STUDENT : Phase 1-2

ขอตกลงและเงื่อนไขการขอรับทุนสอบรับรองทักษะดิจทิ ัลมาตรฐานสากล ICDL ประเภท ICDL Academic Profile Pack
โครงการพัฒนาทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดจิ ิทลั (Digital Literacy) ประเภทนักศึกษา
(สอบวุฒิบัตรมาตรฐานสากล ICDL จํานวน 10 โมดูล ภายในระยะเวลาโครงการ เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2567)
(ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “ขอตกลง”) ขอตกลงนี้จัดทําขึน้ ที่ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ …………………………………………………..………… ระหวาง
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 (ตอไปนี้จะเรียกวา “มหาวิทยาลัย”) ฝายหนึง่ กับ
(นาย/นางสาว/นาง) …………………………………………………………………… รหัสนักศึกษา ………….…… เปนนักศึกษาในระดับ ………. ปที่ ….
หลักสูตร ………………………………….................................................…….. ภาควิชา …………….….………………………….......……………..……………
คณะ …………………………………………………… โทรศัพทมือถือ ……………………….. E-mail Address ………………………...…………………………..
(ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “ผูไดรับทุน”)
ทั้งสองฝายตกลงกัน โดยมีขอความดังตอไปนี้
1. ผูไดรับทุนรับทราบรายละเอียดโครงการฯ และยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการขอรับทุนโดยสมัครใจ ตามรายละเอียดที่
ระบุในขอตกลงฉบับนี้
2. ขอตกลงและเงื่อนไขการขอรับทุนสอบรับรองทักษะดิจิทลั มาตรฐานสากล ICDL ประเภท ICDL Academic Profile Pack
2.1 ผูไดรับทุนจะตองเขาสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL จํานวน 5 โมดูลเปนอยางนอย และสูงสุดไมเกิน 10 โมดูล
ภายในระยะเวลาโครงการ ดังนี้
2.1.1 เฟส 1 : เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566 สอบรับรองทักษะฯ ไดสูงสุด 5 โมดูล
2.1.2 เฟส 2 : เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567 สอบรับรองทักษะฯ ไดสงู สุดอีก 5 โมดูล
ทั้งนี้ ผูไดรับทุนจะตองเขาสอบรับรองทักษะฯ โมดูลภาคบังคับ จํานวน 3 โมดูล ไดแก Online Collaboration, Cyber Security
และ Data Protection ในเฟส 1 ของโครงการฯ และเขารับการสอบรับรองทักษะฯ ภาคสมัครใจในโมดูลอื่นที่สนใจไดสูงสุดอีก
จํานวน 7 โมดูล
2.2 ผูไดรับทุนที่สอบผานเกณฑจะไดรับวุฒบิ ัตร ICDL ตามโมดูลที่สอบผานในรูปแบบ e-Badge ทางอีเมล และไดรับ e-Certificate
ภายใน 60 วัน หลังการสอบ โดยผูไดรับทุนสามารถพิมพ e-Certificate ดวยตนเอง
2.3 ผูไดรับทุนจะตองลงทะเบียนเลือกโมดูลที่ตองการเขาสอบรับรองทักษะฯ ตามชองทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด และรับผิดชอบใน
การศึกษาเรียนรูในแตละโมดูลดวยตนเอง ผานสื่อการเรียนรูในรูปแบบ e-Book หรือ e-Learning ของ ICDL Thailand หรือ
ชองทางการเรียนรูอื่น ๆ ที่ผูไดรับทุนเห็นวาเปนประโยชนในการสอบรับรองทักษะฯ
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2.4 ในแตละโมดูลจะมีชุดขอสอบ Assessment Test หรือ Diagnostic Test เพื่อใหผูไดรับทุนใชฝกฝนปฏิบัติการทําแบบทดสอบ
ดวยตนเอง หรือใชเปน Pre-Test / Post-Test ไดจํานวน 3 ครั้ง กอนเขาสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL
2.5 ผูไดรับทุนจะตองสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ตามตารางเวลาและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในรูปแบบ
Onsite ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปนหลัก หรือในรูปแบบ Online ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.6 เมื่อมหาวิทยาลัยไดเปดสิทธิ์ในระบบ ICDL ใหแกผูไดรับทุนแลว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาการขอสละสิทธิ์รับทุน
จากผูไดรับทุนในทุกกรณี
2.7 กรณี ผู ไ ด รั บ ทุ น ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลงและเงื่ อ นไขการขอรั บ ทุ น สอบรั บ รองทั ก ษะดิ จิ ทั ล มาตรฐานสากล ICDL
ประเภท ICDL Academic Profile Pack ได มหาวิทยาลัยจะรายงานไปยังสวนงานตนสังกัด และผูไดรับทุนจะถูกตัดสิทธิ์ไม
สามารถเขารวมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลอื่น ๆ ที่จัดโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศไดอีก
ขาพเจาไดอานและรับทราบขอตกลงและเงื่อนไขการขอรับทุนสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ประเภท ICDL
Academic Profile Pack ในโครงการพัฒนาทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ประเภทนักศึกษา (สอบ
วุฒิบัตรมาตรฐานสากล ICDL จํานวน 10 โมดูล ภายในระยะเวลาโครงการ เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2567) ตลอดจนได
ศึกษาทําความเขาใจประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลฯ ตาม QR Code ดานลางเปนที่เรียบรอยแลว ขาพเจายินดีปฏิบัติตามขอตกลง
และเงื่อนไขการขอรับทุนอยางเครงครัดทุกประการ

ลงชื่อผูไดรับทุน .................................................................
( ....................................................................... )
วันที่ .............. / ............... / ................
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