
หลักสูตรระยะสั้นและปฏิทินการรับสมัคร 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

1. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย :  ประกาศนียบัตรการผสมเทียมโคและกระบือ 
ภาษาอังกฤษ :  Certificate in Artificial insemination in Cattle and Buffalo 

 
2. ช่ือประกาศนียบัตรและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย) :    ประกาศนียบัตร (การผสมเทียมโคและกระบือ) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  :    ป. (การผสมเทียมโคและกระบือ)  
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :    Certificate (Artificial insemination in Cattle and Buffalo) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :    Cert. (Artificial insemination in Cattle and Buffalo) 
 

3. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ และกระบือ โดยการเชื่อมโยง

ระบบการผลิต การบริหารจัดการด้านการตลาด และการปรับปรุงสายพันธุ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร โดย
การเสริมสร้างการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
การส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดปศุสัตว์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร  

การผลิตปศุสัตว์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีจ านวนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ โคนม และกระบือ 
ประมาณ 380,000 ราย โดยจ าแนกเป็น เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ประมาณ 290,000 ราย เกษตรลี้ยงโคนม 
ประมาณ 2,000 ราย และเกษตรกรเลี้ยงกระบือ ประมาณ 90,000 ราย มีจ านวนโคเนื้อ โคนม และกระบือ 
รวมประมาณ 2,020,000 ตัว โดยแบ่งเป็น จ านวนโคเนื้อประมาณ 1,500,000 ตั ว จ านวนโคนมประมาณ 
70,000 ตัว และจ านวนกระบือประมาณ 450,000 ตัว ซึ่งถือว่าทั้ง 20 จังหวัดมีโคเนื้อ โคนม และกระบือ เป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ส าคัญ ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในประเด็น
ยุทธศาสตร์”เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย” ได้
ก าหนดให้พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง การอนุรักษ์พันธุ์กระบือ และการ
ส่งเสริมด้านการผลิตโคนมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้เกษตรกร
ได้หันมาสนใจการเลี้ยงและพัฒนาการผลิตโคเนื้อ โคนม และกระบืออย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ ากัด
ด้านบุคลากรที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการฟาร์ม โดยเฉพาะด้านการผสมเทียมและการจัดการ
ระบบสืบพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การแก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น รวมถึงเทคนิคความรู้ของเจ้าหน้าที่ ใน
การผสมเทียม เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ท าให้การพัฒนาการเลี้ยงโคและกระบือไม่มีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร ประกอบกับปัญหาด้านการขาดแคลนลูกโคเนื้อซึ่งถือเป็นโคต้นน้ าในการเลี้ยงโคเนื้อขุน 



การส่งออกโคเนื้อและกระบือไปยังประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ้นท าให้ประชากรโคเนื้อ โคนม และกระบือลด
จ านวนลง เป็นผลให้เกิดการลักลอบน าเข้าเนื้อโคแช่แข็ง รวมถึงโคมีชีวิตตามแนวชายแดนจากประเทศเพ่ือน
บ้าน ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการน าโรคระบาดสัตว์เข้ามาในประเทศ ท าให้เสียงบประมาณในการควบคุมก าจัด
โรค เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การและปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการผสมเทียมและปัญหา
ระบบสืบพันธุ์ของโค กระบือ ในพ้ืนที่ 

ดังนั้น การแก้ปัญหาด้านการผลิตลูกโคและกระบือเพ่ือเป็นโคกระบือทดแทนและโคกระบือต้นน้ า จึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการหลักสูตรระยะสั้นประกาศนียบัตรผสมเทียมโคกระบือ เ พ่ือถ่ายทอด
ให้มีความรู้ในเรื่องการผสมเทียม เทคโนโลยีการผสมเทียมในโคกระบือ เป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญในการสืบพันธุ์
โคกระบือ เกษตรกรมีความต้องการพัฒนาทักษะด้านนี้เป็นจ านวนมาก เนื้อหาการเรียนที่ส าคัญ เช่น กาย
วิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์โค กระบือ การรีดน้ าเชื้อและการตรวจคุณภาพน้ าเชื้อ การเจือจาง และการ
เก็บรักษาน้ าเชื้อ การคัดเลือกพันธุ์ การจัดการฟาร์ม การปรับปรุงพันธุ์  การตรวจการเป็นสัด และการผสม
เทียม ปฏิบัติการล้วงตรวจทางทวารหนักและการสอดปืนฉีดน้ าเชื้อ ปฏิบัติการน้ าเชื้อและการตรวจคุณภาพ
น้ าเชื้อ การปฏิสนธิและการตั้งท้อง การตรวจการตั้งท้อง ขบวนการคลอด การการคลอดยาก สุขอนามัยและ
โรคในระบบสืบพันธุ์โค กระบือ การบันทึกข้อมูลและสารสนเทศการผสมพันธุ์  ซึ่งจะท าให้บุคลากรที่ผ่าน
หลักสูตรได้รับความรู้และสามารถน าความรู้หลักสูตรผสมเทียมโคกระบือไปปรับปรุงพันธุกรรมโคเนื้อ กระบือ 
และโคนม ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งเป็นการพัฒนา การเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมมูลค่าในฟาร์มโค
กระบือต่อไป  

 
4. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตก าลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้   
4.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์โค กระบือ 

การรีดน้ าเชื้อและการตรวจคุณภาพน้ าเชื้อ โรคที่สามารถติดต่อผ่านทางการสืบพันธุ์ หลักการผสมเทียมและ
สุขอนามัย 

4.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมทักษะการผสมเทียมโค กระบือ ตามขอบเขตหลักการผสมเทียมโค กระบือ และ
บทบาทหน้าที่ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๙/๒๕๔๗ เรื่องหลักเกณฑ์การฝึกอบรมการผสมเทียมโค 
ก าหนด  

4.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยค านึงถึงการคุ้มครองสุขภาพสัตว์ การปฏิบัติต่อ
สัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ การแพร่กระจายของโรค ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนด และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรที่ท าหน้าที่ผสม
เทียมภายในฟาร์มเกษตรกรได ้

 
 
 



5. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 
บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

5.1  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า หากมีวุฒิต่ ากว่าต้อง เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์และผ่านการทดสอบด้านการผสมเทียมตามที่คณะกรรมการด าเนินงานก าหนด 

5.2  มีสัญชาติไทย    
5.3  มีอายุไม่เกิน 60 ปี    
5.4  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคท่ีเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 

 
6. ระบบการจัดการศึกษา 

6.1 ปฏิทินการรับสมัคร 
          ระยะเวลาในการศึกษา 100 ชม. (ทฤษฎี 30 ชม., ปฏิบัติ 70 ชม.) 

     6.2  แผนการรับผู้เข้ารับการอบรม 
        รับผู้เข้ารับการอบรม รุ่นละไม่เกิน 20 คน  
     6.3  ค่าลงทะเบียน   

        ค่าอบรมตลอดหลักสูตร 30,000 บาท/คน  

 
7. ระบบคลังหน่วยกิต  

 คลังหน่วยกิตในวิชาการสืบพันธุ์และผสมเทียมสัตว์ ในหลักสูตรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ดังนี้ 

AU01206 การสืบพันธุ์และผสมเทียมสัตว์ 3(2-2-5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
AN01305 การสืบพันธุ์และผสมเทียมสัตว์ 3(2-2-5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
VE40101 การสืบพันธุ์และผสมเทียมสัตว์ 3(2-2-5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตว

แพทย์และการพยาบาลสัตว์ 
   

8. การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้/การเทียบโอนประสบการณ์/การเทียบโอนหน่วยกิต 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน 

และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562    
 

9.  โครงสร้างหลักสูตร 
9.1 หลักสูตร 

 วิชาการผสมเทียมโคและกระบือ จ านวน 100 ชั่วโมง (ทฤษฎี 30 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 70 ชั่วโมง) 
 
 



9.2 แผนการศึกษา  
หัวข้อ/กิจกรรมหลักสตูร รูปแบบการจดัการสอน รวมจ านวน 

(ชั่วโมง) ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

ปฏิบตั ิ
(ชั่วโมง) 

1. บทน าของการผสมเทยีม ประโยชนแ์ละความ ส าคัญของการผสมเทยีมโคและกระบือ 2 0 2 
2. กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ในเพศเมียโคและกระบอื  4 2 6 
3. การตรวจการเป็นสัดและการผสมเทียมโคและกระบือ 4 2 6 
4. การรีดน้ าเช้ือและการผลิตน้ าเช้ือแชแ่ข็งโคและกระบอื 4 0 4 
5. ปฏิบัติการล้วงตรวจระบบสืบพันธุโ์คและกระบือ 0 10 10 
6. ปฏิบัติการสอดปืนฉีดน้ าเช้ือ      0 30 30 
7. ปฏิบัติการใช้น้ าเช้ือและการตรวจคณุภาพน้ าเช้ือ    0 12 12 
8. การเลี้ยงและการจัดการโค กระบอื      4 4 8 
9. สุขอนามัยและโรคในระบบสืบพันธุ์ของโคและกระบือ    8 0 8 
10. การจดบันทึกและการน าส่งข้อมูล และสารสนเทศ    2 10 12 
11. กฎหมายและจรรยาบรรณสัตว ์ 2 0 2 

รวม 30 70 100 

 
10. อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร/คณะด าเนินงาน 

ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ 
1. รศ.น.สพ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย การจัดการเกษตรและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2. ผศ.น.สพ.ดร.ธีระกุล นิลนนท์ เทคนิคการสัตวแพทย์ฯ คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
3. ผศ.น.สพ.ดร.ยศวริศ เสมามิ่ง เทคนิคการสัตวแพทย์ฯ คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
4. น.สพ.รัชพล สืบพรหม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
5. น.สพ.อุเทน หมั่นจิต ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
6. ผศ.ดร.อนันต์ เพชรล้ า สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
7. อาจารย์วีระชัย ทองดี  สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
8. อาจารย์เยาวพล ชุมพล สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 
 



11. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นบ้านตาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (https://goo.gl/maps/DaGw7VCZvLHLhCAR6)  
 
12. ปฏิทินการรับสมัคร 

ก าหนดการ วัน/เดือน/ปี สถานที ่
รับสมัคร 1 – 14 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 

https://course.udru.ac.th/  
ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สัมภาษณ์ 

15 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 
https://course.udru.ac.th/  

สอบสัมภาษณ์ 17 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 
ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าอบรม 

19 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 
https://course.udru.ac.th/  

รายงานตัวและ
ช าระเงิน 

19 – 24 ตุลาคม 
2565 

ผ่านระบบออนไลน์ ระบบติดตามการสมัคร 
https://portal4.udru.ac.th/ent_short/index_menu.php  

จัดการอบรม 1 – 14 พฤศจิกายน 
2565 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นบ้านตาด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
(https://goo.gl/maps/DaGw7VCZvLHLhCAR6) 

 
13. หลักฐานการสมัคร มีดังนี้ 
 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรการผสมเทียมโคและกระบือ 
โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://course.udru.ac.th/ 
 2. รูปถ่าย  1 นิ้ว จ านวน 1 รปู ติดที่ใบสมัคร 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ 1 ชุด 
 4. ส าเนาใบปริญญาบัตร / ใบประกาศนียบัตร / หรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร 
1 ฉบับ 
 5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
 6. ช าระค่าสมัคร 200 บาท 

https://goo.gl/maps/DaGw7VCZvLHLhCAR6
https://course.udru.ac.th/
https://course.udru.ac.th/
https://course.udru.ac.th/
https://portal4.udru.ac.th/ent_short/index_menu.php
https://goo.gl/maps/DaGw7VCZvLHLhCAR6
https://course.udru.ac.th/

