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0958433435

อนินท์ญา ขันขาว

หารายได้ เพื่อนาไปจัดซื ้อจัดทาสือ่ การกุศลเพื่อน้ องๆบนดอย ได้ มีองค์ความรู้และมีโอกาสในการได้ ร้ ูได้ เห็นและสัมผัสสิ่งต่างๆจริง

1.

ลงพื ้นที่เก็บข้ อมูล รร บ้ านหลวง พร้ าว

7

2.

จัดทาเข็มกลัดเพื่อจาหน่าย

15

3.

นาเข็มกลัดไปขายที่เมญา ท่าแพ

4.

นาเข็มกลัดไปขายที่ ถนนคนเดินสันกาแพง

5.

จัดทาสื่อการเรี ยนรู้

6.

จัดซื ้อจัดหาอุปกรณ์การเรี ยน

7.

รับบริจาคหนังสือ ชีทสรุ ป

8.

กิจกรรม T-change for Child

-

อนินท์ญา

สัง่ ทาเข็มกลัด 300 ชิ ้น

3000

ปิ ยธิดา

17

ตระกร้ าใส่ของ น ้ามันรถ

1000

นัซมีย์

24

ค่าเดินทาง+ค่าเช่าที่

1000

สุกฤษฏิ์

5000

นัซมีย์

13190

ปิ ยธิดา

2310

อนินท์ญา

ถ่ายตัดต่อ+โปรโมท

3000

อนินท์ญา

ทากิจกรรมกับน้ องๆครัง้ ที่ 1 และมอบสื่อ

ค่าเดินทาง อาหาร

3500

อนินท์ญา

จัดประเมินความรู้

แบบทดสอบ

500

สุกฤษฏิ์

12.

จัดทางานจากฝี มือน้ องๆ

อุปกรณ์ออกแบบ

10000

นัซมีย์

13.

ขายสินค้ า ย่านเมืองเชียงใหม่

ผลิตสินค้ า ค่า

2000

สุกฤษฏิ์

500

สุกฤษฏิ์

9.
10.
11.

-

วัสดุต่างๆ
ค่าซ่อมแซมและจัดส่ง

เดินทาง

ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของน้ องๆ
14.

แบบทดสอบเอกสาร

45000

Central world 31 Mar **1 page facebook

T-Change for Child

เพจ แห่งการศึกษาเรียนรู้ เทคนิคดีๆจาก
คนดัง ผู้เชี่ยวชาญ และความรู้ง่ายๆที่มา
ปรับใช้ ได้ เจอกันได้ ใน T-change for
child

แบบสอบถาม Google ทีมงาน T-change for Child
Facebook T-change for Child

line group TeamT-Change

แบบตอบรับใน Google
จานวนผู้เข้ าชมวิดีโอและ บริ จาคชีทสรุปและ
หนังสือ
จานวนวิวและ ไลค์ ในเฟสบุ๊ค

คนทัว่ ไปในงาน ที่สนใจ

Central world 31 Mar **2 สร้ างเครือข่ายตามมหาวิทยาลัยต่างๆ

T-Change for Child

ร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในเครือข่าย T-Change

นักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆใน

เพื่อสร้ างโอกาสการเรี ยนรู้ให้ เด็กบนดอย

กรุงเพทมหานคร

ง่ายๆ และสร้ างความรู้ให้ ตวั เราเอง

แบบสอบถาม Google ทีมงาน T-change for Child
Facebook T-change for Child

line group TeamT-Change

จานวนผู้สมัครเข้ าร่วมเป็ นเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยต่างๆเพิ่มขึ ้น

Central world 31 Mar 3. ขายเข็มกลัดจากฝี มือเด็กๆ

T-Change for Child

เชิญชวนซื้อเข็มกลัดเพื่อช่วยเหลือเด็กบน
ดอย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยจะนาเงินที่ได้
ไปซื้อสื่อการเรี ยนและอุปกรณ์การเรี ยนให้
น้องๆ เข็มกลัด 1 อัน สามารถช่วยเหลือเด็ก
ได้

ทีมงาน T-change for Child ประชาสัมพันธ์ในวันงาน
รู ปภาพกิจกรรมที่ทาจริ ง ลงพื้นที่พร้าว บอร์ดแสดงกิจกรรม

จานวนการจาหน่ายสินค้า

คนวัยกลางคน
คนทัว่ ไป

ระยะยาว

T-Change for Child

เชิญชวนทาสือ่ การเรี ยนรู้ ร่ วมบริจาค และซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริ มสร้ างความรู้และสร้ าง
โอกาสให้ กบั เด็กๆ โดยไม่ต้องลงทุน แต่ลงใจ
ร่วมกิจกรรมแล้ วได้ คะแนน กยศ อีกด้ วย

Facebook T-change for child

เพจ สภานักศึกษา

มช ทีม มช สโมนักศึกษา มช และเพจดังๆใน มช

1.ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ าร่วมทีมและตอบ
แบบสอบถาม Google
2.จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ

และบริจาคของ 3.จานวนไลค์ แชร์ บน
Facebook

นักศึกษา มช.

จัดซื ้อ จัดทาสือ่ ความรู้ต่างๆ ให้ นักเรียน
นักเรียน โรงเรียนบ้ านหลวง

โรงเรี ยนบ้ านหลวง อ.พร้ าว โดยมีการทา
สินค้ าฝี มือเด็กๆ และเผยแพร่สอื่ ที่จดั ทาผ่าน

อาเภอพร้ าว

ช่องทางต่างๆ รวมไปถึงรับสมัครทีมงานและ
สร้ างเครื่อข่าย

เด็กขาดแคลนสือ่ ขาดแคลนอุปกรณ์

ผลคะแนนสอบดีขึ ้น โดย

นักเรียนโรงเรี ยนบ้ านหลวงมีความรู้

กีฬา

เปรียบเทียบจากคะแนนสอบครัง้

เกี่ยวกับการเรี ยนและความรู้รอบตัว

ก่อนหน้ า

เข้ าไม่ถงึ ความรู้หลายๆอย่าง
ไม่มีครูที่มีความเชี่ยวชาญด้ านภาษา
ศิลปะ วิทยาศาสตร์

รู้วิธีรับมือ กับสิง่ ต่างๆ โดย

โดยการเป็ นส่วนสาคัญในการหารายได้ เอง

สอบถามจากสือ่ ที่มอบให้

เพื่อนาไปซื ้ออุปกรณ์เหล่านี ้

1.เข็มกลัดจากฝี มือเด็กๆ 2.รับบริจาคหนังสือ ชีทสรุป 3.จัดซื ้อจัดทาสือ่
และอุปกรณ์การเรี ยน

4.Trick 1 minute talk โดยดาราติวเตอร์ และ

ผู้เชี่ยวชาญด้ านต่างๆ เป็ นสือ่ การกุศล 5.การสอบประเมินเก็บข้ อมูลการ
เปลีย่ นแปลง 6.ลงพื ้นที่ติดตาม
-

มีอปุ กรณ์การเรียน สือ่ และอุปกรณ์ กีฬา

