สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาดดิจิทัล
ปั จ จุ บ ัน องค์ก รธุ ร กิ จ ประสบปั ญ หาการแข่ ง ขัน ที่ ท วี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ยุ ค ใหม่
จาเป็ นต้องแสวงหาแนวทางหรื อกลยุทธ์ ที่สร้ างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้องค์กรและความอยู่รอดของ
ธุ รกิ จ พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารและอินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะเทคโนโลยีเว็บเป็ น
ช่ องทางการสื่ อสารที่ทรงพลังอย่างมหาศาลในการเข้าถึ งผูร้ ับสารหรื อผูบ้ ริ โภคจานวนมากในเวลาอันรวดเร็ ว
ทันท่วงที และยังก่อให้เกิ ดการสื่ อสารแบบโต้ตอบ ทาให้กระบวนทัศน์ทางธุ รกิ จต้องปรับเปลี่ยนตามให้ทนั
อย่างรวดเร็ ว ยิง่ ไปกว่านั้นผูร้ ับสารหรื อผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการบริ โภค การเชื่อมต่อและปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อและ
แบรนด์ในรู ปแบบที่ ซับซ้อนและมี ส่วนร่ วมมากขึ้ น มี การสร้ างเนื้ อหาโดยผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ต(User-generated
Content) ที่เป็ นผูบ้ ริ โภคอย่างแพร่ หลาย ก่อให้เกิดการตลาดรู ปแบบใหม่ๆจานวนมาก อาทิ การบอกต่อออนไลน์
(Electronic Word-of-month : E-WOM) การรี วิวสิ นค้าออนไลน์ (Online Review) นอกจากนี้ ก ารเป็ นเจ้า ของ
อุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารเช่ น สมาร์ ท โฟน ท าให้ เ กิ ด ธุ ร กรรมผ่ า นโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ อ ย่ า งสะดวก พาณิ ช ย์
อิเล็คทรอนิกส์ (E-Commerce) มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ธุ รกิจสื่ อดั้งเดิม เช่นธุ รกิจสิ่ งพิมพ์ได้รับความ
นิยมลดลง เกิดปรากฏการณ์การหลอมรวมสื่ อ (Media Convergence) เพิม่ ขึ้นและมีการทางานของสื่ อด้านเนื้ อหา
ข้ามแพลตฟอร์ม (cross platform)
การสื่ อสารการตลาดดิ จิทลั เป็ นเครื่ องมื อที่ มีบทบาทและความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิ จใน
องค์ประกอบของการตลาดยุค 4.0 เพื่อส่ งเสริ มการตลาดในบริ บทออนไลน์และภูมิทศั น์สื่อ(Media landscape)
ที่ปรับเปลี่ยนไปยังผูบ้ ริ โภคอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจุบนั วิชาชี พสื่ อสารการตลาดดิจิทลั เป็ นวิชาชีพ
ที่ตลาดแรงงานอยูใ่ นภาวะขาดแคลนโดยผูป้ ระกอบการมีแนวโน้มความต้องการใช้บณั ฑิตในระดับสู งขึ้นเรื่ อยๆ
อย่างต่อเนื่อง
หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ 2561
มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น จึงพัฒนาขึ้นด้วยพันธกิ จที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเศรษฐกิ จ
ของประเทศไทยยุค 4.0 ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยองค์ความรู ้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั เป็ นสหวิทยา
ด้านการตลาดและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องผสมผสานศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลป์ ของการสื่ อสาร จะส่ งผลให้เกิดการ
พัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ดา้ นการสื่ อสารการตลาดดิ จิทลั แก่ผเู ้ รี ยน โดยหลักสู ตรจัดการเรี ยนการสอนเน้นการบู ร
ณาการความรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎี และปฏิ บตั ิ ให้สามารถประยุกต์ศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นระบบ ใน
บริ บทที่หลากหลาย โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรม และจรรยาบรรณมุ่งเน้นกระบวนการสร้างความพร้อมในการ
เป็ นนักสื่ อสารการตลาดดิจิทลั ที่มีคุณภาพเชิงองค์รวม โดยเน้นการพัฒนาทักษะตั้งแต่กระบวนการคิด วิเคราะห์
การวางแผน การกาหนด กลยุทธ์ การสร้ างสรรค์สื่อ และกิ จกรรม โดยผสมผสานแนวคิ ดทางการตลาด และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษา จนถึงขั้นการประเมินผล

โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็ จการศึกษา ได้แก่ นักสื่ อสารการตลาดดิจิทลั นักออกแบบสื่ อ
ดิจิทลั นักออกแบบเนื้ อหาดิจิทลั นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทลั
นักสร้างสรรค์ นักบริ หารแบรนด์
นักสื่ อสารแบรนด์ ผูป้ ระกอบการออนไลน์ เจ้าหน้าที่บริ หารงานลูกค้า นักการตลาด นักโฆษณา
นักประชาสัมพันธ์ นักส่ งเสริ มการตลาด นักขาย นักจัดกิจกรรมการตลาด งานประชุมและนิทรรศการเจ้าหน้าที่
ลูกค้าสัมพันธ์ พิธีกร ผูด้ าเนินรายการ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา

หลักสู ตร
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
122 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30

หน่ วยกิต

1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

หน่วยกิต

12

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

ข หมวดวิชาเฉพาะด้ าน

86

หน่ วยกิต

1) วิชาแกน

24

หน่วยกิต

2) วิชาเอกบังคับ

41

หน่วยกิต

3) วิชาเอกเลือก

21

หน่วยกิต

6

หน่ วยกิต

3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
4) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30

1) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์

หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

วิชาบังคับเรียน 1 รายวิชา จานวน 3 หน่ วยกิต
GES101

จิตวิญญาณของการเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurial Spirits

3 (3–0–6)

วิชาเลือกเรียน 1 รายวิชา จานวน 3 หน่ วยกิต โดยเลือกเรียนจากวิชาต่ อไปนี้
GES102
GES206

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Sufficiency Economy and Local Wisdom
พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก
Dynamics of Thai Society and Global Society

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
วิชาบังคับเรียน 2 รายวิชา จานวน 6 หน่ วยกิต
GEH101
GEH205

คุณธรรม ปัญญา คนสมบูรณ์
Ethics Wisdom Wholeness
ศิลปะการดาเนินชีวติ
Arts of Living

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร 12 หน่ วยกิต
วิชาบังคับเรียน 2 รายวิชา จานวน 6 หน่ วยกิต
GEL102
GEL105

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
English for Daily Life Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

วิชาเลือกเรียน 1 กลุ่มรายวิชา จานวน 6 หน่ วยกิต โดยเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่ อไปนี้
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 6 หน่ วยกิต
GEL202
GEL304

ภาษาอังกฤษเพื่อการเพิ่มพูนความรู ้
English for Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
Communicative English for Careers

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

วิชาเลือกกลุ่มที่ 2 กลุ่มรายวิชาภาษาจีน จานวน 6 หน่ วยกิต
GEL203
GEL305

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
Communicative Chinese for Careers

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
วิชาบังคับเรียน 2 รายวิชา จานวน 6 หน่ วยกิต
GEM101
GEM103

การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจโดยใช้กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
3 (3–0–6)
Problem Solving and Decision Making Using Mathematical Methods
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3–0–6)
Life and Modern Technology

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน

86 หน่ วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้านประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
1. วิชาแกน
24
วิชาทีก่ าหนดให้ นักศึกษาต้ องลงทะเบียนเรียน
IMC101
IMC103
IMC106
IMC110
IMC111
IMC112
IMC113
IMC114

หน่ วยกิต

ทฤษฎีสื่อสารและหลักสื่ อสารมวลชน
Communication Theories and Principles of Mass Communication
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Consumer Behavior Analysis
การออกแบบกราฟิ ก
Graphic Designs
กฎหมายและจริ ยธรรมทางการสื่ อสารการตลาด
Laws and Ethics for Marketing Communication
หลักการตลาดเพื่อนิเทศศาสตร์
Principles of Marketing for Communication Arts
สื่ อดิจิทลั และเทคโนโลยีการสื่ อสาร
Digital Media and Communication Technology
เทคนิคการนาเสนองานเพื่อการสื่ อสาร
Presentation Technique for Communication
สุ นทรี ยศาสตร์เพื่อการสื่ อสารการตลาด
Aesthetics for Marketing Communication

3 (3–0–6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2. วิชาเอกบังคับ

41

หน่ วยกิต

วิชาทีก่ าหนดให้ นักศึกษาต้ องลงทะเบียนเรียน
IMC203
IMC205
IMC210
IMC212
IMC213
IMC214
IMC215
IMC216
IMC301
IMC312
IMC321
IMC322
IMC323
IMC540

แบรนด์และโครงสร้างแบรนด์
Brand and Brand Architecture
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
การรณรงค์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication Campaign
มัลติมีเดียเพื่อการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั
Multimedia for Digital Marketing Communication
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ดิจิทลั
Digital Advertising and Public Relations
การออกแบบเนื้อหาสารเพื่อการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั
Content Design for Digital Marketing Communication
การบริ หารช่องทางการสื่ อสาร
Communication Channels Management
กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั
Creative Strategies for Digital Marketing Communication
การตลาดดิจิทลั
Digital Marketing
การบริ หารแบรนด์เชิงกลยุทธ์
Strategic Brand Management
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั
Current Situation Analysis for Digital Marketing Communication

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3 (2-2-5)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

การบริ หารฐานข้อมูลลูกค้าออนไลน์
Online Customer Database Management
การวิจยั การสื่ อสารการตลาด
Marketing Communication Research

3(3-0-6)

การเตรี ยมความพร้อมสาหรับวิชาชีพด้านสื่ อสารการตลาด
Marketing Communication Professional Preparation

2(2-0-4)

3(2-2-5)

3. วิชาเอกเลือก

21

หน่ วยกิต

วิชาเลือกเรียน 21 หน่ วยกิต
กลุ่มการสื่ อสารโดยตรงและการสื่ อสารโต้ ตอบ (Direct and Interactive Communications)
IMC308

การบริ หารประสบการณ์ลูกค้า
Customer Experiential Management

3 (3–0–6)

IMC324

การบริ หารการตลาดเชิงกิจกรรม
Event Marketing Management
กลุ่มการบริหารงานลูกค้ าและงานขาย (Sales and Clients Management)

3 (2–2–5)

IMC209

3 (3–0–6)

การบริ หารงานขาย
Sales Management
IMC309 การบริ หารงานลูกค้า
Client Management
กลุ่มแบรนด์ และกลยุทธ์ (Brand and Strategy)
IMC304 การบริ หารภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงองค์กร
Corporate Image and Reputation Management
IMC325

การสร้างแบรนด์บุคคล
Personal Branding

3 (3–0–6)

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

IMC310

การสื่ อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (3–0–6)
Marketing Communication Strategies for Small and Medium Enterprises
IMC326 การสื่ อสารการตลาดดิจิทลั ระดับสากล
3 (3-0-6)
Global Digital Marketing Communication
IMC530 การค้นคว้าอิสระ
3 (0-9-0)
Independent Study
กลุ่มการผลิตสื่ อและทักษะการสื่ อสาร (Media Production and Communication Skills)
IMC314
IMC315
IMC316

การผลิตสื่ อดิจิทลั
Digital Media Production
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia and Animation
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่องานสื่ อสารการตลาด
Packaging Design for Marketing Communication

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

วิชาเลือกเรียน 21 หน่ วยกิต
กลุ่มปฏิบัติการวิชาชี พทางการสื่ อสารการตลาด
(Professional Experience in Marketing Communication ) เลือกรายวิชา ต่ อไปนี้ 1 วิชา
IMC510 โครงงานการสื่ อสารการตลาด
6(0–40–0)
Marketing Communication Project
IMC541 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
6(0–40–0)
Professional Experience
IMC542 สหกิจศึกษา
6(0–40–0)
Cooperative Study
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

