ใบสมัครเข,าร.วม
เป2นหน.วยปฏิบัติการ (Execution Body - EB) โครงการบัณฑิตอาสา
ส.งใบสมัครทางไปรษณียRอเิ ล็กทรอนิกสR mhesi_corps@mhesi.go.th
ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2563

ส.วนที่ 1 ข,อมูลเบื้องต,น
1.1 ชื่อหน.วยงาน/องคRกร
1.2 ประเภทของ
หน.วยงาน/องคRกร

สถาบันอุดมศึกษา
* ในกำกับของรัฐ
* ในสังกัดของรัฐ
* สถาบันวิทยาลัยชุมชน
* อื่นๆ (ระบุ) ..............

1.2 เลขที่ผู,เสียภาษี

5555555555555

(เอกสารแนบ 1)

1.3 ที่ตั้ง (ตามที่จดทะเบียน) เลขที่
หมูSที่
(เอกสารแนบ 1)
ตำบล/แขวง
จังหวัด
1.4 ที่ตั้ง (สำนักงาน)
เลขที่
หมูทS ี่
ตำบล/แขวง
จังหวัด
1.5 ผู,บริหารสูงสุดของ
ชื่อ – นามสกุล
หน.วยงาน/องคRกร
ตำแหนSง
(เอกสารแนบ 2)
เบอรEโทรศัพทE
1.6 ผู,รับผิดชอบงานบัณฑิต ชื่อ – นามสกุล
อาสา (ได_รับมอบหมายจาก ตำแหนSง
หนSวยงาน/องคEกร)
เบอรEโทรศัพทE
(เอกสารแนบ 3)

องคEกรสาธารณะประโยชนE
* สมาคม
* มูลนิธิ
* อื่นๆ (ระบุ) ..............

องคEกรเอกชน
* บริษัท มหาชน จำกัด
* บริษัท จำกัด
* นิติบุคคลอื่นๆ ตาม
กฎหมาย (ระบุ).............
......................................

ซอย

ถนน

ซอย

อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณียE
ถนน
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณียE

Email

Email
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ส.วนที่ 2 ข,อมูลศักยภาพและความพร,อมในการเป2น Execution Body - EB
2.1 พื้นที่ที่หน.วยงาน/องคRกร มีความ จำนวน ............... ตำบล
ร.วมมือ/ร.วมดำเนินการ/ปฏิบัติการ/ การกระจายตัว
เปqาหมายการพัฒนา
ภาคเหนือ
............ ตำบล
(เอกสารแนบ 4 – แบบ บอ. 01)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ............ ตำบล
ภาคกลาง
............ ตำบล
ภาคใต_ตอนบน
............ ตำบล
ภาคใต_ตอนลSาง
............ ตำบล
2.2 บุคลากรทีเ่ ป2นผู,ให,คำปรึกษา
จำนวนรวม .............. คน
แนะนำบัณฑิตอาสา (Coach)
ประจำหนSวยงาน ............ คน
(เอกสารแนบ 5 – แบบ บอ. 02)
เครือขSาย
............ คน
2.3 หลักสูตรของหน.วยงาน/องคRกร จำนวน ........... หลักสูตร
ทีต่ อบสนองเปqาหมายบัณฑิตอาสา ชื่อหลักสูตร .........................................................................................
(เอกสารแนบ 6 – แบบ บอ. 03)
………………….........................................................................................
………………….........................................................................................
2.4 โครงสร,างและแนวทางการ
เขียนอธิบายแนวทางการบริหารจัดการ อาจประกอบด_วย บุคลากร
บริหารจัดการบัณฑิตอาสา
และกลไกในการดำเนินงาน การเตรียม Coach และทีมสนับสนุน
(เอกสารแนบ 7)
การดำเนินการรSวมกับชุมชน การจัดการฝmกอบรม การสนับสนุน
บัณฑิตอาสา และการกำกับติดตาม เปoนต_น

ลงชื่อ ........................................................ ผู_รับผิดชอบงานบัณฑิตอาสา
(........................................................)
ตำแหนSง ...........................................
วัน/เดือน/ปq ......................................
ลงชื่อ ........................................................ ผู_บริหารสูงสุดของหนSวยงาน/องคEกร
(........................................................)
ตำแหนSง ...........................................
วัน/เดือน/ปq ......................................
หมายเหตุ โปรดสSงเอกสารฉบับนี้พร_อมเอกสารแนบ
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รายการเอกสารแนบ
สำหรับ
ผู,ตรวจสอบเอกสาร

เอกสาร

รายการ

เอกสารแนบ 1 หลักฐานการขึ้นทะเบียนนิติบุคคล
เอกสารแนบ 2 คำสั่งแตSงตั้งผู_บริหารสูงสุดของหนSวยงาน/องคEกร หรือหนังสือมอบ
อำนาจ
เอกสารแนบ 3 หนังสือมอบอำนาจโดยผู_บริหารสูงสุดของหนSวยงาน/องคEกรให_เปoน
ผู_รับผิดชอบงานบัณฑิตอาสา
เอกสารแนบ 4 รายชื่อพื้นที่ที่หนSวยงาน/องคEกร มีความรSวมมือ/รSวมดำเนินการ/
ปฏิบัติการ/เปtาหมายการพัฒนา (แบบ บอ. 01)
เอกสารแนบ 5 รายชื่อบุคลากรที่เปoนผู_ให_คำปรึกษาแนะนำบัณฑิตอาสา (Coach)
(แบบ บอ. 02)
เอกสารแนบ 6 หลักสูตรของหนSวยงาน/องคEกร ที่ตอบสนองเปtาหมายบัณฑิตอาสา
(แบบ บอ. 03)
เอกสารแนบ 7 โครงสร_างและแนวทางการบริหารจัดการบัณฑิตอาสา
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แบบ บอ. 01
รายชื่อพื้นที่ที่หน6วยงาน/องค;กร มีความร6วมมือ/ร6วมดำเนินการ/ปฏิบัติการ/เปFาหมายการพัฒนา
ลำดับ

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ภาค

ปK พ.ศ.
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แบบ บอ. 02
รายชื่อบุคลากรที่เปPนผูSใหSคำปรึกษาแนะนำบัณฑิตอาสา (Coach)
ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ปฏิบัติงาน

ประสบการณ;ทำงาน
(จำนวนปK)
ประจำหน6วยงาน เครือข6าย

บทบาทที่ทำในงาน

วุฒิการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ
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แบบ บอ. 03
หลักสูตรของหน6วยงาน/องค;กร ที่ตอบสนองเปFาหมายบัณฑิตอาสา

ลำดับ

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร....

กลุ6มสาระวิชาดSานความเปPน
ผูSประกอบการ
(ไม6นSอยกว6า 120 ชั่วโมง)
วิชา....

กลุ6มสาระวิชาความรูS
กลุ6มสาระวิชาการพัฒนาทักษะ
เฉพาะทาง
ดSานคนและสังคม
(ไม6นSอยกว6า 180 ชั่วโมง)
(ไม6นอS ยกว6า 60 ชั่วโมง)
วิชา....
วิชา....
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