
ขอบเขตงานจ้าง (Term of Reference : TOR) 
                    โครงการบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล สำหรับแคมเปญรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2566 
 
1. ความเป็นมา/ หลักการและเหตุผล 

  เนื่องด้วยแผนกการตลาดดิจิตัลและสื่อสารองค์กร ภายใต้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการใช้กลยุทธ์สื่อสารโดยท าการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งที่
ผ่านมานั้นได้ผลตอบรับที่ดี มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective) และ
รวดเร็ว (Real Time) สถาบันฯ ได้ใช้โฆษณาออนไลน์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ส่งผลให้เกิดฐานข้อมูลและ
เครือข่ายผู้สนใจเสมอมา ซ่ึงเป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ กิจกรรมแนะน าหลักสูตร 
(Open House) และกิจกรรมอ่ืนๆของสถาบันฯ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายฐานของกลุ่มผู้ที ่สนใจสมัครเรียนในปีการศึกษาต่อไป สถาบันฯจึงได้จัดท า
โครงการบริหารจัดการการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ประจ าปี
การศึกษา2566 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 กระตุ้นการท าการตลาดในรูปแบบเชิงรุก สร้างความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
เพิ่มจ านวนผู้มาสมัครเรียนที่สถาบันฯ ตามภาพประกอบเป็นลักษณะรูปกรวยด้านล่าง เนื่องจากระยะเวลาการ
ค้นหาข้อมูล การเตรียมตัวและการตัดสินใจสมัครเรียนใช้เวลานาน จึงไม่สามารถใช้การวัดจากการสมัคร หรือการ
ลงทะเบียนการสมัครได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นผู้รับจ้างสามารถน าเสนอแนะน ามาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ประเมินการวัดผลให้ครอบคลุมประเด็นข้างต้น 

2.2 เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆทีส่ถาบันฯจัดขึ้นและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ 
สถาบันฯ ผ่านสื่อการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

2.3 เพ่ือสร้าง Brand Awareness และ Engagement 
2.4 เพ่ือกระตุ้นการสร้าง Leads โดยการดาวน์โหลดเอกาสารต่างๆ เช่น โบร์ชัวร์ การสมัครเข้าร่วม 

กิจกรรมแนะน าหลักสูตร และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่การสมัครเรียนในหลักสูตรของสถาบันฯ  

 
 



3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.2 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบะติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.3 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.4 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.5 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่จะยื่นข้อเสนอราคาดังกล่าว และหากผู้ประกอบการได้ขึ้นทะเบียน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะต้องส่งส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในวันที่ก าหนดให้ยื่นเอกสาร 

3.6 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันยื่นข้อเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการยื่นข้อเสนอราคาครั้งนี้ 

3.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.8 ก่อตั้งบริษัทมาขั้นต ่า 2 ปี ต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพ มีทักษะ มีประสบการ์ณในการใช้สื่อดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ 
การใช้แพลตฟอร์มโฆษณา และการท าการตลาดดิจิทัลให้กับธุรกิจการศึกษา อีกท้ังมีการใช้แคมเปญ
โฆษณาดิจิทัลอย่างน้อย 100 รายการ (อ้างอิงในส่วนของผลงาน)  

3.9 มีความรู้ภาษาอังกฤษ (ทั้งพูดและเขียน) มีความเข้าใจตลาดผู้บริโภค และ เข้าใจวัฒนธรรมในระบบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย               

3.10 มีความเชี่ยวชาญในการ targeting และ re-targeting และการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ 
LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube และแพลตฟอร์มของ Google ได้เป็นอย่างดี 
อีกท้ังสามารถใช้ Supermetrics และ Google Data Studio เพ่ือการรายงานประจ าวันแบบอัตโนมัติได้
เป็นอย่างดี 

3.11 ได้รับการฝึกอบรมจาก Google Analytics พร้อมด้วยประสบการณ์และความสามารถในการอธิบาย 
ถึงผลและการวิเคราะห์ของ GA ได้อย่างชัดเจนและกระชับ เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ต้องมีทักษะในการใช้
งาน ระบบ CRM (Customer Relationship Management)  

 
 



4. ขอบเขตของงานจ้าง  
4.1 การวางแผน / การด าเนินการ 

 4.1.1 เสนอแผนการโฆษณา (Media Plan) การโฆษณาให้เสนอแผนดังกล่าว ภายใน 7 วัน หลังจากเซ็น
สัญญา ซึ่งต้องเป็นแผนทีส่ามารถปรับเปลี่ยนไดต้ามผลการโฆษณา โดยแผนกการตลาดดิจิทัล และสื่อสารองค์กร
อาจเปลี่ยนแปลงก าหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุด และงบโฆษณาส าหรับแต่ละหลักสูตรได้ตามความเหมาะสมและตาม
สถานการณ์ตลาด  
             4.1.2 ด าเนินการตามแผน TOR (พัฒนากลยุทธ์การตลาด การก าหนดเป้าหมาย การจัดสรรงบโฆษณา 
โดยประชุมปรึกษาในเชิงลึกกับสถาบันฯ ในหัวข้อแผนการโฆษณา แผนการประเมินผล การปรับการก าหนด
เป้าหมาย และการใช้สื่อ) ตามที่ตกลงร่วมกันกับสถาบันฯตลอดอายุสัญญา โดยงบประมาณของสื่อการตลาดดิจิทัล
จะได้รับการจัดสรร (และจัดสรรใหม่) ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่องทางออนไลน์ที่มีอยู่ตามความ
เหมาะสม โดยเริ่มลงโฆษณาภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
 4.1.3 ด าเนินการวัดประสิทธิภาพจะวัดโดย cost per action เช่นการคลิก การดาวน์โหลด การ
ลงทะเบียนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและตามท่ีได้ปรึกษาหารือ และจัดท าและส่งรายงานเอกสาร
ตามท่ีร่วมตกลงกันกับสถาบันฯ ทั้งนีผ้ลลัพธ์ต้องแสดงการเติบโตที่เพ่ิมขึ้น และต้นทุนที่ลดลง (decreasing cost 
per action) 
หมายเหตุ: เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ (การโฆษณาออนไลน์ การถ่ายภาพนิ่งวิดีโอคลิปภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ) ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของสัญญานี้และจะได้รับการออกแบบโดยสถาบันฯ 
             4.1.4 ด าเนินการเข้าถึงเป้าหมายที่สถาบันฯก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยสามารถอธิบายการ 
ด าเนินการและท างานร่วมกับสถาบันฯ เพ่ือให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ ตามที่สถาบันฯก าหนด 

4.1.5 เลือกตัวแปรการก าหนดเป้าหมายที่เก่ียวข้อง (ตามค าอธิบายของสถาบันฯ ส าหรับผู้ชมกลุ่ม 
เป้าหมาย) จากผู้ที่มีอยู่ในช่องทางการตลาดดิจิทัลแต่ละช่องทาง และด าเนินการก าหนดเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด พร้อมปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายให้มปีระสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละวัน 

4.2 จัดท าและจัดส่งมอบข้อมูลเป็นรายงานเอกสารใหส้ถาบันฯ  
4.2.1 จัดท า report โดยใช้แดชบอร์ดแบบออนไลน์ (online dashboard) สามารถเข้าถึงได้ตลอด  

ซึ่งประกอบด้วยช่องการแสดงผลจ านวนคลิก CTR และ CPC Leads (Total leads, Conversion rate และ Cost 
per lead ) ค่าใช้จ่าย การลงทะเบียนในการจัดกิจกรรมแนะน าหลักสูตรและการประเมินประสิทธิภาพสื่อ 
(CPLและ Budget)  

4.2.2 จัดส่งมอบข้อมูลเป็นรายงานเอกสารให้สถาบันฯ ในหัวข้อ ผลการวิเคราะห์สื่อ (Media 
Performance) ประจ าทุก 2 สัปดาห์ เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือน าเสนอในทีป่ระชุมประจ าทุก 2 สัปดาห์ แบบ
เผชิญหน้าที่สถาบันฯ หรือตามที่สถาบันฯ ก าหนด เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับข้อเสนอแนะซึ่งครอบคลุมถึง 
แคมเปญโฆษณา รูปแบบโฆษณาฯลฯ และมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุง Performance ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

 4.2.3  จัดเตรียมรายงานเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าร้องขอเป็นครั้งคราว 
 4.2.4  จัดเตรียมรายงานสรุปผลการวางสื่อท้ังโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการตามที่ผู้ว่าจ้างได้ก าหนดไว้ 



5 ระยะเวลาด าเนินการ 
     15 กรกฎาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6 งบประมาณโครงการ 
    3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

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

จ านวน 1 ชุด ตามที่ตกลงไว้และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับงาน  
งวดที่ 1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 
         1.1 แผนการโฆษณา (Media Plan)        
         1.2 โครงสร้างผู้รับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง  
งวดที่ 2  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 

        2.1 จัดส่งมอบรายงานเอกสารเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ ผลการวางสื่อและการวิเคราะห์สื่อท้ัง 
โครงการ รวมทั้งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการตามที่ผู้ว่าจ้างได้ก าหนดไว้ (Media Performance) ประจ าทุกสัปดาห์ และ
ทุกสิ้นเดือน โดยเริ่มตั้งแตเ่ดือนที่ลงโฆษณา  

        2.2 ให้รายงานประสิทธิภาพของสื่อโดยใช้แดชบอร์ดออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
         2.3 รายงานอย่างต่อเนื่องถึงทิศทางตามผลที่ได้พร้อมข้อเสนอแนะตามข้อ 2.1 
        2.4 รายงานเป็นรูปแบบการประชุมแบบจัดท ารายงานเป็นการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ โดย 

ประชุมแบบเผชิญหน้าที่สถาบันฯ หรือตามท่ีสถาบันฯ ก าหนด โดยให้จัดการประชุมดังกล่าวนี้ทุก 2 สัปดาห์ ตาม
วันและเวลาที่สถาบันฯ ก าหนด  
 อนึ่งการส่งมอบงานในแต่ละงวด ผู้รับจ้างต้องท าหนังสือส่งมอบงานโดยจะต้องระบุเลขที่สัญญาและชื่อ
โครงการน าส่งต่อประธานกรรมการตรวจรับ ทั้งนี้หากวันครบก าหนดการส่งมอบงานข้างต้นตรงกับวันหยุดราชการ
ให้ถือวันท าการถัดไปเป็นวันครบก าหนดตามสัญญา  

งวดที่ 3   จัดส่งมอบรายงานเอกสารสรุปเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ ผลการวางสื่อและการวิเคราะห์สื่อทั้ง 
โครงการ (Media Performance) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามรายละเอียดขอบเขตงานจ้างข้อ 4  
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 
น ้าหนัก
การให้
คะแนน 

คะแนนเต็ม 

1. เกณฑ์ราคา 10% 100 คะแนน 

2. เกณฑ์คุณภาพ 90% 100 คะแนน 
 2.1 เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน และมีความสามารถให้ค าปรึกษา/ 

ค าแนะน า (15 คะแนน) 
  

 2.2 เสนอแผนการลงสื่อ(Media Plan) โดยสังเขป (25 คะแนน)   

 2.3 Professionalism ประสบการณ์ด้านการตลาดเพ่ือการศึกษาที่ดีเยี่ยม และการ
อ้างอิง (25 คะแนน) 

  

 2.4 การแสดงผล (Report) และการสามารถเข้าถึงรายละเอียดผลงาน 
(Performance data) ได้ง่าย (20 คะแนน) 

  

 2.5 ความสามารถในการอธิบายและจัดท ารายงานได้ชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ (15 
คะแนน) 

  

 
   10.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม เมื่อเข้ามาติดต่อสถาบันฯ เพ่ือส่งมอบเอกสาร
ด้านคุณภาพ และผู้ที่จะน าเสนอเอกสารด้านคุณภาพให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-bidding)  
 10.2  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบเอกสารด้านคุณภาพทั้งหมดที่เป็นต้นฉบับจ านวน 1 ชุด ลงลายมือผู้มี
อ านาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า ณ สถาบัณบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 5 ห้อง 521 ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 09.30 น.  โดยน า
เอกสารที่ Upload ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-bidding) และ เอกสาร
ที่ต้องการน าเสนอเพิ่มเติม ส่งมาพร้อมกับเอกสารด้านคุณภาพ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-218-3864 
อีเมลแ์อดเดรส: procurement@sasin.edu 
  10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเตรียมอุปรณ์ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ (Notebook) สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น ส าหรับการเสนอรายละเอียดด้านเกณฑ์คุณภาพ และน าเสนอแผนการลงสื่อ (Media 
Plan) เป็นภาษาอังกฤษ ณ สถาบัณบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 5 ห้อง 521 ใน
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.45 น.  เป็นต้นไป 



 10.4 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-bidding)  จะพิจารณา
ราคาเฉพาะผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพที่มีคะแนนรวมสูงสุดเท่านั้น 
11. ข้อสงวนสิทธิของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ในกรณีที่สถาบันฯ มีความจ าเป็นไม่อาจท าสัญญาจ้างตามที่ได้เจรจาตกลงหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นๆ ที่เป็น
อุปสรรคซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินการจ้างเหมาได้ ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกไป ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิโต้แย้งและ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ   
12. สิทธิและลิขสิทธิ์ 
 12.1 สิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของชุดค าสั่ง (Source Program) ข้อมูล เอกสารและสิ่งอื่นให้ ซ่ึง
ผู้รับจ้างได้จัดท าขึ้นภายใต้โครงการนี้ให้ตกเป็นของสถาบัณบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ถือเป็นความลับและจะส่งมอบให้แก่สถาบันฯเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ สถาบันฯ
สามารถน าไปใช้ซ ้าหรือดัดแปลงแกไ้ขเพ่ือให้การโฆษณา ประชาสัมพันธ์และใช้ในกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ โดย
ไม่ก าหนดระยะเวลา และผู้รับจ้างไม่สามารถน าชิ้นงานบางส่วน หรือทั้งหมดไปเผยแพร่ หรือท าซ ้าด้วยตนเอง หรือ
มอบให้ผู้อ่ืนด าเนินการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันฯ เท่านั้น 

 12.2 ตัวอักษร บทความ และภาพประกอบ หากมีผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ผู้รับจ้างต้อง 
ด าเนินการให้ สถาบันฯได้รับสิทธิโดยชอบในการขอใช้ข้อมูลดังกล่าว และต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีการกล่าวหา
ฟ้องร้องและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร 
13. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ประสานงาน 
แผนกการตลาดดิจิทัลและสื่อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ 
 13.1   นางสาวศุภกานดา ทองบุญรอด 
 13.2   นางสาวพรภัทร ทองสนธิ   
 13.3   นางสาววรารัตน์ วงศ์ประทีป (ผู้ประสานงาน)   
 13.4   นางสาวญาณิศา ท้วมสมบูรณ์   
 อีเมล์แอดเดรส : vararat.vongprateep@sasin.edu และ marketing@sasin.edu 
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