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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ชีวสารสนเทศกับการวิเคราะห์ทางด้านพันธุศาสตร์ประชากร 

วันท่ี 30 – 31 ตุลาคม 2556 
ณ  ห้องประชุม 127 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 
 

 
 
 
จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
 
หลักการและเหตุผล 
  

งานวิจัยชีวสถิติและสารสนเทศ มุ่งเน้นการศึกษาและวิจัยในการพัฒนาระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์  (อัลกอริธึม) เพ่ือ
ตอบโจทย์วิจัยทางด้านชีววิทยาในระดับจีโนม เช่น งานวิจัยทางด้านระบาดวิทยาพันธุศาสตร์ (genetic epidemiology) และ
งานวิจัยด้านพันธุศาสตร์ประชากร (population genetics) เป็นต้น โดยอาศัยสนิป(SNP : Single Nucleotide 
Polymorphisms) หรือความแปรผันทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตซ่ึงถูกนํามาใช้เพ่ือวิเคราะห์หาโครงสร้างของประชากรในเชิง
พันธุศาสตร์กันอย่างแพร่หลาย โดยอาศัยหลักการในการแบ่งกลุ่มประชากรจากสารพันธุกรรมของแต่ละบุคคล ท้ังน้ี
ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ ไบโอเทค จึงได้พัฒนาโปรแกรม ipPCA (Iterative Pruning Principal Component 
Analysis) ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มประชากรโดยอาศัยข้อมูลสนิปของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางห้องปฏิบัติการฯ มี
ความมุ่งหวังท่ีจะเผยแพร่องค์ความรู้เหล่าน้ีให้แพร่หลายมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเผยแพรค่วามรู้งานวิจยัทางด้านชีวสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นในด้านพันธุศาสตร์ประชากร (population 
genetics)  

2. เพ่ือฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนโดยห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ 
 
เนื้อหาการอบรม 

- พ้ืนฐานความรู้และความสําคัญเก่ียวกับพันธุศาสตร์ประชากร 
- พ้ืนฐานความรู้การใช้งานภาษา R 
- ปฏิบัติการการใช้ tools ต่างๆ สําหรับการวิเคราะห์ เช่น  

- ipPCA 
- ADMIXTURE 
- PLINK  

 
วิทยากร 

ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา  และผู้ช่วยวิจัย 
ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 

กลุ่มเป้าหมาย 
อาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานท้ัง

ภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีมีความรู้พ้ืนฐานระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวเคมี สัตวศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
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ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  30 คน  
 

ค่าลงทะเบียนค่าลงทะเบียน      
� บุคคลท่ัวไป / นักศึกษา 2,000 บาท 

(ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม อาหารกลางวันและอาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม)  
  
ปิปิดรับสมัครดรับสมัคร  วันอังคารท่ี 15 ตุลาคม 2556  
  
ประกาศนียบัตรประกาศนียบัตร  ต้องเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  
  
หมายเหตุหมายเหตุ  ผู้เข้าอบรมต้องนําคอมพิวเตอร์ส่วนตัวท่ีใช้ระบบ LINUX หรือ MAC OS  
   มาใช้ในการฝึกอบรม 
 

ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

� โรงแรมที่พัก รายนามที่พักบริเวณใกล้เคียงอุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย  
� บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (ภายในอุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย)  
 โทร. 0 2529 7100   Website: http://www.nstda.or.th/ssh    
� สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา   
 โทร. 0 2564 5000 – 3 โทรสาร 0 2564 4888  E-mail: prasia.tu@gmail.com 
 Website: http://www.asia.tu.ac.th/ieas/ieas_buiding.htm    
� ห้องพักชั่วคราว (อาคาร D1) สํานักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 โทร. 0 2151 4000, 08 6395 1325 
 Website: http://tpm.tu.ac.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539160891   

� การเดินทาง การเดินทางไปยงัอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย/มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
� รถโดยสาร ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ สาย 29, 39, 510 และ 520 
� รถตู้ ขสมก. สาย ต.118 สถานรีถไฟฟ้า (BTS) หมอชิต – อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
� รถตู้ สาย ต.85 อนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

  

ติดต่อติดต่อ//สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่      
หน่วยฝึกอบรม  ศูนย์พันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาต ิ  
113 อุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธนิ ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120   
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382   โทรสาร 0 2564 6574     
E-mail: TrainingUnit@biotec.or.th 
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(ร่าง) กําหนดการ 
 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2556 
09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน 
09.30 – 10.45น. บรรยาย เร่ือง ความสําคัญ ประโชยน ์ และหลกัการของ Population Clustering (ipPCA) 
10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00 - 12.00 น. 
บรรยาย เร่ือง หลักการของ Population Profiling (ADMIXTURE) และ Genome-wide  
Association Studies (PLINK) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. 
บรรยาย/ปฏิบัติการ เร่ือง พ้ืนฐานการใช้งานภาษา R, การติดต้ังภาษา R และ Libraries และ 
การใช้คําสั่งพ้ืนฐานเบ้ืองต้น  

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. บรรยาย/ปฏิบัติการ เร่ือง การคํานวณด้านเมตริก และ การแสดงผลด้วยกราฟ 
 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 

09.00 – 10.30 น. 
ปฏิบัติการ การติดต้ัง ipPCA, ADMIXTURE และ PLINK รวมท้ังการเตรียม Input File สําหรับ 
ipPCA ด้วย Open Office 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. ปฏิบัติการ การใช้งาน ipPCA และการแปลผล 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. ปฏิบัติการ การใช้งาน ADMIXTURE และการเแปลผล 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. ปฏิบัติการ การใช้งาน PLINK และการแปลผล 
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แผนที่การเดินทางมายังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

การเดนิทางมาอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 
เดนิทางมาได ้2 เสน้ทาง คอื ถนนพหลโยธนิ หรอื  
ถนนพหลโยธนิ-คลองหลวง โดยใชป้ระตทูางเขา้-ออก  
ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศนูนยรั์งสติ แลว้
เดนิทางตามลกูศรที)ปรากฎในแผนที) 
 
Driving instruction to Thailand Science Park 
Thailand Science Park is located adjacent to  
Thammasat University, Rangsit Campus.  
Please use the Entrance of Thammasat 
University on Phahon Yothin Road or Phahon 
Yothin – Khlong Luang Road and follow the 
direction on this map. 

อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 
Thailand Science Park 
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แผนที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
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