให้การสนับสนุนการเลียงเด็กในชุมชน (Hiroba)
http://www.eonet.ne.jp/~kids-poteto/

8. ภาพผูเ้ ข้าร่วมโครงการ Study Tour ครังที
https://www.facebook.com/pg/MaletFan/photos/?tab=album&album_id=1159737187389058
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