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ทักษะดานภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรมท่ี 4 : Story Telling (การเลาเรื่อง) 
กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี 19 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. 
สถานท่ี : หองประชุม  LC2 ศูนยภาษา อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
การแขงขัน : ประเภท ทีม 2 คน 
ผูประสานงาน : 1. อ.วัชระ เย็นเปรม   โทร. 095-4671881 
  2. อ.พิศาล ปานแกว  โทร. 085-8366567 
กติกาการแขงขัน 

1. Each university can send 1 team that consists of 2 members of either gender and at any level.  
2 .  Contestants are allowed to use their own story or an enhanced story, or adopt from 

other authors/writers.  
3 .  They only have eight to ten minutes maximum to present their story. Time will start 

when the contestant first speaks. They will be penalized (1 point deduction) if they are 
more than 30 seconds under time or over time.  

4. Contestants are allowed to use props, costumes, and any electronic sound FX’s or music. 
5. All teams are required to submit their tale or story to be used in the competition to the contest 

committee on the day of competition (4 copies required). 
6. The result will be announced right after the competition.  
7. The decision of the judges is irrevocable. 

 

เกณฑการตัดสิน 
Voice Projection                                             Modulation, pause, pitch, and pace 5 
On-Stage Performance                                       Eye contact, gestures, facial expressions, emotional 

expression    
5 

English Proficiency                                             Pronunciation, language use, mastery 5 
Costumes, Props, Sound Effects                       Interesting looks, props, and sound effects relevant 

to the story  
5 

Story     Complete story, Interesting plot             5 
Timing    The contestants will be penalized (1-point 

deduction) if they are more than 30 seconds under 
time or over time. 

5 

Total Marks 30 

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................         
4. .................................................................         
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รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1. นายคณัสนันท สิริเดชชาญชัย 
2. นางสาวปญจรัตนมะลิทอง 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยวัชระ เย็นเปรม 
2. อาจารยพิศาล ปานแกว 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
1. นายสุริยนต นพคุณ 
2. นางสาวเพชรดา จะนุ 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยอินธิรา เก้ือเสนาะ 
2. อาจารยชญานี ชุนฟง 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1. นางสาวโมทนา ชูทอง 
2. นางสาววศินี อินทรงาม 
3. นางสาวชาลิณี นุมไทย 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารย.ดร.ปราณี สีนาค 
2. อาจารยผุสดี ปทุมารักษ 
3. อาจารยนุพงษ ภูศรี 
4. อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข 
5. อาจารยณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน 
6. Ms. Arlene Bobadilla 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
1. นางสาวปริมมิตรา บุญเส็ง 
2. นางสาววัลลภา คงแจง 
3. นางสาวสิริวรินทร เกรย 
4. นางสาวอนัญญา เอกจีน 
5. นางเพียงจันทร โมฟเฟทท 

อาจารยผูควบคุม 

1. ............................................... 

2. ............................................... 
 

 


