
ขั้นตอนการจองงาน OEG Work & Travel USA 2019  
Spring (March 5 - July 5, 2019)  

1. Employer Profile (รายละเอยีดสถานทีท่ างาน) ดูได้จาก www.oeg.co.th/work-and-
travel-usa (ไปที่งานเมน ู “งาน”) เป็น ข้อมูลสถานที่ท างานและต าแหน่งงานแบบละเอียด 
นักศกึษาควรอ่านและท าความเข้าใจอย่างละเอียด โดยเฉพาะหน้าที่และคุณสมบัติทีต่้องการ 
(Specific Qualifications Required)  
2. Employer List (รายชือ่สถานทีท่ างาน) ดูได้จากเมน ูDownload ในระบบ OEG   เปน็ข้อมูล
สถานที่ท างาน (แบบย่อ) ที่ระบุ ระยะเวลาการท างาน (Work Duration) ต าแหนง่งาน (Position) 
จ านวนที่เปิดรับ (Job No.) และ ระดับภาษาอังกฤษ (English Level)  
3. Work Duration (ระยะเวลาการท างาน) เป็นระยะเวลาการท างานที่สถานที่ท างานก าหนด 
ประกอบไปด้วย  

• Job Start Period (ช่วงวันเร่ิมงาน) คือ วันที่ไปถึงที่ท างานหรือวันเร่ิม Training (ข้ึนอยู่
กับแตล่ะสถานที่ท างาน) เช่น 15 March - 10 April 2019 

• Job End Period (ช่วงวนัสิน้สุดงาน) คือ วันสุดท้ายทีน่ักศกึษาท างาน เช่น 1 - 10 June 
2019 

• Minimum Work Duration คือ ระยะเวลาการท างานข้ันต ่า เช่น 12 Weeks 
โดยบางสถานทีท่ างานอาจก าหนดวันที่ต้องไปถงึหรือสิน้สุดงาน เช่น Start date must be on 
Monday นกัศึกษาต้องไปถึงหรือเร่ิมงานวันจันทร์เท่านัน้ นกัศกึษาจะต้องเลือกระยะเวลาการ
ท างานทีท่ าได้จริง และจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวนัปดิ - เปดิเทอมของมหาวทิยาลยั ทัง้นี้ระยะเวลา
การท างานไม่รวมถึงช่วงระยะเวลาท่องเที่ยวหลังสิน้สุดโครงการฯ   
ทั้งนี ้ OEG ได้ก าหนด Set ระยะเวลาการท างานไว ้ เพื่อให้นกัศึกษาได้มีโอกาสเดินทางเข้าร่วม
โครงการฯ พร้อมกบัเพื่อนนกัศกึษาคนอืน่  OEG จะให้นกัศึกษาเลือก Set การท างานหลังจาก
จองงานได้แล้ว 

4. Interview Information คือ ข้อมูลการสัมภาษณ์งาน เช่น สถานที ่วันที ่- เวลา และ วิธกีาร
สัมภาษณง์าน  

• Hiring Event / Job Fair: ตัวแทนนายจ้าง/องคก์รแลกเปลี่ยนฯ เดินทางมาสมัภาษณ์
นักศกึษาที่ไทย นกัศึกษาจะต้องสมัภาษณ์งานตามวนัที่ เวลา และสถานที่ (Bangkok / 
Chiang Mai) ที่ก าหนดเท่านั้น ไมส่ามารถสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype ได้ 

• Virtual Interview: นายจ้างหรือตัวแทนองค์กรแลกเปลีย่นฯ สัมภาษณ์นักศึกษาผ่าน
ทาง Skype หรือ ระบบ Online  

หมายเหต:ุ 
• ข้อมูลใน Employer Profile หรือ Employer List อาจมีการเปลีย่นแปลงตามทีน่ายจ้างหรือ
องค์กรแลกเปลีย่นฯ ก าหนด 

• นกัศกึษาจะตอ้งจองงานตามคณุสมบตั ิ ของตนเอง และตรงตามทีน่ายจา้งหรอืองคก์ร
แลกเปลีย่นฯ ก าหนด เพราะหาก OEG / นายจ้าง / องค์กรแลกเปลีย่นฯ ตรวจพบว่า
นักศกึษาไม่มีคุณสมบัติตรงตามทีน่ายจ้างก าหนดไม่ว่าก่อนหรือหลงัสมัภาษณ์งาน นักศกึษา
จะต้องยกเลกิการจองงานและช าระค่าเปลีย่นการจองงานตามทีก่ าหนด หรือถกูปฏิเสธการ
จ้างงาน ทัง้นี ้OEG หรือ องคก์รแลกเปลี่ยนฯ ไม่มีหน้าที่หางานใหม่ใหน้ักศกึษา 

• นักศกึษาที่มีเพศภาวะไมส่ัมพนัธก์ับเพศสภาพของตนเอง  (Transgender) ให้ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ OEG ก่อนจองงาน เนื่องจากบางรัฐในสหรัฐอเมริกาอาจมีบางข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกบั Transgender 

ตามกฎของวซีา่นกัศกึษาไทยสามารถเขา้รว่มโครงการฯ ได ้2 ชว่ง คอื  
ชว่ง Spring วนัที ่5 ม.ีค. - 5 ก.ค. และ ชว่ง Summer วนัที ่5 พ.ค. - 5 ส.ค.  

ขึน้อยูก่บัชว่งปดิเทอมหลกัของมหาวทิยาลยัวา่อยูช่ว่งไหน  

ศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ก่อนจองงาน  

คุณสมบัต ิของนกัศึกษาทีส่ามารถจองงาน Spring OEG Work & Travel USA 2019 ได้แก ่
• ผ่านสัมภาษณ์ประเมิณระดับภาษาองักฤษกับ OEG และส่งเอกสารประกอบการสมัครครบแล้ว 
• ก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มปีิดเทอมภาคฤดูร้อน ช่วง มี.ค. — ก.ค. 2562  

2. เข้าระบบจองงาน 

นักศกึษาจะได้ Link จองงาน
ทาง Email เพื่อเป็นการสงวน
สิทธิก์ารจองงานเฉพาะ
นักศกึษาที่มีช่วงปิดเทอมแบบ 
Spring เท่านัน้ 

1. ศึกษาข้อมูลงาน 

อ่านข้อมูลต่อไปนีก้่อนจองงาน 
• Employer List 
• Employer Profile 

• ข้ันตอนการจองงาน 

3. กรอกข้อมูล 

• ระบุระยะเวลาการท างาน Start Date (วันที่สามารถเร่ิมงานได้เร็วสุด) และ End Date (วันที่สามารถท างานได้ช้าสุด) 
• สามารถเลือกงานได้มากกว่า 1 ล าดับ (การเลือกงานหลายล าดับ จะเพิม่โอกาสให้ได้งาน) แต่งานที่เลือกจะต้องเปน็งาน
ที่ต้องการจริงๆ เท่านัน้  

• ส าหรับสถานที่ท างานทีม่ีหลายต าแหนง่ ใหเ้ลือกต าแหน่งงานที่สนใจท า 
• สามารถระบุช่ือเพื่อนทีต่้องท างานที่เดียวกันเท่านั้นได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้เพื่อนนักศกึษาต้องลงช่ือจองงานในระบบ ระบุ
ล าดับงานให้เหมือนกัน และกรอกช่ือของนกัศึกษาด้วย 

• นักศกึษาสามารถกดลงช่ือจองงานได้เพยีง 1 คร้ังเท่านั้น จนกว่า OEG จะยืนยันการจองงาน  

4. ยืนยันจองงาน 

• OEG พิจารณาการจองงานจาก 
1. เวลาที่ส่งแบบฟอร์มจองงาน ในกรณีที่มีเพื่อนที่ต้องการ
ท างานที่เดียวกัน OEG จะยึดเวลาทีน่ักศึกษาคนสุดทา้ยใน
กลุ่มส่งแบบฟอร์ม 

2. คุณสมบตัิทีน่ายจ้างก าหนด เช่น ระดับภาษา ระยะเวลาการ
ท างาน เปน็ตน้ 

3. จ านวนงานว่างกับจ านวนคนในกลุม่นกัศกึษา เช่น กลุ่ม 3 คน 
ลงช่ือจองงานก่อน แตม่ีงานว่าง 2 ที่ นกัศึกษาต้องสละสิทธิ์
งานนี้ เนื่องจากต าแหนง่งานว่างไม่พอ 

5. ช าระ 6,500 บาท 

• นักศกึษาที่จองงานได้ ให้สง่อีเมลต์อบรับงานกลับ และช าระ
ค่าด าเนินโครงการฯ  6,500 บาท ภายใน 1 วันท าการ 

• หากนกัศกึษาต้องการยกเลกิงานที่จองได้ จะต้องช าระค่า
เปลี่ยนงานตามที ่OEG ก าหนด 

• นักศกึษาที่ไม่ช าระเงนิเงนิภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือ
ว่านักศกึษาสละสิทธิ์จองงาน และต้องช าระค่าเปลีย่นแปลง
การจองงาน 

• OEG ส่งอีเมล์แจ้งผลภายใน 2 วันท าการ 

GROUP  PROMOTION  
• นักศกึษาจองงานระหว่างวนัที ่1— 31 ธ.ค. 61  
• ส่งรายช่ือนกัศึกษาและเพื่อนร่วมโปรฯ มาที่ OEG 
• สามารถสง่ช่ือมาได้เพียง 1 คร้ัง ไมส่ามารถ
เปลี่ยนแปลงรายช่ือในกลุม่ได้ 

• นักศกึษาต้องสง่ช่ือมาก่อนช าระค่าด าเนนิ
โครงการฯ 6,500 บาท  

• ทุกคนในกลุม่จะต้องช าระค่าด าเนินการและ
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ  ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด   

• กรณีที่ส่งช่ือมาแล้วแต่คุณสมบตัิโปรฯ กลุม่ไม่ครบ 
นักศกึษาจะได้รับส่วนลด แบบ Single แทน 


