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สถานท่ี

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 7 ช้ัน 4 คลิกดูแผนท่ี

หลักสูตรน้ีเหมาะสําหรับ

บุคคล หนวยงาน หรือธุรกิจที่ตองการเรียนรูหลักการ วิธีการบริหารจัดการ และการใชงาน Google Analytics 

บุคคล หนวยงาน หรือธุรกิจที่ตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชและเทคนิคตางๆ เกี่ยวกับ Google Analytics  

บุคคล หนวยงาน หรือธุรกิจที่ใชบริการ Digital Agency ในการทําการตลาดออนไลน เพื่อใหสามารถวัดผลการทํางานของเอเจนซี่

ไดดียิ่งขึน้ 

ส่ิงท่ีผูเขารวมอบรมจะไดรับ

ความรูและทักษะในการใชงาน Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะหผลลัพธจากการทําการตลาดออนไลนที่จําเป็น

ตองรู

เขารวมในกลุมลับ Facebook เฉพาะนักเรียนที่เคยเรียนมาแลว

เรียนซํ้าได 1 ครั้ง (ชําระเฉพาะคาอาหารกลางวันและเบรค)

แจกฟรี eBook เกี่ยวกับ SEO, Facebook, Instagram, Digital PR และ Digital Marketing มากกวา 20 เลม

https://www.teamdigital.co/instructors/12/%E0%B8%AD.%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0-(%E0%B8%AD.%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A2)/
https://www.teamdigital.co/contact-us/


ส่ิงท่ีผูเขารวมอบรมตองเตรียม

บัญชี Google Account (Gmail) และบัญชี Facebook สวนตัว โดยจดชื่อผูใชและรหัสผานมาดวย

เน้ือหาหลักสูตรอบรม (Outline)

Day 1 :  การติดต้ัง ต้ังคา GA4 และการใชงาน Google Tag Manager

เวลา 9:00-16:30 น.

1. ภาพรวม ผูดูแล และการติดตั้ง Google Analytics (GA4)

2. การติดตาม เหตุการณ, Conversion, Purchases

3. การตั้งคาอื่นๆ

โครงสรางบัญชี Google Analytics

การสรางบัญชี GA4

การติดต้ัง GA4 โดยใช Google Tag Manager (GTM)

การเขาถึงบัญชีสาธิต (GA4 demo property)

ภาพรวมการใชงานสวนติดตอผูใช (GA4 interface)

ภาพรวมการต้ังคาในสวนผูดูแลระบบ (admin setting)

การใชงาน Debug view เพ่ือตรวจสอบเหตุการณ (Event)

การติดตามเหตุการณ (Event tracking) ดวย Google Tag Manager (GTM)

พารามิเตอรของเหตุการณและมิติขอมูลท่ีกําหนดเอง
การติดตาม Conversion

Conversion rate

การติดตามการซ้ือ (Purchases/Ecommerce tracking)

มิติขอมูลท่ีกําหนดเอง (Custom dimension)

การติดตาม User-ID

เมตริกท่ีกําหนดเอง (Custom metrics)

กลุมเปาหมาย (Audiences)

การเช่ือมตอ Google Ads และการเปิดใชงาน Google Signal

การเช่ือมตอ Google Search Console



Day 2 : รายงานตางๆ ของ GA4 และการดูขอมูลเชิงลึก

เวลา 9:00-16:30 น.

4. รายงานมาตรฐาน

5. รายงานท่ีกําหนดเอง

6. Marketing Campaign

7. การหาขอมูลเชิงลึกจากรายงาน GA4

สวนติดตอผูใช (Interface) ของรายงานมาตรฐาน
Life cycle reports

Acquisition

Engagement

Monetization

Retention

User reports

Demographics

Tech

การปรับแตงรายงานมาตรฐาน

Explorations

Free form exploration

Funnel exploration

Path exploration

Medium, source, campaign, content, term

UTM parameters

URL builder

Default channel group

Top products, locations, tra�c sources, etc.

Tra�c sources and marketing campaigns, Google Ads examples.

Insights from site search

Automates insights



คาใชจายในการฝึกอบรม

6,900 บาท/ 1 ทาน (รวม VAT แลว) 

11,500 บาท/ 2 ทาน (รวม VAT แลว) 
13,800 บาท/ 3 ทาน (รวม VAT แลว)

รับชําระผานบัญชีธนาคาร และบัตรเครดิต (สงลิงคใหชําระ ตามความตองการ)

คาอบรม สัมมนา สามารถนําไปลดหยอนภาษีได 2 เทา (กรณีนิติบุคคล) 

หักภาษี ณ ท่ีจายได (กรณีนิติบุคคล)

มีเคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมอินเทอรเน็ตใหใช 1 คนตอ 1 เคร่ือง
เอกสารประกอบการอบรม
อาหารกลางวัน 2 ม้ือ และอาหารวาง 4 เบรค (2 วัน)

ท่ีจอดรถฟรี

ติดตอสอบถาม

Email : info@teamdigital.co

Tel : 02-077-1784

LINE ID: @teamdigital

mailto:info@teamdigital.co
tel:02-077-1784
https://lin.ee/DSA6CZK

