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1. หลักการและเหตุผล 
 

ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) เป็นศาสตร์การจัดการข้อมูลทางชีววิทยาซึ่งมีอยู่เป็นปริมาณมากเพ่ือ
การประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านต่างๆ ทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวกับชีวสารสนเทศมีจุดก าเนิดในปี พ.ศ. 2533 โดย
โครงการการศึกษาจีโนมของมนุษย์ (The Human Genome Project) โดยการสนับสนุนของส านักงานสุขภาพ
แห่งชาติและกรมพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้โครงการนี้เป็นโครงการทางเทคโนโลยีทางชีวภาพที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติ โดยได้รับความร่วมมือในระดับนานาชาติเพ่ือศึกษาวิเคราะห์
ล าดับนิวคลีโอไทด์ในจีโนมของมนุษย์ และต่อมาได้เกิดการต่อยอดโครงการเพ่ือศึกษาจีโนมในสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ 
อีกหลายชนิด เช่น จีโนมข้าว จีโนมหนู จีโนมยีสต์ จีโนมของพืช Arabidopsis เป็นต้น 

ในประเด็นความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาล าดับนิวคลีโอไทด์ของสิ่งมีชีวิตนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ควบคู่กันไปด้วยจนเป็นที่มาของศาสตร์แขนงใหม่ที่ผนวกความรู้หลายด้านทั้ง
ทางชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็คือ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ทั้งนี้การศึกษาในศาสตร์นี้จะอาศัย
การน าผลการทดลองจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการ บันทึกลงในฐานข้อมูลและเมื่อต้องการออกแบบการทดลอง
ใหม่ก็น าข้อมูลดังกล่าวมาช่วยในการวิเคราะห์ ท านายสมมติฐาน หรือสร้างต้นแบบการทดลองใหม่ๆ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้การใช้ชีวสารสนเทศสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
พันธุกรรม การออกแบบโมเลกุลยา รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรเมแทบอลิก เป็นต้น 

ในปัจจุบันมีนักวิจัยน าชีวสารสนเทศมาใช้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้าน
การศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของสิ่งมีชีวิต การศึกษาฟังก์ชั่นและการแสดงออกของยีน การจัดจ าแนกและการชี้
เฉพาะสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตโดยเทียบความคล้ายคลึงจากล าดับเบส  รวมถึงการสร้างแผนภาพต้นไม้แสดง
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตขึ้นมา ทั้งนี้การเรียนรู้พ้ืนฐานและความเข้าใจในการใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศรวมทั้งจึงมี
ความส าคัญและเป็นเครื่องมือสู่ความส าเร็จในการท างานของนักวิจัยทางด้านชีววิทยาโมเลกุล  

ในการนี้ศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา จึงได้จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชีวสารเทนเทศเพ่ือการวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ขึ้น เพ่ือให้
นักวิจัยได้เรียนรู้และเข้าใจในการน าเอาองค์ความรู้ชีวสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนการวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 อธิบายหลักการการใช้ชีวสารสนเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
2.2 ใช้เครื่องมือทางชีวสารสนเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
2.3 สามารถวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต 

 

3. รูปแบบการให้บริการทางวิชาการ 
การบรรยายและการปฏิบัติการ 
 

4. ผู้เข้ารับการอบรม (กลุ่มเป้าหมาย) 
4.1 อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4.2 นิสิต นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4.3 นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวสารสนเทศเพ่ือการวิจัยด้าน systematics 
4.4 บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านการใช้ชีวสารสนเทศ 
โดยภาคบรรยายรับจ านวน 70 คน และภาคปฏิบัติการรับจ านวน 30 คน 

 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
5.1 ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5.2 ศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5.3 หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

6. วัน เวลาและสถานที่ที่จัดอบรม 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม พ.ศ. 2561 
ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (ภาคบรรยาย) 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (ภาคปฏิบัติการ) 
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวสารสนเทศเพ่ือการ

วิจัยทางด้าน systematics ส าหรับสิ่งมีชีวิต 
 

8. หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 
ผู้ร่วมประชุมที่เป็นเภสัชกรที่เข้าร่วมการประชุมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามมติของคณะกรรมการ

การศึกษาต่อเนื่อง 
 

9. การลงทะเบียน 
 ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-8454 หรือ E-mail: CE@Pharm.chula.ac.th โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ 

 การประชุมแบบบรรยาย ท่านละ 3,000 บาท 
 การประชุมแบบบรรยายและปฏิบัติการ ท่านละ 5,000 บาท 
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10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง และศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คุณอภิรดี ปัญญางาม โทร. 02-218-8454,  E-mail: ce@pharm.chula.ac.th 

 ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา 
อาจารย์ เภสัชกร ดร.ณฐพล พรพุทธพงศ์ E-mail: natapol.p@chula.ac.th 

 

11. ก าหนดการประชุม – ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 
 

12. งบประมาณ – ตามเอกสารแนบหมายเลข 2 
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เอกสารหมายเลข 1 

 
ก าหนดการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชีวสารเทนเทศเพื่อการวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
(The Use of Bioinformatics for Phylogenetic Analysis) 

ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม พ.ศ. 2561 
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

            
 

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  
(ภาคบรรยาย ณ ห้อง 302 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ) 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
08.15 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณบดี 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
09.00 – 10.00 น. Basic molecular evolution อ. ภก. ดร.ณฐพล พรพุทธพงศ์ 

ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. Introduction of bioinformatics อ. ภก. ดร.ณฐพล พรพุทธพงศ์ 

ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. Sequence alignment อ. ภก. ดร.ณฐพล พรพุทธพงศ์ 

ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.30 น. Sequence alignment software อ. ภก. ดร.ณฐพล พรพุทธพงศ์ 

ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 (ภาคบรรยาย ณ ห้อง 302 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์) 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น. Systematic biology and 

phylogeny 
อ. ดร. ประเวช อรรจวัฒนวงศ์ 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. Molecular phylogenetics tree 

using Distance method 
อ. ดร. ประเวช อรรจวัฒนวงศ์ 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. Parsimony and Parsimony 

Analysis 
อ. ดร. ประเวช อรรจวัฒนวงศ์ 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.30 น. Parametric Phylogenetics 

 Maximum Likelihood 
 Bayesian 

อ. ดร. ประเวช อรรจวัฒนวงศ์ 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 (ภาคปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1) 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน อ. ภก. ดร.ณฐพล พรพุทธพงศ์ 

ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 

09.00 – 09.30 น. Application of phylogeny 
09.30 – 10.00 น. Sources of Data 
10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 11.00 น. Sequence alignment tool 
11.00 – 12.00 น. Practice: Sequence alignment 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. Practice: Molecular phylogenetics tree 
15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30 – 16.30 น. Critical Appraisal on alignment and 

phylogenetics tree construction 
16.30 – 17.00 น. Q & A 

 


