
ที่ สศด. ๐๔๐๑/ ว.๐๐๓๖๕ 

  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ “โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัล
ใหม่เรียนจบไม่ตกงานสำหรับนักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล” 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการฯ 
 ๒. เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ร่วมกับ GetLinks Thailand ดำเนินโครงการ 
“รัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงานสำหรับนักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกำลังคนดิจิทัลให้ตรงตาม
ความต้องการของอุตสาหกรรมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในสาขาดิจิทัล อาทิ Programming, Artificial 
Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), Cloud Computing, Cyber Security และ Data Analytics เป็นต้น 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีรายละเอียดโครงการฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  

ในการนี้ สศด. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ สศด. ขอมอบหมายให้ นายณัฐพล ยิ ่งศักดา เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๕๗๒๔ ๘๑๘๑ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nattapon.yi@depa.or.th เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 (นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
 

 

ฝ่ายสง่เสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล  

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓ ต่อ ๐๐๐๘ (ณัฐพล) 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nattapon.yi@depa.or.th 

 



  

กิจกรรม “หางานให้น้อง” ภายใต้โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน 

(Public-Private Partnership: Upskill and Build an Opportunity) 

๑. หลักการและเหตุผล  

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกำลังคนของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ และยกระดับทักษะดิจิทัลเพ่ือการประกอบอาชีพและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันศักยภาพ เมื่อช่วง ๒ ปีที่

ผ่านมาในสถานการณ์โควิด ๑๙ ทำให้ทุกภาคส่วนประสบกับวิกฤตไม่ว่าจะเป็นระดับบริหารหรือระดับแรงงาน

ต่างต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้สามารถเอาตัวรอดได้  

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ GetLinks Thailand จึงมีความมุ่งมั่นในการ

ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เพิ่มทักษะ รวมถึงการจ้างงานเพื่อลดภาระและผลกระทบของผู้ประกอบการที่

เป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจให้สามารถอยู่รอดได้ในวิกฤตินี้ รวมถึงการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึง

ได้จัดโครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน (Public-Private Partnership: Upskill 

and Build an Opportunity) นี้ขึ้นมา 

๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

๒.๒ เพื่อยกระดับทักษะให้กับแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและจับคู่งานให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดได้อย่างเหมาะสม 

๒.๓ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงงานและจับคู่งานระหว่างผู้ที่ต้องการทำงานและผู้ประกอบการ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ 

๓. เป้าหมาย  

• ผู้ประกอบการบริษัทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๘ บริษัท 

• ผู้ที่ต้องการทำงานได้รับเข้าทำงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๒๐ ราย   

• ผู้แทนมหาวิทยาลัย จำนวน ๙ มหาวิทยาลัย 

• นักศึกษา จำนวน ๓๐๐ ราย 
 



  

๔. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน  

๔.๑ กิจกรรมแถลงข่าวเปิดกิจกรรม “หางานให้น้อง” ภายใต้โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะ
ดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน ในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ชั้น ๗ ห้องประชุมจง
รัก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

๔.๒ กิจกรรม “UniTalent” เฟ้นหานักศึกษาที่มีความสามารถ และเลือกตัวแทนนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อมาเป็นพิธีกรสัมภาษณ์กับบริษัทในรายการ เปิดโอกาสในการสร้างคอนเนคชั่นกับบริษัท และ
การแสดงความสามารถกับบริษัทโดยตรง (กำหนดจัดกิจกรรมมีนาคม ๒๕๖๕) 

๔.๓ กิจกรรม “Online Job Fest” จับคู่หางานให้กับผู้ว่างงานและบริษัทที่สนใจรูปแบบออนไลน์ 
(กำหนดจัดกิจกรรมมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕) ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  

• Tech spotlight: แนะนำบริษัท เเละอนาคตของตลาดเทคโนโลยีดิจิทัล 

• Career Classroom: การแบ่งปันเคล็ดลับหรือบทเรียนต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาในการทำงาน 

• Office Tour: วีดีโอเเนะนำออฟฟิศ 

• Human of Tech Blog: แบ่งปันประสบการณ์และคำแนะนำจากรุ่นพี่  

• Job Posts: โปรโมททุกตำเเหน่งงานว่างของบริษัทเข้าร่วม 

๔.๔ กิจกรรม “University Tour” ลงพื้นที ่มหาวิทยาลัยเครือข่าย (กำหนดจัดกิจกรรมเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

• พาบริษัทและโอกาสงานต่าง ๆ ไปหานักศึกษาถึงมหาวิทยาลัย  

• Experience Sharing Session จากบริษัทพันธมิตร 

• Networking session: การให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้พูดคุยกับบริษัทโดยตรง ขอคำเเนะนำ
หรือทำความรู้จักกับบริษัท 

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๕.๑  เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
๕.๒ เกิดแรงงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม  
๔.๓ เกิดการพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัล 
 
 
 
 



  

กำหนดการแถลงข่าวเปิดกิจกรรม “หางานให้น้อง” ภายใต้โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะ
ดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน 

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. 
ณ ชั้น ๗ ห้องประชุมจงรัก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.      ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
๑๓.๓๐-๑๓.๓๕ น.      พิธีกรกล่าวต้อนรับ 
 
๑๓.๓๕-๑๓.๕๕ น.      ผู้แทนจาก depa และ GetLinks กล่าวต้อนรับและแนะนำกิจกรรม 
                             - แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและตลาดแรงงานเทคโนโลยีดิจิทัลในเอเชีย 
       - ภาพรวมเครือข่าย Tech Talent  
 
๑๓.๕๕-๑๕.๐๕ น.      เปิดกิจกรรม “หางานให้น้อง” และความร่วมมือของพันธมิตร  
          - depa  

• ภาพรวมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 

• การดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

• วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะ
ดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน 

• ผลคาดหวังโครงการต่อตลาดแรงงานเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย 
         - GetLinks 

• ภาพรวมแนวโน้มตลาดแรงงานเทคโนโลยีในเอเชีย 

• การดำเนินงานของบริษัท เก็ทลิงส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 

• ภาพรวมและรายละเอียดกิจกรรม “หางานให้น้อง”  
                              - ตวัแทนมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

• สถานการณ์การจ้างงานในนักศึกษาจบใหม่ 

• แนวทางเพ่ิมโอกาสการจ้างงาน 
  

๑๕.๐๕-๑๕.๓๐ น.  ถาม-ตอบ 




