
 

หลักสูตร Google Adwords for business 

สถานที่อบรม : ห้องอบรม ชัน้ 4 บริษัท เดอะตรีทชั เอเชยีแปซิฟิค จ ากัด ถนนเสรีไทย ( แผนที่ด้านล่าง ) 

อบรมวันที่ : เดือนสิงหาคม มีให้เลือก  2 รอบคือ  

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 – 16.30 น. 

และ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 – 16.30 น. 

ค่าอบรม : คนละ 3,900 บาท ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ท่านใดที่ต้องการใบก ากบัภาษีในรูปแบบบริษัท กรุณาตดิต่อผู้สอนโดยตรง 

เนือ้หาในหลักสูตรนี ้เหมาะส าหรับ 

 ท่านที่สนใจศึกษาการท า Google Adwords อย่างถกูวธีิ 

 ท่านที่ต้องการขายสนิค้า หรือบริการของท่านใน Google Search Engine ตัวอย่างเช่น พ่อค้า แม่ค้า ออนไลน์, แม่ค้า

ขายอาหารเสริมบนเว็บ, บริษัทก าจดัปลวก, บริษัทท ากล้องวงจรปิด, บริษัทรถเช่า, พ่อค้าขายของเล่นออนไลน์,  

 พนักงานบริษัทที่ดูแลด้าน Online Marketing ของบริษัท 

 นักเรียนนักศึกษา ที่เพิ่งเร่ิมต้นศึกษาการท าธุรกิจออนไลน์ 

 ทุกๆคนที่สนใจการท าโฆษณาใน Google Search Engine 

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับหลักสตูรนี ้

 หลักสูตรนีเ้ราจะเรียนเฉพาะการขายสินค้าและบริการ บน Google Search network เท่านัน้ ไม่ได้สอน Google 

display network 

 ผู้ที่จะสมัครเรียนหลกัสตูรนี ้ควรจะต้องมีเว็บไซต์เป็นของตวัเอง ถ้าไม่มีจริงๆ สร้าง Blog ง่ายๆ หรือ Fanpage 

facebook มาก็ได้ครับ เพราะว่าจะได้เห็นโฆษณาของตัวเองโชว์ จะได้เห็นภาพมากขึน้ 

 ผู้ที่มาเรียนจะต้องน าบตัรเครดิต หรือ บัตรเครดิตเสมือนของ Kbank มาด้วยครับ 

 ผู้ที่มาเรียนจะต้องน าคอมพวิเตอร์ Notebook มาด้วยครับ 

เนือ้หาในการอบรม หลักสตูร Google Search Network for Business เป็นหลักสูตรที่เนือ้การปฎิบตัิ และทฤษฎทีี่ส าคัญ 

ประกอบไปด้วย 



1. เร่ิมต้นสมคัรใช้งาน Google Adwords 

2. Google Adwords คืออะไร แบง่เป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 

3. ความแตกตา่งของ Google Search Network กบั Display Network 

4. เรียนรู้การท า Campaign แรก 

5. การ Setting Campaign แบบละเอียด 

6. การเลอืก Location แบบละเอียด 

7. การท า Extension ทัง้ 4 แบบ คือ Location, Call, Call out และ Site links 

8. การปักหมดุลงบน Google my business **** ส าคญั 

9. การช าระเงิน และใสค่า่ Billing Information 

10. การใช้งาน Keywords Planner เพื่อหา Keywords ของธุรกิจเราโดยเฉพาะ 

11. ศกึษา Keywords Match types ชนิดตา่งๆ Broad, Broad Modifier, Phrase, Exact, Negative 

12. การ Export Keywords จาก Keywords Planner ไปเป็น Ad group และ Campaign 

13. การลบ และเพิ่ม Keywords ใน Ad group 

14. Adwords Structure วางแผนการท า Campagin และ Ad groups 

15. ท าความเข้าใจ เร่ือง ad ranks *** ทฤษฎี ส าคญั 

16. การเขยีน Ads ที่ถกูวิธี 

17. การเพิม่ CTR ให้กบั Ads 

18. เทคนิคการเขยีน Ads ลกูเลน่ตา่งๆ 

19. ท าความเข้าใจ คา่ตา่งๆ ใน ทกุๆ Columns 

20. ศกึษาการใช้งาน Ad preview and diagnosis 

21. อื่นๆ……… 

22. ถามค าถาม  

ทัง้หมดนีส้อนโดย Google Adwords Certificate and Google Partner และผา่นการสอบของ Microsoft Bing Ads ด้วยครับ 



 

 

เรียนที่ ห้องอบรม บริษัท เดอะตรีทชั เอเชียแปซิฟิค จ ากดั ชัน้ 4 



 

ผู้บรรยาย :   

สมภพ ไกรกาบแก้ว 

Adwords Certified 

Adwords Specialist 

Adwords Partner 

จบการศึกษา  วิศวกรรมศาสตร์โยธา พระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี 

CIS ( Computer Information System ) ABAC ปริญญาโท 

กรรมการผู้จัดการ บจก. เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค www.treetouch.com  

กรรมการผู้จัดการ บจก. ไกรกาบแก้วกรุ๊ป 

Tel : 081-6403638 

http://www.treetouch.com/


Line ID : @googleadwords 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

http://www.treetouch.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538678862  

https://www.facebook.com/thaionlinemarketing  

http://adwordsmadeeasy.net/  
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