(ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิ ชาการ
ระหว่าง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น กับ บริ ษทั เซฟเวย์เทรดดิ้ ง จากัด
บัน ทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิช าการฉบับ นี้ ทาขึ้น ระหว่าง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ กับ บริ ษัท เซฟเวย์เทรดดิ้ ง จากัด
โดยนายนายปวริศร์ พวงศรีฐติ ิ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตกลงทาความร่วมมือทางวิชาการและประสาน
ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนางานและบทบาทระหว่างกัน โดยจะดาเนินการสนับสนุ นศักยภาพด้าน
ต่างๆให้มคี วามพร้อมในทุกด้าน ทัง้ ในแง่การสนับสนุ นด้านการบริการวิชาการ และการพัฒนาวิชาชีพ
รวมทัง้ การสนั บ สนุ น ส่ง เสริม หน่ วยงานเครือข่ายให้ม ีก ิจ กรรมร่ วมกัน จึง ตกลงร่ วมมือด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. บัน ทึก ข้อตกลงนี้ม ีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วิชาการ
และการสนับสนุนการมีกจิ กรรมร่วมกัน การสนับสนุ นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในระหว่างกัน จะ
นาไปสูค่ วามร่วมมือในด้านอื่นๆต่อไป โดยแนวทางความร่วมมือประกอบด้วย
(1) การเชื่อมโยงและเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร และการสนับสนุ นงานระหว่างกัน
(2) การแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างหน่ วยงาน
(3) การสนับสนุ น การดาเนิน กิจกรรมภายใต้กรอบภาระหน้ าที่ของแต่ ละหน่ วยงาน
เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จุดแข็งจุดอ่อน และแนวทางพัฒนาร่วมกัน
(4) การร่วมจัดกิจกรรมอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือมีสว่ นสนับสนุ นการดาเนินงาน ตาม
บันทึกข้อตกลงนี้ หรือตามที่ หน่วยงานทัง้ สอง จะได้พจิ ารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบร่วมกัน
ข้อ 2. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ บริษัท เซฟเวย์เทรดดิ้ง จ ากัด จะด าเนิ น การ
สนั บ สนุ น การพัฒ นาบุ ค ลากรจากการจัด การความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมู ล การฝึ ก ประสบการณ์
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์เพื่อประโยชน์ ในการผลิตบัณ ฑิต ให้พร้อมสาหรับ การพัฒนาทักษะการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ การศึกษาดูงาน และการฝึกงาน เป็ นต้น ตามแผนซึ่งพัฒนาร่วมกัน
ข้อ 3. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ บริษัท เซฟเวย์เทรดดิ้ง จ ากัด จะด าเนิ น การ
สนับสนุ นการพัฒนาด้านวิชาชีพทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการให้บริการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
การออกแบบ หรือทีป่ รึกษาในรูปแบบต่างๆ ผ่านการให้บริการวิชาการหรือ โครงการวิจยั ระหว่างกัน
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โดยจะร่วมกันกาหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งข้อตกลงนี้ และสอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบ และหรือข้อบังคับของแต่ละฝ่ าย
ข้อ 4. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ บริษั ท เซฟเวย์เทรดดิ้ง จ ากัด จะด าเนิ น การ
สนับสนุ นสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ระหว่างกัน เช่น การให้คาปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณ ฑ์
การเข้าฝึ กงานของนักศึกษา การฝึกประสบการณ์ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ
ข้อ 5. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ บริษัท เซฟเวย์เทรดดิ้ง จ ากัด จะร่วมมือพัฒนา
งานวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มคี ุณภาพและมาตรฐาน
ข้อ 6. การดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้นับตัง้ แต่วนั ทีล่ งนามเป็ นต้นไป
และมีก าหนดเวลา 5 ปี และหากฝ่ ายใด ฝ่ ายหนึ่ งประสงค์จะยุตคิ วามร่วมมือตามบันทึก ข้อตกลงนี้ ก็
สามารถกระทาได้ โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข้อ 7. หน่วยงานทัง้ สองอาจพิจารณาและตกลงให้มกี ารปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เพิม่ เติมข้อตกลงนี้เพื่อให้เหมาะสมก็ได้ โดยจัดทาเป็ นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้
บันทึกข้อตกลงนี้ทาขึน้ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความเป็ นอย่างเดียวกัน หน่ วยงานทัง้ สอง ได้อ่าน
และเข้าใจข้อความตลอดโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้ า
พยานเป็ นสาคัญ และเก็บไว้หน่วยงานละฉบับ
ลงนาม ณ วันที่ ................
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