(ราง) บันทึกความรวมมือทางวิชาการ
ระหวาง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กับ
บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
บันทึกความรวมมือทางวิชาการฉบับนี้ทําขึ้นณคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน เมื่อวันที่ .........เดือน .......................................... พ.ศ. 2561ระหวางฝายที่ 1 คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายที่ 2 บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด ซึ่งทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกัน ที่จะ
สงเสริมความรวมมือทางวิชาการภายใตโครงการ “ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางดานคอมพิวเตอรเพื่อ
การออกแบบอาคารในระบบ BIM (Building Information Modeling)ดานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑในระบบ PIM (Product Information Modeling( และดานคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอผลงาน
ออกแบบทางสถาปตยกรรมดวยซอฟตแวรเพื่อการศึกษาLumionPro” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
องคความรูทางดานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและการนําเสนอผลงานออกแบบทางสถาปตยกรรมดวยการ
สรางหลักสูตรการเรียนการสอนและจัดดําเนินการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางดานคอมพิวเตอรเพื่อการ
ออกแบบการบริการวิชาการตลอดจนการแลกเปลี่ยนสงเสริมความรูใหแกองคกรและสังคมจากผลิตภัณฑของ
บริษัทฯในฐานะที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน Autodesk Authorized Partner, Autodesk Authorized
Training Center และตัวแทนจําหนายซอฟตแวร Lumionอยางเปนทางการในประเทศไทย
ทั้งสองฝายจึงไดทําบันทึกความรวมมือทางวิชาการ โดยมีความเขาใจรวมกันดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 วัตถุประสงค
1. รวมมือในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในดานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและ
ดานคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอผลงานออกแบบทางสถาปตยกรรมของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรของคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนในการ
พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนและการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ ทางดาน
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบอาคารในระบบ BIM (Building Information Modeling) ดานคอมพิวเตอรเพื่อ
การออกแบบผลิตภัณฑในระบบ PIM (Product Information Modeling) และดานคอมพิวเตอรเพื่อการ
นําเสนอผลงานออกแบบทางสถาปตยกรรมดวยซอฟตแวรเพื่อการศึกษา Lumion Pro

- หนาหนึ่ง -

3. รวมมือในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนทางดานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบอาคารใน
ระบบBIM (Building Information Modeling) ดานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑในระบบ PIM
(Product Information Modeling) และดานคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอผลงานออกแบบทางสถาปตยกรรม
ดวยซอฟตแวรเพื่อการศึกษา Lumion Proเพื่อผลักดันใหเกิดบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับการเปดเสรีทางดานวิชาชีพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. สงเสริมความรวมมือในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ทั้งกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ในระดับชาติและนานาชาติ
5. รวมมือจัดกิจกรรมและเผยแพรประชาสัมพันธการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการภายใต
โครงการความรวมมืออีกทั้งการดําเนินการอื่นๆเพื่อผลักดันโครงการใหไดสัมฤทธิ์ผลทั้งระดับชาติและนานาชาติ
หมวดที่ 2หลักการ
1. ภายใตความรวมมือฉบับนี้บริษัทวีอารดิจิตอลจํากัดจะทําการสงเสริมและสนับสนุนในการ
พัฒนาการเรียน การสอนและกิจกรรมตางๆ ทางดานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบอาคารในระบบ BIM
(Building Information Modeling) ดานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑในระบบ PIM (Product
Information Modeling) และดานคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอผลงานออกแบบทางสถาปตยกรรมดวย
ซอฟตแวรเพื่อการศึกษา Lumion Proใหกับคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยรายละเอียด
ของหลักสูตรและการดําเนินการจะอยูบนพื้นฐานของการปรึกษาหารือกันและเปนที่ยอมรับรวมกันทั้งสองฝาย
โดยเนนใหความสําคัญของการพัฒนาตามแนวนโยบายของคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนหลัก
2. ภายใตความรวมมือฉบับนี้ บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด ในสถานะของ Autodesk Authorized
Training Center(AATC) และตัวแทนจําหนายซอฟตแวร Lumionอยางเปนทางการในประเทศไทย จะ
สนับสนุนโครงการดังกลาวดวยการสงวิทยากรและผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณทางดาน BIM (Building
Information Modeling) ,PIM (Product Information Modeling) และการใชงานซอฟตแวร Lumion Pro
มาเปนผูสอนวิทยากรและใหความรูในสวนที่เกี่ยวของ
3. ภายใตความรวมมือฉบับนี้คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนและ บริษัท วี อาร
ดิจิตอล จํากัด จะดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสนับสนุนบุคลากรให

- หนาสอง -

เขารวมการอบรมการสัมมนาวิชาการและการแสดงผลงานทางวิชาการ ในงานหรือกิจกรรมตางๆ ที่บริษัทจัดให
มีขึ้น ตลอดจนการอบรมเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรในระดับ Autodesk Certified Professional ทั้งนี้จะอยู
บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือรวมกัน และเปนที่ยอมรับรวมกันของทั้งสองฝาย
4. ภายใตความรวมมือฉบับนี้ทางบริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด ในฐานะที่เปนบริษัทที่ไดรับการแตงตั้ง
จากAutodeskใหเปน Autodesk Authorized Training Center และ Autodesk Value Added Reseller
จะมอบสิทธิพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑและเขาอบรมกับศูนยฝกอบรมของบริษัทวีอารดิจิตอลจํากัดไดในราคา
พิเศษสําหรับหนวยงาน คณาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
5. ผูแทนของทั้งสองฝายจะจัดใหมีการประชุมหรือสัมมนารวมกันเปนระยะเพื่อหามาตรการที่
เหมาะสมในการดําเนินงานภายใตความรวมมือฉบับนี้
6.คาใชจายในการดําเนินการกิจกรรมความรวมมืออื่นใดที่มิไดระบุอยูภายใตความรวมมือฉบับนี้จะอยู
บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือกัน และเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย โดยเนนใหความสําคัญของการในการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและบุคลากรทางดานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบอาคารในระบบ BIM
(Building Information Modeling) ดานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑในระบบ PIM (Product
Information Modeling) และดานคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอผลงานออกแบบทางสถาปตยกรรมดวย
ซอฟตแวรเพื่อการศึกษา Lumion Proตามแนวนโยบายของคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนหลัก
7.ขอโตแยงใดๆอันจะเกิดขึ้นจากการตีความหรือการดําเนินการภายใตขอตกลงฉบับนี้จะยุติลงโดยการ
ประชุม ปรึกษาพิจารณารวมกันของทั้งสองฝาย
หมวดที่ 3 การดําเนินการ
1. ใหมีคณะทํางานรวมกัน โดยมาจากตัวแทนของทั้งสองฝาย เพื่อประชุมหรือสัมมนารวมกัน ในการ
ดําเนินการภายใตวัตถุประสงคของขอตกลงฉบับนี้
2.การดําเนินงานทั้งสองฝายไดมอบหมายใหมีคณะกรรมการรวมดังนี้
2.1 กรรมการฝายมหาวิทยาลัยฯแตงตั้งโดยคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.2 กรรมการฝายบริษัทฯ แตงตั้งโดยกรรมการผูจัดการ บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
3. ทั้งสองฝายจะเอื้ออํานวยใหมีการจัดกิจกรรมรวมกันซึ่งอาจจะมิไดระบุไวเปนการเฉพาะในความ
รวมมือฉบับนี้ ทั้งนี้ใหเปนไปตามเจตนารมณของขอตกลงฉบับนี้

- หนาสาม -

บันทึกความรวมมือทางวิชาการฉบับนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ทั้งสองฝายลงนามเปนที่เรียบรอยแลว
โดยมีอายุของความรวมมือ 3 ปนับจากวันที่ทั้งสองฝายลงนามหากฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะยกเลิก
ความรวมมือกอนเวลาที่ระบุไวนี้จะตองมีหนังสือแจงบอกเลิกความรวมมือใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
เวลาไมนอยกวา 6 เดือนในกรณีที่มีการบอกเลิกความรวมมือยอมไมมีผลตอโครงการหรือกิจกรรมที่กําลัง
ดําเนินอยูโดยเฉพาะตามหลักการที่ระบุไวเวนแตทั้งสองฝายจะรวมตกลงเปนอยางอื่น
บันทึกความรวมมือทางวิชาการฉบับนี้ทําขึ้นไวสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกันทั้งสองฝายไดอ านและ
เขาใจขอความในความรวมมือทางวิชาการฉบับนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตองตรงตามความประสงคทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เก็บไว 1 ฉบับ
และบริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด เก็บไว 1 ฉบับ
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(…………………………………..........…)
.คณบดี
คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก
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(…………………………………..........…)
กรรมการผูจัดการ
บริษัทวีอารดิจิตอลจํากัด

................................................
(…………………………………..........…)
คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
พยาน

.................................................
(…………………………………..........…)
บริษัทวีอารดิจิตอลจํากัด
พยาน

................................................
(…………………………………..........…)
คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
พยาน

.................................................
(…………………………………..........…)
บริษัทวีอารดิจิตอลจํากัด
พยาน

- หนาสี่ -

