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ปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (จันทร-ศุกร)
และ สำหรับวัยทำงาน (เสาร-อาทิตย)
#FEUfriends
www.feu.ac.th

ชื่อหลักสูตรอยางเปนทางการ
ภาษาไทย :

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
Digital Marketing Communication

ปริญญาทีจะไดรับ

ชือเต็ม: นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสือ
่ สารการตลาดดิจท
ิ ล
ั )

ชือยอ: นศ.บ. (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
ภาษาอังกฤษ ชือเต็ม: Bachelor of Communication Arts
(Digital Marketing Communication)

ชือยอ: B. Comm.Arts
(Digital Marketing Communication)
ภาษาไทย

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร
พ.ศ. 2561 ซึง
่ ผานการพิจารณาอนุมต
ั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ
เปนที่เรียบรอยแลว

ความสำคัญของหลักสูตร
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล เปนเครื่องมือที่มีบทบาทและความสำคัญ
ตอระบบเศรษฐกิจในองคประกอบของการตลาดยุค 4.0 เพือ
่ สงเสริมการตลาด
ในบริบทออนไลนและภูมท
ิ ศ
ั นสอ
่ื (Media landscape) ทีป
่ รับเปลีย
่ นไปยังผูบ
 ริโภค
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปจจุบน
ั วิชาชีพสือ
่ สารการตลาดดิจท
ิ ล
ั เปนวิชาชีพ
ทีต
่ ลาดแรงงานอยูใ นภาวะขาดแคลนโดยผูป
 ระกอบการมีแนวโนมความตองการ
ใชบณ
ั ฑิตในระดับสูงขึน
้ เรือ
่ ยๆอยางตอเนือ
่ ง

อาชีพและโอกาสที่จะไดรับจากการทำงาน

1) นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล
2) นักออกแบบสื่อดิจิทัล
3) นักออกแบบเนื้อหาดิจิทัล
4) นักวางแผนกลยุทธการตลาดดิจิทัล
5) นักสรางสรรค
6) นักบริหารแบรนด
7) นักสื่อสารแบรนด
8) ผูประกอบการออนไลน
9) เจาหนาที่บริหารงานลูกคา
10) นักการตลาด
11) นักโฆษณา
12) นักประชาสัมพันธ
13) นักสงเสริมการตลาด
14) นักขาย
15) นักจัดกิจกรรมการตลาด งานประชุมและนิทรรศการ
16) เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ
17) พิธีกร ผูดำเนินรายการ
ฯลฯ
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Bachelor

Communication Arts Program in Digital Marketing Communication

ตัวอยางรายวิชาที่นาสนใจ
ในสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
IMC112
IMC114
IMC203
IMC210
IMC212
IMC213
IMC214
IMC216
IMC301

สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสาร
สุนทรียศาสตรเพื่อการสื่อสารการตลาด
แบรนดและโครงสรางแบรนด
การรณรงคการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
การโฆษณาและประชาสัมพันธดิจิทัล
การออกแบบเนื้อหาสารเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
กลยุทธการสรางสรรคงานการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
การตลาดดิจิทัล

IMC308

การบริหารประสบการณลูกคา

IMC310

การสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

IMC322
IMC325
ฯลฯ

การบริหารฐานขอมูลลูกคาออนไลน
การสรางแบรนดบุคคล

IMC315

มัลติมีเดียและแอนนิเมชัน

#FEUfriends
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ตัวอยางผลงานนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดแผนการตลาด
“Honda Marketing Plan Contest”

8 ปซอน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดหนังสั้น
“รณรงครวมสรางสังคมปกปองเด็ก
Know Love Protect” จากมูลนิธิดรุณาทร
(Compassion Thailand)

กิจกรรมการจัดงาน Event Marketing
ผลิตภัณฑชุมชน “สเปรยกำจัดเห็บสุนัข“
โดยนักศึกษั้นปที่ 3
สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

กิจกรรมศึกษาดูงานการทำการตลาดดิจิทัล
เกาไมลานนา รีสอรท เชียงใหม
โดยนักศึกษั้นปที่ 2
สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
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ศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จ

คุณศุทธินี จารุวรานนท
ศิษยเกา รหัส 57
ตำแหนงงาน
Content writer and
photographer
บริษัท Commercial Kraft

คุณเชิดชู กัลยาณมิตร
ศิษยเกา รหัส 55
ตำแหนงงาน
เจาของธุรกิจสวนตัว
และดีเจอิสระ

Bachelor

คุณไชยวัฒน ภูรอด
ศิษยเกา รหัส 57
ตำแหนงงาน
อาจารยฝายประชาสัมพันธ
วิทยาลัย CMT เชียงใหม

คุณธนพล พริ้งสกุล
ศิษยเกา รหัส 56
ตำแหนงงาน
Brand Activation Team
U Beer บริษัท บุญรอด
เทรดดิ้งจำกัด

of Communication Arts Program
in Digital Marketing Communication
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