
- หนาหน่ึง - 

 

 

(ราง) บันทึกความรวมมือทางวิชาการ 

ระหวาง 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กับ 

บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด 

 

 

 

บันทึกความรวมมือทางวิชาการฉบับนี้ทําข้ึนณคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน เม่ือวันท่ี .........เดือน .......................................... พ.ศ. 2561ระหวางฝายท่ี 1 คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายท่ี 2 บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด ซ่ึงท้ังสองฝายเห็นชอบรวมกัน ท่ีจะ

สงเสริมความรวมมือทางวิชาการภายใตโครงการ “ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางดานคอมพิวเตอรเพ่ือ

การออกแบบอาคารในระบบ BIM (Building Information Modeling)ดานคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ

ผลิตภัณฑในระบบ PIM (Product Information Modeling( และดานคอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอผลงาน

ออกแบบทางสถาปตยกรรมดวยซอฟตแวรเพ่ือการศึกษาLumionPro” เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา

องคความรูทางดานคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการนําเสนอผลงานออกแบบทางสถาปตยกรรมดวยการ

สรางหลักสูตรการเรียนการสอนและจัดดําเนินการสอน เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางดานคอมพิวเตอรเพ่ือการ

ออกแบบการบริการวิชาการตลอดจนการแลกเปลี่ยนสงเสริมความรูใหแกองคกรและสังคมจากผลิตภัณฑของ

บริษัทฯในฐานะท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปน Autodesk Authorized Partner, Autodesk Authorized 

Training Center และตัวแทนจําหนายซอฟตแวร Lumionอยางเปนทางการในประเทศไทย 

ท้ังสองฝายจึงไดทําบันทึกความรวมมือทางวิชาการ โดยมีความเขาใจรวมกันดังตอไปนี้  

 

หมวดท่ี 1 วัตถุประสงค 

1. รวมมือในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในดานคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและ  

ดานคอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอผลงานออกแบบทางสถาปตยกรรมของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรของคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนในการ  

พัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนและการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ ทางดาน

คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบอาคารในระบบ BIM (Building Information Modeling) ดานคอมพิวเตอรเพ่ือ

การออกแบบผลิตภัณฑในระบบ PIM (Product Information Modeling) และดานคอมพิวเตอรเพ่ือการ

นําเสนอผลงานออกแบบทางสถาปตยกรรมดวยซอฟตแวรเพ่ือการศึกษา Lumion Pro 
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3. รวมมือในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนทางดานคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบอาคารใน  

ระบบBIM (Building Information Modeling) ดานคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑในระบบ PIM 

(Product Information Modeling) และดานคอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอผลงานออกแบบทางสถาปตยกรรม

ดวยซอฟตแวรเพ่ือการศึกษา Lumion Proเพ่ือผลักดันใหเกิดบุคลากรท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานและเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรองรับการเปดเสรีทางดานวิชาชีพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

4. สงเสริมความรวมมือในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ท้ังกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน  

ในระดับชาติและนานาชาติ 

5. รวมมือจัดกิจกรรมและเผยแพรประชาสัมพันธการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการภายใต  

โครงการความรวมมืออีกท้ังการดําเนินการอ่ืนๆเพ่ือผลักดันโครงการใหไดสัมฤทธิ์ผลท้ังระดับชาติและนานาชาติ  

 

หมวดท่ี 2หลักการ 

1. ภายใตความรวมมือฉบับนี้บริษัทวีอารดิจิตอลจํากัดจะทําการสงเสริมและสนับสนุนในการ

พัฒนาการเรียน การสอนและกิจกรรมตางๆ ทางดานคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบอาคารในระบบ BIM 

(Building Information Modeling) ดานคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑในระบบ PIM (Product 

Information Modeling) และดานคอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอผลงานออกแบบทางสถาปตยกรรมดวย

ซอฟตแวรเพ่ือการศึกษา Lumion Proใหกับคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยรายละเอียด

ของหลักสูตรและการดําเนินการจะอยูบนพ้ืนฐานของการปรึกษาหารือกันและเปนท่ียอมรับรวมกันท้ังสองฝาย

โดยเนนใหความสําคัญของการพัฒนาตามแนวนโยบายของคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน

เปนหลัก 

2. ภายใตความรวมมือฉบับนี้ บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด ในสถานะของ Autodesk Authorized 

Training Center(AATC) และตัวแทนจําหนายซอฟตแวร Lumionอยางเปนทางการในประเทศไทย จะ

สนับสนุนโครงการดังกลาวดวยการสงวิทยากรและผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณทางดาน BIM (Building 

Information Modeling) ,PIM (Product Information Modeling) และการใชงานซอฟตแวร Lumion Pro

มาเปนผูสอนวิทยากรและใหความรูในสวนท่ีเก่ียวของ 

3. ภายใตความรวมมือฉบับนี้คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนและ บริษัท วี อาร 

ดิจิตอล จํากัด จะดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกนในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสนับสนุนบุคลากรให  
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เขารวมการอบรมการสัมมนาวิชาการและการแสดงผลงานทางวิชาการ ในงานหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีบริษัทจัดให

มีข้ึน ตลอดจนการอบรมเพ่ือสอบรับประกาศนียบัตรในระดับ Autodesk Certified Professional ท้ังนี้จะอยู

บนพ้ืนฐานของการปรึกษาหารือรวมกัน และเปนท่ียอมรับรวมกันของท้ังสองฝาย  

4. ภายใตความรวมมือฉบับนี้ทางบริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด ในฐานะท่ีเปนบริษัทท่ีไดรับการแตงตั้ง  

 จากAutodeskใหเปน Autodesk Authorized Training Center และ Autodesk Value Added Reseller 

จะมอบสิทธิพิเศษในการซ้ือผลิตภัณฑและเขาอบรมกับศูนยฝกอบรมของบริษัทวีอารดิจิตอลจํากัดไดในราคา

พิเศษสําหรับหนวยงาน คณาจารย นักศึกษา และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 

5. ผูแทนของท้ังสองฝายจะจัดใหมีการประชุมหรือสัมมนารวมกันเปนระยะเพ่ือหามาตรการท่ี

เหมาะสมในการดําเนินงานภายใตความรวมมือฉบับนี้ 

6.คาใชจายในการดําเนินการกิจกรรมความรวมมืออ่ืนใดท่ีมิไดระบุอยูภายใตความรวมมือฉบับนี้จะอยู

บนพ้ืนฐานของการปรึกษาหารือกัน และเปนท่ียอมรับของท้ังสองฝาย โดยเนนใหความสําคัญของการในการ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและบุคลากรทางดานคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบอาคารในระบบ BIM 

(Building Information Modeling) ดานคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑในระบบ PIM (Product 

Information Modeling) และดานคอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอผลงานออกแบบทางสถาปตยกรรมดวย

ซอฟตแวรเพ่ือการศึกษา Lumion Proตามแนวนโยบายของคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน

เปนหลัก 

7.ขอโตแยงใดๆอันจะเกิดข้ึนจากการตีความหรือการดําเนินการภายใตขอตกลงฉบับนี้จะยุติลงโดยการ

ประชุม ปรึกษาพิจารณารวมกันของท้ังสองฝาย 

 

หมวดท่ี 3 การดําเนินการ 

1. ใหมีคณะทํางานรวมกัน โดยมาจากตัวแทนของท้ังสองฝาย เพ่ือประชุมหรือสัมมนารวมกัน ในการ

ดําเนินการภายใตวัตถุประสงคของขอตกลงฉบับนี้ 

2.การดําเนินงานท้ังสองฝายไดมอบหมายใหมีคณะกรรมการรวมดังนี้  

2.1 กรรมการฝายมหาวิทยาลัยฯแตงตั้งโดยคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2.2 กรรมการฝายบริษัทฯ แตงตั้งโดยกรรมการผูจัดการ บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด 

3. ท้ังสองฝายจะเอ้ืออํานวยใหมีการจัดกิจกรรมรวมกันซ่ึงอาจจะมิไดระบุไวเปนการเฉพาะในความ

รวมมือฉบับนี้ ท้ังนี้ใหเปนไปตามเจตนารมณของขอตกลงฉบับนี้ 
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บันทึกความรวมมือทางวิชาการฉบับนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีท้ังสองฝายลงนามเปนท่ีเรียบรอยแลว

โดยมีอายุของความรวมมือ 3 ปนับจากวันท่ีท้ังสองฝายลงนามหากฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะยกเลิก

ความรวมมือกอนเวลาท่ีระบุไวนี้จะตองมีหนังสือแจงบอกเลิกความรวมมือใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน

เวลาไมนอยกวา 6 เดือนในกรณีท่ีมีการบอกเลิกความรวมมือยอมไมมีผลตอโครงการหรือกิจกรรมท่ีกําลัง

ดําเนินอยูโดยเฉพาะตามหลักการท่ีระบุไวเวนแตท้ังสองฝายจะรวมตกลงเปนอยางอ่ืน  

 

บันทึกความรวมมือทางวิชาการฉบับนี้ทําข้ึนไวสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกันท้ังสองฝายไดอ านและ

เขาใจขอความในความรวมมือทางวิชาการฉบับนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตองตรงตามความประสงคทุกประการ

จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เก็บไว 1 ฉบับ  

และบริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด เก็บไว 1 ฉบับ 

 

 

................................................ 

(…………………………………..........…) 

.คณบดี 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก 

 ................................................. 

(…………………………………..........…) 

กรรมการผูจัดการ 

บริษัทวีอารดิจิตอลจํากัด 

 

................................................ 

(…………………………………..........…) 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พยาน 

 ................................................. 

(…………………………………..........…) 

บริษัทวีอารดิจิตอลจํากัด 

พยาน 

 

................................................ 

(…………………………………..........…) 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พยาน 

 ................................................. 

(…………………………………..........…) 

บริษัทวีอารดิจิตอลจํากัด 

พยาน 
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