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โครงการประกวดโอทอป จูเนียร  “OTOP Junior Contest”  
 

ภายใตความรวมมือระหวาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับคณะทํางานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) คณะทํางานดานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา (E5) และบริษัท  
ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําโครงการโอทอป จูเนียร “OTOP Junior”  โดยเปนการสนับสนุนและ
สรางเสริมวิชาชีพใหกับเยาวชนในโรงเรียน สามารถประยุกตวิชาการมาริเริ่มการทํามาคาขาย อันจะเปนอาชีพ 
ที่สรางรายไดในอนาคต โดยรวมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ คุณภาพ มาตรฐาน พัฒนาเยาวชนใหเปนผูประกอบการ
และเชื่อมโยงชองทางการตลาดเขาสูโรงเรียน เพื่อใหมีแนวทางในการพัฒนาอาชีพและรายไดใหกับตนเองและ
ครอบครัว อันเปนรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียนใหมีคุณภาพและมีคุณคา
ทางสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กลุมเปาหมายและคุณสมบัติ  

1. กลุมหรือชมรมของโรงเรียน ประกอบดวยครู นักเรียนระดับประถมศึกษาชวงช้ันปที่ 2 (ป.4 – ป.6) 
หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3)   

2. มีการผลิตในกลุมผลิตภัณฑ 5 ประเภทผลิตภัณฑของสินคา OTOP ไดแก อาหาร เครื่องดื่ม ผาและ
เครื่องแตงกาย ของใช ของตกแตง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  

3. ใชวัตถุดิบหรือภูมิปญญาทองถิ่น  
4. ประยุกตใชความรูจากในช้ันเรียน อาทิ วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เปนตน 

รูปแบบการดําเนินการตามหลักเกณฑการดําเนินงานของ โอทอป จูเนียร “OTOP Junior” มีดังนี้ 
1. มีกระบวนการทํางานเปนทีม 
2. เนนกระบวนการมีสวนรวมของผูปกครอง ผูประกอบการ คนในชุมชน ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ  
3. สงเสริมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานรับรอง  
4. มีการใชนวัตกรรมเชิงสรางสรรค และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยสามารถสรางเปนมาตรฐานในการผลิตได 
5. สงเสริมกระบวนการเรียนรูเร่ืองทํามาคาขาย การคิดตนทุน การคิดราคา และการจัดทําบัญชีรายรับ – 

รายจาย 
6. สนับสนุนใหมีการจัดจําหนายผลิตภัณฑจริง สรางรายได และกอใหเกิดกําไรในอนาคต รวมทั้งสงเสริม

ใหมีชองทางการตลาดที่หลากหลาย  
7. สนับสนุนสงเสริมใหมีตราสินคา และบรรจุภัณฑที่สงเสริมภาพลักษณ 
8. มีการนําผลิตภัณฑไปลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP  
9. สงเสริมใหเกิดความยั่งยืน สามารถถายทอดการผลิตและการประกอบการไปยังรุนตอไปได 
10. สงเสริมใหเกิดอาชีพ สรางรายได ขยายเศรษฐกิจฐานราก ใหม่ันคงและยั่งยืน  

 ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานโครงการโอทอป จูเนียร “OTOP Junior” เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุ
วัตถุประสงค จึงไดจัดทําโครงการประกวดโอทอป จูเนียร “OTOP Junior Contest” ขึ้น  
แนวคิด หลักเกณฑการประกวด และกรอบกติกา 
 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) 
คณะทํางานดานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา (E5) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ขอเชิญชวน 
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กลุม/ชมรมในโรงเรียนที่มีคุณสมบัติและรูปแบบการดําเนินงานตามหลักเกณฑการดําเนินงานของ โอทอป จูเนียร 
“OTOP Junior” โดยสงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑและกิจกรรมของกลุม/ชมรมของโรงเรียนตามหลักเกณฑ 
การดําเนินงานโอทอป จูเนียร “OTOP Junior” เขารวมการประกวดโอทอป จูเนียร “OTOP Junior Contest” 
ชิงเงินรางวัลรวมมูลคา 550,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร  
เกณฑการพิจารณาตัดสิน 

คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ใน 5 ประเภทผลิตภัณฑ ไดแก  
1. ประเภทอาหาร   
2. ประเภทเครื่องดื่ม   
3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย  
4. ประเภทของใช ของตกแตง ของที่ระลึก  
5. ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร   

โดยมีเกณฑการพิจารณาตามรายละเอียดเกณฑคะแนนที่แนบทาย 
กติกา ข้ันตอน และเงื่อนไขการประกวด 

1. ผูที่สงผลงานเขาประกวดตองเปนผูที่รับผิดชอบการดําเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม/ชมรมของ
โรงเรียน โดยตองมีผูบริหารสถานศึกษารับรองผลการดําเนินงานในใบสมัคร 

2. ผลิตภัณฑที่สงเขาประกวดตองเปนผลงานที่ผลิตขึ้นโดยความรวมมือของกลุม/ชมรมและชุมชนที่ไมไดมี
การลอกเลียนแบบ ดัดแปลงหรือทําซํ้า หรือผิดกฎหมาย 

3. จัดสงใบสมัครและเอกสารบัญชีโครงการ ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 
4. คณะทํางานสวนกลางกลั่นกรองผลงานระดับจังหวัด 76 จังหวัด ระหวางวันที่ 11 – 31 ตุลาคม 2561 

พิ จารณ าเอกสารของผู ส ง เข าประกวดจากเอกสารใบสมัคร บัญชี โครงการ และคลิปวี ดี โอนํ าเสนอ 
ผลการดําเนินงาน (3 นาที) โดยมีสื่อใหเห็นถึงวิธีและเทคนิคการนําเสนอตัวสินคา ที่นาสนใจ นาดึงดูด เพื่อเขารวม
ประกวดในระดับประเทศ  

5. กําหนดดําเนินการประกวดผลงานระดับประเทศรอบแรก โดยการคัดเลือกผลงาน 76 โรงเรียน  
ใหเหลือ 20 กลุม/ชมรม โดยพิจารณาจากใบสมัคร บัญชีโครงการ และคลิปวีดีโอนําเสนอ (3 นาที) ในระหวาง
วันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2561 และแจงผลการประกวดในระดับประเทศรอบแรกใหจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2561   

6. กําหนดดําเนินการประกวดผลงานระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศ โดยกําหนดใหผูที่ เขารวมประกวด  
20 กลุม/ชมรม ประกวดโดยการนําเสนอผลงาน ภายในงาน OTOP City 2018 ระหวางวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 
2561 ณ ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และกําหนด
พิธีมอบรางวัลการประกวดฯ ภายในวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2561 ณ เวทีกลางงาน OTOP City 2018  

7. หากพบวาผลงานที่สงประกวดหรือกลุม/ชมรมที่สงผลงานเขาประกวดไมปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข และ 
รายละเอียดการจัดประกวด แมวาจะสิ้นสุดการประกวดไปแลว ทางผูจัดประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธ ิ
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการตัดสิน    
 
 

/ 8. ผูสงผลงาน... 
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8. ผูสงผลงานเขาประกวดรับทราบกติกา เงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ ของโครงการฯ ทุกประการ  

และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ 
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข และรายละเอียดการจัดประกวด โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

และการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด  
เงินรางวัล  

1. รางวัลชนะเลิศ  รางวัลละ 50,000 บาท  จํานวน 5 รางวัล พรอมโลรางวัล และประกาศนียบัตร 
 2. รางวั ลรองชนะเลิ ศ อั นดั บ  1  รางวั ลละ 30 ,000 บาท  จํ านวน 5 รางวั ล  พ ร อมโล รางวั ล  
และประกาศนียบัตร 
 3 . รางวัลรองชนะเลิศอัน ดับ  2 รางวัลละ 20 ,000 บาท  จํ านวน 5 รางวัล พรอมโลรางวัล  
และประกาศนียบัตร 
 4. รางวัลชมเชย  รางวัลละ 10,000 บาท จํานวน 5 รางวัล พรอมประกาศนียบัตร 
ระยะเวลา 
  1. เปดรับผลงาน ต้ังแตวันที ่1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 
 2. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูผานเขารอบการประกวดระดับประเทศรอบแรก ภายในวันที่  
30 พฤศจิกายน 2561   
 3. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะการประกวดระดับประเทศ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
ชองทางการรับสมัคร  

ดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครและรูปแบบเอกสารการจัดทําผลงาน ที่สงเขารวมประกวดไดที่เว็ปไซต
กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th และเว็ปไซตบริษัท  ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํ ากัด  
www.prsthailand.com โดยสงใบสมัครดวยตนเองไดที่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในพื้นที่ตั้งของโรงเรียน 
ที่สังกัด จํานวน 76 จังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ คณะทํางานสวนกลาง 
โทร. 08 1924 5521 ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 (วันจันทร – ศุกร เวลา 09.00 – 17.00 น.) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
โครงการประกวด โอทอป จูเนียร (OTOP Junior Contest)  

ภายใตความรวมมือระหวางกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
กับ คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)  
และคณะทํางานดานการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผูนํา (E5) 

 

1. ชื่อผูสมัคร (กลุมหรือชมรมของโรงเรียน) 
ชื่อกลุม/ชมรม...........................................................................โรงเรียน......................................................... 
วัน/เดือน/ป ที่จัดตั้งชมรม..........................................................รวมระยะเวลาที่จัดตั้ง...........ป...........เดือน 

2. ที่อยู โรงเรียน...................................................................หมูที่.......ตําบล........................อําเภอ................... 
จังหวัด..........................เบอรโทรศัพทติดตอ.......................... E-mail: ………………………………………………… 
Facebook (ถามี)....................................................................Line ID ………………………………………………… 

3. ชื่อผลิตภัณฑ.................................................................................................................................................. 
สถานที่ผลิตสินคา.................................................................แหลงจําหนาย.................................................. 
ประเภทผลิตภัณฑ  อาหาร    เครื่องดื่ม 
    ของใชฯ   ผาและเคร่ืองแตงกาย 
    สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 

4. เลขทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP…………………………………………………………………………………(ถามี)  

 ขาพเจา/โรงเรียน ไดรับทราบกติกาและเงื่อนไขการประกวดชัดเจนแลว ยินดีปฏิบัติตามทุกประการ 

 
     (ลงชื่อ)......................................................ประธานกลุม/ชมรม/ผูแทน 
      (.................................................) 
     ตําแหนง...................................................... 
     วันที่...............เดือน...............................พ.ศ............... 
    
     (ลงชื่อ)......................................................ผูอํานวยการโรงเรียน 
      (.................................................) 
     ตําแหนง...................................................... 
     วันที่...............เดือน...............................พ.ศ............... 
    

 

 

 



เอกสารการจัดทําผลงาน  
โครงการประกวด โอทอป จูเนียร (OTOP Junior Contest)  

ภายใตความรวมมือระหวางกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
กับ คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)  
และคณะทํางานดานการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผูนํา (E5) 

 
ชื่อผลิตภัณฑ................................................................................................................................................. 
รายละเอียดผลิตภัณฑ.................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 
 
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

              
 
 
 
 

ภาพถายผลิตภัณฑ (พื้นหลังขาว) 



การบูรณาการวิชาแกนกลาง 
 
หลักสูตรแกนกลาง (วิชาพื้นฐาน) บูรณาการอยางไร 

 ภาษาไทย  
 

 คณิตศาสตร  
 

 วิทยาศาสตร  
 

 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม   
 

 สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

 ศิลปะ  
 

 การงานและเทคโนโลย ี  
 

 ภาษาตางประเทศ  
 

 
*พรอมเอกสารแนบบัญชีโครงการ 

 
        (ลงชื่อ)....................................................ประธานกลุม/ชมรม/ผูแทน 
      (..........................................................) 
        วันที่............เดือน..............................พ.ศ.............. 


