ึ ษา โครงการน ักเรียนแลกเปลียน OEG รุน
ทุนการศก
่ 30
OEG Student Exchange Scholarship 2023 - 2024
โครงการนักเรียนแลกเปลียนในประเทศต่างๆ เป็ นโครงการทีได ้รับการดูแลและการสนับสนุนจากหน่วย
งานต่างๆ ของภาครัฐ และ/หรือ โรงเรียน ซึงรวมถึงเรืองของทุนสนับสนุน เช่น การงดเว ้นการเก็บค่าเล่าเรียน
(ยกเว ้นโครงการประเทศแคนาดา ญีปน
ุ่ และสหรัฐอเมริกา วีซา่ ประเภท F-1) ดังนัน การไปเรียนในต่างประเทศ 1
ปี การศึกษา ผ่านโครงการนักเรียนแลกเปลียน จึงมีเพียงค่าใช ้จ่ายบางส่วนทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของนักเรียนที
เข ้าร่วมโครงการฯ (อ่านข ้อมูลได ้ในค่าใช ้จ่าย) โดยจะยังได ้รับสิทธิในโรงเรียนเท่ากับนักเรียนท ้องถิน
องค์กรแลกเปลียนในต่างประเทศ และ OEG ในฐานะผู ้จัดการและดําเนินการโครงการฯ ก็มแ
ี นวคิดในการ
สนับสนุนการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพของเยาวชน ให ้เป็ นผู ้มีความรู ้แบบองค์รวม มีการคิดเชิงสร ้างสรรค์ มีทศ
ั นคติ
และสามัญสํานึกพืนฐานทีด ี รวมทังสามารถมีบทบาทหรือส่วนร่วมในการทําประโยชน์ตอ
่ สังคมในด ้านต่างๆ จึงเป็ น
ทีมาของการให ้ทุนการศึกษา แก่นักเรียนแลกเปลียน OEG ดังนี

OEG Active Young Academic Scholarship
เป็ นทุนการศึกษาสําหรับเยาวชนทีโดดเด่นด ้านวิชาการ ขณะเดียวกันมีคณ
ุ ลักษณะของการเป็ นจิตอาสา
และจิตสํานึกสาธารณะ ซึงเป็ นทัศนคติและสามัญสํานึกพืนฐานทีด ี ทีสําคัญต่อการอยูใ่ นสังคมโลกปั จจุบน
ั
ว ัตถุประสงค์
1. เพือส่งเสริมให ้นักเรียนได ้เรียนรู ้เกียวกับเป้ าหมายการพัฒนาทียงั ยืน (Sustainable Development Goals
–SDGs) และนํ าความรู ้ทีได ้มาออกแบบโครงงานตามความสนใจ ในมุมมองของตนเอง
2. เพือสนับสนุนให ้นักเรียนได ้พัฒนาทักษะความคิดเชิงสร ้างสรรค์ตามเป้ าหมาย SDGs
3. เพือส่งเสริมให ้นักเรียนสร ้างแนวคิดการเป็ นจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะและการทําเพือสังคมส่วนรวม

ประเภท

มูลค่า
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เป็นน ักเรียนทีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการน ักเรียนแลกเปลียน
่ J-1
OEG รุน
่ ที 30 ประเทศสหร ัฐอเมริกา ประเภทวีซา
มีเกรดเฉลียแต่ละเทอมไม่ตํากว่า 3.50 โดยในแต่ละรายวิชาไม่ตํากว่า
2.50 ในปี การศึกษาปั จจุบน
ั และ 2 ปี ย ้อนหลัง
มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ OEG 231 คะแนนขึนไป
มีพน
ื ฐานภาษาอังกฤษ ฟั ง พูด อ่าน เขียน อยูใ่ นระดับดีมาก
มีภาวะผู ้นํ า มีวฒ
ุ ภ
ิ าวะ มีความรับผิดชอบ รับฟั งความคิดเห็นของผู ้อืน
และแสดงความคิดเห็นของตัวเองได ้
มีทก
ั ษะทางสังคมทีด ี เช่น มีมนุษยสัมพันธ์กบ
ั คนรอบข ้าง ปรับตัวเข ้า
่ เป็ นต ้น
กับผู ้อืน ร่วมกิจกรรมกับผู ้อืน และมีความยืดหยุน
เป็นน ักเรียนทีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการน ักเรียนแลกเปลียน
OEG รุน
่ ที 30 ทุกประเทศ
มีเกรดเฉลียแต่ละเทอมไม่ตํากว่า 3.50 โดยในแต่ละรายวิชาไม่ตํากว่า
2.50 ในปี การศึกษาปั จจุบน
ั และ 2 ปี ย ้อนหลัง
มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ OEG 231 คะแนนขึนไป
มีพน
ื ฐานภาษาอังกฤษ ฟั ง พูด อ่าน เขียน อยูใ่ นระดับดีมาก
มีภาวะผู ้นํ า มีวฒ
ุ ภ
ิ าวะ มีความรับผิดชอบ รับฟั งความคิดเห็นของผู ้อืน
และแสดงความคิดเห็นของตัวเองได ้
มีทก
ั ษะทางสังคมทีด ี เช่น มีมนุษยสัมพันธ์กบ
ั คนรอบข ้าง ปรับตัวเข ้า
กับผู ้อืน ร่วมกิจกรรมกับผู ้อืน และมีความยืดหยุน
่ เป็ นต ้น

เงือนไขทุน OEG Active Young Academic Scholarship
- ทุนการศึกษานีไม่ครอบคลุม
● ค่าตัวเครืองบินไป - กลับ และค่าเดินทางอืนๆ
● ค่าธรรมเนียมวีซา่
● ค่าเข ้าค่ายประเมินความพร ้อม - ExCITE Camp (ถ ้ามี)
● ค่าใช ้จ่ายอืนๆ เช่น ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวรายเดือน ค่าเรียนภาษา ค่าเล่าเรียนเพิมเติม ค่าฉีดวัคซีน
ค่าใช ้จ่ายทีประกันไม่คุ ้มครอง
● ค่าใช ้จ่ายทีเกียวข ้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine
เป็ นต ้น
- น ักเรียนทุนเต็มจํานวน ต ้องลงทะเบียนเข ้าร่วมโครงการฯ โดยชําระค่าธรรมเนียมงวดที 1 ภายในระยะ
เวลาทีกําหนด* OEG ถือว่าค่าธรรมเนียมงวดที 1 เป็ นเงินประกันโครงการฯ และนักเรียนจะได ้รับเงิน
ประกันคืนเต็มจํานวน เมือปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีของนักเรียนทุนฯ ครบถ ้วน และจนสินสุดโครงการฯ โดยสมบูรณ์
กรณีผด
ิ เงือนไข นักเรียนจะไม่ได ้รับเงินประกันคืน และจะถูกปรับเป็ นเงินตามที OEG กําหนด
- น ักเรียนทุนบางสว่ น ต ้องลงทะเบียนเข ้าร่วมโครงการฯ และชําระค่าธรรมเนียมโครงการฯ งวดต่างๆ
ภายในระยะเวลาทีกําหนด*และต ้องปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีของนักเรียนทุนฯ ครบถ ้วน และจนสินสุดโครงการฯ โดย
สมบูรณ์ กรณีผด
ิ เงือนไข นักเรียนจะถูกปรับเป็ นเงินตามที OEG กําหนด โดยทุนทีนักเรียนได ้รับ จะถูกหัก
ออกจากค่าธรรมเนียมโครงการฯ ทีนักเรียนต ้องชําระ
- นักเรียนสามารถส่งผลงานสมัครขอรับทุนได ้มากกว่า 1 ประเภท แต่จะเลือกรับทุนการศึกษา หรือสิทธิ
ส่วนลดโครงการนักเรียนแลกเปลียน OEG ได ้เพียง 1 สิทธิเท่านัน
- นักเรียนทุนฯ ต ้องดําเนินโครงงานทีได ้รับคัดเลือก** ระหว่างเข ้าร่วมโครงการฯ ในต่างประเทศ และต ้อง
ส่งผลสรุปให ้ OEG เมือจบโครงการฯ (OEG จะแจ ้งรายละเอียดให ้ทราบหลังประกาศผลคัดเลือกรอบ
สัมภาษณ์)
- ทุนการศึกษานีสําหรับนักเรียนทีเข ้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลียน รุน
่ 30 ทีเดินทางในปี 2023 เท่านัน
- ทุนการศึกษานีไม่สามารถเปลียนเป็ นเงินและ/หรือโอนสิทธิให ้ผู ้อืนได ้

หมายเหตุ
*ตามรอบการยืนยันเข ้าร่วมโครงการฯ ของนักเรียน
**กรณีเข ้าร่วมโครงการฯ แล ้ว นักเรียนพบปั ญหาและอุปสรรคทีทําให ้ไม่สามารถดําเนินโครง
งานทีได ้รับคัดเลือกได ้ OEG อนุโลมให ้ใช ้โครงงานเดิม แต่ปรับวิธก
ี าร หรือเปลียนโครงงานและ
วิธก
ี าร โดยโครงงาน/วิธก
ี ารใหม่ต ้องได ้รับการพิจารณาจาก OEG
ข ันตอนการค ัดเลือกทุน OEG Active Young Academic Scholarship
ข ันตอน
กรอกใบสมัครทุนฯ
- ผู ้สมัครต ้องผ่านกระบวนการคัดเลือก (สมัคร/สอบ/ผู ้ปกครองเข ้า
ประชุมรับฟั งข ้อมูล) ลงทะเบียนเข ้าร่วมโครงการฯ

่ งเวลา
ชว

ภายในเดือนกันยายน 2565

ส่งโครงงานให ้ OEG

ภายในวันที 30 ตุลาคม 2565**

OEG คัดเลือกและประกาศรายชือผู ้ผ่านเข ้ารอบสัมภาษณ์ พร ้อมแจ ้ง
กําหนดการ

ภายในเดือนธันวาคม 2565

การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์

ภายในเดือนธันวาคม2565

ประกาศผลการคัดเลือกทุน OEG Active Young Academic Scholarship

ภายในเดือนธันวาคม 2565

นักเรียนทุนฯ ยืนยันสิทธิ

*ช่วงเวลาอาจเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม
** Update 20/9/65 : ขยายเวลารับผลงานถึง 22 พฤศจิกายน 65

ภายในเดือนธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงงาน
1. ผู ้สมัครออกแบบและจัดทําโครงงานทีสอดคล ้องกับ เป้าหมายเพือการพ ัฒนาทีย ังยืน (Sustainable
Development Goals –SDGs) ตามนโยบายสหประชาชาติ
2. นักเรียนต ้องศึกษาข ้อมูล และทําความเข ้าใจเป้ าหมาย SDGs ด ้วยตนเอง โดยสามารถเลือกเป้ าหมายมา
จัดทําโครงงานได ้ตามความสนใจ (สามารถเลือกได ้มากกว่า 1 เป้ าหมาย)
3. โครงงานควรมีแนวคิดก่อให ้เกิดการเปลียนแปลงในทางบวก ช่วยขับเคลือนสังคม หรือสิงแวดล ้อม
่ ารพัฒนาทียงั ยืน
สามารถนํ ามาใช ้ปฎิบต
ั ไิ ด ้จริง และนํ าไปสูก
4. โครงงานทีออกแบบต ้องสามารถดําเนินการได ้จริงขณะทีเข ้าร่วมโครงการฯ ในต่างประเทศ
5. ข ้อมูลโครงงานต ้องประกอบด ้วย
- ชือโครงงาน : ชัดเจน กระชับ และสือความหมาย
- หลักการและเหตุผล / แนวคิด : โครงงานมีสาเหตุมาจากอะไร ดีอย่างไร ทําไมต ้องทํา มีทฤษฎี
อะไร และตอบสนองเป้ าหมาย SDGS ใด
- วัตถุประสงค์ : ไม่เกิน 3 ข ้อ
- ขันตอนและแผนการดําเนินโครงงาน : อธิบายรายละเอียด เช่น กิจกรรม กลุม
่ เป้ าหมาย/ผู ้
สนับสนุน ระยะเวลา/กําหนดการโดยประมาณ งบประมาณ *รูปแบบของกิจกรรมสามารถเป็ น
online ได ้
- ผลทีคาดว่าจะได ้รับ : ได ้แก่ ผลลัพธ์ทต
ี ้องการให ้เกิด และผลกระทบ
- อืนๆ ถ ้ามี : ได ้แก่ เอกสารอ ้างอิง บุคคลทีปรึกษา สมมติฐาน
6. นักเรียนสามารถส่งโครงงานที highschool@oeg.co.th ในรูปแบบ PDF file หรือสือผสม โดยมีขนาด
ไฟล์ไม่เกิน 10 MB
ิ ทางปั ญญา และ
7. เนือหา ภาพ ข ้อมูล หรืออืนๆ ทีใช ้ในการทําโครงงาน ต ้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สน
พระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงกฎหมายอืนๆ ด ้วย หากมีการกระทํา
ทีผด
ิ กฎหมายดังกล่าว ผู ้สมัครต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบ ต ้องไม่ใช ้ถ ้อยคําหยาบคาย ไม่เหมาะสม
หมินประมาทผู ้อืน ไม่เคยจัดทํา เผยแพร่ หรือมีการลอกเลียนแบบจากผู ้อืน
8. โครงงานทีสง่ ประกวดถือเป็ นลิขสิทธิของร่วมกันของนักเรียนทุนฯ และ OEG โดย OEG สามารถนํ าไป
เผยแพร่ แก ้ไข หรือดัดแปลงได ้
9. กรณีทม
ี ก
ี ารตรวจสอบ หรือทราบในภายหลังว่าผู ้สมัครไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไข หรือปกปิ ดข ้อเท็จจริง จะถูก
ิ ธิเรียกค่าเสียหายไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
ตัดสิทธิในการเข ้าร่วมโครงการฯ และการรับรางวัล โดยจะไม่มส
ี ท

ึ ษาข ้อมูลเกียวกับเป้ าหมาย SDGs
หมายเหตุ : ตัวอย่าง link ทีศก
- https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
- https://sdgs.nesdc.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e
0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-sdgs/
เกณฑ์การค ัดเลือกทุน OEG Active Young Academic Scholarship
1. ตามคุณสมบัตพ
ิ น
ื ฐานของนักเรียนทุนฯ ทีได ้ระบุไว ้
2. ความสอดคล ้องของโครงงานกับเป้ าหมาย SDGs ทีเลือก
ั เจน สามารถนํ าไปใช ้ได ้จริง และนํ าไปสูก
่ ารพัฒนาทียงั ยืน
3. การนํ าเสนอแนวคิดทีชด
4. ความโดดเด่นและความคิดสร ้างสรรค์

หมายเหตุ
ิ สุด
- การพิจารณาตัดสินของกรรมการถือเป็ นทีสน
- OEG สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไขใดๆ โดยไม่จําเป็ นต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

OEG Creator Scholarship
นอกจากการมีความรู ้ความสามารถทางวิชาการแล ้ว ทักษะความสามารถอืนๆ ก็มค
ี วามสําคัญ และมีความ
จําเป็ นในโลกปั จจุบน
ั เช่นกัน OEG Creator Scholarship จึงเป็ นทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนทีมค
ี วามคิด
สร ้างสรรค์ด ้านการสือสารผ่านสารสนเทศ
ว ัตถุประสงค์
1. เพือเป็ นการแบ่งปั นความต่างทางวัฒธรรมประเทศแลกเปลียน และแบ่งปั นประสบการณ์ระหว่างเข ้าร่วม
โครงการนักเรียนแลกเปลียน OEG (OEG High School Exchange) ให ้เพือนๆในสังคมได ้รับรู ้ ผ่านช่อง
ทาง Youtube หรือ Social Media ต่างๆ
2. เพือสนับสนุนนักเรียนทีมค
ี วามสามารถทางด ้านการสือสารทางด ้านดิจท
ิ ล
ั ได ้สร ้างสือสาธารณะที
สร ้างสรรค์และเป็ นประโยชน์แก่นักเรียนคนอืนๆ
3. เพือเป็ นแรงบัลดาลใจให ้นักเรียนทีต ้องการมีประสบการณ์เรียนต่างประเทศ ผ่านโครงการนักเรียน
แลกเปลียน OEG
ประเภท

มูลค่า

ิ ธิได้ร ับทุน
คุณสมบ ัติผม
ู้ ส
ี ท

จํานวนทุน
●

VDO Creator

100,000 บาท

2

●
●
●
●

Graphic &
Photography
Creator

100,000 บาท

2

●

เป็ นนักเรียนทีลงทะเบียนเข ้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลียน
OEG รุน
่ ที 30 ทุกประเทศ
มีเกรดเฉลียแต่ละเทอมไม่ตํากว่า 2.5 โดยในแต่ละรายวิชาไม่
ตํากว่า 2.0 ในปี การศึกษาปั จจุบน
ั และ 2 ปี ย ้อนหลัง
มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ OEG 224 คะแนนขึน
ไป
มีพน
ื ฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสําหรับการสือสารในชีวต
ิ ประจํา
วัน และพร ้อมเปิ ดรับวัฒนธรรมทีแตกต่าง
เป็ นคนกระตือรือร ้นทีจะเรียนรู ้สิงใหม่ๆ พร ้อมเปิ ดรับวัฒนธรรมที
แตกต่าง และพร ้อมทีจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเอง ให ้เป็ น
ประโยชน์ตอ
่ สังคม
ความสามารถเฉพาะ
- VDO Creator : มีความสามารถด ้านการทํา
สือดิจต
ิ อล สร ้างสรรค์ content สือสารใน Social
Media ได ้ดี
Content & Photography Creator : มีความสามารถ
ด ้านการถ่ายภาพ ทํากราฟิ ก และสร ้างสรรค์ content
สือสารใน Social Media ได ้ดี

เงือนไขทุน OEG Creator Scholarship
- ทุนการศึกษาประเภทนีไม่ครอบคลุม
● ค่าตัวเครืองบินไป - กลับ และค่าเดินทางอืนๆ
● ค่าธรรมเนียมวีซา่
● ค่าเข ้าค่ายประเมินความพร ้อม (ExCITE Camp)
● ค่าใช ้จ่ายอืนๆ เช่น ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวรายเดือน ค่าเรียนภาษา ค่าเล่าเรียนเพิมเติม ค่าฉีดวัคซีน
ค่าใช ้จ่ายทีประกันไม่คุ ้มครอง
● ค่าใช ้จ่ายทีเกียวข ้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine
เป็ นต ้น
- นักเรียนทุนต ้องลงทะเบียนเข ้าร่วมโครงการฯ และชําระค่าธรรมเนียมโครงการฯ งวดต่างๆ ภายในระยะ
เวลาทีกําหนด (ตามรอบการยืนยันเข ้าร่วมโครงการฯ ของนักเรียน) โดยทุนทีได ้รับ จะถูกหักออกจาก
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ทีนักเรียนต ้องชําระ
- นักเรียนต ้องปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีของนักเรียนทุนฯ ครบถ ้วน และจนสินสุดโครงการฯ โดยสมบูรณ์ กรณีผด
ิ
เงือนไข นักเรียนจะถูกปรับเป็ นเงินตามที OEG กําหนด
- นักเรียนสามารถเลือกรับทุนการศึกษา หรือสิทธิสว่ นลดโครงการนักเรียนแลกเปลียน OEG ได ้เพียง 1
สิทธิเท่านัน

-

นักเรียนผู ้ได ้รับทุนฯ จะต ้องส่งผลงานให ้ OEG ระหว่างทีเข ้าร่วมโครงการฯ (OEG จะแจ ้งรายละเอียดให ้
ทราบหลังประกาศผลคัดเลือกรอบสัมภาษณ์)
ทุนการศึกษานีสําหรับนักเรียนทีเข ้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลียน รุน
่ 30 ทีเดินทางในปี 2023 เท่านัน
ทุนการศึกษานีไม่สามารถเปลียนเป็ นเงินและ/หรือโอนสิทธิให ้ผู ้อืนได ้

ข ันตอนการค ัดเลือกทุน OEG Creator Scholarship
ข ันตอน
กรอกใบสมัครทุนฯ
- ผู ้สมัครต ้องผ่านกระบวนการคัดเลือก (สมัคร/สอบ/ผู ้ปกครองเข ้า
ประชุมรับฟั งข ้อมูล) ลงทะเบียนเข ้าร่วมโครงการฯ
ส่งผลงานเข ้าประกวด

่ งเวลา
ชว

ภายในวันที 23 กันยายน 2565
ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2565 31 ตุลาคม 2565**

OEG คัดเลือกและประกาศรายชือผู ้ผ่านเข ้ารอบสัมภาษณ์ พร ้อมแจ ้ง
กําหนดการ

ภายในเดือนธันวาคม 2565

การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์

ภายในเดือนธันวาคม 2565

ประกาศผลการคัดเลือกทุน OEG Creator Scholarship

ภายในเดือนธันวาคม 2565

นักเรียนทุนฯ ยืนยันสิทธิ

ภายในเดือนธันวาคม 2565

*ช่วงเวลาอาจเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม
** Update 20/9/65 : ขยายเวลารับผลงานถึง 22 พฤศจิกายน 65
รายละเอียดผลงาน
1. ประเภท VDO Creator ผู ้สมัครจัดทํา VDO Clip โดยมีข ้อกําหนดดังนี
- จัดทําภายใต ้หัวข ้อ "Things that inspired you to go abroad"
- ความยาว 1 - 3 นาที โดยส่งเข ้าประกวดได ้ 1 คลิปต่อ ผู ้สมัคร
- เป็ นคลิปทีถา่ ยทําตังแต่วน
ั ที 1 กรกฎาคม 2565 เป็ นต ้นไป
2. ประเภท Graphic & Photography Creator
- ผู ้สมัครถ่ายภาพ หรือทําภาพกราฟิ ก พร ้อมคําบรรยาย โดยมีข ้อกําหนดดังนี
- จัดทําภายใต ้หัวข ้อ "Things that inspired you to go abroad"
- ไม่กําหนดความยาวและจํานวนภาพต่อ 1 ผลงาน แต่แนะนํ าให ้เหมาะสมกับการลงสือโซเชีย
ลทาง Facebook เป็ นหลัก โดยส่งเข ้าประกวดได ้ 1 ผลงานต่อ 1 ผู ้สมัคร
- เป็ นผลงานทีทําตังแต่วน
ั ที 1 กรกฎาคม 2565 เป็ นต ้นไป
3. ผู ้สมัครเผยแพร่ผลงานใน Social Media ของตนเอง โดยไม่จํากัด Platform เช่น Vlog, Blog, Youtube,
Facebook พร้อมทังใส่ แฮชแท็ค #highschoolexchange #oegambassador และส่ง Link ผลงาน
มาที� hspmarketing@oeg.co.th ภายใน วันที 22 พฤศจิกายน 2565
ิ ธิได ้รับทุนเพียงประเภทเดียวเท่านัน
4. ผู ้สมัครสามารถส่งผลงานได ้มากกว่า 1 ประเภท แต่จะมีสท
5. ผลงานทีสง่ เข ้าประกวด ต ้องเป็ นผลงานของผู ้สมัครเอง และยังไม่เคยเผยแพร่ ส่งเข ้าประกวด หรือมีการ
ลอกเลียนแบบจากของผู ้อืน
ิ ทางปั ญญา และ
6. เนือหา ภาพ ข ้อมูล หรืออืนๆ ทีปรากฎในผลงาน ต ้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สน
พระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงกฎหมายอืนๆ ด ้วย หากมีการกระทํา
ทีผด
ิ กฎหมายดังกล่าว ผู ้สมัครต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบ ต ้องไม่ใช ้ถ ้อยคําหยาบคาย ไม่เหมาะสม
หมินประมาทผู ้อืน
7. โครงงานทีสง่ ประกวดถือเป็ นลิขสิทธิของร่วมกันของนักเรียนทุนฯ และ OEG โดย OEG สามารถนํ าไป
เผยแพร่ แก ้ไข หรือดัดแปลงได ้
8. กรณีทม
ี ก
ี ารตรวจสอบ หรือทราบในภายหลังว่าผู ้สมัครไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไข หรือปกปิ ดข ้อเท็จจริง จะถูก
ิ ธิเรียกค่าเสียหายไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
ตัดสิทธิในการเข ้าร่วมโครงการฯ และการรับรางวัล โดยจะไม่มส
ี ท

เกณฑ์การค ัดเลือกทุน OEG Creator Scholarship
1. คุณสมบัตพ
ิ น
ื ฐานของนักเรียนทุนฯ ทีได ้ระบุไว ้
2. การผลิตผลงาน
รายละเอียด

ด้าน

VDO Creator

คะแนน

Graphic & Photography Creator

เนือหาภาพรวม

เนือหาตรงกับหัวข ้อทีกําหนด เทคนิคการ
เล่าเรือง การเรียบเรียงเรืองราว เข ้าใจง่าย

ความสอดคล ้องของเนือหากับหัวข ้อที
กําหนด เทคนิคการเล่าเรือง การเรียบเรียง
เรืองราว เข ้าใจง่าย

30

ความคิดสร ้างสรรค์

ความคิดสร ้างสรรค์แปลกใหม่น่าสนใจ

ความคิดสร ้างสรรค์แปลกใหม่น่าสนใจ

40

คุณภาพการผลิต

คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความ
สวยงามของผลงาน

ความสวยงาม (องค์ประกอบศิลป์ )

30
รวม

หมายเหตุ

-

100

ิ สุด
การพิจารณาตัดสินของกรรมการถือเป็ นทีสน
OEG สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไขใดๆ โดยไม่จําเป็ นต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

หน้าทีของน ักเรียนทุน OEG Creator
1. นักเรียนผู ้ได ้รับทุน VDO Creator ต ้องผลิต VDO Clip และโพสต์ใน Youtube ช่องของนักเรียน เพือ
เป็ นการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมและประสบการณ์การเข ้าร่วมโครงการของประเทศนันๆ อย่างน ้อยเดือนละ 2 คลิ
ป ความยาวแต่ละคลิป 3-10 นาที และส่งต ้นฉบับมาที hspmarketing@oeg.co.th
2. นักเรียนผู ้ได ้รับทุน OEG Graphic & Photography Creator ต ้องผลิต ภาพภ่ายหรือภาพกราฟิ ก พร ้อมคํา
บรรยาย และโพสต์ใน Facebook หรือ IG ของตัวเอง เพือเป็ นการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมและประสบการณ์การ
เข ้าร่วมโครงการของประเทศนันๆ อย่างน ้อยเดือนละ 4 โพสต์ และส่งต ้นฉบับมาที
hspmarketing@oeg.co.th
3. นักเรียนทีได ้รับทุนต ้องมีความประพฤติด ี อยูใ่ นระเบียบของโครงการฯ และไม่ถก
ู ส่งกลับ หรือขอให ้ออก
จากโครงการก่อนกําหนด
4. ในระหว่างเข ้าร่วมโครงการฯ OEG อาจจะขอให ้นักเรียนส่งรูป หรือวีดโี อสันๆ หรือข ้อมูลอืนๆ นอกเหนือ
จากทีกําหนด

