
ตาราง Dog-Cat ภาคการศึกษาพิเศษ57 

 

ตารางสอนวชิา การจัดการเลยีงดูสุนัข  (712 241)     
ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2557  

Sec 1  ภาคปกต ิ            

บรรยาย  :-  วนัจนัทร์-องัคาร   เวลา  เวลา  9.00-11.30 น.  หอ้ง  VM 1205 อาคาร 1 
 

วนั/เดือน/ปี หัวข้อ อาจารย์ผู้รับผดิชอบ 
8  มิถุนายน 58 การวิวฒันาการของสุนขัและการจดักลุ่มสุนขั อ.จีระศกัดิ (30%) 

9  มิถุนายน 58 การเลือกเลียงสุนขั 
15  มิถุนายน 58 การเตรียมความพร้อมในการเลียงสุนขั 
16 มิถุนายน 58 การพฒันาการของสุนขั 

22  มิถุนายน 58 อาหารและการใหอ้าหารสุนขั  อ.พชันี   (24%) 

23  มิถุนายน 58 โรคติดต่อทีสาํคญัและการใหว้คัซีนในสุนขั 

29  มิถุนายน 58 พยาธิและการถ่ายพยาธิ 

4 กรกฎาคม 58 สอบกลางภาค  (54%) เวลา 9.00-12.00 

6  กรกฎาคม 58 การผสมพนัธุ์ในสุนขัและการตงัทอ้งและการคลอดลูก อ.ขวญัเกศ  (10%) 

7  กรกฎาคม 58 การใหย้าในสุนขัและสุขอนามยัสาํหรับสุนขั  อ.ประภาพร (10%) 

13  กรกฎาคม 58 อาการผดิปกติ อ.พิสิทธิ (15%) 
14  กรกฎาคม 58 การปฐมพยาบาล 
20 กรกฎาคม 58 สอบปลายภาค  (35%) เวลา 9.00-12.00 

 
 
การประเมินผล  :  (100%) 
คะแนนสอบ Midterm (54%)     หวัขอ้ทีสอบ ตงัแต่ คาบที 1 –  คาบที 7 
คะแนนสอบ  Final  (35%)    หวัขอ้ทีสอบ ตงัแต่ คาบที  8 –  คาบที 11 
คะแนนความสนใจและเขา้เรียน (11%)    

ตดัเกรดตามเกณฑ ์มข.  ≥80% = A ≥75% = B+ ≥70% = B 
≥65% = C+  ≥60% = C ≥55% = D+     ≥50% = D <50% = F 
 

 

 



ตาราง Dog-Cat ภาคการศึกษาพิเศษ57 

 

 

ตารางสอนวชิา การจัดการเลยีงดูสุนัข  (712 241)     
ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2557  

Sec 1  ภาคพเิศษ             

บรรยาย  :-  วนัพธุ-พฤหสับดี   เวลา  เวลา  9.00-11.30 น.  หอ้ง  VM 1205 อาคาร 1 
 

วนั/เดือน/ปี หัวข้อ อาจารย์ผู้รับผดิชอบ 
10  มิถุนายน 58 การวิวฒันาการของสุนขัและการจดักลุ่มสุนขั อ.จีระศกัดิ (30%) 

11  มิถุนายน 58 การเลือกเลียงสุนขั 
17  มิถุนายน 58 การเตรียมความพร้อมในการเลียงสุนขั 
18 มิถุนายน 58 การพฒันาการของสุนขั 

24  มิถุนายน 58 อาหารและการใหอ้าหารสุนขั  อ.พชันี   (24%) 

25  มิถุนายน 58 โรคติดต่อทีสาํคญัและการใหว้คัซีนในสุนขั 

1  กรกฎาคม 58 พยาธิและการถ่ายพยาธิ 

4 กรกฎาคม 58 สอบกลางภาค  (54%) เวลา 9.00-12.00 

8  กรกฎาคม 58 การผสมพนัธุ์ในสุนขัและการตงัทอ้งและการคลอดลูก อ.ขวญัเกศ  (10%) 

9  กรกฎาคม 58 การใหย้าในสุนขัและสุขอนามยัสาํหรับสุนขั  อ.ประภาพร (10%) 

15  กรกฎาคม 58 อาการผดิปกติ อ.พิสิทธิ (15%) 
16  กรกฎาคม 58 การปฐมพยาบาล 
20 กรกฎาคม 58 สอบปลายภาค  (35%) เวลา 9.00-12.00 

 
 
การประเมินผล  :  (100%) 
คะแนนสอบ Midterm (54%)     หวัขอ้ทีสอบ ตงัแต่ คาบที 1 –  คาบที 7 
คะแนนสอบ  Final  (35%)    หวัขอ้ทีสอบ ตงัแต่ คาบที  8 –  คาบที 11 
คะแนนความสนใจและเขา้เรียน (11%)    

ตดัเกรดตามเกณฑ ์มข.  ≥80% = A ≥75% = B+ ≥70% = B 
≥65% = C+  ≥60% = C ≥55% = D+     ≥50% = D <50% = F 
 

 



ตาราง Dog-Cat ภาคการศึกษาพิเศษ57 

 

ตารางสอนวชิา การจัดการเลยีงดูสุนัข  (712 241)     
ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2557  

Sec 2  ภาคพเิศษ             

บรรยาย  :-  วนัจนัทร์-องัคาร   เวลา  13.00-15.30 น.  หอ้ง  VM 1205 อาคาร 1 
 

วนั/เดือน/ปี หัวข้อ อาจารย์ผู้รับผดิชอบ 
8  มิถุนายน 58 การวิวฒันาการของสุนขัและการจดักลุ่มสุนขั อ.จีระศกัดิ (30%) 

9  มิถุนายน 58 การเลือกเลียงสุนขั 
15  มิถุนายน 58 การเตรียมความพร้อมในการเลียงสุนขั 
16 มิถุนายน 58 การพฒันาการของสุนขั 

22  มิถุนายน 58 อาหารและการใหอ้าหารสุนขั  อ.พชันี   (24%) 

23  มิถุนายน 58 โรคติดต่อทีสาํคญัและการใหว้คัซีนในสุนขั 

29  มิถุนายน 58 พยาธิและการถ่ายพยาธิ 

4 กรกฎาคม 58 สอบกลางภาค  (54%) เวลา 9.00-12.00 

6  กรกฎาคม 58 การผสมพนัธุ์ในสุนขัและการตงัทอ้งและการคลอดลูก อ.ขวญัเกศ  (10%) 

7  กรกฎาคม 58 การใหย้าในสุนขัและสุขอนามยัสาํหรับสุนขั  อ.ประภาพร (10%) 

13  กรกฎาคม 58 อาการผดิปกติ อ.พิสิทธิ (15%) 
14  กรกฎาคม 58 การปฐมพยาบาล 
20 กรกฎาคม 58 สอบปลายภาค  (35%) เวลา 9.00-12.00 

 
 
การประเมินผล  :  (100%) 
คะแนนสอบ Midterm (54%)     หวัขอ้ทีสอบ ตงัแต่ คาบที 1 –  คาบที 7 
คะแนนสอบ  Final  (35%)    หวัขอ้ทีสอบ ตงัแต่ คาบที  8 –  คาบที 11 
คะแนนความสนใจและเขา้เรียน (11%)    

ตดัเกรดตามเกณฑ ์มข.  ≥80% = A ≥75% = B+ ≥70% = B 
≥65% = C+  ≥60% = C ≥55% = D+     ≥50% = D <50% = F 
 

 

 


