
ขอบเขตงานจ้าง (Term of Reference : TOR) 
 

                    โครงการจ้างบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล ส าหรับแคมเปญรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2564 

 

1. ความเป็นมา/ หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยแผนกการตลาดดิจิตัลและสื่อสารองค์กร ภายใต้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการใช้กลยุทธ์สื่อสารโดยท าการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) ที่ผ่าน
มานั้นได้ผลตอบรับทีดี่ มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective) และรวดเร็ว 
(Real Time)  สถาบันฯ ได้สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (Online) ส่งผลให้เกิดฐานข้อมูลและเครือข่ายผู้สนใจ
ศึกษาหาข้อมูลของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้โฆษณาออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ ได้
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรต่างๆและกิจกรรม ของสถาบันฯ เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์และหน้าแลนดิ้ง (Website and 
Landing pages) สถาบันฯ  ด้วยการท าการตลาดบน digital platform และ social media ต่างๆ ซึ่งท าให้
สถาบันฯ เป็นที่รู้จักของผู้ที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆและผู้ทีส่นใจด้านการเสริมความรู้ หรือพัฒนาทักษะของ
ตนเองให้ทันยุค 

ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาและขยายฐานของกลุ่มผู้ที่สนใจสมัครเรียนที่สถาบันฯ จึงได้จัดท าโครงการบริหาร
จัดการการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของสถาบันฯประจ าปี
งบประมาณ 2563 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 กระตุ้นการท าการตลาดในรูปแบบเชิงรุก สร้างความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้มุ่งมาสู่เป้าหมาย 
เดียว คือการเพ่ิมนิสิตให้สมัครเรียนที่สถาบันฯ ตามภาพประกอบเป็นลักษณะรูปกรวยดังข้างล่าง เนื่องจาก
ระยะเวลาการค้นหาข้อมูล การเตรียมตัวและการตัดสินใจสมัครเรียนใช้เวลานาน จึงไม่สามารถใช้การวัดจากการ
สมัคร หรือการลงทะเบียนการสมัครได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นผู้รับจ้างสามารถน าเสนอแนะน ามาตรการ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประเมินการวัดผล ซึ่งครอบคลุมประเด็นข้างต้น 

2.2 เพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสถาบันฯ ผ่านสื่อการตลาดดิจิตอล (Digital  
Marketing) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

2.3 เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลหลักสูตรทั้งหลายและสิ่งที่สถาบันฯให้บริการ 
2.4 เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมและความชอบต่อตราสินค้า 
2.5 เพ่ือกระตุ้นการสร้าง Leads โดยการดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแนะน าหลักสูตร 

เพ่ือน าไปสู่การสมัครเรียนในหลักสูตรของสถาบันฯ  
 
 



 
 
 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
        3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

        3.2 ก่อตั้งบริษัทมาขั้นต่ า 3 ปี เป็นผู้ที่มีอาชีพ มีทักษะ มีประสบการ์ณในการใช้สื่อดิจิทัลในเชิงพาณิชย์และ 

การใช้แพลตฟอร์มโฆษณาหลายปี อีกทั้งมีประสบการณ์ในการใช้แคมเปญโฆษณาดิจิทัลอย่างน้อย 100 รายการ 
และการอ้างอิงในส่วนของผลงาน 
       3.4 มีความรู้ภาษาอังกฤษ (ทั้งพูดและเขียน) มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรมของประเทศไทย ระบบการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา               
       3.5 มีความเชี่ยวชาญในการก าหนดเป้าหมาย (target) การก าหนดเป้าหมายใหม่ (re-targeting) และการ
โฆษณาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ LinkedIn, Twitter, Taboola, Facebook และแพลตฟอร์มของ Google 
ได้เป็นอย่างด ีอีกท้ังสามารถใช้ Supermetrics และ Google Data Studio เพ่ือการรายงานประจ าวันแบบ
อัตโนมัติได้เป็นอย่างดี 
       3.6 ได้รับการฝึกอบรมจาก Google Analytics พร้อมด้วยประสบการณ์และความสามารถในการอธิบาย ถึง
ผลและการวิเคราะห์ของ GA ได้อย่างชัดเจนและกระชับเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ต้องมีความรู้ในเชิงลึกเก่ียวกับช่อง
ทางการลงสื่อและการใช้งานในทางปฏิบัติของแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆ อีกทั้งต้องมีทักษะในการใช้งาน ระบบ 
CRM (Customer Relationship Management)  
        3.7 มีประสบการณ์ในการท าตลาดดิจิทัลส าหรับลูกค้าทางการศึกษา และการท ารายงานเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของโฆษณา 

3.8 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.9 ไม่เคยกระท าความผิดทางกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
4.ขอบเขตของงานจ้าง  

4.1 การวางแผน / การด าเนินการ 



 4.1.1 เสนอแผนการโฆษณา (Media Plan) การโฆษณาให้เสนอแผนดังกล่าว ภายใน 3 วนั หลังจาก
เซ็นสัญญา ซึ่งต้องเป็นแผนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการโฆษณา ตามวันและเวลาที่สถาบันฯก าหนด โดย
วางแผนสื่อโฆษณาส าหรับโปรแกรมการศึกษาที่ก าหนดโดยแผนกการตลาดดิจิทัล และสื่อสารองค์กร 

             4.1.2 ด าเนินการตามแผน TOR (พัฒนากลยุทธ์การตลาด การก าหนดเป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณ
ลงสื่อ โดยประชุมปรึกษาในเชิงลึกกับสถาบันฯ ในหัวข้อแผนการโฆษณา แผนการประเมินผล การปรับการก าหนด
เป้าหมาย และการใช้สื่อ) ตามที่ตกลงร่วมกันกับสถาบันฯตลอดอายุสัญญา โดยงบประมาณของสื่อการตลาดดิจิทัล
จะได้รับการจัดสรร (และจัดสรรใหม่) ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่องทางออนไลน์ที่มีอยู่ตามความ
เหมาะสม โดยเริ่มลงโฆษณาภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

 4.1.3 ด าเนินการวัดประสิทธิภาพจะวัดโดย cost per action เช่นการคลิก การดาวน์โหลด การ
ลงทะเบียนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและตามที่ได้ปรึกษาหารือ และจัดท าและส่งรายงานเอกสาร
ตามท่ีร่วมตกลงกันกับสถาบันฯ ทั้งนีผ้ลลัพธ์ต้องแสดงการเติบโตที่เพ่ิมขึ้น และต้นทุนทีล่ดลง (decreasing cost 
per action) 
หมายเหตุ: เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ (การโฆษณาออนไลน์ การถ่ายภาพนิ่งวิดีโอคลิปภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ) ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของสัญญานี้และจะได้รับการออกแบบโดยสถาบันฯ 
            4.1.4 ด าเนินการเข้าถึงเป้าหมายที่สถาบันฯก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถอธิบายการ 
ด าเนินการและท างานร่วมกับสถาบันฯ เพ่ือให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ ตามที่สถาบันฯก าหนด 
           4.1.5 เลือกตัวแปรการก าหนดเป้าหมายที่เก่ียวข้อง (ตามค าอธิบายของสถาบันฯ ส าหรับผู้ชม
กลุ่มเป้าหมาย) จากผู้ที่มีอยู่ในช่องทางการตลาดดิจิทัลแต่ละช่องทาง และด าเนินการก าหนดเป้าหมายที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด 

4.1.6 ก าหนด และปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายให้มปีระสิทธิภาพตามที่ระบุไว้ข้างต้น  
 
         4.2 จัดท าและจัดส่งมอบข้อมูลเป็นรายงานเอกสารใหส้ถาบันฯ  

 4.2.1 จัดท าและจัดส่งมอบข้อมูลเป็นรายงานเอกสารให้สถาบันฯ ในหัวข้อ ผลการวิเคราะห์สื่อ  
(Media Performance) ประจ าทุกเดือน เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยรายงานเอกสารประสิทธิภาพของสื่อ
ผ่านทาง Google Data Studio ทุกวัน โดยใช้แดชบอร์ดแบบออนไลน์ (online dashboard) ที่ใช้งานง่ายสามารถ
เข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยช่องการแสดงผลจ านวนคลิก CTR และ CPC Leads (Total leads, 
Conversion rate และ Cost per lead ) ค่าใช้จ่าย การลงทะเบียนในการจัดกิจกรรมแนะน าหลักสูตรและการ
ประเมินประสิทธิภาพสื่อ (CPLและ Budget) พร้อมกับข้อเสนอแนะซึ่งครอบคลุมถึง แคมเปญโฆษณา รูปแบบ
โฆษณาช่อง ฯลฯ และมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงคุณภาพของสถาบันฯและส่งเสริมการตลาดดิจิทัลของสถาบันฯ 

4.2.2  จัดท ารายงานเป็นรูปแบบการประชุมแบบเผชิญหน้า ที่สถาบันฯ เป็นภาษาอังกฤษ ประจ าทุก 
2 สัปดาห์ 

4.2.3  จัดเตรียมรายงานเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าร้องขอเป็นครั้งคราว 
4.2.4  จัดเตรียมรายงานสรุปผลการวางสื่อท้ังโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการตามที่ผู้ว่าจ้างได้ก าหนดไว้ 



 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
15 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563  

6. งบประมาณโครงการ 
2,000,000 บาท  (สองล้านบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

7. การส่งมอบงาน ก าหนดส่งมอบ 3 งวด มีรายละเอียด ดังนี้ 
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดจ านวน 3 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 1 ชุด ตามที่ตกลงไว้และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับงาน  

งวดที่ 1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 
         1.1 แผนการโฆษณา (Media Plan)        
         1.2 โครงสร้างหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและรายชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานของผู้รับจ้าง  
งวดที่ 2  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานภายใน 9 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 
        2.1 จัดส่งมอบรายงานเอกสารเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ ผลการวางสื่อและการวิเคราะห์สื่อท้ัง 

โครงการ รวมทั้งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการตามที่ผู้ว่าจ้างได้ก าหนดไว้ (Media Performance) ประจ าทุกสัปดาห์ และ
ทุกสิ้นเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนที่ลงโฆษณา  

        2.2 ให้รายงานประสิทธิภาพของสื่อผ่านทาง Google Data Studio ทุกวันโดยใช้แดชบอร์ด 
ออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

         2.3 รายงานอย่างต่อเนื่องถึงทิศทางตามผลที่ได้พร้อมข้อเสนอแนะตามข้อ 2.1 
        2.4 รายงานเป็นรูปแบบการประชุมแบบจัดท ารายงานเป็นการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ โดย 

ประชุมแบบเผชิญหน้า ที่สถาบันฯ ทุก 2 สัปดาห์ ตามวันและเวลาที่สถาบันฯก าหนด  

งวดที่ 3  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานภายใน 95 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้  
       3.1  จัดส่งรายงานเอกสารสรุปเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อผลการวางสื่อและการวิเคราะห์สื่อทั้ง 

โครงการ (Media Performance)  

 อนึ่งการส่งมอบงานในแต่ละงวด ผู้รับจ้างต้องท าหนังสือส่งมอบงานโดยจะต้องระบุเลขที่สัญญาและชื่อ
โครงการน าส่งต่อประธานกรรมการตรวจรับ ทั้งนี้หากวันครบก าหนดการส่งมอบงานข้างต้นตรงกับวันหยุดราชการ
ให้ถือวันท าการถัดไปเป็นวันครบก าหนดตามสัญญา 

 
8. วิธีการช าระเงิน 
งวดที่ 1 ร้อยละ 15 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ช าระเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 โดยผ่านความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว  

งวดที่ 2 ร้อยละ 50 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ช าระเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 โดยผ่านความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว  



งวดที่ 3 ร้อยละ 35 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ช าระเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 โดยผ่านความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว  

 
9. สถานที่ส าหรับการส่งมอบ  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท เขตปทุม 

วัน กรุงเทพฯ 10330 

 
         10. เกณฑ์การคัดเลือก ผู้รับจ้าง 
 
ล าดับ  เกณฑ์การพิจารณา น้ าหนักการให้คะแนน 

 
คะแนนเต็ม 

1. เกณฑ์ราคา 20% 100 คะแนน 
2  เกณฑ์คุณภาพ 80% 100 คะแนน 
 เข้าใจความต้องการของ

ลูกค้าอย่างชัดเจน และมี
ความสามารถให้
ค าปรึกษา/ ค าแนะน า 

 15   คะแนน 

 เสนอแผนการลงสื่อ
(Media Plan) โดยสังเขป  

 25  คะแนน 

 Professionalism 
ประสบการณ์ด้าน
การตลาดเพื่อการศึกษาท่ี
ดีเยี่ยม และการอ้างอิง  

 25  คะแนน 

 การแสดงผล (Report) 
และการสามารถเข้าถึง
รายละเอียดผลงาน 
(Performance data) 
 ได้ง่าย 

 20 คะแนน 

 ความสามารถในการ
อธิบายได้ชัดเจนใน
ภาษาอังกฤษ  

 15 คะแนน 

 
     10.1 ผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบเอกสารด้านคุณภาพทั้งหมดที่เป็นต้นฉบับจ านวน 1 ชุด ลงลายมือผู้มี 

อ านาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า ณ สถาบัณบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น…. ห้อง….. ในวัน……….เวลา……โดยไม่ต้อง Upload เอกสารน าเสนอผ่านระบบ
จัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-bidding) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่……………. 



     10.2 ผู้เสนอต้องจัดเตรียมอุปรณ์ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ (Notebook) สัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึง 
อุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น ส าหรับการเสนอรายละเอียดด้านเกณฑ์คุณภาพต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-bidding) ณ สถาบัณบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ชั้น…. ห้อง….. ในวัน……….เวลา…… เป็นต้นไป 

     10.3 คณะกรรมการพิจารณาราคาเฉพาะผู้เสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพที่มี 
คะแนนรวมสูงสุดเท่านั้น 
 
 11. ขอสงวนสิทธิของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในกรณีที่สถาบันฯมีความจ าเป็นไม่อาจท าสัญญาจ้างตามที่ได้เจรจาตกลงหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคซึ่ง
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจ้างเหมาได้ ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกไป ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิโต้แย้งและเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ   
 

12. สิทธิและลิขสิทธิ์ 
      12.1 สิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของชุดค าสั่ง (Source Program) ข้อมูล เอกสารและสิ่งอื่นให้  

ซึ่งผู้รับจ้างได้จัดท าข้ึนภายใต้โครงการนี้ให้ตกเป็นของสถาบัณบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ถือเป็นความลับและจะส่งมอบให้แก่สถาบันฯเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ   สถาบันฯ
สามารถน าไปใช้ซ้ าหรือดัดแปลงแก้ไขเพ่ือให้การโฆษณา ประชาสัมพันธ์และใช้ในกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ โดย
ไม่ก าหนดระยะเวลา และผู้รับจ้างไม่สามารถน าชิ้นงานบางส่วน หรือทั้งหมดไปเผยแพร่ หรือท าซ้ าด้วยตนเอง หรือ
มอบให้ผู้อ่ืนด าเนินการ ไม่สามารถกระท าได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันฯ เท่านั้น 

      12.2 ตัวอักษร บทความและภาพประกอบ หากมีผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ผู้รับจ้างต้อง 
ด าเนินการให้ สถาบันฯได้รับสิทธิโดยชอบในการขอใช้ข้อมูลดังกล่าว และต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีการกล่าวหา
ฟ้องร้องและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร 

 
13. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ประสานงาน 

แผนกการตลาดดิจิทัลและสื่อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อีเมล์แอดเดรส : Vararat.vongprateep@sasin.edu และ marketing@sasin.edu 
13.1   นางสาวศุภกานดา  ทองบุญรอด   
         หัวหน้าแผนกการตลาดดิจิทัลและสือสารองค์กร 
13.2   นางสาวพรภัทร  ทองสนธิ           
         เจ้าหน้าที่แผนกการตลาดดิจิทัลและสือสารองค์กร 
13.3   นางสาววรารัตน์ วงศ์ประทีป        
         เจ้าหน้าที่แผนกการตลาดดิจิทัลและสือสารองค์กร 
13.4   นางสาวปิยะวรรณ  ศรีอ่อนจันทร์ 
         เจ้าหน้าที่แผนกการตลาดดิจิทัลและสือสารองค์กร  
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