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ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน

การให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship) 
ภายใต้โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน  

สำหรับนักศึกษา/ ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไป ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานดิจิทัล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

-------------------------------------------------- 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้
เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศ มีความ
ประสงค์จะรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการ
ให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship) ผ่านมาตรการของสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่องการใช้มาตรการช่วยเหลือหรือ
การอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงออก
ประกาศโดยมีรายละเอียดประเภทและวิธีการรับสมัคร ดังนี้  

๑.รายละเอยีดการรับสมัคร 
การรับสมัครข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานเพื ่อเป็นผู้ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดกรอง

คุณสมบัตินิติบุคคล เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้
ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คุณสมบัติ  หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน  
                สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 

ขอบเขตการดำเนินงาน  ๑) วางแผนการดำเนินงานโครงการร่วมกับสำนักงานฯ 
 ๒) ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่  รายละเอียดโครงการร่วมกับ
สำนักงานฯ โดยจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ กิจกรรมจับคู่งาน หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
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 ๓) ดำเนินงานร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย นิต ิบ ุคคลที่  
จดทะเบียนในประเทศไทย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที ่มีความ
ต้องการจ้างงานบุคลากรในสายงานดิจิทัล หรือสายงานที่ใช้ทักษะดิจิทัล  
เพ่ือสรรหาผู้มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ 
 ๔) ดำเนินงานตรวจสอบ และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าทำงานกับบริษัทใน
ข้อ ๓) ตามคุณสมบัติที่ระบุตามประกาศของสำนักงานฯ 
 ๕) ดำเนินงานร่วมกับบริษัทในข้อ ๓) เพื่อยกระดับความรู้และทักษะด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษา 
 ๖) ดำเนินการอุดหนุนบริษัทในข้อ ๓) และมีกระบวนการดำเนินงานที่
ชัดเจน เป็นไปตามการส่งเสริมมาตรการของสำนักงานฯ 
 ๗) ดำเนินการ ติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอด
ระยะเวลาของโครงการตามท่ีสำนักงานฯ กำหนด  

เป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ (๑๐๐ ทุน สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาจบใหม่  
เข้าทำงานในหน่วยงาน ไม่เกินหน่วยงานละ ๓ ทุน)  

ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ ๑๓ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

ระยะเวลาการพิจารณา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ – ๒ เมษายน ๒๕๖๖ 

ระยะเวลาประกาศผล ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 

๒. ลักษณะโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือ 
โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือจะต้องคำนึงถึงความ

สอดคล้องกับการพัฒนาและส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ/หรือ แผนงานโครงการ
ของสำนักงาน เพื่อสร้างกำลังคนดิจิทัลที่มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ผ่านการฝึกทักษะไปพร้อม
การทำงานจริง (On the Job Training) โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 

๒.๑ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา 
หรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน ๒ ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานศึกษา/ หน่วยงานต้นสังกัด 

๒.๒ กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไปที่ไม่ใช่สาขาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี  

๒.๓ ประสงค์เข้าทำงานในสายงานดิจิทัล หรือสายงานที่ใช้ทักษะดิจิทัลในการทำงานกับบริษัทที่ได้รับ
การรับรองจากผู้ขอรับการสนับสนุน เช่น  

๒.๓.๑ การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 
๒.๓.๒ การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)/ดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) 
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๒.๓.๓ การบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Management)/ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital 
Transformation) 

๒.๓.๔ งานอ่ืน ๆ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามท่ีสำนักงานเห็นชอบ  

๓. ประเภทการรับสมัคร 
๓.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือสร้างกำลังคนดิจิทัลรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ สำหรับกลุ่มนักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไป ที่ต้องการทำงานในสาขาที่เก่ียวข้องกับสาย
งานดิจิทัล ด้วยการช่วยเหลือหรืออุดหนุนค่าจ้าง เพื่อการฝึกทักษะไปพร้อมการทำงานจริง (On the Job 
Training)  

๓.๒ วงเงินสนับสนุน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท  
มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

(depa Digital Scholarship) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

(๑) ค่าใช้จ่ายเข้ารับการอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการยกระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลตาม
หลักสูตรหรือโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อราย 

(๒) ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีข้อตกลงร่วมกันกับผู้ที่
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) จำนวน 
๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ต่อราย โดยคิดเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้างสูงสุดรายละไม่เกิน 
๕,๕๐๐ บาทต่อเดือน และไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของค่าตอบแทนหรือค่าจ้างทั้งหมด เป็นระยะเวลา ไม่เกิน  ๖ 
เดือน (ไม่รวมระยะเวลาทดลองงาน) โดยเจ้าของสถานประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในสัดส่วน
ที่เหลือ  

(๓) ทั้งนี้ ผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลัษณะการช่วยเหลือตาม
โครงการรูปแบบนี้จะต้องเป็นองค์การเอกชน หน่วยงานของรัฐ สถาบันเฉพาะทาง ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน จะต้องมีการแสดงหลักฐานหรือสิ่งที่เชื่อถือได้ว่าจะดำเนินโครงการให้
ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย หรือมีใบสมัครหรือรายชื่อบุคลากรหรืออื่น ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน เป็นต้น เพ่ือใช้ประกอบการขอรับการช่วยเหลือจากสำนักงาน และสำนักงานสามารถให้การส่งเสริม
และสนับสนุนเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการโครงการได้สูงสุดจำนวนไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าใช้จ่ายตาม (๑) 
ที่สำนักงานสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง 
(MOA) 

หมายเหตุ ระยะเวลาโครงการให้ถือวันลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) เป็นวันเริ่มต้นโครงการ
จนถึงวันสิ้นสุดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดสูงสุดไม่เกิน ๑ ปี 
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๓.๓ พ้ืนที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ 
๔. กระบวนการคัดเลือกหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ  
ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะได้รับการประเมินข้อเสนอโครงการตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้  

๔.๑ ความพร้อมของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
๔.๒ สาขาความรู้ด้านดิจิทัล 
๔.๓ ความซ้ำซ้อนของโครงการ 
๔.๔ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
๔.๕ แผนการดำเนินงาน 
๔.๖ แผนการใช้จ่ายเงิน 

๕. การจัดทำข้อเสนอ 
ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการ รายละเอียดประกอบด้วย 

๕.๑ ข้อมูลองค์กร/ หน่วยงาน/ บริษัท ประกอบด้วย 
- ชื่อโครงการ (ไทย/ อังกฤษ) 
- ชื ่อหน่วยงานของผู ้ร ับการส่งเสริมและสนับสนุน พร้อม ที ่อยู ่/ โทรศัพท์/ ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
- ชื่อผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา พร้อม ที่อยู่/ โทรศัพท์/ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือ

มอบอำนาจ (ถ้ามี) 
- รายชื่อคณะกรรมการหน่วยงาน (ถ้ามี) พร้อม ที่อยู่/ โทรศัพท์/ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- ชื่อผู้ประสานงาน พร้อม ที่อยู่/ โทรศัพท์/ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งหรือเอกสารรับรอง

การจัดตั้งนิติบุคคล 

๕.๒ ข้อมูลในข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย 
- เหตุผลและความจำเป็น 
- รายละเอียดคุณสมบัติกำลังคนดิจิทัลที่ต้องการตามตำแหน่งงาน 
- จุดมุ่งหมายของบริษัท 
- รายละเอียดการพัฒนาทักษะกำลังคนระหว่างการจ้างงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 
- ข้อตกลงหรือข้อยินยอมของสถานประกอบการ 
- สถานที่ในการดำเนินการ 
- กล ุ ่มสาขาด ิจ ิท ัล ได ้แก ่  ๑) การเข ียนโปรแกรมขั้ นส ูง (Advance Programming)  

๒) เทคโนโลยีป ัญญาประด ิษฐ ์ (Artificial Intelligence: AI) ๓) เทคโนโลยีโลกเสม ือน (Augmented 
Reality:AR) ๔) เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ๕) เทคโนโลยีการปกป้องระบบเครือข่าย  
(Cyber Security) ๖) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ ๗) อื่น ๆ ตามที่สำนักงานเห็นชอบ  



- ๕ - 

 

 

ลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลผ่านรหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันตัวตน 

๖. เงื่อนไขเพิ่มเติม 

๖.๑ ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องร่วมกับสำนักงานฯ ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่รายละเอียดโครงการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  

๖.๒ ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องร่วมกับสำนักงานฯ ในการดำเนินการพิจารณารับสมัครผู้
ที่ต้องการหางานและเข้าร่วมโครงการรับทุนการศึกษาให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน  

๖.๓ ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องร่วมกับสำนักงานฯ ในการดำเนินการพัฒนาทักษะดิจิทัล
ที่เก่ียวข้องให้กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของตำแหน่งงาน 

๖.๔ ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องมีเอกสารสัญญาการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
โดยกำหนดระยะเวลาสัญญาอย่างน้อย ๖ เดือน (ไม่รวมระยะเวลาทดลองงาน) 

๗. วิธีการสมัคร 
ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถส่งเอกสารการสมัคร เพ่ือขอรับการช่วยเหลือ
ท า ง ร ะบ บ  LINE Official Account: depaThailand โ ด ย ส า ม า ร ถ พ ิ ม พ ์ ค ้ น ห า เ พ ื ่ อ น ผ่ า น  Line 
“@depathailand” หรือผ่าน Link: https://lin.ee/c71YR14 หรือสามารถสแกน QR Code 

 

 

 

*หมายเหตุ: หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ 

๘. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ 
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.depa.or.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้
ที่ dmd@depa.or.th  โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓ ต่อ ๑๒๔๗ 

๙. การประกาศผล 
 ประกาศผลที่เว็บไซต์สำนักงานฯ www.depa.or.th 

ประกาศ ณ วันที่ 
 
 
 
 (นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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