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U2T Covid-19 week
ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

v แม้สถานการณ์  โควิด-19 จะกลับมาระบาดในรอบที่ 3 แต่ ชาวU2T ยังคงเดินหน้าทําภารกิจ สู้ภัยโควิด ในชุมชน

ช่วยให้พวกเขา สามารถประเมินสถานการณ์ โควิด-19 ได้ในทันที 

v หลังจากที่ “ทีมตําบล” ประชุมปรับแผนการทํางาน และกําหนดแนวทางภารกิจพิเศษ Covid week

ü ทีมตําบลจะจัดกิจกรรมเชิงรุก โดยเน้นการเข้าไปเคลียร์พ้ืนที่ในโรงเรียน การทําความสะอาดเพ่ือป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อ

โรคในบริเวณพ้ืนที่ต่าง ๆ ทีมตําบลจะกําหนดมาตรการ และการเตรียมความพร้อมการใช้พ้ืนที่อย่างปลอดภัย ให้ความรู้แก่ประชาชน 

สํารวจความต้องการ และจัดหาอุปกรณ์ นับเป็นสิ่งสําคัญที่จะควบคุมเชื้อไวรัสได้ 

ü ทีมตําบลจะรวมพลัง รับมือโควิด-19 โดยร่วมกันศึกษาข้อมูล หาความรู้ ทําความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่

ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน ให้ชุมชนมีความรู้ในการตัดสินใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงทําการลงพ้ืนที่ สํารวจ คัด

กรอง คนที่อยู่กลุ่มเสี่ยงในชุมชน หาแนวทางช่วยเหลือกับพ่ีน้องในชุมชน คลายข้อสังสัย ความวิตกกังวล อีกทั้งอํานวยความสะดวกให้พ่ี

น้องชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีน



ผ่านการทํางาน 2 กิจกรรม (เชิงรุก – เชิงรับมือ)

รุกคลีนพ้ืนท่ี เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน และ รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพ่ือชาติ ลดการระบาดโควิด

“ทีมตําบล” อัดคลิป พูดเชิญชวนพ่ีน้องๆ ให้มาฉีดวัคซีน ด้วยความเป็นกันเอง
ด้วยการสร้างความเชื่อม่ันว่า เป็นวัคซีนท่ีสามารถเชื่อถือได้ และใช้กันอย่างแพร่หลายท่ัวโลก 

ท้ังน้ี เพ่ือรณรงค์ร่วมกัน เร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในชุมชนบ้านเกิด 

(โดยท้ายสุด เราจะไม่ลืมนึกถึงหัวอก คนที่กลัว เข็มฉีดยา ^_^)

U2T Covid-19 week
ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด



U2T Covid-19 week

ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด
ถ่ายทํา 2 กิจกรรม (เชิงรุก – เชิงรับมือ)

กิจกรรมท่ี 1 “รุกคลีนพ้ืนท่ี เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน
ประกอบด้วย 3 Step



U2T Covid-19 week
ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

กิจกรรมท่ี 2 “รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพ่ือชาติ ลดการระบาดโควิด”
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Timeline



30 sec.
Introduction 

Overview 

Instructions 

Conclusion

โครงสร้างวิดีโอ U2T “เดินหน้า สู้ภัยโควิด” by ทีมตําบล

(ตัวหนังสือพร้อมภาพวิดีโอ)
Text: แม้สถานการณ์โควิด-19 จะกลับมาระบาดในรอบที่ 3 แต่ ชาวU2T ยังคงเดินหน้าทําภารกิจ สู้ภัยโควิด ในชุมชน

(ตัวหนังสือพร้อมภาพวิดีโอ)
Text: “Covid week” ภารกิจท้าทายของชาว U2T ร่วมมือกัน เปิดตัวทีมตําบล

(ถ่ายวิดีโอ) 
ตัวแทนทีมตําบล พูดกับกล้องชวนเพ่ือพ่ีน้องมาฉีดวัคซีน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ชุมชน

30 sec.

1.30 min.

30 sec.

*** ( ทีมตําบล ประกอบด้วย อาจารย์ (ที7ปรึกษา) / บณัฑิต / นกัศกึษา / ประชาชน จากตําบลนั Cน )***
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(ถ่ายวิดีโอ) 
ทีมตําบล : จัดกิจกรรมเชิงรุก(ในพ้ืนที่ 3,000 ตําบล)

“รุกคลีนพ้ืนที่ เคลียร์เช้ือร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน.
Step ที่ 1 คลีนพ้ืนที่ เคลียร์เช้ือร้าย กําจัดเช้ือ ขจัดภัยโควิด
Step ที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด
Step ที่ 3 จัดหาเคร่ืองมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19

ทีมตําบล : จัดกิจกรรมเชิงรับมือ 

“รวมพลังวัคซีน หยุดเช้ือเพ่ือชาติ ลดการระบาดโควิด”
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ตัวแทนทีมตําบลพูดกับกล้อง

“พูดเชิญชวนกันมาฉีดวัคซีน ด้วยเสน่ห์สําเนียงของภาษาในแต่ท้องถิ่น”

• Dialog : (พูดด้วยสําเนียงพ้ืนบ้าน)

“พวกเรา U2T อยากเชิญชวนให้พ่ีน้องๆมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆ โดยวัคซีนที่รัฐบาลนําเข้ามาทุกชนิดเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุขว่าปลอดภัย ซ่ึงก็เป็นวัคซีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก...ทุกวันนี้ มีคนฉีดไปแล้วหลายสิบล้านคน นอกจากนั้นยัง
เป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้กับประเทศไทยของเรา...เข็มฉีดยาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มาฉีดกันวัคซีนกันเยอะๆนะคะ/นะครับ”



www.u2t.ac.th
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Ø คลิปที่ได้จากการทําภารกิจกิจกรรมพิเศษ ในช่วงระหว่างวันที่ 23 -
31 พฤษภาคม 2564 

Ø ทีมตําบล ที่จัดทําภารกิจพิเศษ จะต้องนําคลิปอัพโหลดลงเว็บบอร์ด 
บน  Website U2T Online Community

Ø การเข้าสู่ Website U2T Online Community สามารถเข้าใช้
งานโดยเข้าไปที่ www.u2t.ac.th จะมีกระบวนการ การ Log in เข้า
สู่ website สําหรับมหาลัยและทีมตําบลที่เข้าร่วมโครงการโดยมี e-
mail ที่เป็น @u2t.ac.th 

Ø ทีมตําบลจะได้รับ User การเข้าใช้งาน Website จากมหาลัยต้น
สังกัด การเปิดเข้าใช้งาน จะเป็น User ที่เป็น @u2t.ac.th เท่านั้น 
ตัวอย่างเช่น napat.yin@u2t.ac.th

Ø ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ สามารถศึกษาได้จากคู่มือการเข้าใช้งาน 
Website ตามเอกสารคู่มือ

Ø *หากทีมตําบล ยังไม่ได้รับ User การเข้าใช้งาน Website U2T 
Online Community ให้ติดต่อสอบถามกับมหาลัยต้นสังกัด เพ่ือ
แจ้งข้อมูลกับมหาลัย และนําส่งข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือนําเข้าระบบเป็น
ลําดับต่อไป

U2T Online Community



THANK YOU.


