OEG WORK AND TRAVEL USA 2021 SCHOLARSHIP
OEG เชิญชวนน้องๆ Creator ทัง้ ที่มผี ู้ติดตามอยู่แล้ว มือสมัครเล่น และ น้องๆ นักศึกษาทั่วไป ที่อยากแชร์ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการ
OEG Work and Travel USA 2021 ให้เพื่อนๆ ได้รับรู้ ผ่าน Social Media กับกิจกรรม “OEG Work and Travel USA 2021
Ambassadors ครัง้ ที่ 7” เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 325,000 บาท และรางวัลอื่นๆ

รางวัลการประกวด
● ทุนการศึกษา จานวน 10 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1: Creator Prize มูลค่า 35,000 บาท จานวน 5 ทุน
ประเภทที่ 2: Future Creator Prize มูลค่า 30,000 บาท จานวน 5 ทุน
● รับคัดเลือกเป็น OEG Work and Travel USA 2021 Ambassador รุ่นที่ 7
● ประกาศนียบัตรโครงการฯ เมื่อสิน้ สุดโครงการฯ
● พิเศษ! ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด และถึงเกณฑ์ที่กาหนด จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษจาก OEG

ขัน้ ตอนการประกวด
1. สร้างคอนเทนต์ ภาพนิ่ง หรือ คลิป VDO ในหัวข้อ “Follow Your Dream with OEG Work and Travel USA 2021” ตอบโจทย์
ดังต่อไปนี้
1.1 ทาไมถึงอยากไป Work and Travel USA และอยากไปทาอะไรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.2 ทาไมถึงเลือกไป Work and Travel USA กับ OEG โดยสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการทาคอนเทนต์ได้จากกระทู้ใน
เว็บไซต์ เช่น ไป Work แบบ 4 SURE ได้แล้ววันนี!้ / 5 เหตุผล ทาไมถึงต้องไป Work and Travel ที่ National Park หรือ 7
คาถาม งาน Lifeguard ทีใ่ ครๆ ชอบเข้าใจผิด
2. โพสต์ผลงานลง Facebook / Instagram หรือ YouTube ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ของนักศึกษา และเปิดเป็น Public
3. ติด Hashtags #TeamOEG2021 #WorkAndTravelUSA #WAT2021 และ mention มาที่ “OEG Work and Travel” สาหรับ VDO
YouTube ให้โพสต์ลง Facebook หรือ Instagram
4. กรอกใบสมัคร คลิก (สามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 23.59 น.)
5. กด Follow IG : OEG_WorkAndTravel / Like Fanpage : OEGWorkAndTravel และ subscribe
YouTube: OEG
Work and Travel USA
6. สามารถเลือกรูปแบบการนาเสนอได้ 2 รูปแบบ คือ
1. คลิป VDO ความยาว 30 – 120 วินาที
2. รูปภาพ และ ข้อความ อย่างน้อย 300 คา
7. รูปภาพ และ คลิป VDO ทีเ่ ข้าประกวด จะต้องมีโลโก้ OEG (สามารถใช้รูปภาพจากสื่อต่างๆ ของ OEG ได้)

กาหนดระยะเวลา
● กรอกใบสมัคร และ โพสต์ผลงาน: วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 23:59 น.
● ประกาศผล: วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

คุณสมบัตผิ สู้ ง่ ผลงาน
● สมัครเข้าร่วมโครงการ OEG Work and Travel USA 2021 แบบ Placement Program
● จองงาน และสัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษก่อน 31 มกราคม 2564
● มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ OEG กาหนด
● นักศึกษาที่เข้าประกวดผลงานประเภท “Creator Prize” จะต้องมี
- Channel หรือ Page เป็นของตัวเอง เช่น YouTube Channel หรือ อื่นๆ
- มีผู้ติดตามใน Instagram หรือ Facebook ไม่ต่ากว่า 2,000 คน และเปิด Account เป็น Public

หลักการและเหตุผล
โครงการ Work and Travel USA เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ของ
สานักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกา ภายใต้สญ
ั ลักษณ์ BridgeUSA Connecting Global Leaders, Creating Lasting Impact.
OEG เป็นบริษัทแรกที่ดาเนินโครงการ Work and Travel USA ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1999 ด้วยเล็งเห็นว่าโครงการฯ เป็นประโยชน์กับ
นักศึกษาไทย นอกจากจะได้เพิ่มศักยภาพเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ การปรับตัว และเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นต่อการทางานของ
นักศึกษาในอนาคตแล้ว นักศึกษายังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนอเมริกันและนานาชาติระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ให้ต่างชาติได้รู้จัก อันนามาซึ่งความเข้าใจร่วมกันในระดับนานาชาติ (Mutual Understanding) ตามวัตถุประสงค์ของ
สานักงานกิจการการศึกษา และวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกา ที่ได้รเิ ริ่มโครงการฯ นี้ขึ้น ด้วยเหตุนี้ OEG ได้จัดกิจกรรม OEG Work and Travel
USA Ambassador เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ประโยชน์ที่ได้รับระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
โครงการฯ และเน้นย้าคุณค่าและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่แท้จริงให้นักศึกษา และบุคคลอื่นๆ ได้รับทราบ

วัตถุประสงค์กิจกรรม
● แชร์ประสบการณ์ระหว่างเข้าร่วมโครงการ OEG Work and Travel USA 2021 ให้เพื่อนๆ และสังคมได้รับรู้ ผ่านหน้า Facebook,
Instagram, YouTube หรือ Website
● เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่สนใจเป็น Content Creator ได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาคนอื่นๆ

กติกาการประกวด
● เนื้อหาที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นเนื้อหาจากนักศึกษา ห้ามคัดลอกข้อความจากผู้อื่น
● เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากประเภททีเ่ ข้าประกวด

คุณภาพผลงาน เช่น เนื้อหาตรงตามหัวข้อ คุณภาพ
ของภาพ เสียง เป็นต้น
ความคิดสร้างสรรค์
จานวนการมีส่วนร่วมกับโพสต์ผลงาน
(Engagement) ไม่ว่าจะเป็น Like, Comment,
Share หรือ View
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● ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีภาพ เนื้อหา ที่มีความรุนแรง คาหยาบคาย ดูหมิ่นผู้อื่น ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ผิดต่อศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน รูปล่อแหลม เป็นต้น
● ไม่อนุญาตให้ใช้ลิงค์ Affiliate หรือโปรแกรมในการปั่นยอด Like หรือ Share หรือ Boost post หรือกระทาการอื่น ๆ
ที่จะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประกวดคนอื่น แต่สามารถแชร์ให้คนอื่นๆ ช่วยแชร์ได้ หากบริษัทฯ
ตรวจสอบพบการกระทาดังกล่าว ในช่วงเวลาการประกวดหรือภายหลังการประกวด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบทุนการศึกษา
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
● การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆ ได้

เงือ่ นไขและข้อกาหนด
● นักศึกษาที่ชนะการประกวดจะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 หรือ 35,000 บาท และเป็น OEG Ambassador รุ่นที่ 7 ตัวแทนนักศึกษา
OEG Work and Travel USA รุน่ ที่ 22 ในการเผยแพร่ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการฯ ให้นักศึกษาคนอื่นๆ ได้รู้จัก
● OEG Ambassador จะต้องโพสต์รูป คลิปวีดีโอ บทความตามหัวข้อ และรายละเอียดที่ OEG กาหนด บน Social Media / Channel /
Blog / Page ของนักศึกษา หรือ Platform อื่นๆ ระหว่างเข้าร่วมและสิ้นสุดโครงการฯ
● นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเงินทุนการศึกษา หลังสิ้นสุดโครงการฯ และปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ OEG กาหนด โดยนักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมโครงการ OEG Work and Travel USA 2021 และสิ้นสุดโครงการฯ โดยสมบูรณ์ (ตามระยะเวลาที่ระบุใน DS-2019) โดย
ไม่ถูกให้ออกจากโครงการฯ เปลี่ยนสถานที่ทางาน หรือ กลับก่อนกาหนด และจะต้องรายงานตัวกับ OEG เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย
ภายใน 30 วัน
● นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องไม่ทาผิดกฎของ โครงการฯ สถานที่ทางาน ที่พัก และกฎหมายของสหรัฐอเมริการะหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ
● นักศึกษาที่ชนะการประกวดจะต้องชาระค่าธรรมเนียมโครงการฯ เต็มจานวน ไม่สามารถใช้โปรโมชัน หรือ Voucher ใด ๆ ร่วมได้ และ
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดเท่านั้น สาหรับนักศึกษาที่ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการฯ และชาระเงินไปก่อนที่ได้รับทุน
ให้นักศึกษาชาระเงินส่วนต่างค่าธรรมเนียมโครงการฯ เต็มจานวน
● นักศึกษาผู้ชนะการประกวด ไม่สามาถเปลี่ยนแปลงการจองสัมภาษณ์งานใดๆ ได้
หากเปลี่ยนแปลงจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการประกวด และ รางวัลทุนการศึกษา พร้อมรางวัลอื่นๆ ที่ได้รับ
● นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวีดีโอ หรือซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิด
สิทธิสว่ นบุคคลของผู้อื่น หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา
● ในกรณีที่มีภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นปรากฏในหรือเกี่ยวข้องกับผลงานของนักศึกษา นักศึกษายืนยันว่าบุคคลน้ันยินยอม
และตกลงทีจ่ ะให้ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลแก่ OEG และ OEG อาจใช้รูปภาพและข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการการประชาสัมพันธ์
หรือทางการตลาดได้ โดยทาง OEG จะไม่ได้รับความเสียหายหรือไม่ต้องรับผิดใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียกร้องหรือการฟ้องร้องจาก บุคคลที่สามในเรื่องการใช้ภาพ หรือข้อมูลนั้นๆ
● ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผู้ที่ได้รับทุนโพสต์ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของทาง OEG ที่สามารถนาไปเผยแพร่
ทาซ้า ดัดแปลง หรือ อ้างอิง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ หรือทางการตลาดได้
● กรณีนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุไว้ในใบสมัคร “OEG Work and Travel USA 2021” นี้ ทาง OEG
มีสิทธิ์ยกเลิกทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ
● หากไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ที่กาหนด OEG ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบทุนการศึกษา และของรางวัลอื่นๆ
● สงวนสิทธิ์สาหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในการรับทุนการศึกษา 1 คน ต่อ 1 ทุน เท่านั้น และไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้
● OEG ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

