
วิเคราะห์
ความส าเร็จของ
เว็บไซต์ และ 

Google Analytics
วันท่ี 26 เมษายน 2562

โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5

การตลาดออนไลน์และ Social Media Online ได้
กลายเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ส าคัญในวันนี้ แต่มันจะไร้
ประโยชน์ หากขาดการประเมินผลลัพธ์ที่ดี หรือ การประเมิน
ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี ยังมีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยคุณ
วิเคราะห์ความส าเร็จของกิจกรรมออนไลน์ 

คุณจะได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือเหล่านั้น และเครื่องมือที่ทรงพลังอย่าง 
Google Analytics, Social Mention เป็นต้น หลักสูตรนี้จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือต่างๆ การประเมินผลอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งภาคปฏิบัติจริง เพื่อให้
กิจกรรมการตลาดออนไลน์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิทยากร : อาจารยน์าวกิ น าเสียง
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส ์จ ากัด 
• รองประธาน สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาและวิทยากรพิเศษการตลาดออนไลน ์ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน 

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จ ากัด 283 ช้ัน 4 อาคารฟอร์มูล่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร 0 2235 6827 อีเมล์ info@brainasset.com

PDMS008 วิเคราะหค์วามส าเรจ็ของ
เว็บไซต ์และ Google Analytics

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
นักการตลาด, เว็บมาสเตอร์, ผู้พัฒนาเว็บไซต,์ เจ้าของ
กิจการ หรือ บุคคลทั่วไปที่มีเว็บไซต์หรือสนใจในการตลาด

อินเตอร์เน็ต

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,900 บาท

Promotion
เข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดอีก

ท่านละ 400 บาท เหลือ
3,500 บาทเท่าน้ัน



Organized by:

www.brainasset.com

หัวขอ้การบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
 ความเขา้ใจเกีย่วกบัการวเิคราะหผ์ลลพัธข์องกจิกรรมการตลาดออนไลนแ์ละ Social Media
 เครือ่งมอืวเิคราะหต์า่งๆ ขอ้ดแีละขอ้เสยี อาท ิTruhits, Google Analytics, Social Mention, Twitter Counter เป็นตน้
 รูจ้ักใหม้ากขึน้กบั Google Analytics และ พืน้ฐานในการวเิคราะหข์อง Google Analytics
 รายงานตา่งๆ เชน่ Overview, Visitors, Traffics, Content, E-commerce เป็นตน้\
 การจัดการ Google Analytics โดยเจา้หนา้ดแูลระบบ อาท ิการก าหนดสทิธิ,์ Profile, Users, Filtering เป็นตน้
 ความสมัพันธร์ะหวา่ง Google Analytics กบั Google AdWords และประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บ
 การใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหต์า่งๆ ทีเ่กยีวกบั Social Media เชน่ Social Mention, Twitter Counter เป็นตน้
 วธิปีระเมนิผลลพัธ ์และการตดัสนิใจ จากขอ้มลูวเิคราะห์

วนัศกุรท์ ี ่26 เมษายน 2562

Organized by:

www.brainasset.com

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มงานสมัมนา

1. ชือ่ : __________________________ ต าแหน่ง : __________________________        Email: _______________________

2. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

3. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

บรษัิท : ______________________________________________________________________________________________

ทีอ่ยู ่  : ______________________________________________________________________________________________

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 13 หลัก (จ าเป็น) ________________________ ส านักงานใหญ ่      สาขา (ระบ)ุ:________________

โทรศัพท ์: ________________________ โทรสาร : __________________________      Mobile :  ______________________

เว็บไซต:์    ________________________ ประเภทธุรกจิ :______________________  ผูป้ระสานงาน :___________________ 

อตัราคา่สมัมนาตอ่ทา่น

สมคัรในนาม อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

• บรษัิท 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

• บคุคล 3,900.00 273.00 - 4,173.00

พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ 400 บาท

• บรษัิท 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

• บคุคล 3,500.00 245.00 - 3,745.00

ข ัน้ตอนการส ารองทีน่ ัง่

ส ารองผา่นลกูคา้สัมพันธ ์โทรศัพท ์0 2235 6827
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง โทรสาร 0 2235 3369

หรอือเีมลท์ี ่info@brainasset.com
หรอืเว็บไซต ์www.brainasset.com

การช าระเงนิ

 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่าย บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด 
 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาสรุวงษ์  เลขทีบั่ญช ี002-2678130
การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธุรการ รอ้ยละ 10 
ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ บรษัิทฯ จะไม่
คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุ การจองมผีลเมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยและโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in เพือ่เป็นการยนืยัน

บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด (ส านักงานใหญ)่
ทีอ่ยู ่283 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพ 10500

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0105545017452


