
ตารางการอบรมวชิาชีววทิยา  ค่าย สอวน. ชีววทิยา คร้ังที่ 2 

วนัที่  3 – 27  มีนาคม   2557 

ณ  คณะวทิยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

 

 

วนั / เดอืน / ปี เวลา หัวข้อ วทิยากร สถานที่ 

3 มีนาคม 2557 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน คณะกรรมการศูนยฯ์  

หอ้งประชุมเทิดพระเกียรติ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
08.30-09.00 น. พิธีเปิดค่าย ประธานศูนย ์สอวน. ชีววิทยา  

09.00-16.00 น. บรรยาย ระบบนิเวศ ผศ.ดร.อาจอง   ประทตัสุนทรสาร 

4 มีนาคม 2557 09.00-16.00 น. ทาํบทปฏิบติัการ เร่ืองระบบนิเวศ ผศ.ดร.อาจอง  ประทตัสุนทรสาร และคณะ โรงเรียนเทพศิรินทร์และเขาดินวนา 

5  มีนาคม 2557 

 

9.00-12.00 การสืบพนัธ์ุของสตัว ์ ดร.วฒิุพงษ ์ทองใบ หอ้งประชุมเทิดพระเกียรติ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

13.00-16.00 การพฒันาของสตัว ์ ดร.วฒิุพงษ ์ทองใบ หอ้งประชุมเทิดพระเกียรติ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

6  มีนาคม 2557 09.00-12.00 น. บรรยาย  ระบบประสาท 1 รศ.สีมา  ชยัสวสัด์ิ หอ้งประชุมเทิดพระเกียรติ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

13.00-16.00 น. บรรยาย  ระบบประสาท 2 รศ.สีมา  ชยัสวสัด์ิ หอ้งประชุมเทิดพระเกียรติ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

7 มีนาคม 2557 09.00-12.00 น. บรรยาย   ฮอร์โมน รศ.สีมา  ชยัสวสัด์ิ หอ้งประชุมเทิดพระเกียรติ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

13.00-16.00 น. บรรยาย วิวฒันาการ รศ.ดร.จนัทร์เพญ็ จนัทร์เจา้ หอ้งประชุมเทิดพระเกียรติ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

8 มีนาคม 2557 9.00-12.00 น. ปฏิบติัการ ระบบประสาท รศ.สีมา   ชยัสวสัด์ิ   และคณะ ตึกมหามกฎุ  ชั้น 4 หอ้ง  401  จุฬาฯ 

13.00-16.00 น. ปฏิบติัการ วิวฒันาการ รศ.สีมา   ชยัสวสัด์ิ   และคณะ ตึกมหามกฎุ  ชั้น 4 หอ้ง  409 จุฬาฯ 

11 มีนาคม 2557 

 

9.00-9.30 Brief Lab การสืบพนัธ์ุของสตัว ์ ดร.วฒิุพงษ ์ทองใบ ตึก 19 หอ้ง 713 ,714,715  มศว. 

9.30-12.00 ปฏิบติัการการสืบพนัธ์ุของสตัว ์ ดร.วฒิุพงษ ์ทองใบ   และคณะ ตึก 19 หอ้ง 713 ,714,715  มศว. 

13.00-13.30 Brief Lab การพฒันาของสตัว ์ ดร.วฒิุพงษ ์ทองใบ ตึก 19 หอ้ง 713 ,714,715  มศว. 

13.30-16.00 ปฏิบติัการการพฒันาของสตัว ์ ดร.วฒิุพงษ ์ทองใบ     และคณะ ตึก 19 หอ้ง 713 ,714,715  มศว. 

12 มีนาคม 2557 09.00-12.00 น. บรรยาย เน้ือเยื่อสตัว ์และการยอ่ยอาหาร อ.ดร.ศิรวิทย ์ สิตปรีชา หอ้งประชุมเทิดพระเกียรติ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

13.00-16.00 น. บรรยาย ระบบหายใจ อ.ดร.ศิรวิทย ์ สิตปรีชา หอ้งประชุมเทิดพระเกียรติ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

13 มีนาคม 2557 09.00-12.00 น. บรรยาย การลาํเลียงสารและระบบภูมิคุม้กนั อ.ดร.ศิรวิทย ์ สิตปรีชา หอ้งประชุมเทิดพระเกียรติ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

13.00-16.00 น. บรรยาย  การรักษาสมดุลและการขบัถ่าย อ.ดร.ศิรวิทย ์ สิตปรีชา หอ้งประชุมเทิดพระเกียรติ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 



ตารางการอบรมวชิาชีววทิยา  ค่าย สอวน. ชีววทิยา คร้ังที่ 2 

วนัที่  3 – 27  มีนาคม   2557 

ณ  คณะวทิยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

 

 

วนั / เดือน / ปี เวลา หวัขอ้ วิทยากร สถานท่ี 

14  มีนาคม 2557 9.00-12.00 น. ปฏิบติัการ เน้ือเยื่อของสตัวแ์ละระบบต่าง ๆ  

ของสตัวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั 

อ.ดร.ศิรวิทย ์ สิตปรีชา และคณะ ตึกมหามกฎุ  ชั้น 4 หอ้ง  409 จุฬาฯ 

13.00-16.00 น. ปฏิบติัการ ระบบต่าง ๆของสตัวมี์ 

กระดูกสนัหลงั 

อ.ดร.ศิรวิทย ์ สิตปรีชา และคณะ ตึกมหามกฎุ  ชั้น 4 หอ้ง  409 จุฬาฯ 

15  มีนาคม 2557 09.00-12.00 น. สอบภาคทฤษฎี  คร้ังท่ี 1 คณะวิทยากร ตึกมหามกฎุ  ชั้น 4 หอ้ง  409 จุฬาฯ 

 13.00-16.00 น. สอบภาคปฏิบติัการ  คร้ังท่ี 1 คณะวิทยากร ตึกมหามกฎุ  ชั้น 4 หอ้ง  409 จุฬาฯ 

17 มีนาคม 2557 09.00-12.00 น. บรรยาย  โครงสร้างและหนา้ท่ีของพืชดอก ผศ.ดร.มานิต    คิดอยู ่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

13.00-16.00 น. ปฏิบติัการ  โครงสร้างและหนา้ท่ีของพืชดอก ผศ.ดร.มานิต   คิดอยู ่   และคณะ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ หอ้ง 115,116,118 จุฬาฯ 

18  มีนาคม 2557 08.00-12.00 น. บรรยาย  พฤติกรรม  ผศ.ดร.อาจอง  ประทตัสุนทรสาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

13.00-16.30 น. ปฏิบติัการ  พฤติกรรม ผศ.ดร.อาจอง  ประทตัสุนทรสาร และคณะ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ หอ้ง 115,116,118 จุฬาฯ 

19  มีนาคม 2557 09.00-12.00 น. บรรยาย  การสืบพนัธ์ุ ของพืช ผศ.ดร.ชุมพล   คุณวาสี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

13.00-16.00 น. ปฏิบติัการ  การสืบพนัธ์ุของพืช ผศ.ดร.มานิต   คิดอยู ่    และคณะ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ หอ้ง 115,116,118 จุฬาฯ 

20  มีนาคม 2557 09.00-12.00 น. บรรยาย การหายใจระดบัเซลล ์ รศ.ดร.ศุภจิตรา ชชัวาลย ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

13.00-16.00 น. ปฏิบติัการ  การหายใจระดบัเซลล ์ รศ.ดร.ศุภจิตรา ชชัวาล    และคณะ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ หอ้ง 115,116,118 จุฬาฯ 

21  มีนาคม 2557 09.00-12.00 น. บรรยาย การสงัเคราะห์ดว้ยแสง รศ.ดร.ศุภจิตรา ชชัวาลย ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

13.00-16.00 น. ปฏิบติัการ การสงัเคราะห์ดว้ยแสง รศ.นนัทนา องักินนัทน ์  และคณะ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ หอ้ง 115,116,118 จุฬาฯ 

22  มีนาคม 2557 09.00-12.00 น. บรรยาย  การแลกเปล่ียนก๊าซ การลาํเลียง และ  

การตอบสนองของพืช 

รศ.ดร.ศุภจิตรา ชชัวาลย ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

13.00-16.00 น. ปฏิบติัการ  การแลกเปล่ียนก๊าซ  การลาํเลียง  และ

การตอบสนองของพืช  

รศ.นนัทนา องักินนัทน ์  และคณะ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ หอ้ง 115,116,118 จุฬาฯ 



ตารางการอบรมวชิาชีววทิยา  ค่าย สอวน. ชีววทิยา คร้ังที่ 2 

วนัที่  3 – 27  มีนาคม   2557 

ณ  คณะวทิยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั / เดอืน / ปี เวลา หัวข้อ วทิยากร สถานที่ 

24 มีนาคม 2557 09.00–12.00 น. บรรยาย พนัธุศาสตร์ ผศ.ดร.พงศธ์าริน   โล่ห์ตระกลู คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

13.00-16.00 น. บรรยาย พนัธุศาสตร์  อ.ดร.ธีรดา  หวงัสมบูรณ์ดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

25  มีนาคม 2557 9.00-12.00 น. ปฏิบติัการ DNA ผศ.ดร.กนกพร  สมพรไพลิน  และคณะ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ หอ้ง 115,116,118 จุฬาฯ 

27  มีนาคม 2557 09.00-12.00 น. สอบภาคทฤษฎี  คร้ังท่ี 2 คณะวิทยากร ตึกมหามกฎุ  ชั้น 4 หอ้ง  409 จุฬาฯ 

13.00-16.00 น. สอบภาคปฏิบติัการ  คร้ังท่ี 2 คณะวิทยากร ตึกมหามกฎุ  ชั้น 4 หอ้ง  409 จุฬาฯ 
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