
 

 
จ๊อบส์ ดีบี ผนึกกระทรวงไอซีทีและพันธมิตร รับเศรษฐกิจฟื้น เตรียมจัด 
“มหกรรมสมัครงานออนไลน์” ชูงานว่าง 10,000 ต าแหน่งจากกว่า 100 บริษัท 
  
 กรุงเทพฯ — 24 สิงหาคม 2553 — จ๊อบส์ ดีบี กระทรวงไอซีที และองค์กรพันธมิตร 
เตรียมผนึกก าลังร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติด้วยการสร้างงานให้ประชาชน เปิดรับสมัครงานกว่า 
10,000 ต าแหน่ง ในมหกรรมสมัครงานออนไลน์: Career Exhibition 2010 by JobsDB ครั้งที่ 6 
ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 17-19 กันยายน 2553 นี้ ชูระบบ 
E–Recruitment Solution และ Barcode ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดสรรพนักงานคุณภาพ
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ม่ันใจยอดผู้ร่วมงานกว่า 80,000 คน 
 

นางสาธินี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์  ดีบี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้น าเว็บไซต์แหล่งงานคุณภาพและสมัครงานออนไลน์ผ่าน www.jobsdb.com มา 
กว่า 10 ปี กล่าวว่า มหกรรมสมัครงานออนไลน์จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาปีน้ีเป็นปีที่ 6 โดยจ๊อบส์ ดีบี 
ได้เป็นผู้ริเริ่มมหกรรมสมัครงานออนไลน์ แห่งแรกในประเทศไทย และถือว่าเป็นมหกรรมสมัคร
งานออนไลน์ที่ใหญ่ ทันสมัย และประสบความส าเร็จมากที่สุด ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานและ
สมัครงานกว่า 50,000 ราย มีใบสมัครงานในต าแหน่งต่างๆ มากกว่า 490,000 รายการ ช่วยให้
คนมีงานท าเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ต าแหน่ง นับเป็นความภูมิใจที่บริษัทฯ ได้มีส่วนช่วยในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไป เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานที่คาดว่าจะมีมากกว่า 
80,000 คน พร้อมมีต าแหน่งงานน าเสนอกว่า 10,000 ต าแหน่ง จากภาวะเศรษฐกิจที่ก าลังฟื้น
ตัวซึ่งท าให้ภาคธุรกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้น าระบบ E-Recruitment Solution ซึ่ง
เป็นการบูรณาการและการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต ในการพัฒนาประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลให้แก่ระบบการสรรหาบุคลากร และเพื่อเป็นตัวกลางในการคัดกรองข้อมูลให้ตรงกับ
ความต้องการของทั้งผู้ประกอบการและผู้หางานให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ทางจ๊อบส์ ดีบี ยังได้
น าระบบบาร์โค้ดมาเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้สมัครงาน โดยไม่ต้องน าประวัติ (resume) มา
แต่อย่างใด เพียงเข้าไปลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานที่ www.jobsdb.co.th/ce โดยในวันงาน
สามารถไปรับบาร์โค้ดการ์ดได้ที่หน้างาน ง่ายๆเพียงเท่านี้ และถือว่าเป็นการยกระดับการสมัคร
งานให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว พร้อมสามารถสมัครงานหลายต าแหน่ง หลายบริษัทได้
ภายในไม่กี่วินาท ี

 

ด้าน ดร.อาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า กระทรวง
ไอซีที มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอซีที เพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ รวมท้ังส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเกิดจากงานวิจัยสู่ 
 



 

 
ผู้ประกอบการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ โดยให้ความส าคัญเป็น
พิเศษกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัล คอนเทนต์ 

 

“ทางกระทรวงฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของผู้ประกอบการและผู้ก าลังหางานเป็นหลัก 
และได้มีการส่งเสริมให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้กับการด าเนินกิจกรรม และธุรกิจ
ต่างๆ โดยงานมหกรรมสมัครงานออนไลน์ นับว่าเป็นประโยชน์ทางตรงส าหรับผู้ประกอบการ
และผู้ก าลังหางานที่จะได้มีโอกาสพบปะกัน ส าหรับ จ๊อบส์ ดีบี นับว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทชั้นน าที่
ให้ความส าคัญกับการคิดค้น พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์และระบบจัดการ
ฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่มีทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่ก าลังหางานได้รับความสะดวกและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ทางกระทรวงฯ จึงได้เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
มหกรรมสมัครงานออนไลน์ในปีน้ี” ดร.อาจิน จิรชีพพัฒนา กล่าว     

 

ด้านความร่วมมือจากพันธมิตรหลัก ในปีนี้จ๊อบส์ ดีบี ได้รับเกียรติจากเครือธนาคาร
กสิกรไทย, บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน), บริษัท พานาโซนิค 
แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด, ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), บริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากัด (มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน), กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล, 
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น โดยในปีนี ้
ทางไมโครซอฟท์ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของระบบ SQL Server 2008 R2 Datacenter 
Edition เซิร์ฟเวอร์คุณภาพสูงเวอร์ชั่นล่าสุด ที่จะท าให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมงาน
นับแสน มีความถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อเสริมความม่ันใจให้กับระบบ
การจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่ทางจ๊อบส์ ดีบี และพันธมิตรเตรียมพร้อมเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงาน 
Career Exhibition 2010 ในปีน้ี  

 

นอกจากบูธรับสมัครงานจากกว่า 100 บริษัทแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดเวลา 3 วัน อาทิ การวัดระดับภาษาอังกฤษ จากวอลสตรีท, การ
ติวเข้มเตรียมความพร้อมเข้าสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ โดย คริสโตเฟอร์ ไรท์, 
แนวคิดสีขาวกับการหางานได้ตรงใจคุณ โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ธรรมบรรยาย หัวข้อ สบาย
ใจ ชนะทุกสิ่ง โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก, ไขความลับ อาชีพที่ใช่ ตามโหราศาสตร์ดวง
ขุมทรัพย์ดาวกระจก โดย อาจารย์มงกุฎ สิงหนันท์ และเทคนิคการพีอาร์ตนเองอย่างมืออาชีพ 
โดย คุณเอิร์ธ สายสว่าง เป็นต้น 

 

    # # # 
 

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพรข่่าวประชาสัมพันธ์ 
บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง คอมมูนิเคชั่นส์ จ ากัด 
มณสิณีย์ ตั้งวงศ์ตระกูล 
โทร. 02-610-2392 / 081-668-4777 



 

 
เกี่ยวกับ JobsDB.com และ ขอ้มูลการจัดงาน  
“มหกรรมสมัครงานออนไลน์:  Career Exhibition 2010 by JobsDB.com” 
 

จ๊อบส์ ดีบี ผู้น าด้านสื่อการหางานและสมัครงานผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต 
ที่มีเครือข่ายกว่า 9 ประเทศทั่ว ทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งยังเป็นผู้น าด้านการน า
เทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการคัดสรรพนักงาน ซึ่งจะอ านวยความสะดวกให้กับบริษัทที่
ต้องการหาพนักงานได้คนท่ีตรงกับความต้องการ และผู้ที่ก าลังมองหางานได้งานท่ีตรงใจ  

 
ณ วันนี้ จ๊อบส์ ดีบี มีฐานข้อมูลที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มี

จ านวนสมาชิกที่เป็นผู้สมัครงานมากกว่า 14.6 ล้านคน และมีสมาชิกในรูปบริษัท มากกว่า 
220,000 รายทั่วทั้งภูมิภาค ส าหรับบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ก่อตั้ง
ขี้นในเดือนกันยายน พ.ศ.2542 ปัจจุบันมีสมาชิกผู้ใช้บริการที่เป็นผู้สมัครงานมากกว่า 900,000 
คน และสมาชิกในรูปบริษัทมากกว่า 30,000 ราย 

 
Career Exhibition by JobsDB.com หรือ “มหกรรมสมัครงานออนไลน์” ได้จัดขึ้น

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นเวทีกลางให้กับบริษัทและผู้หางานได้พบกัน และด้วยเทคโนโลยี   
E–Recruitment Solution และ Barcode อันทันสมัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การคัดสรร
พนักงานมีความรวดเร็ว กระชับฉับไว ท าให้การจัดงาน Career Exhibition by JobsDB.com   
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตลอด 5 ปีท่ีผ่านมา  

 
ต าแหน่งงานที่ได้รับความนิยมจากงาน CE ปีที่ผ่านมา (CE2009) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
ข้อมูลการจัดงาน  
 

ล าดับ 
การจัดงาน 

 

ชื่องาน วัน  -  เวลา -  สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม
งาน (คน) 

ครั้งที่ 1 
 

 

Career Exhibition 2005: 
Let Us Drive Your Career 

20 - 21 สิงหาคม 2548 (2วัน) 
10:00 – 18:00 น.  ห้องบอลรมู 
ศูนย์การประชมุแห่งชาติสิริกิติ ์

15,000 

ครั้งที่ 2 
 

Career Exhibition 2006: 
Come & Click Your Career 

10 - 12 มีนาคม 2549 (3วัน) 
10:00 – 19:00 น. ห้องบอลรมู 
ศูนย์การประชมุแห่งชาติสิริกิติ ์

30,000 

ครั้งที่ 3 Career Exhibition 2007: 
Come & Click Your Career 

16 – 18 มีนาคม 2550 (3วัน) 
10:00 – 19:00 น. ห้องบอลรมู 
ศูนย์การประชมุแห่งชาติสิริกิติ ์

40,000 

ครั้งที่ 4 Career Exhibition 2008: 
Come & Click Your Career 

14 – 16 มีนาคม 2551 (3วัน) 
10:00 – 19:00 น. ห้องเพลนารีฮอลล์ 

ศูนย์การประชมุแห่งชาติสิริกิติ ์
 

60,000 

ครั้งที่ 5 Career Exhibition 2009: 
Come & Click Your Career 

13 – 15 มีนาคม 2552 (3วัน) 
10:00 – 19:00 น. ห้องเพลนารีฮอลล์ 

ศูนย์การประชมุแห่งชาติสิริกิติ ์

50,000 

คร้ังที่ 6 Career Exhibition 2009: 
Come & Click Your Career 

17-19 กันยายน 2553 (3วัน) 
10:00 – 19:00 น. ห้องเพลนารีฮอลล ์
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกต์ิิ 

คาดการณ์มากกว่า 
80,000 

 
 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมงาน 
“มหกรรมสมัครงานออนไลน์: Career Exhibition 2010 by JobsDB.com”  
และลงทะเบียนสมัครงานได้ที่ www.jobsdb.co.th/ce 
 
 
 
 
 

http://www.jobsdb.co.th/ce

