
 

 

 

 

โครงการบริการวิชาการ 
การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

และการวิเคราะห์ข้อมูลขยายผลเครือข่ายกลุ่มบุคคลด้วยโปรแกรม I2 Analyst's Notebook 
(Cyber Crime Technology Special Tool & Drags Criminal Network Analysis 

With I2 Analyst's Notebook) 
*************************************************************** 

 
1. ที่มาหลักการ 

  นโยบายส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มุ่งเน้น  เรื่อง การพัฒนาการกระบวนการท างานให้มีความ
ทันสมัยถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   ในยุคแห่งสังคมที่ใช้ระบบการสื่อสารผ่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีบทบาท
ส าคัญสูงสุดในการปฏิบัติงานปัจจุบัน  รูปแบบกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์
เทคโนโลยี (Cyber Crime Technology ) ผ่านทางสังคมออนไลน์ (Social Network)  ถูกใช้เป็นเครื่องมือใน
การก่ออาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อประชาชนและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  จ าเป็นต้องมีทักษะความรู้เท่าทันและด าเนินการ
ในการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์ ได้อย่างทันท่วงที   
และสามารถใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ทันสมัย  ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม
เครือข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม  มีการสื่อสารผ่านเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค สามารถน าเครื่องมือ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง    

 
โครงการบริการวิชาการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลขยายผลเครือข่ายกลุ่มบุคคลด้วยโปรแกรม I2 
Analyst's Notebook  มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพด้านการสืบสวน และการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่   สามารถใช้เครื่องมือในการ สืบสวน เข้าถึงข้อมูล ระบบโทรศัพท์ 
(Smartphone)  , การใช้งานเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค  ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลบนเครือข่าย
โซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลในกลุ่มเครือข่ ายยาเสพติด ด้วยโปรแกรม I2 (Analyst's 
Notebook)  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 
 

 



 

 

 

2.รายละเอียดหลักสูตร 

 การวิเคราะห์ข้อมูลขยายผลกลุ่มเครือข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและภาคการขยาย

ผลกลุ่มเครือข่าย ด้วย โปรแกรม I2 Analyst's Notebook I2  (Drags Criminal Network Analysis 

With I2 Analyst's Notebook) 

ระยะเวลาการอบรม   2 วัน วันละ 7 ชม. รวม 14 ชม. 

      มุ่งเน้นการใช้งาน  โปรแกรม i2 Analyst's Notebook ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลอาชญากรรมออกมาในรูปแบบ แผนภูมิหรือแผนภาพ (Chart  แสดงความสัมพันธ์ 

(Link Chart) แผนภูมิแสดงการไหล(Flow Chart) ท าให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และใช้ประกอบการอธิบาย

รูปแบบคดีที่ เกิดได้ เป็นอย่างดี  โปรแกรม i2 Analyst's Notebook เป็นโปรกแกรมที่แสดงให้ เห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวบุคคลกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง ได้แต่ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร ข้อมูลการเงิน ข้อมูล

การติดต่อตามช่องทางต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ขยายผลกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด ได้จาก

แผนภาพความสัมพันธ์ได้ทันที สามารถประยุกต์ใช้กับงานราชการ ทั้ งด้านงานสืบสวนป้องกันปราบปราม

อาชญากรรมทุกรูปแบบ โปรแกรมที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวบุคคลกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

• การวิเคราะห์ เชื่อมโยง  กลุ่มข้อมูลคงที่ (Static Data)   ได้แก่ ข้อมูล พ้ืนฐานบุคคล , ทะเบียน

ประวัติบุคคล ,  ข้อมูลยานพาหนะเป็นต้น 

• การวิเคราะห์ เชื่อมโยง กลุ่มข้อมูลเคลื่อนไหว (Dynamic Data)   ได้แก่ การใช้งานโทรศัพท์  ,

รายการการเดินบัญชีธนาคาร   เป็นต้น 

• การวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล  ด้วยเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เช่น  เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social 

Network) , แผนที่  (GIS  MAP) เป็นต้น 

  โดยผู้ใช้งานโปรแกรม   i2 Analyst's Notebook  สามารถวิเคราะห์ได้จากแผนภาพความสัมพันธ์

ได้ทันที น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ทุกรูปแบบ 

 

 
 



 

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1.   สามารถใช้โปรแกรม   i2 Analyst's Notebook   ทั้งข้ันพื้นฐานและการน าเข้าข้อมูลด้วย excel 

โดยการใช้ Case  ตัวอย่างและแหล่งข้อมูลจาก  CDR โทรศัพท์  การเดินบัญชีมาสร้างรูปแบบ
แผนผัง เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  

2. สามารถการสร้างแผนผังต่างๆ ได้แก่ แผนผังองค์การ  ( Organization/Hierarchy  Chart  )
แผนผังรายงานเหตุการณ์ (Event Chart)แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่าย  (Network Chart) 
แผนผังพ้ืนที่   (Map Chart)  แผนผังแบบผสม   (Mixed Chart) 

3. สามารถใช้  Timeline แสดงเป็นผังอธิบายเส้นทางการเงิน  การใช้  Timeline แสดงเป็นผัง
อธิบายการใช้งานโทรศัพท์  เพ่ือขยายผลกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดได ้

4. การวิเคราะห์(Case Study) การเชื่อมโยงทางโทรศัพท ์
5. การวิเคราะห์(Case Study) การเชื่อมโยงทางการเงิน 
6. การวิเคราะห์(Case Study) การเชื่อมโยงบุคคลทางเฟสบุ๊ก  

 

3. กลุม่เป้าหมาย /  ระยะเวลาด าเนินการ      

  เป้าหมาย     เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันป้องกันปราบปรามอาชญากรรม   
 จ านวน   40 คน 

ระยะเวลา        หลักสูตรละ 2 วัน รวมทั้งสิ้น  6 วัน  โดยใช้เวลาอบรม วันละ  7  ชั่วโมง      
                    (ชว่งเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.  / ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.30) 

4. ทีมวทิยากร   
             วิทยากร         อาจารย์ พงค์ศักดิ์ นาคเป้า  (อาจารย์พิเศษ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    ผู้เชี่ยวชาญการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
   ผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 1 ท่าน 
 

5. ค่าลงทะเบียน 
      -     ค่าอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 3,900.-บาท  
      -      วิธีการช าระค่าลงทะเบียนอบรมโดยโอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามแยกส าโรง ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (บริการวิชาการ TSU-MDC ส าหรับรับเงินรายได้โครงการบริการวิชาการฝึกอบรม) 
เลขที่บัญชี 691-2-46201-9 เมื่อโอนค่าสมัครแล้วให้เขียนชื่อผู้อบรมในใบสลิปแจ้งกลับมาที่ Line เจ้าหน้าที่
เพ่ือตรวจสอบ  
     -      ผู้เข้าอบรมสามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ได้ตามลิ้งค์และ QR code นี้  

   https://forms.gle/28jPi7vpeTPEGLP66 

https://forms.gle/28jPi7vpeTPEGLP66


 

 

 

              
-   สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

   นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทร.0855015995           นายธิติพงษ์  เผ่าฟู โทร.0863608899 
            

       

 
- ไลน์กลุ่มผู้สมัครอบรมเพ่ือรับข้อมูลข่าวสาร               - ที่อยู่วิทยาลัยฯ / แผนที่ 

  
 
 
 

ทั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากงบประมาณ
ของหน่วยงานต้นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
7. วัน เวลา /สถานที่จัดโครงการ 
 วันที่  5 -6 กันยายน 2562  ณ  วิทยาลั ยการจัดการเพ่ื อการพัฒ นา มหาวิทยาลัยทั กษิณ                  
อาคาร ซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ  

การรับรองผลการฝึกอบรม 
ต้องมีเวลาในการฝึกอบรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่ฝึกอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับเกียรติบัตร 

 
8. แจกฟรี เอกสารหนังสือการท างานเชิงวิเคราะห์ และหนังสือการท างานเชิงสังเคราะห์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


