
วัน - เดือน - ป เวลา หัวขอ วิทยากร สถานที่
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน คณะกรรมการศูนย หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
08.30 - 09.00 น. พิธีเปดคาย / ปฐมนิเทศ ประธานศูนย สอวน.ชีววิทยา หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
09.00 - 16.00 น. บรรยาย ระบบนิเวศ ผศ.ดร.อาจอง   ประทัตสุนทรสาร หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร

อ. 3 มีนาคม 2558 09.00 - 16.00 น. ปฏิบัติการ ระบบนิเวศ ผศ.ดร.อาจอง   ประทัตสุนทรสาร รร.เทพศิรินทร และเขาดิน วนา
09.00 - 12.00 น. การสืบพันธุของสัตว ดร.วุฒิพงษ   ทองใบ หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
13.00 - 16.00 น. การพัฒนาของสัตว ดร.วุฒิพงษ   ทองใบ หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
09.00 - 12.00 น. บรรยาย ระบบประสาท 1 รศ.สีมา   ชัยสวัสดิ์ หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
13.00 - 16.00 น. บรรยาย ระบบประสาท 2 รศ.สีมา   ชัยสวัสดิ์ หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
09.00 - 12.00 น. บรรยาย ฮอรโมน รศ.สีมา   ชัยสวัสดิ์ หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
13.00 - 16.00 น. บรรยาย วิวัฒนาการ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ  จันทรเจา หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
08.30-09.00 น. Brief Lab การสืบพันธุของสัตว ดร.วุฒิพงษ   ทองใบ และคณะ ตึก 19 หอง 713, 714, 715 มศว.ประสานมิตร
09.00 - 12.00 น. ปฏิบัติการ การสืบพันธุของสัตว ดร.วุฒิพงษ   ทองใบ และคณะ ตึก 19 หอง 713, 714, 715 มศว.ประสานมิตร
13.00 - 13.30 น. Brief Lab การพัฒนาของสัตว ดร.วุฒิพงษ   ทองใบ และคณะ ตึก 19 หอง 713, 714, 715 มศว.ประสานมิตร
13.30 - 16.30 น. ปฏิบัติการ การพัฒนาของสัตว ดร.วุฒิพงษ   ทองใบ และคณะ ตึก 19 หอง 713, 714, 715 มศว.ประสานมิตร
09.00 - 12.00 น. ปฏิบัติการ ระบบประสาท รศ.สีมา   ชัยสวัสดิ์ และคณะ ตึกมหามงกุฏ ช้ัน 4 หอง 401 จุฬาลงกรณฯ
13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติการ วิวัฒนาการ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ  จันทรเจา และคณะ ตึกมหามงกุฏ ช้ัน 4 หอง 409 จุฬาลงกรณฯ
09.00 - 12.00 น. บรรยาย เนื้อเยื่อสัตวและการยอยอาหาร อ.ดร.พหล โกสิยจินดา หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
13.00 - 16.00 น. บรรยาย การรักษาสมดุลและการขับถาย อ.ดร.ศิรวิทย  สิตปรีชา หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร

ณ  คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  และโรงเรียนเทพศิรินทร
วันที่ 2 - 29 มีนาคม 2558

ตารางการอบรมวิชาชีววิทยา คาย สอวน.ชีววิทยา คร้ังที ่2

จ. 2 มีนาคม 2558

พ. 4 มีนาคม 2558

พฤ.5มีนาคม 2558

ศ.6 มีนาคม 2558

อา.8 มีนาคม 2558

ส.7 มีนาคม 2558

อ.10 มีนาคม 2558
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วัน - เดือน - ป เวลา หัวขอ วิทยากร สถานที่
ณ  คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  และโรงเรียนเทพศิรินทร

วันที่ 2 - 29 มีนาคม 2558
ตารางการอบรมวิชาชีววิทยา คาย สอวน.ชีววิทยา คร้ังที ่2

09.00 - 12.00 น. บรรยาย การลําเลียงสารและระบบภูมิคุมกัน ผศ.ดร.สุพีชา คุมเกศ หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
13.00 - 16.00 น. บรรยาย ระบบหายใจ อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
09.00 - 12.00 น. บรรยาย พันธุศาสตร อ.ดร.ธีรดา  หวังสมบูรณดี หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
13.00 - 16.00 น. บรรยาย พันธุศาสตร ผศ.ดร.พงศธารินทร  โลหตระกูล หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร

ศ.13 มีนาคม 2558 09.00 - 12.00 น. ปฏิบัติการ DNA ผศ.ดร.กนกพร   สมพรไพลิน หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร

ปฏิบัติการ เนื้อเยื่อของสัตวและระบบตางๆ อ.ดร.ศิรวิทย  สิตปรีชา และคณะ ตึกมหามงกุฏ ช้ัน 4 หอง 409 จุฬาลงกรณฯ
ของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง อ.ดร.ศิรวิทย  สิตปรีชา และคณะ ตึกมหามงกุฏ ช้ัน 4 หอง 409 จุฬาลงกรณฯ

13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติการ ระบบตางๆ ของสัตวมีกระดูกสันหลัง อ.ดร.ศิรวิทย  สิตปรีชา และคณะ ตึกมหามงกุฏ ช้ัน 4 หอง 409 จุฬาลงกรณฯ
09.00 - 12.00 น. สอบภาคทฤษฏี ครั้งท่ี 1 คณะวิทยากร ตึกมหามงกุฏ ช้ัน 4 หอง 409 จุฬาลงกรณฯ
13.00 - 16.00 น. สอบภาคปฏิบัติ ครั้งท่ี 1 คณะวิทยากร ตึกมหามงกุฏ ช้ัน 4 หอง 409 จุฬาลงกรณฯ
09.00 - 12.00 น. บรรยาย โครงสรางและหนาท่ีของพืชดอก ผศ.ดร.ชุมพล  คุณวาสี หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
13.00 - 16.00 น. บรรยาย การสืบพันธุของพืช ผศ.ดร.ชุมพล  คุณวาสี หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
09.00 - 12.00 น. บรรยาย การสังเคราะหดวยแสง รศ.ดร.ศุภจิตรา   ชัชวาลย หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
13.00 - 16.00 น. บรรยาย การหายใจระดับเซลล รศ.ดร.ศุภจิตรา   ชัชวาลย หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร

บรรยาย การแลกเปล่ียนกาซ การลําเลียง และ รศ.ดร.ศุภจิตรา   ชัชวาลย หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร
การตอบสนองของพืช รศ.ดร.ศุภจิตรา   ชัชวาลย หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร

13.00 - 16.00 น. บรรยาย พฤติกรรม ผศ.ดร.อาจอง   ประทัตสุนทรสาร หองประชุมเทิดพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร

08.00 - 12.00 น.

พฤ.19 มีนาคม 2558

พ.11 มีนาคม 2558

พฤ.12 มีนาคม 2558

09.00 - 12.00 น.

ส.14 มีนาคม 2558

อา.15 มีนาคม 2558

อ.17 มีนาคม 2558

พ.18 มีนาคม 2558
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วัน - เดือน - ป เวลา หัวขอ วิทยากร สถานที่
ณ  คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  และโรงเรียนเทพศิรินทร

วันที่ 2 - 29 มีนาคม 2558
ตารางการอบรมวิชาชีววิทยา คาย สอวน.ชีววิทยา คร้ังที ่2

09.00 - 12.00 น. ปฏิบัติการ พฤติกรรม ผศ.ดร.อาจอง   ประทัตสุนทรสาร ตึกมหามงกุฏ ช้ัน 4 หอง 409 จุฬาลงกรณฯ
13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติการ โครงสรางและหนาท่ีของพืชดอก ผศ.ดร.มานิต   คิดอยู ภาควิชาพฤกษศาสตร หอง 115, 116, 118 จุฬาฯ
09.00 - 12.00 น. ปฏิบัติการ การสืบพันธุของพืช ผศ.ดร.มานิต   คิดอยู ภาควิชาพฤกษศาสตร หอง 115, 116, 118 จุฬาฯ

ปฏิบัติการ การแลกเปล่ียนกาซ การลําเลียง และ ภาควิชาพฤกษศาสตร หอง 115, 116, 118 จุฬาฯ
การตอบสนองของพืช ภาควิชาพฤกษศาสตร หอง 115, 116, 118 จุฬาฯ

09.00 - 12.00 น. ปฏิบัติการ การสังเคราะหดวยแสง รศ.นันทนา   อังกินันท และคณะ ภาควิชาพฤกษศาสตร หอง 115, 116, 118 จุฬาฯ
13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติการ การหายใจระดับเซลล รศ.ดร.ศุภจิตรา   ชัชวาลย ภาควิชาพฤกษศาสตร หอง 115, 116, 118 จุฬาฯ
09.00 - 12.00 น. สอบภาคทฤษฏี ครั้งท่ี 2 คณะวิทยากร
13.00 - 16.00 น. สอบภาคทฤษฏี ครั้งท่ี 2 คณะวิทยากร

ส.21 มีนาคม 2558

ส.28มีนาคม 2558

ตึกมหามงกุฏ ช้ัน 4 หอง 409 จุฬาลงกรณฯอา.29 มีนาคม 2558

รศ.นันทนา   อังกินันท และคณะ13.00 - 16.00 น.
อา.22 มีนาคม 2558
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