
 

 

 

ก าหนดการ  
การวิเคราะห์ข้อมูลขยายผลกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด (Drags Criminal Network Analysis)  

และภาคการขยายผลกลุ่มเครือข่าย ด้วย โปรแกรม I2 Analyst's Notebook I2 
วันที่ 1  / เวลา หัวข้อการอบรม 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม 

08.30 -10.30 น. 

 

หน่วยที่  1 แนะน า  โปรแกรม   i2 Analyst's Notebook 
1.1 รูปแบบโปรแกรม i2 Analyst's Notebook 
1.2  การติดตั้งโปรแกรม 
1.3  ส่วนประกอบของโปรแกรม i2 Analyst's Notebook 
1.4  การสร้างแผ่นงาน  (Sheet)   
1.5  แนะน าแถบเครื่องมือ ( Toolbars) 

หน่วยที่ 2  การสร้างความสัมพันธ์ของโปรแกรม   i2 Analyst's Notebook 
2.1  การสร้างความสัมพันธ์ของโปรแกรม    
2.2  รูปแบบ ความสัมพันธ์  
2.3 การก าหนดคุณสมบัติของ สิ่งต่างๆ  แผนภาพ (Chart) 
2.4 การสร้างผังความสัมพันธ์ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
2.5 การเพ่ิมรูปภาพและไฟล์ ประกอบลงในแผนภาพ 

10.30-10.45 น. พัก ( ช่วงที่ 1 ) 

10.45-12.00 น. หน่วยที่ 3  รูปแบบการสร้างแผนผังเครือข่าย I2  
          3.1 แผนผังองค์การ  ( Organization/Hierarchy  Chart  ) 
          3.2 แผนผังรายงานเหตุการณ์ (Event Chart) 
          3.3 แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่าย  (Network Chart) 
          3.4 แผนผังพ้ืนที่   (Map Chart) 
          3.5 แผนผังแบบผสม   (Mixed Chart) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 



 

 

 

13.00-14.30 น. หน่วยที่ 4  การเชื่อมโยงเหตุการณ์ด้วย Timeline Chart  
          4.1 เครื่องมือ Timeline Chart 

4.2 การสร้างความสัมพันธ์ บน Timeline 
4.3  การใช้  Timeline แสดงเป็นผังอธิบายเส้นทางการเงิน 
4.4  การใช้  Timeline แสดงเป็นผังอธิบายการใช้งานโทรศัพท์ 
4.5  การใช้  Event Frame ร่วมกับ Timeline   

14.30-14.45 น. พัก ( ช่วงที่ 2 ) 

14.45-16.30 น. แบบฝึกปฏิบัติ  การเชื่อมโยงเหตุการณ์ด้วย Timeline Chart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันที่ 2  / เวลา หัวข้อการอบรม 

08.30-10.30 น. 

 

 หน่วยที่ 5  การน าเข้าข้อมูล จากแหล่งข้อมูลภายนอก (Data Import)  
5.1 รูปแบบไฟล์แหล่งข้อมูลภายนอก 
5.2  การน าเข้าข้อมูล จาก ไฟล์แหล่งข้อมูล Chipboard  ( Import from Chipboard ) 

 แบบฝึกปฏิบัติ  การน าเข้าข้อมูล จากแหล่งข้อมูลภายนอก 
 

10.30-10.45 น. พัก ( ช่วงที่ 1 ) 

10.45-12.00 น.  5.3  การน าเข้าข้อมูล จาก ไฟล์แหล่งข้อมูล Excel Spreadsheet  ( Import from 
Excel Spreadsheet ) 
5.4   การน าเข้าข้อมูล จาก ไฟล์แหล่งข้อมูล File แหล่งข้อมูลภายนอก   
( Import from File) 

 แบบฝึกปฏิบัติ  การน าเข้าข้อมูล จากแหล่งข้อมูลภายนอก 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.    หน่วยที่ 6   แม่แบบ   (Layout Chart)   และการส่งออก Export ผังเครือข่าย 
6.1 แม่แบบแผนการน าเสนอ  (Layout Chart)    
6.2 การส่งออกข้อมูล ผังเครือข่าย (Export) 
6.3 การ Print  ข้อมูล ผังเครือข่าย ออกเครื่องพิมพ์ (Printer)  

 แบบฝึกปฏิบัติ  การส่งออก Export ผังเครือข่าย 

14.30-14.45 น. พัก ( ช่วงที่ 2 ) 

14.45-16.30 น.  หน่วยที่ 7 การใช้เครื่องมือ วิเคราะห์ (Analysis) และ คัดกรอง (Filters ) ข้อมูล 
7.1  การใช้งาน กลุ่มการแสดงรายการ( List )ข้อมูล 
7.2  การใช้งาน กลุ่มการค้นหา ( Search )ข้อมูล 

              7.3. การใช้งาน กลุ่มการคัดกรอง ( Filters )ข้อมูล 

 แบบฝึกปฏิบัติ  การใช้เครื่องมือ วิเคราะห์ (Analysis) และ คัดกรอง (Filters ) ข้อมูล 
16.30-17.00  มอบใบประกาศนียบัตรปิดการอบรม 

 
 


