สถาบันอุดมศึกษาและองคกรตางประเทศที่มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับคณะ
อยางเปนทางการ
ลงนามโดย /
ระเวลา
MOU
คณะ/ ไมมี
กําหนด

ประเทศ

คณะ/มหาวิทยาลัย

วันลงนาม

วันหมดอายุ

ผูลงนาม

จีน

College of Animal
Science and
Technology,
Southwest
University

24 ต.ค. 2550

-Assoc. Prof. Dr.
Suneerat Aiumlamai
-Professor Zhang, Jiahua

ญี่ปุน

Nippon Veterinary
and Life Science
University

15 ก.พ. 2544

The durarion of the
agreement depends uon
each other’s willingness. If
one side decides to
terminate the agreement,
the agreement should
expire immidiately.
ตออายุเองอัตโนมัติหลังจากลง
นามครบ 2 ครั้ง

-Assoc. Prof. Dr. Parinya
Chindaprasert
-Shigenori Ikemoto

มหาวิทยาลัย

อินโดนีเซีย

Faculty of
23 ก.ค.2557
Veterinary Medicine,
Bogor University

23 ก.ค.2562

-Assoc. Prof. Dr.
Suneerat Aiumlamai
-Prof. Zhrihadi Agung
Priyono

คณะ/ 5 ป

เวียดนาม

Faculty of animal
7 เม.ย.2558
Science and
Veterinary Medicine,
Nong Lam
University

7 เม.ย.2563

-Assoc. Prof. Dr. Chuchat คณะ/ 5 ป
Kamollerd
-Assoc. Prof. Dr. Nhuyen
Tat Toan

ญี่ปุน

Rakuno Gakuen
University

28 เม.ย.2558

28 เม.ย.2563

-Assoc. Prof. Dr. Kittichai มหาวิทยาลัย
Trairattasirichai
/5 ป
-Dr.Shiji Hoshbia

สหรัฐอเมริกา University of

22 เม.ย.2559

22 เม.ย.2564

-Assoc. Prof. Dr. Kittichai มหาวิทยาลัย
Trairattasirichai
/5 ป
-Prof. Jerre W.
Morehead

ญี่ปุน

1 พ.ย.2559

1 พ.ย.2564

-Assoc. Prof. Chuchat
Kamollerd
- Dr. Hirohiko Kagawa

Georgia

Faculty of
Agriculture and
Center of Animal
Disease Control,
University of
Miyazaki

คณะ/ 5 ป

บังคลาเทศ

Faculty of
16 พ.ย.2559
Veterinary Medicine,
Chittagong
Veterinary and
Animal Sciences
University
สวีเดน
Faculty of
28 พ.ค.2561
Veterinary Medicine,
and Animal Science,
Swedish University
of Agricultural
Sciences
สหรัฐอมริกา Cumming School of 18 ต.ค.2561
Veterinary Medicine,
Tufts University
นอรเวย

NORWEGIAN
VETERINARY
INSTITUTE, (NORWAY)

25 ก.ย.2561

16 พ.ย.2564

-Assoc. Prof. Dr. Chuchat คณะ/ 5 ป
Kamollerd
- Prof. Ahasanul Hoque

28 พ.ค.2566

-Assoc.Prof.Dr.Chuchat
Kamollerd
-Prof. Kristina Dahlborn

18 ต.ค.2566

-Assoc. Prof. Dr. Chuchat คณะ/ 5 ป
Kamollerd
-Assoc. Prof. Dr. Joyce
Knoll
-Assoc. Prof. Dr. Chuchat คณะ/ 5 ป
Kamollerd
-Dr. Gaunte Lenvik

25 ก.ย.2566

คณะ/ 5 ป

สถาบันอุดมศึกษา/องค์ กรในประเทศทีม่ ขี ้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับคณะอย่ างเป็ นทางการ
สถาบัน/องคกร

วันลงนาม

วันหมดอายุ

ผูลงนาม

ขอตกลงการขอใชตัวอยางเพื่อการวิจัยและ
การเรียนการสอนระหวางสถาบัน กับ คณะ
สัตวแพทยศาสต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

9 เม.ย.2552

คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร วิทยาเขต
กําแพงแสน มีสิทธิ์ที่จะ
บอกเลิกสัญญาการให
ใชตัวอยางชีวภาพ เมื่อ
พบวา สถาบันหรือผูรับ
ตัวอยางชีวภาพไดผิด
ขอตกลงไมวาขอใดขอ
หนึ่งก็ตาม ใน MOU

-รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน
เอี่ยมละมัย (คณบดี)
-ผศ.ธเนศร ทิพยรักษ
รองคณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร
กําแพงแสน

ลงนามโดย
/ระเวลา
คณะ

บันทึกขอตกลงความรวมมือกับโครงการจัดตั้ง 21 พ.ย.2557
คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

21 พ.ย.2562

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางองคการสวนสัตวในพระบรมราชา
ชูปถัมภและมหาวิทยาลัยขอนแกน
-คณะแพทยศาสตร มข.
-คณะเกษตรศาสตร มข.
-คณะวิทยาศาสตร มข.
-คณะสัตวแพทยศาสตร มข.

29 มิ.ย.2558

29 มิ.ย.2563

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
กับ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

27 มิ.ย.2559

27 มิ.ย.2564

1 ก.ค.2559
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
“การสงเสริมการผลิตน้ํานมโคคุณภาพดี”
กับ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศ
ไทย(อ.ส.ค.)สํานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1 ก.ค.2564

บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดานการ 29 ธ.ค.2559
เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของบุตรสมาขิก
สหกรณโคนม กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ

29 ธ.ค.2564

-รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ

คณะ/5 ป

กมลเลิศ (คณบดี)
- รศ.สพ.ญ.อุษา
เชษฐานนท (ผอ.
โครงการจัดตั้ง)
-นายเบญจพล นาค
ประเสริฐ (ผอ.องคการ
สวนสัตวฯ)
-รศ.ดร.กิตติชัย ไตร
รัตนศิริชัย (อธิการบดี)
-คณบดี 4 คณะ

มหาวิทยาลัย
/5 ป

-รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ

คณะ/5 ป

-รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ

คณะ/5 ป

กมลเลิศ (คณบดี)
-รศ.น.สพ.ดร.วรพล เอง
วานิช (คณบดี สพ.
มหาสารคาม)
กมลเลิศ (คณบดี)
- นายณรงคฤทธิ์ วงศ
สุวรรณ (ผูอํานวยการ
องคการสงเสริมกิจการ
โคนมแหงประเทศไทย)
-รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ
กมลเลิศ (คณบดี)
-นายวิณะโรจน ทรัพย
สงสุข (อธบดีกรม
สงเสริมสหกรณ)
- นายเชิดชัย พรหม
แกว (ผอ.กองพัฒนา
สหกรณภาคการเกษตร
และกลุมเกษตรกร)
- นางพรทิพย พร
กุลวัฒน (นักวิชาการ
สหกรณชํานาฯการ
พิเศษ)

บันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมและ
สนับสนุนอาจารยไปปฏิบัติงานบริการ
วิชาการในภาคเอกชน กับ สํานักอุทยาน
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

21 ก.ย.2560

21 ก.ย.2565

29 ก.ย. 2560 29 ก.ย.2565
บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กับ จ.อุดรธานี (มทบ.4) กองพันปน
ใหญที่ 13 อบจ.อุดรธานี สน.สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น จ.อุดรธานี สนง.ปศุสัตว จ.
อุดรธานี สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี คณะ
เทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุดรธานี และคณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ

กมลเลิศ (คณบดี)
- ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
(รักษาการตําแหนง ผอ.
สนง. อุทยาน
วิทยาศาสตร มข.)

-รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมล
เลิศ (คณบดี)
- นายชยาวุธ จันทร (ผวจ.
อุดรธานี)
- พลตรีกนก ภูมวง (ผู
บัญชาการ มทบ.ที่ 24)
- นายรัฐวุฒิ กระบวนรัตน
(ผบ.กองพันปนใหญที่13
กรททหารปนใหญที่ 3)
- นายธเนศ ถวิลหา
(ปศุสัตว จ.อุดรธานี)
- นายแพทยสมิต ประสันา
การ (นายแพทย
สาธารณสุข จ.อุดรธานี)
- ดร.สุทธิพงศ เปรื่องคํา
(คณบดีคณะเทคโนโลยี ม.
ราชภัฏอุดรธานี)
- รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวา
นิช (คณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม)

คณะ/5 ป

บันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการจัดตั้ง 1 ต.ค.2560
โรงฆาสุกรที่มีสุขลักษณะตามมาตรฐาน กับ
บริษัทอาคเนยฟารมไลน จํากัด และสหกรณผู
เลี้ยงและแปรรูปสุกร แกนสารสินธุ จํากัด

1 ต.ค.2565

-รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ

กมลเลิศ (คณบดี)
- นางสาวสุภาวดี ทอง
ไหลรวม (กรรมการ
ผูจัดการ บริษัทอาคเนย
ฟารมไลน จํากัด)
- น.สพ.ทัศพงษ เวชอัศ
ดร ประธานสหกรณผู
เลีย้ งและแปรรูปสุกร
แกนสารสินธุ จํากัด

คณะ/5 ป

