โครงการแข่งขันการประกอบอาหาร “New Zealand Young Genius Chef”
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ชื่ อโครงการ
New Zealand Young Genius Chef
ผู้ดาเนินงาน
Education New Zealand
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ ายมัธยม
ที่มาและวัตถุประสงค์
"อาชีพเชฟ" เป็ นอาชีพที่หลายคนใฝ่ ฝัน เพราะอาชีพเชฟนั้นแม้ว่าจะเป็ นคนทาอาหาร แต่เป็ นคนทาอาหาร
ที่ใช้ทกั ษะและความสามารถสูง ถ้าฝี มือไม่สุดยอดจริ ง อาจไม่มีวนั ได้ใช้ชื่อว่าเชฟ เพราะก่อนการจะเป็ นเชฟได้น้ นั
ต้องมีท้งั ความอดทน ความสนใจ ใส่ ใจและเพียรพยายามมากกว่าการเรี ยนเพื่อทาอาชีพอื่น ๆ และที่สาคัญมากกว่า
นั้นคือผูท้ ี่จะเป็ นเชฟได้ตอ้ งมีทุนทรัพย์มากเพียงพอที่จะเรี ยนในสาขานี้ และการเรี ยนทาอาหารที่นิวซี แลนด์เป็ น
ความฝันของคนรักการทาอาหาร
นิวซีแลนด์เป็ นหนึ่งในสองประเทศของโลกที่ส่งออกอาหารมากเกินกว่า 50% ของอาหารที่ผลิตได้ท้งั หมด
นิ วซีแลนด์มีชื่อเสี ยงในด้านการเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ ายอาหารที่มีคุณ ภาพและปลอดภัยให้แก่ผบู ้ ริ โภคอีกกว่า
100 ประเทศทัว่ โลก สถาบัน การศึก ษาของนิ วซี แลนด์ลว้ นได้พฒ
ั นาหลัก สู ต รการประกอบอาหารเพื่ ออบรม
นัก เรี ยนที่ ส นใจในอาชี พ นี้ ตั้ง แต่ ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาจนถึ งระดับ อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมและธุรกิจอาหารของโลก
Education New Zealand หรื อหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ประจาสถานทูตนิวซีแลนด์สานฝันเด็กไทย
จัดโครงการ New Zealand Young Genius Chef ประกวดการประกอบอาหารระดับเยาวชน เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟ
รุ่ นเยาว์ ชิงรางวัลการศึกษาดูงานหลักสู ตรการประกอบอาหารที่สถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ เป็ นเวลา
หนึ่งสัปดาห์ และประกาศนียบัตรจาก ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีมีวตั ุประสงค์ของ
โครงการ ดังนี้

1. ส่งเสริ มความสามารถในการประกอบอาหารและเป็ นเวทีให้เยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้แสดงออกถึงความสามารถในการประกอบอาหาร
2. เสริ มสร้างความร่ วมมือที่ดีของหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม
3. เผยแพร่ ชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลน์ให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
เงื่อนไขและคุณสมบัตขิ องผู้เข้ าแข่ งขัน
1. เป็ นการแข่งขันการประกอบอาหารประเภทเดี่ยว
2. เป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาอายุ 13-18 ปี บริบูรณ์ จากโรงเรี ยนต่างๆ ไม่เกิน จานวน 40 คน
3. เป็ นผูท้ ี่ มีความสามารถในการปรุ งอาหาร ซึ่งผ่านการพิจารณาและสนับสนุ นจากผูอ้ านวยการ/ครู ที่
ปรึ กษาของโรงเรี ยน เพื่อเป็ นตัวแทนเข้าร่ วมแข่งขันในนามของโรงเรี ยน
4. โรงเรี ยน 1 แห่ง สามารถส่งผูเ้ ข้าแข่งขันได้ 2 คน
5. การพิจารณาให้สิทธิ์เข้าแข่งขัน จะตัดสินขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการการแข่งขัน
กาหนดการโครงการ
ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
เปิ ดรับสมัครตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์โรงเรี ยน http://www.satitprasarnmit.ac.th/ เท่านั้น
สามารถดูรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ http://www.satitprasarnmit.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ณัฐนิชา สุโพธิ์ โทร. 087-906-3390
กรกฎาคม – สิงหาคม 2560
1. งานปฐมนิเทศ และแนะนาโครงการเบื้องต้นต่อโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมแข่งขัน
2. ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. เชิญอาจารย์และนักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้าร่ วม
แข่งขันการประกอบอาหารมารับฟังรายละเอียดและเงื่อนไขการประกวด ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
3. งานแถลงข่าวและการแข่งขันภายในเพื่อค้นหา New Zealand Young Genius Chef ในวันพฤหัสบดีที่ 17
สิ งหาคม 2560 เวลา 10.00-16.00 น. ณ โรงฝึ กพลศึกษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)

ข้ อกาหนดและคาแนะนา
1. การแข่งขันการประกอบอาหารมีท้งั หมด 2 รอบ มีรายละเอียดดังนี้
รอบที่ 1 ประกอบอาหารเมนูสร้ างสรรค์ตามความถนัด
การแข่งขันรอบแรก มี 1 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ สาหรับผูท้ ี่สร้างสรรค์เมนูได้ดีที่สุดทั้งรสชาติ
และการจัดตกแต่งจาน
ใช้เวลาในการแข่งขัน 45 นาที
เป็ นการแข่งขันแบบพบกันหมด 40 คน ผูแ้ ข่งขันสร้างสรรค์เมนูได้ตามความถนัด โดยใช้วตั ถุดิบ
หลักตามที่คณะกรรมการกาหนด วัตถุดิบประกอบอื่นๆ ผูแ้ ข่งขันต้องเตรี ยมมาเอง
ผูช้ นะเลิศการแข่งขันประเภทเมนูสร้างสรรค์ตามความถนัด ได้รับรางวัลการศึกษาดูงานหลักสูตร
การประกอบอาหารที่สถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์
คัดเลือกผูม้ ีคะแนนในอันดับที่ 2-21 สาหรับการแข่งขันในรอบที่ 2 (อันดับที่ 1 ไม่มีสิทธิ์เข้า
แข่งขัน)
รอบที่ 2 ประกอบอาหารเมนู Black Box
ใช้เวลาในการแข่งขัน 45 นาที
เป็ นการแข่งขันของผูเ้ ข้ารอบ 20 คน แข่งขันด้วยเมนูบงั คับ คือ ผูเ้ ข้าแข่งขันจะทราบวัตถุดิบ
พร้อมกัน โดยคณะกรรมการจัดเตรี ยมไว้ให้ท้งั หมด ผูท้ ี่ปรุ งอาหารได้ตรงตามข้อกาหนดมากที่สุดจะเป็ น
ผูช้ นะ
2. การแต่งกาย
ผูเ้ ข้าแข่งขันแต่งกายให้เรี ยบร้ อยเหมาะสมสาหรับการปรุ งอาหาร ผูจ้ ดั ได้เตรี ยมเครื่ องแต่งกายบางส่วนไว้
ให้ซ่ึงจะต้องสวมใส่ ทุกคนในวันประกวด ได้แก่ เสื้ อยืดและผ้ากันเปื้ อน โดยจะต้องรักษาเครื่ องแต่งกาย
นั้นให้สะอาดตลอดการประกวด
3. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะตัดสินจากผลงานของผูเ้ ข้าแข่งขัน โดยมีคะแนนกาหนดแต่ละหมวด ดังนี้
1. กลิ่น เนื้อสัมผัสและรสชาติของอาหาร
50
คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอผลงาน
40
คะแนน
3. ความสะอาดและบุคลิกในการปรุ ง
10
คะแนน
**เกณฑ์การตัดสินอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

4. รางวัล
รอบที่ 1 ประกอบอาหารเมนูสร้ างสรรค์ตามความถนัด มี 1 รางวัล ได้แก่
รางวัล ชนะเลิศ ได้แก่ รางวัลการศึก ษาดู งานหลักสู ตรการประกอบอาหารที่สถาบันการศึก ษาใน
ประเทศนิ ว ซี แลนด์เป็ นเวลาหนึ่ งสั ปดาห์ รวมมูลค่ า 180,000 บาท พร้ อมประกาศนี ยบัตร และโล่รางวัล
เกียรติยศมอบให้กบั โรงเรี ยน จาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตประเทศนิวซีแลนด์ ประจาประเทศไทย
รอบที่ 2 ประกอบอาหารเมนู Black Box มี 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รางวัลการศึกษาดูงานหลักสูตรการประกอบอาหารที่สถาบันการศึกษาใน
ประเทศนิ วซี แลนด์เป็ นเวลาหนึ่ งสัปดาห์ รวมมูลค่า 180,000 บาท พร้อมประกาศนี ยบัตร และโล่
รางวัลเกียรติยศมอบให้กบั โรงเรี ยน จาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตประเทศนิ วซีแลนด์ ประจาประเทศ
ไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุน การศึก ษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนี ยบัตรและโล่
รางวัลเกียรติยศมอบให้กบั โรงเรี ยน จาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตประเทศนิ วซีแลนด์ ประจาประเทศ
ไทย
รางวัล รองชนะเลิศ อัน ดับ 2 ได้รับทุ น การศึกษา 6,000 บาท พร้อมประกาศนี ยบัต รและโล่
รางวัลเกียรติยศมอบให้กบั โรงเรี ยน จาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตประเทศนิวซีแลนด์ ประจาประเทศ
ไทย
หมายเหตุ นักเรี ยนที่ เข้าร่ วมการแข่ งขัน ทุ ก คนจะได้รับ ประกาศนี ยบัต ร จาก ฯพณฯ เอกอัครราชทู ต
ประเทศนิวซีแลนด์ ประจาประเทศไทย
5. คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินรางวัลเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก จานวน 5 ท่าน
หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด

