
ทนุการศกึษา โครงการนกัเรยีนแลกเปลยีน OEG รุน่ 30
OEG Student Exchange Scholarship 2023 - 2024

โครงการนักเรยีนแลกเปลยีนในประเทศตา่งๆ เป็นโครงการทไีดรั้บการดแูลและการสนับสนุนจากหน่วย
งานตา่งๆ ของภาครัฐ และ/หรอื โรงเรยีน ซงึรวมถงึเรอืงของทนุสนับสนุน เชน่ การงดเวน้การเก็บคา่เลา่เรยีน
(ยกเวน้โครงการประเทศแคนาดา ญปีุ่ น และสหรัฐอเมรกิา วซีา่ประเภท F-1) ดงันัน การไปเรยีนในตา่งประเทศ 1
ปีการศกึษา ผา่นโครงการนักเรยีนแลกเปลยีน จงึมเีพยีงคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทอียูใ่นความรับผดิชอบของนักเรยีนที
เขา้รว่มโครงการฯ (อา่นขอ้มลูไดใ้นคา่ใชจ้า่ย) โดยจะยงัไดรั้บสทิธใินโรงเรยีนเทา่กบันักเรยีนทอ้งถนิ

องคก์รแลกเปลยีนในตา่งประเทศ และ OEG ในฐานะผูจั้ดการและดําเนนิการโครงการฯ กม็แีนวคดิในการ
สนับสนุนการเตบิโตอยา่งมคีณุภาพของเยาวชน ใหเ้ป็นผูม้คีวามรูแ้บบองคร์วม มกีารคดิเชงิสรา้งสรรค ์มทีศันคติ
และสามญัสํานกึพนืฐานทดี ีรวมทงัสามารถมบีทบาทหรอืสว่นรว่มในการทําประโยชนต์อ่สงัคมในดา้นตา่งๆ จงึเป็น
ทมีาของการใหท้นุการศกึษา แกนั่กเรยีนแลกเปลยีน OEG ดงันี

OEG Active Young Academic Scholarship

เป็นทนุการศกึษาสําหรับเยาวชนทโีดดเดน่ดา้นวชิาการ ขณะเดยีวกนัมคีณุลกัษณะของการเป็นจติอาสา
และจติสํานกึสาธารณะ ซงึเป็นทศันคตแิละสามญัสํานกึพนืฐานทดี ีทสํีาคญัตอ่การอยูใ่นสงัคมโลกปัจจบุนั

วตัถปุระสงค์
1. เพอืสง่เสรมิใหนั้กเรยีนไดเ้รยีนรูเ้กยีวกบัเป้าหมายการพัฒนาทยีงัยนื (Sustainable Development Goals

–SDGs) และนําความรูท้ไีดม้าออกแบบโครงงานตามความสนใจ ในมมุมองของตนเอง
2. เพอืสนับสนุนใหนั้กเรยีนไดพั้ฒนาทกัษะความคดิเชงิสรา้งสรรคต์ามเป้าหมาย SDGs
3. เพอืสง่เสรมิใหนั้กเรยีนสรา้งแนวคดิการเป็นจติอาสา จติสํานกึสาธารณะและการทําเพอืสงัคมสว่นรวม

ประเภท มลูคา่ จาํนวนทนุ คณุสมบตัผิูม้สีทิธไิดร้บัทนุ

ทนุ OEG เต็มจํานวน 488,000 บาท 1

● เป็นนกัเรยีนทลีงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปลยีน
OEG รุน่ท ี30 ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเภทวซีา่ J-1

● มเีกรดเฉลยีแตล่ะเทอมไมตํ่ากวา่ 3.50 โดยในแตล่ะรายวชิาไมตํ่ากวา่
2.50 ในปีการศกึษาปัจจบุนั และ 2 ปียอ้นหลงั

● มคีะแนนสอบวดัระดบัภาษาองักฤษของ OEG  231  คะแนนขนึไป
● มพีนืฐานภาษาองักฤษ ฟัง พดู อา่น เขยีน อยูใ่นระดบัดมีาก
● มภีาวะผูนํ้า มวีฒุภิาวะ มคีวามรับผดิชอบ รับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื

และแสดงความคดิเห็นของตวัเองได ้
● มทีกัษะทางสงัคมทดี ีเชน่ มมีนุษยสมัพันธก์บัคนรอบขา้ง ปรับตวัเขา้

กบัผูอ้นื รว่มกจิกรรมกบัผูอ้นื และมคีวามยดืหยุน่ เป็นตน้

ทนุ OEG บางสว่น

100,000 บาท 2

100,000 บาท 2

● เป็นนกัเรยีนทลีงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปลยีน
OEG รุน่ท ี30 ทกุประเทศ

● มเีกรดเฉลยีแตล่ะเทอมไมตํ่ากวา่ 3.50 โดยในแตล่ะรายวชิาไมตํ่ากวา่
2.50 ในปีการศกึษาปัจจบุนั และ 2 ปียอ้นหลงั

● มคีะแนนสอบวดัระดบัภาษาองักฤษของ OEG  231  คะแนนขนึไป
● มพีนืฐานภาษาองักฤษ ฟัง พดู อา่น เขยีน อยูใ่นระดบัดมีาก
● มภีาวะผูนํ้า มวีฒุภิาวะ มคีวามรับผดิชอบ รับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื

และแสดงความคดิเห็นของตวัเองได ้
● มทีกัษะทางสงัคมทดี ีเชน่ มมีนุษยสมัพันธก์บัคนรอบขา้ง ปรับตวัเขา้

กบัผูอ้นื รว่มกจิกรรมกบัผูอ้นื และมคีวามยดืหยุน่ เป็นตน้



เงอืนไขทนุ OEG Active Young Academic Scholarship
- ทนุการศกึษานไีมค่รอบคลมุ

● คา่ตวัเครอืงบนิไป - กลบั และคา่เดนิทางอนืๆ
● คา่ธรรมเนยีมวซีา่
● คา่เขา้คา่ยประเมนิความพรอ้ม - ExCITE Camp (ถา้ม)ี
● คา่ใชจ้า่ยอนืๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัรายเดอืน คา่เรยีนภาษา คา่เลา่เรยีนเพมิเตมิ คา่ฉีดวคัซนี

คา่ใชจ้า่ยทปีระกนัไมคุ่ม้ครอง
● คา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งกบั Covid-19 เชน่ การตรวจ Covid-19 การฉีดวคัซนี การ Quarantine

เป็นตน้
- นกัเรยีนทนุเต็มจาํนวน ตอ้งลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการฯ โดยชาํระคา่ธรรมเนยีมงวดท ี1 ภายในระยะ

เวลาทกํีาหนด* OEG ถอืวา่คา่ธรรมเนยีมงวดท ี1 เป็นเงนิประกนัโครงการฯ และนักเรยีนจะไดรั้บเงนิ
ประกนัคนืเต็มจํานวน เมอืปฎบิตัหินา้ทขีองนักเรยีนทนุฯ ครบถว้น และจนสนิสดุโครงการฯ โดยสมบรูณ์
กรณีผดิเงอืนไข นักเรยีนจะไมไ่ดรั้บเงนิประกนัคนื และจะถกูปรับเป็นเงนิตามท ีOEG กําหนด

- นกัเรยีนทนุบางสว่น ตอ้งลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการฯ และชาํระคา่ธรรมเนยีมโครงการฯ งวดตา่งๆ
ภายในระยะเวลาทกํีาหนด*และตอ้งปฎบิตัหินา้ทขีองนักเรยีนทนุฯ ครบถว้น และจนสนิสดุโครงการฯ โดย
สมบรูณ ์กรณีผดิเงอืนไข นักเรยีนจะถกูปรับเป็นเงนิตามท ีOEG กําหนด โดยทนุทนัีกเรยีนไดรั้บ จะถกูหกั
ออกจากคา่ธรรมเนยีมโครงการฯ ทนัีกเรยีนตอ้งชาํระ

- นักเรยีนสามารถสง่ผลงานสมคัรขอรับทนุไดม้ากกวา่ 1 ประเภท แตจ่ะเลอืกรับทนุการศกึษา หรอืสทิธิ
สว่นลดโครงการนักเรยีนแลกเปลยีน OEG ไดเ้พยีง 1 สทิธเิทา่นัน

- นักเรยีนทนุฯ ตอ้งดําเนนิโครงงานทไีดรั้บคดัเลอืก** ระหวา่งเขา้รว่มโครงการฯ ในตา่งประเทศ และตอ้ง
สง่ผลสรปุให ้OEG เมอืจบโครงการฯ (OEG จะแจง้รายละเอยีดใหท้ราบหลงัประกาศผลคดัเลอืกรอบ
สมัภาษณ)์

- ทนุการศกึษานสํีาหรับนักเรยีนทเีขา้รว่มโครงการนักเรยีนแลกเปลยีน รุน่ 30 ทเีดนิทางในปี 2023 เทา่นัน
- ทนุการศกึษานไีมส่ามารถเปลยีนเป็นเงนิและ/หรอืโอนสทิธใิหผู้อ้นืได ้

หมายเหตุ
*ตามรอบการยนืยนัเขา้รว่มโครงการฯ ของนักเรยีน
**กรณีเขา้รว่มโครงการฯ แลว้ นักเรยีนพบปัญหาและอปุสรรคททํีาใหไ้มส่ามารถดําเนนิโครง
งานทไีดรั้บคดัเลอืกได ้OEG อนุโลมใหใ้ชโ้ครงงานเดมิ แตป่รับวธิกีาร หรอืเปลยีนโครงงานและ
วธิกีาร โดยโครงงาน/วธิกีารใหมต่อ้งไดรั้บการพจิารณาจาก OEG

ขนัตอนการคดัเลอืกทนุ OEG Active Young Academic Scholarship

ขนัตอน ชว่งเวลา

กรอกใบสมคัรทนุฯ
- ผูส้มคัรตอ้งผา่นกระบวนการคดัเลอืก (สมคัร/สอบ/ผูป้กครองเขา้

ประชมุรับฟังขอ้มลู) ลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการฯ
ภายในเดอืนกนัยายน 2565

สง่โครงงานให ้OEG ภายในวันท ี30 ตุลาคม 2565**

OEG คดัเลอืกและประกาศรายชอืผูผ้า่นเขา้รอบสมัภาษณ ์พรอ้มแจง้
กําหนดการ ภายในเดือนธนัวาคม 2565

การคดัเลอืกรอบสมัภาษณ์ ภายในเดือนธนัวาคม2565

ประกาศผลการคดัเลอืกทนุ OEG Active Young Academic Scholarship ภายในเดือนธนัวาคม 2565

นักเรยีนทนุฯ ยนืยนัสทิธิ ภายในเดอืนธนัวาคม 2565

*ชว่งเวลาอาจเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม
** Update 20/9/65 : ขยายเวลารับผลงานถึง 22 พฤศจิกายน 65
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รายละเอยีดโครงงาน
1. ผูส้มคัรออกแบบและจัดทําโครงงานทสีอดคลอ้งกบั เป้าหมายเพอืการพฒันาทยีงัยนื (Sustainable

Development Goals –SDGs) ตามนโยบายสหประชาชาติ
2. นักเรยีนตอ้งศกึษาขอ้มลู และทําความเขา้ใจเป้าหมาย SDGs ดว้ยตนเอง โดยสามารถเลอืกเป้าหมายมา

จัดทําโครงงานไดต้ามความสนใจ (สามารถเลอืกไดม้ากกวา่ 1 เป้าหมาย)
3. โครงงานควรมแีนวคดิกอ่ใหเ้กดิการเปลยีนแปลงในทางบวก ชว่ยขบัเคลอืนสงัคม หรอืสงิแวดลอ้ม

สามารถนํามาใชป้ฎบิตัไิดจ้รงิ และนําไปสูก่ารพัฒนาทยีงัยนื
4. โครงงานทอีอกแบบตอ้งสามารถดําเนนิการไดจ้รงิขณะทเีขา้รว่มโครงการฯ ในตา่งประเทศ
5. ขอ้มลูโครงงานตอ้งประกอบดว้ย

- ชอืโครงงาน : ชดัเจน กระชบั และสอืความหมาย
- หลกัการและเหตผุล / แนวคดิ : โครงงานมสีาเหตมุาจากอะไร ดอียา่งไร ทําไมตอ้งทํา มทีฤษฎี

อะไร และตอบสนองเป้าหมาย SDGS ใด
- วตัถปุระสงค ์: ไมเ่กนิ 3 ขอ้
- ขนัตอนและแผนการดําเนนิโครงงาน : อธบิายรายละเอยีด เชน่ กจิกรรม กลุม่เป้าหมาย/ผู ้

สนับสนุน ระยะเวลา/กําหนดการโดยประมาณ งบประมาณ *รปูแบบของกจิกรรมสามารถเป็น
online ได ้

- ผลทคีาดวา่จะไดรั้บ : ไดแ้ก ่ผลลพัธท์ตีอ้งการใหเ้กดิ และผลกระทบ
- อนืๆ ถา้ม ี: ไดแ้ก ่เอกสารอา้งองิ บคุคลทปีรกึษา สมมตฐิาน

6. นักเรยีนสามารถสง่โครงงานท ีhighschool@oeg.co.th ในรปูแบบ PDF file หรอืสอืผสม โดยมขีนาด
ไฟลไ์มเ่กนิ 10 MB

7. เนอืหา ภาพ ขอ้มลู หรอือนืๆ ทใีชใ้นการทําโครงงาน ตอ้งไมล่ะเมดิกฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา และ
พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการกระทําความผดิเกยีวกบัคอมพวิเตอร ์รวมถงึกฎหมายอนืๆ ดว้ย หากมกีารกระทํา
ทผีดิกฎหมายดงักลา่ว ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ ตอ้งไมใ่ชถ้อ้ยคําหยาบคาย ไมเ่หมาะสม
หมนิประมาทผูอ้นื ไมเ่คยจัดทํา เผยแพร ่หรอืมกีารลอกเลยีนแบบจากผูอ้นื

8. โครงงานทสีง่ประกวดถอืเป็นลขิสทิธขิองรว่มกนัของนักเรยีนทนุฯ และ OEG โดย OEG สามารถนําไป
เผยแพร ่แกไ้ข หรอืดดัแปลงได ้

9. กรณีทมีกีารตรวจสอบ หรอืทราบในภายหลงัวา่ผูส้มคัรไมป่ฏบิตัติามเงอืนไข หรอืปกปิดขอ้เท็จจรงิ จะถกู
ตดัสทิธใินการเขา้รว่มโครงการฯ และการรับรางวลั โดยจะไมม่สีทิธเิรยีกคา่เสยีหายไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ

หมายเหต ุ: ตวัอยา่ง link ทศีกึษาขอ้มลูเกยีวกบัเป้าหมาย SDGs
- 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/

เกณฑก์ารคดัเลอืกทนุ OEG Active Young Academic Scholarship
1. ตามคณุสมบตัพินืฐานของนักเรยีนทนุฯ ทไีดร้ะบไุว ้
2. ความสอดคลอ้งของโครงงานกบัเป้าหมาย SDGs ทเีลอืก
3. การนําเสนอแนวคดิทชีดัเจน สามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ และนําไปสูก่ารพัฒนาทยีงัยนื
4. ความโดดเดน่และความคดิสรา้งสรรค์

หมายเหตุ
- การพจิารณาตดัสนิของกรรมการถอืเป็นทสีนิสดุ
- OEG สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเงอืนไขใดๆ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้



OEG Creator Scholarship
นอกจากการมคีวามรูค้วามสามารถทางวชิาการแลว้ ทกัษะความสามารถอนืๆ กม็คีวามสําคญั และมคีวาม

จําเป็นในโลกปัจจบุนัเชน่กนั OEG Creator Scholarship จงึเป็นทนุการศกึษาสําหรับนักเรยีนทมีคีวามคดิ
สรา้งสรรคด์า้นการสอืสารผา่นสารสนเทศ

วตัถปุระสงค์
1. เพอืเป็นการแบง่ปันความตา่งทางวฒัธรรมประเทศแลกเปลยีน และแบง่ปันประสบการณร์ะหวา่งเขา้รว่ม

โครงการนักเรยีนแลกเปลยีน OEG (OEG High School Exchange) ใหเ้พอืนๆในสงัคมไดรั้บรู ้ผา่นชอ่ง
ทาง Youtube หรอื Social Media ตา่งๆ

2. เพอืสนับสนุนนักเรยีนทมีคีวามสามารถทางดา้นการสอืสารทางดา้นดจิทิลั ไดส้รา้งสอืสาธารณะที
สรา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชนแ์กนั่กเรยีนคนอนืๆ

3. เพอืเป็นแรงบลัดาลใจใหนั้กเรยีนทตีอ้งการมปีระสบการณเ์รยีนตา่งประเทศ ผา่นโครงการนักเรยีน
แลกเปลยีน OEG

ประเภท มลูคา่ จาํนวนทนุ คณุสมบตัผิูม้สีทิธไิดร้บัทนุ

VDO Creator 100,000 บาท 2

● เป็นนักเรยีนทลีงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการนักเรยีนแลกเปลยีน
OEG รุน่ท ี30 ทกุประเทศ

● มเีกรดเฉลยีแตล่ะเทอมไมตํ่ากวา่ 2.5 โดยในแตล่ะรายวชิาไม่
ตํากวา่ 2.0 ในปีการศกึษาปัจจบุนั และ 2 ปียอ้นหลงั

● มคีะแนนสอบวดัระดบัภาษาองักฤษของ OEG  224  คะแนนขนึ
ไป

● มพีนืฐานภาษาองักฤษเพยีงพอสําหรับการสอืสารในชวีติประจํา
วนั และพรอ้มเปิดรับวฒันธรรมทแีตกตา่ง

● เป็นคนกระตอืรอืรน้ทจีะเรยีนรูส้งิใหม่ๆ พรอ้มเปิดรับวฒันธรรมที
แตกตา่ง และพรอ้มทจีะแชรป์ระสบการณข์องตวัเอง ใหเ้ป็น
ประโยชนต์อ่สงัคม

● ความสามารถเฉพาะ
- VDO Creator : มคีวามสามารถดา้นการทํา
สอืดจิติอล สรา้งสรรค ์content สอืสารใน Social
Media ไดด้ี
Content & Photography Creator : มคีวามสามารถ
ดา้นการถา่ยภาพ ทํากราฟิก และสรา้งสรรค ์content
สอืสารใน Social Media ไดด้ี

Graphic &
Photography
Creator

100,000 บาท 2

เงอืนไขทนุ OEG Creator Scholarship
- ทนุการศกึษาประเภทนไีมค่รอบคลมุ

● คา่ตวัเครอืงบนิไป - กลบั และคา่เดนิทางอนืๆ
● คา่ธรรมเนยีมวซีา่
● คา่เขา้คา่ยประเมนิความพรอ้ม (ExCITE Camp)
● คา่ใชจ้า่ยอนืๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัรายเดอืน คา่เรยีนภาษา คา่เลา่เรยีนเพมิเตมิ คา่ฉีดวคัซนี

คา่ใชจ้า่ยทปีระกนัไมคุ่ม้ครอง
● คา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งกบั Covid-19 เชน่ การตรวจ Covid-19 การฉีดวคัซนี การ Quarantine

เป็นตน้
- นักเรยีนทนุตอ้งลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการฯ และชาํระค่าธรรมเนยีมโครงการฯ งวดตา่งๆ ภายในระยะ

เวลาทกํีาหนด (ตามรอบการยนืยนัเขา้รว่มโครงการฯ ของนักเรยีน) โดยทนุทไีดรั้บ จะถกูหกัออกจาก
คา่ธรรมเนยีมโครงการฯ ทนัีกเรยีนตอ้งชาํระ

- นักเรยีนตอ้งปฎบิตัหินา้ทขีองนักเรยีนทนุฯ ครบถว้น และจนสนิสดุโครงการฯ โดยสมบรูณ์ กรณีผดิ
เงอืนไข นักเรยีนจะถกูปรับเป็นเงนิตามท ีOEG กําหนด

- นักเรยีนสามารถเลอืกรับทนุการศกึษา หรอืสทิธสิว่นลดโครงการนักเรยีนแลกเปลยีน OEG ไดเ้พยีง 1
สทิธเิทา่นัน



- นักเรยีนผูไ้ดรั้บทนุฯ จะตอ้งสง่ผลงานให ้OEG ระหวา่งทเีขา้รว่มโครงการฯ (OEG จะแจง้รายละเอยีดให ้
ทราบหลงัประกาศผลคดัเลอืกรอบสมัภาษณ)์

- ทนุการศกึษานสํีาหรับนักเรยีนทเีขา้รว่มโครงการนักเรยีนแลกเปลยีน รุน่ 30 ทเีดนิทางในปี 2023 เทา่นัน
- ทนุการศกึษานไีมส่ามารถเปลยีนเป็นเงนิและ/หรอืโอนสทิธใิหผู้อ้นืได ้

ขนัตอนการคดัเลอืกทนุ OEG Creator Scholarship

ขนัตอน ชว่งเวลา

กรอกใบสมคัรทนุฯ
- ผูส้มคัรตอ้งผา่นกระบวนการคดัเลอืก (สมคัร/สอบ/ผูป้กครองเขา้

ประชมุรับฟังขอ้มลู) ลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการฯ
ภายในวนัท ี23 กนัยายน 2565

สง่ผลงานเขา้ประกวด ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2565 - 
31 ตุลาคม 2565**

OEG คดัเลอืกและประกาศรายชอืผูผ้า่นเขา้รอบสมัภาษณ ์พรอ้มแจง้
กําหนดการ ภายในเดือนธนัวาคม 2565

การคดัเลอืกรอบสมัภาษณ์ ภายในเดือนธนัวาคม 2565

ประกาศผลการคดัเลอืกทนุ OEG Creator Scholarship ภายในเดือนธนัวาคม 2565

นักเรยีนทนุฯ ยนืยนัสทิธิ ภายในเดอืนธนัวาคม 2565

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

1. ประเภท VDO Creator ผูส้มคัรจัดทํา VDO Clip โดยมขีอ้กําหนดดงันี
- จัดทําภายใตห้วัขอ้ "Things that inspired you to go abroad"
- ความยาว 1 - 3 นาท ีโดยสง่เขา้ประกวดได ้1 คลปิตอ่  ผูส้มคัร
- เป็นคลปิทถีา่ยทําตงัแตว่นัที 1 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป

2. ประเภท Graphic & Photography Creator
- ผูส้มคัรถา่ยภาพ หรอืทําภาพกราฟิก พรอ้มคําบรรยาย โดยมขีอ้กําหนดดงันี
- จัดทําภายใตห้วัขอ้ "Things that inspired you to go abroad"
- ไมกํ่าหนดความยาวและจํานวนภาพตอ่ 1 ผลงาน แตแ่นะนําใหเ้หมาะสมกบัการลงสอืโซเชยี

ลทาง Facebook เป็นหลกั โดยสง่เขา้ประกวดได ้1 ผลงานตอ่ 1 ผูส้มคัร
- เป็นผลงานททํีาตงัแตว่นัที 1 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป

3. ผูส้มคัรเผยแพรผ่ลงานใน Social Media ของตนเอง โดยไมจํ่ากดั Platform เชน่ Vlog, Blog, Youtube,
Facebook พร้อมทังใส่  แฮชแท็ค #highschoolexchange #oegambassador และส่ง Link ผลงาน 
มาที� hspmarketing@oeg.co.th ภายใน วันท ี22 พฤศจิกายน 2565  

4. ผูส้มคัรสามารถสง่ผลงานไดม้ากกวา่ 1 ประเภท แตจ่ะมสีทิธไิดรั้บทนุเพยีงประเภทเดยีวเทา่นัน
5. ผลงานทสีง่เขา้ประกวด ตอ้งเป็นผลงานของผูส้มคัรเอง และยงัไมเ่คยเผยแพร ่สง่เขา้ประกวด หรอืมกีาร

ลอกเลยีนแบบจากของผูอ้นื
6. เนอืหา ภาพ ขอ้มลู หรอือนืๆ ทปีรากฎในผลงาน ตอ้งไมล่ะเมดิกฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา และ

พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการกระทําความผดิเกยีวกบัคอมพวิเตอร ์รวมถงึกฎหมายอนืๆ ดว้ย หากมกีารกระทํา
ทผีดิกฎหมายดงักลา่ว ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ ตอ้งไมใ่ชถ้อ้ยคําหยาบคาย ไมเ่หมาะสม
หมนิประมาทผูอ้นื

7. โครงงานทสีง่ประกวดถอืเป็นลขิสทิธขิองรว่มกนัของนักเรยีนทนุฯ และ OEG โดย OEG สามารถนําไป
เผยแพร ่แกไ้ข หรอืดดัแปลงได ้

8. กรณีทมีกีารตรวจสอบ หรอืทราบในภายหลงัวา่ผูส้มคัรไมป่ฏบิตัติามเงอืนไข หรอืปกปิดขอ้เท็จจรงิ จะถกู
ตดัสทิธใินการเขา้รว่มโครงการฯ และการรับรางวลั โดยจะไมม่สีทิธเิรยีกคา่เสยีหายไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ
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เกณฑก์ารคดัเลอืกทนุ OEG Creator Scholarship
1. คณุสมบตัพินืฐานของนักเรยีนทนุฯ ทไีดร้ะบไุว ้
2. การผลติผลงาน

ดา้น
รายละเอยีด

คะแนน
VDO Creator Graphic & Photography Creator

เนอืหาภาพรวม เนอืหาตรงกบัหวัขอ้ทกํีาหนด  เทคนคิการ
เลา่เรอืง การเรยีบเรยีงเรอืงราว เขา้ใจงา่ย

ความสอดคลอ้งของเนอืหากบัหวัขอ้ที
กําหนด เทคนคิการเลา่เรอืง การเรยีบเรยีง
เรอืงราว เขา้ใจงา่ย

30

ความคดิสรา้งสรรค์ ความคดิสรา้งสรรคแ์ปลกใหมน่่าสนใจ ความคดิสรา้งสรรคแ์ปลกใหมน่่าสนใจ 40

คณุภาพการผลติ คณุภาพของภาพ เสยีง การตดัตอ่ ความ
สวยงามของผลงาน

ความสวยงาม (องคป์ระกอบศลิป์) 30

รวม 100

หมายเหตุ
- การพจิารณาตดัสนิของกรรมการถอืเป็นทสีนิสดุ
- OEG สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเงอืนไขใดๆ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

หนา้ทขีองนกัเรยีนทนุ OEG Creator
1. นักเรยีนผูไ้ดรั้บทนุ VDO Creator ตอ้งผลติ VDO Clip และโพสตใ์น Youtube ชอ่งของนักเรยีน เพอื

เป็นการเผยแพรว่ฒันธรรมและประสบการณก์ารเขา้รว่มโครงการของประเทศนันๆ อยา่งนอ้ยเดอืนละ 2 คลิ
ป ความยาวแตล่ะคลปิ 3-10  นาที และสง่ตน้ฉบบัมาที hspmarketing@oeg.co.th

2. นักเรยีนผูไ้ดรั้บทนุ OEG Graphic & Photography Creator ตอ้งผลติ ภาพภา่ยหรอืภาพกราฟิก พรอ้มคํา
บรรยาย และโพสตใ์น Facebook หรอื IG ของตวัเอง เพอืเป็นการเผยแพรว่ฒันธรรมและประสบการณ์การ
เขา้รว่มโครงการของประเทศนันๆ อยา่งนอ้ยเดอืนละ 4 โพสต์ และสง่ตน้ฉบบัมาที
hspmarketing@oeg.co.th

3. นักเรยีนทไีดรั้บทนุตอ้งมคีวามประพฤตดิ ีอยูใ่นระเบยีบของโครงการฯ และไมถ่กูสง่กลบั หรอืขอใหอ้อก
จากโครงการกอ่นกําหนด

4. ในระหวา่งเขา้รว่มโครงการฯ OEG อาจจะขอใหนั้กเรยีนสง่รปู หรอืวดีโีอสนัๆ หรอืขอ้มลูอนืๆ นอกเหนอื
จากทกํีาหนด




