
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Genome Engineering using CRISPR/Cas9 system” 

ระหวางวันที่ 8 –11 มกราคม 2562 

ณ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

 

1. หลักการและเหตผุล 

การพัฒนาเทคโนโลยีการปรับแตงจีโนมไดมีความกาวหนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยี 

“คริสเปอร-แคสไนน (CRISPR-Cas9)” ดังจะเห็นไดจากจํานวนผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ และสิทธิบัตร      

ที่เพิ่มข้ึนจํานวนมากในชวง 6 ปที่ผานมา เนื่องจากเทคโนโลยีนี้สามารถทําไดงายไมยุงยาก และใหประสิทธิภาพสูง  

จึงไดมีการนําเทคโนโลยีคริสเปอร-แคสไนนมาประยุกตใชในงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร

อยางกวางขวาง ตั้งแตการหยุดยั้งการทํางานของยีน (gene knock out) หรือดัดแปลงยีนในเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

เพื่อศึกษาหนาที่ของยีนตาง ๆ ในเซลล การปรับปรุงพันธุพืช การกําจัดมะเร็ง การฆาเชื้อดื้อยา การทําลายเชื้อเอดส   

ที่แทรกอยูในเซลล วิศวกรรมจุลินทรีย การรักษาโรคพันธุกรรม การพัฒนาปศุสัตว ไปจนถึงการทําไบโอเซนเซอร  

เปนตน ซึ่งเทคโนโลยีคริสเปอร-แคสไนนนี้  ทําใหงานวิจัยระดับโมเลกุล หรือระดับยีน มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว 

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ

นักวิจัยและผูที่มีความสนใจในเทคโนโลยีการปรับแตงจีโนม จึงกําหนดจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Genome 

Engineering using CRISPR/Cas9 system” เพื่อเผยแพรความรู เทคนิคพื้นฐาน และการประยุกตใชเทคโนโลยี

ปรับแตงจีโนม คริสเปอร-แคสไนน ใหแกนักวิจัยและผูที่สนใจ โดยแบงเปนภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติการ       

ทั้งนี้ผูเขารวมอบรมจะไดเขาใจหลักการทฤษฎีพื้นฐาน การประยุกตใชเทคโนโลยีคริสเปอร-คาสไนน เพื่อใชในการ

ปรับแตงจีโนม รายละเอียดข้ันตอนในการปรับแตงจีโนมแบบ knock in และ knock out ในเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวย

นม ตั้งแตการออกแบบคริสเปอรอารเอ็นเอใหจับจําเพาะกับดีเอ็นเปาหมายดวยตนเอง โดยใชซอฟตแวรในการ

ออกแบบ การทดสอบการตัดขาดดีเอ็นเปาหมายของคริสเปอรอารเอ็นดวย reporter plasmid  การออกแบบ        

ดีเอ็นเอตนแบบ วิธีการขนสงระบบคริสเปอร-แคสไนนเขาสูเซลล รวมไปถึงวิธีการตรวจสอบเซลลที่ผานการปรับแตง

จีโนมดวยวิธกีาร T7 endonuclease I assay และดิจิตอลพีซีอาร (digital PCR) อันจะเปนประโยชนแกผูเขารับการ

ฝกอบรมในการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริงตอไป การอบรมดังกลาวดําเนินการตามประกาศ   

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองหลักเกณฑและวิธีดําเนินการการจัดประชุมทางวิชาการ  

พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของผูเขาอบรมใหเขาใจถึงความรูพื้นฐาน เทคนิค และการ

 ประยุกตใชเทคโนโลยีคริสเปอร-คาสไนน  



2.2 เพื่อเพิ่มประสบการณการใชเทคโนโลยีคริสเปอร-คาสไนนในการทําวิจัย จากกรณีศึกษาที่จะแสดง

 ทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ 

2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณการทําวิจัยโดยใชเทคโนโลยีคริสเปอร-คาสไนน ระหวาง

 วิทยากรและระหวางผูเขารวมอบรมดวยกัน 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลิสา  ทับสุวรรณ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นริศร กิติยานันท  

ดร.ถาวรีย  ถิละเวช 

อาจารย ดร.นที  เจียรวิริยะไพศาล  

4. เวลาและสถานที่ 

ระหวางวันที่  8 – 11 มกราคม 2562 ณ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล         

ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

5. แนวทางการอบรม 

ฟงบรรยายหลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวของจากคณะวิทยากรผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญ และ

ผูเขารวมอบรมตองฝกปฏิบัติการจริงภายใตการดูแลชองคณะวิทยากร 

6. ผูเขารับการอบรม 

อาจารย นักศึกษา นักวิจัยทางชีววิทยาศาสตร หรือสาขาที่เก่ียวของ หรือผูสนใจทั่วไป 

7. จํานวนเปดรับเขาการอบรม 

ภาคบรรยายจํานวน 52 ราย   

ภาคบรรยายและปฏิบัติการจํานวน 48 ราย 

8. คาลงทะเบียน 

- ภาคบรรยาย (วันที่ 8 มกราคม 2562) รายละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองรอยบาท) 

(อาหารวาง 2 มื้อ และอาหารกลางวันเปนอาหารกลอง 1 มื้อ) 

- ภาคบรรยายและปฏิบัติการ (วันที่ 8–11 มกราคม 2562) รายละ 8,500 บาท (แปดพันหารอยบาท) 

(อาหารวาง 5 มื้อ และอาหารกลางวันเปนอาหารกลอง 1 มื้อ และ บุฟเฟต 3 มื้อ) 

9. รายชื่อวิทยากร 

วิทยากรภายใน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลิสา  ทับสุวรรณ 

อาจารย ดร.นที  เจียรวิริยะไพศาล 

ดร.ถาวรีย  ถิรเวช 

วิทยากรภายนอก 



ดร.นวพล  ขันแกว 

ดร.บรรพต  ศิริเดชาลิดก 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1  ผูเขารับการอบรมไดรับความรู ความเขาใจพื้นฐาน และการประยุกตใชเทคโนโลยีปรับแตงจีโนม 

        ในงานดานวิทยาศาสตร รวมทั้งข้ันตอนในการปรับแตงจีโนมในเซลล 

10.2  ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติจริงไปประยุกตใชใน 

  งานวิจัยของตนเองได 

10.3  เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็น ประสบการณตาง ๆ ระหวางผูเขารับการอบรม วิทยากร 

        และสามารถนําไปใชประโยชนตอการบริการ งานวิจัย การศึกษา รวมทั้งเกิดเครือขายความ 

รวมมือระหวางผูเขารับการอบรม 

  

11. ติดตอ/สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดที่ 

นางสาวชนิกานต  บุญชวย โทรศัพท 09 9245 1698  หรือ 02-4419903-6 ตอ 1205 และ 1242

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

12. ขั้นตอนการสมัครเขาอบรม 

12.1  ผูที่สนใจสามารถ สมัครออนไลนไดที่  Website : www.mb.mahidol.ac.th  

12.2  เจาหนาที่จะแจงผลการสมัครใหทานทราบดวย e-mail  

12.3  เมื่อทานไดรับการยืนยันสิทธิเขารวมอบรม ใหผูสมัครโอนเงินคาลงทะเบียนตามบัญชีที่แจงไว 

   วิธีการจายเงินคาลงทะเบียน   

12.3.1 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณชิย สาขาศิริราช 

ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล”  

              เลขที่บัญชี 016-2-10322-3 หรือ 

12.3.2 บัญชีกระแสรายวนั ธนาคารไทยพาณชิย สาขาศิริราช 

   ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล”  

              เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 หรือ 

12.4  สําเนาเอกสารการโอนเงิน หรือ scan หรือถายรูปเอกสารการโอนเงินสงมาที่  

  นางสาวรตินันทร จีนสมุทร 02-4419903-6 ตอ 1242 โทรสาร 02-4419906  

   หรือ  e-mail address : ratinan.jee@mahidol.ac.th 

12.5  เจาหนาที่สง e-mail ตอบรับเขารวมประชุม กรุณาปฏิบตัิตามข้ันตอนทีไ่ดแจงไว  

“การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณตอเม่ือไดโอนเงินคาลงทะเบยีนและสงเอกสาร pay-in-slip” 

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที ่19 ธันวาคม 2561 

 



การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Genome Engineering using CRISPR/Cas 9 system” 

ระหวางวันที่ 8–11 มกราคม 2562 

 ณ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

วันที่ 8 มกราคม 2562 ภาคบรรยาย 

08.15 – 09.00 

09.00 – 09.15 

09.15 – 10.15 

 

10.15 – 11.15 

 

 

11.15 – 12.00 

 

12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 

 

14.00 – 15.00 

 

15.00 – 15.30 

15.30 – 16.30 

ลงทะเบียน 

พิธีเปดการอบรม โดยผูอํานวยการสถาบนัชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

Introduction to CRISPR/Cas system  

โดย ดร.นวพล  ขันแกว 

CRISPR/Cas applications 

โดย ดร.บรรพต  ศิริเดชาดิลก 

นักวิจัย ศูนยพนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาต ิ

Overview: Genome editing using CRISPR/Cas9  

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลิสา  ทับสุวรรณ  

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

Genome editing detection methods  

โดย อาจารย ดร.นท ี เจียระวริิยะไพศาล 

Genome editing screening using digital PCR (BIORAD) 

โดย วิทยากรจาก บริษัท ไบโอราด 

พักรับประทานอาหารวาง 

ภาคปฏิบัติ 1: Guide RNA design using computational software 

โดย อาจารย ดร.นท ี เจียระวริิยะไพศาล และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลิสา  ทบัสุวรรณ 

วันที่ 9 มกราคม  2562 ภาคปฏิบัติ 2  Preparation of CRISPR/Cas9 expression construct  

and functional validation of sgRNAs 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลิสา  ทับสุวรรณ  

กลุมที่ 1 กลุมท่ี 2 

09.00 – 11.00 

 

11.00 – 12.00 

 

12.00 –13.00 

 

13.00 –15.00 

 

Cloning sgRNA into the Cas9 

expression vector (1)   

Cloning sgRNA into the Cas9 

expression vector (2)       

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

Functional validation of sgRNAs: 

HEK 293T cell culture and 

transfection  

Functional validation of sgRNAs: HEK 

293T cell culture and transfection  

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

Cloning sgRNA into the Cas9 expression 

vector (1)   

Cloning sgRNA into the Cas9 expression 

vector (2)   

15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารวาง 

15.15 – 16.30 transformation and plating bacteria  



 

 

 

วันที่ 10 มกราคม  2562 ภาคปฏิบัติ 3 และ 4 Genome editing (gene knock-in and knock out) 

screening using T7 endonuclease I assay and digital PCR 

โดย อาจารย ดร.นที  เจียรวิริยะไพศาล 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 

09.00 – 12.00 PCR product re-annealing  

and digestion with T7  

endonuclease I 

Gene knock in screening using  

digital PCR  

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 Gel electrophoresis Question and answers 

14.00 – 14.15 พักรับประทานอาหารวาง 

14.15 – 15.30 Result interpretation and  

discussion 

Result interpretation and  

discussion 

15.30 – 16.30 Bacterial colony inspection  

Result interpretation and discussion 

วันที่ 11 มกราคม  2562 ภาคปฏิบัติ 3 และ 4 Genome editing (gene knock-in and knock out) 

screening using T7 endonuclease I assay and digital PCR 

โดย อาจารย ดร.นที  เจียรวิริยะไพศาล 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 

09.00 – 12.00 Gene knock in screening using  

digital PCR 

PCR product re-annealing  

and digestion with T7  

endonuclease I 

(Guide RNA functional analysis) 

during 1 hour incubation:  

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 Guide RNA functional analysis Gel electrophoresis  

14.00 – 14.15 พักรับประทานอาหารวาง 

14.15 – 15.30 Result interpretation and  

discussion 

Result interpretation and  

discussion 

15.30 – 16.30 Guide RNA functional analysis:  

Result interpretation, and 

discussion 

Guide RNA functional analysis: 

Result interpretation, and discussion 

16.30 – 17.00 Closing 



รายละเอียดภาคปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการ 1: Guide RNA design using computational software  

(โดย อาจารย ดร.นที  เจียรวิริยะไพศาล และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลิสา  ทับสวุรรณ) 

ผูเขารวมอบรมจะไดเรียนรูและทดลองปฏิบัติ ดังนี้ การออกแบบ guide RNA (gRNA) ดวยตนเอง และซอฟตแวร

คอมพิวเตอร (ผูเขารวมอบรมนําคอมพิวเตอร Notebook มาใชประกอบการเรียนรู) 

 

ปฏิบัติการ 2: Guide RNA and Cas9 expression plasmid construction and their functional validation  

(โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลิสา ทบัสุวรรณ) 

ผูเขารวมอบรมจะไดเรียนรูและทดลองปฏิบัติ ดังนี้ การสรางพลาสมิดมีการแสดงออกของโปรตีนคาสไนน และไกด

อารเอ็นเอ การขนสงโปรตีนคาสไนนและไกดอารเอ็นเอเขาสูเซลลเปาหมายดวยวิธีการตาง ๆ เชน การใชกระแสไฟฟา 

และสารเคมี รวมทั้งทดสอบคุณสมบัติในการตัดขาดดีเอ็นเอเปาหมายของเทคโนโลยีคริสเปอร-คาสไนนดวยการใช 

reporter พลาสมิด การวิเคราะหและการแปลผล 

 

ปฏิบัติการ 3: Genome editing detection using T7 endonuclease I assay  

(โดย อาจารย ดร.นที  เจียรวิริยะไพศาล) 

ผูเขารวมอบรมจะไดเรียนรูและทดลองปฏิบัติดังนี้  การตรวจสอบการปรับแตงจีโนมแบบ gene knockout ดวยวิธี

พีซีอารตามดวยการตัดชิ้นสวนพีซีอารดวยเอ็นไซม T7 endonuclease I assay การวิเคราะหและแปลผลการ

ทดลอง 

 

ปฏิบัติการ 4 : Genome editing detection using digital PCR  

(โดย วิทยากรจากบริษัท BIO-RAD.) 

ผูเขารวมอบรมจะไดเรียนรูและทดลองปฏิบัติดังนี้  การตรวจสอบการปรับแตงจีโนมแบบ gene knock in ดวยเคร่ือง

ดิจิตอลพีซีอาร ตามดวยการวิเคราะหและแปลผลการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


