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Real California Milk Culinary Academy Competition 2017 
  

ชื่องาน: Real California Milk Culinary Academy Competition 2017  

จัดโดย:  คณะกรรมการท่ีปรึกษาผลติภณัฑ์นมแหง่แคลฟิอร์เนีย (California Milk Advisory Board)*  

              ร่วมกบัส านกังานทตูเกษตร สถานทตูอเมริกา ประจ าประเทศไทย 

วันที่:  รอบคดัเลอืก 27 กนัยายน 2560 
 ประกาศผลรอบคดัเลอืก 2 ตลุาคม 2560 
    รอบชิงชนะเลศิ  พฤศจิกายน 2560 
สถานที่แข่งขนัรอบชงิชนะเลศิ: วิทยาลยัดสุติธาน ี
 

คอนเซปต์การแข่งขัน 

การแขง่ขนั Real California Milk Culinary Academy Competition จดัขึน้เพื่อสนบัสนนุการใช้วตัถดุิบหลกัประเภทผลติภณัฑ์
นมและผลติภณัฑ์ที่ท าจากนม ในรัฐแคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้แก่ ผลติภณัฑ์นม เนย ครีม ไอศครีม และชีส โดยมีผู้ เข้าร่วม
แขง่ขนัจากสถาบนัการศกึษาที่มหีลกัสตูรด้านการประกอบอาหาร ประกอบด้วยนกัเรียน 2 คน และอาจารย์ผู้ควบคมุทีม 1 คน  
เพื่อมารังสรรค์อาหารเซตเมนพูเิศษ ได้แก่ อาหารเรียกน า้ยอ่ย อาหารจานหลกั และขนมหวาน ทีใ่ช้วตัถดุิบหลกัจากผลติภณัฑ์
ที่ท าจากนมในรัฐแคลฟิอร์เนยีเป็นสว่นประกอบ ในรอบคดัเลอืก กรรมการจะเลอืกเฟน้เซตอาหารจากสตูรและภาพถ่ายที่ได้รับ
การสร้างสรรค์เป็นอยา่งดีที่สดุทีผ่สมผสานวตัถดุิบหลกัจากรัฐแคลฟิอร์เนียตามโจทย์ได้อยา่งสมบรูณ์และลงตวั  ผู้แขง่ขนั
สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เองได้เพียงยงัคงใช้วตัถดุิบตามโจทย์บงัคบั 

ผู้แขง่ขนัสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนัในนามสถาบนั ไมใ่ชใ่นนามของสว่นตวั  ผู้ชนะเลศิรางวลัที่ 1 จะได้รับรางวลัเป็นทริปเดินทาง
ไปทศันศกึษาที่เมืองซานฟรานซสิโก รัฐแคลฟิอร์เนีย และอบรมด้านอาหารที ่ The Culinary Institute of America (CIA)     
วิทยาเขตเกรย์สโตน นาปาวลัเลย์ สถาบนัท่ีมีช่ือเสยีงระดบัโลก ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 เป็นเวลา 7 วนั*   
(*หมายเหต ุเดือนและระยะเวลาเดินทาง อาจมีการเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม)  
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแข่งขนั 

คณะกรรมการตัดสิน  

คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์และความรู้ในอาชีพมาอย่างยาวนาน จะตดัสินด้วยความ
ถกูต้อง โปร่งใส และยตุิธรรม อีกทัง้ยงัเคารพการตดัสินใจของกรรมการท่านอื่นด้วย ค าตดัสินของคณะกรรมการถือ
เป็นท่ีสิน้สดุ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
* คณะกรรมการทีป่รึกษาผลิตภณัฑ์นมแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Milk Advisory Board) เป็นหนว่ยงานหน่ึงของส านกังานอาหารและเกษตรรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ไดร้ับเงินสนบัสนนุจากเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมกว่า 1,400 ครัวเรือนในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีส านกังานใหญ่ตัง้อยูใ่นเมืองแทรซี ซานฟรานซิสโก มีหนา้ทีห่ลกัในการ
ประชาสมัพนัธ์ ท ากิจกรรมทางการตลาด ใหค้วามรู้ รวมถึงโปรแกรมการวิจยัผลิตภณัฑ์ในการกลุ่มนมและชีสในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

www.realcaliforniamilk.com  / facebook.com/RealCaliforniaMilkThailand  
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รางวัล 

อนัดบัท่ี 1 – รางวลัชนะเลศิ "Real California Milk Culinary Academy Competition 2017” ได้รับรางวลัเป็นทริป 
ทศันศกึษาที่เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลฟิอร์เนีย และอบรมด้านอาหารท่ี The Culinary Institute of America (CIA)        
วิทยาเขตเกรย์สโตน นาปาวลัเลย์ รวมคา่เดินทางและที่พกั เป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 500,000 บาท 
อนัดบัท่ี 2 – ได้รับเงินรางวลั 15,000 บาท 
อนัดบัท่ี 3 – ได้รับเงินรางวลั 10,000 บาท 
รางวลัชมเชย  2 รางวลั ได้รับเงินรางวลั 5,000 บาท 
 

กตกิาการแข่งขัน  

ผู้ เข้าแขง่ขนัตวัแทนสถาบนั ทีมละ 3 คน ประกอบด้วย  

1. ผู้ เข้าแขง่ขนั (นกัเรียน/นกัศกึษาด้านอาหาร) จ านวน 2 คน/ทีม  มีหน้าที่เตรียมและประกอบอาหารทัง้หมดในระหวา่ง
การแขง่ขนั รวมถงึการจดัจานและน าเสนออาหาร 

2. อาจารย์ผู้ควบคมุทีม จ านวน 1 คน มีหน้าที่ดแูล ให้ค าแนะน า ฝึกซ้อม ก่อนการแขง่ขนั และในระหวา่งแขง่ขนั 
สามารถช่วยจดัสว่นดิสเพลย์อาหารได้เทา่นัน้ ไมส่ามารถเข้าไปในครัวระหวา่งการแขง่ขนัประกอบอาหารได้ 

ทีมผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องสร้างสรรค์อาหารแบบเซตเมน ูแบบฟรีสไตล์ โดยใช้วตัถดุิบหลกัจากผลติภณัฑ์นมของแคลฟิอร์เนีย ดงันี ้

1. อาหารเรียกน า้ยอ่ย จ านวน 4 ที่เสร์ิฟ ใช้ผลติภณัฑ์นมและชีสแคลฟิอร์เนีย รวม ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของสว่นผสม
ในสตูร  

2. อาหารจานหลกั จ านวน 4 ที่เสร์ิฟ  โดยใช้ผลติภณัฑ์นมและชีสแคลฟิอร์เนีย รวมไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของสว่นผสม
ในสตูร และมีการใช้ชีสมอนเทอเรย์ แจ๊ค อยา่งโดดเดน่ 

3. ขนมหวาน จ านวน 4 ที่เสร์ิฟ โดยใช้ผลติภณัฑ์นมและชีสแคลฟิอร์เนีย รวมไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของสว่นผสมใน
สตูร 

คอนเซปต์อาหารเป็นแบบฟรีสไตล์ ไมจ่ ากดัสญัชาติ สามารถท าเป็นอาหารฟิวชัน่ก็ได้ แตต้่องมีความเข้ากนัได้อยา่งกลมกลนื
กบัวตัถดุิบที่โจทย์บงัคบั 

เมนทูี่สร้างสรรค์นัน้ต้องประกอบด้วยวตัถดุิบบงัคบัดงันี ้

1. นมแคลิฟอร์เนีย  

2. ชีสแคลิฟอร์เนีย 

ผู้แขง่ขนัต้องเลอืกวตัถดุิบชนิดทีต้่องการใช้จากรายการวตัถดุิบบงัคบั (รายการวตัถดุิบบงัคบัตามเอกสารแนบ) และแจ้งกบัผู้
จดังานลว่งหน้า เพื่อให้จดัหาให้ได้ทนัเวลา ผู้แขง่ขนัเตรียมวตัถดุบิและเคร่ืองปรุงมาได้เต็มที่ แตห้่ามท าสกุ และวตัถดุิบอื่นใดที่
เตรียมมาใช้ในการแขง่ขนั ต้องยงัไมผ่า่นความร้อน วตัถดุิบอื่นๆนอกเหนือจากที่ทางผู้จดัเตรียมให้ ผู้ เข้าแขง่ขนัต้องน ามาเอง 
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การแข่งขันรอบคัดเลอืก ทีมผู้เข้าแขง่ขนัน าเสนออาหารแบบเซตเมน ู โดยสง่ช่ือเมนอูาหาร ภาพถ่ายอาหาร สตูรอาหารและ
วิธีการท า  สง่ลงทะเบยีนมายงั 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาผลติภณัฑ์นมแหง่แคลฟิอร์เนีย  

(Real California Milk Culinary Academy Competition 2017) 

เลขที่ 2 อาคารเพลนิจิตเซ็นเตอร์ ชัน้ 7 ห้อง 7-01 

ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

(พร้อมระบช่ืุอสถาบนั รายช่ือผู้ ร่วมทีม ที่อยู่ อีเมลและเบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้) 

ภายในวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 และคณะกรรมการจะท าการคดัเลอืกจากสตูรที่น าเสนอมา เพื่อเฟน้หา 12 ทีมที่น าเสนออาหาร
ได้ดีที่สดุ เข้าแขง่ขนัรอบชิงชนะเลศิตอ่ไป 

ประกาศผลผู้ผา่นเข้ารอบชิงชนะเลศิในวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 ทาง Facebook และการติดตอ่จากเจ้าหน้าที่ทางอีเมลและ
โทรศพัท์   

facebook.com/RealCaliforniaMilkThailand  

ทีมผู้ผา่นรอบคดัเลอืกจะได้เข้าอบรมการใช้ผลติภณัฑ์ชีสแคลฟิอร์เนีย จากผู้ เช่ียวชาญของคณะกรรมการท่ีปรึกษาผลติภณัฑ์
นมแหง่แคลฟิอร์เนยี ในวนัท่ี 9 ตลุาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น.* 

(*สถานท่ีจะแจ้งให้ทราบภายหลงั)  

 
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ในเดือนพฤศจิกายน* 2560 ทีมผู้ เข้าแขง่ขนัประกอบอาหารตามเมนทูีไ่ด้น าเสนอมาในรอบ
คดัเลอืก โดยมีระยะเวลาแขง่ขนั 2.5 ชัว่โมง จดัเสร์ิฟคอร์สละ 4 ที ่(3 ที่ ส าหรับกรรมการชิม และอกี 1 ที่ส าหรับจดัแสดง) และ
น าเสนอเมนตูอ่คณะกรรมการ พร้อมสตูรอาหารและช่ือเมนอูาหารท่ีสมบรูณ์ 2 ชดุ น ามาสง่ในวนัแขง่ขนั 
(*วนัท่ีจะแจ้งให้ทราบภายหลงั) 
 
อุปกรณ์ประจ าสเตชั่นแข่งขนัที่ ผู้จัดงานเตรียมให้ในรอบชิงชนะเลิศ ต่อทีม ได้แก่ 

 สเตชัน่ส าหรับเตรียมอาหาร (ขนาด กว้าง 1.60 เมตร x ยาว 1.20 เมตร) 

 พืน้ท่ีส าหรับจดัแสดงอาหารส าหรับ 1 ทีม (ขนาด กว้าง 1.50 เมตร  x ยาว 2.00 เมตร) 

 เตาแก๊ซ 4 หวั พร้อมเตาอบด้านลา่ง (1 ชดุ/ ทีม) 

 เตาอบ Combi (2 ตวั ส าหรับใช้ร่วมกนั) 

 กระทะเคลอืบ 2 ใบ/ทีม (ขนาด 20 ซม. และ 28 ซม.) 

 หม้อด้าม 2 ใบ/ทีม (ขนาด 24 ซม.) 

http://www.facebook.com/RealCaliforniaMilkThailand
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 หม้อใหญ่ 1 ใบ/ทีม (ขนาด 30 ซม.) 

 อา่งผสม ใหญ่ กลาง เลก็ อยา่งละ 1 ใบ 

 ถ้วยเตรียมวตัถดุิบ 20 ใบ 

 ถาดสแตนเลส 2 ใบ 

 เขียง 2 อนั 

 ตะหลวิไนลอ่น 1 ด้าม 

 ที่คีบอเนกประสงค์  1 อนั 

 ทพัพี 1 อนั 
ผู้แขง่ขนัต้องเตรียมอปุกรณ์เคร่ืองมือในการประกอบอาหารอื่นๆ นอกเหนือจากที่ผู้ จดังานเตรียมให้มาด้วยตวัเอง และต้อง
เตรียมภาชนะทีใ่ช้ในการจดัเสร์ิฟและการจดัแสดงมาเอง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 

วตัถดุิบและการเตรียม         5 คะแนน 
ความสะอาดปลอดภยัในการประกอบอาหาร       5 คะแนน 
การประกอบอาหาร/เทคนคิ         10 คะแนน 
ความคิดสร้างสรรค์       20 คะแนน 
รสชาติและเนือ้สมัผสั       30 คะแนน 
การใช้วตัถดุิบบงัคบั       20 คะแนน 
การน าเสนอ/ความสวยงานนา่รับประทาน/ปริมาณเสร์ิฟ    10 คะแนน 
คะแนนรวม      100 คะแนน 
 
ก าหนดการแข่งขัน 
9.00 - 9.30 น.   ลงทะเบียน  
9.30 - 10.00 น.  ผู้แขง่ขนัจดัเตรียมสเตชัน่แขง่ขนั 
10.00 - 12.30 น.   เร่ิมการแขง่ขนั   
12.30 - 13.00 น.  สง่ผลงานให้กรรมการชิมและให้คะแนน  และผู้ เข้าแขง่ขนักลบัไปจดัเก็บท าความสะอาดสเตชัน่แขง่ขนั 
13.00 - 13.30 น.  ประมวลผลการแขง่ขนั 
14.00 น.  ประกาศผล พร้อมมอบรางวลัให้กบัผู้ชนะการแขง่ขนั  
 
สถานที่จดัการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 

วิทยาลยัดสุติธานี   
เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแควร์) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 10250 
โทร. 0-2361-7805, 0-2361-7811-3 
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แผนที่วทิยาลัยดุสิตธานี   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังห้องครัว  

         

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คณุปิยะพร เกษสวุรรณ์ 

โทรศพัท์: 081-802-2000 

อีเมลล์: Thailandcmab@gmail.com 


