ການສະໝັກ ແລະ ກົດລະບຽບ ການແຂ່ງຂັນເວົົ້າພາສາອັງກິດ
English Speaking Contest 2019
 ການສະໝັກເຂົົ້າແຂ່ງຂັນ:
1.
2.

ົ້ ງຂັນໄດົ້ໂດຍບ່ ຈາກັດຈານວນ.
ນັກສຶກສາແຕ່ ລະສະຖາບັນ ສາມາດລົງສະໝັກເຂົາແຂ່
ົ້
ັ ົ້ ນ
ື ນັກສຶກສາ ຫ ື ບັດນັກສຶກສາຈາກສະຖາບັນຂອງຕົນ ແລະ ຮູ ບຂະໜາດ 3*4 ຈານວນ 2ໃບ
ໃນການມາຊືຟອມສະໝັ
ກ ນັກສຶກສາຕົ້ອງມີໃບຢງຢ
(ຟອມລາຄາ 30,000ກີບ/1 ຟອມ) ເລີີ່ມຂາຍຟອມແຕ່ມົ້ນີົ້ຈົນເຖິງວັນທີ 01/3/2019.

 ເງີ່ອນໄຂຜູ້ແຂ່ງຂັນ:
ົ້ ງ ຫ ື ປະລິນຍາຕີ ຈາກສະຖາບັນການສຶກສາທົ່ວປະເທດ (ນັກສຶກສາທີ່ກາລັງໂຈະການຮຽນແມ່ ນບ່
ັ ນັກສຶກສາທີ່ກາລັງຮຽນໃນລະດັບຊັນສູ
1. ຕົ້ອງເປນ
ົ້ົ້ ງຂັນໄດົ້).
ສາມາດເຂົາແຂ່
2.
3.

ົ້ .
ົ້ ວມການແຂ່ ງຂັນໃນຄັງນີ
ົ້ ໄດົ້
ົ້ ່ ເຄີ
ີ ຍໄດົ້ຮບ
ັ ລາງວັນທີ່ 1-3 ຈາກການແຂ່ ງຂັນທີ່ຜ່ານມາແມ່ ນບ່ ສາມາດເຂົາຮ່
ຜູ ທ
ົ້
ັ ຄົນທີ່ມີພອນສະຫວັນ, ມັກ, ຮັກ ໃນການເວົາພາສາອັ
ົ້ ມ
ົ ຈານວນຫາຍ.
ເປນ
ງກິດຕ່ ໜົ້າຜູ ຊ

 ການແຂ່ງຂັນ:
ຮອບຄັດເລອກ:
ົ້ ງຂັນຕົ້ອງສົ່ງວິດໂີ ອທີ່ຕົນເອງເວົາຢ
ົ້ ່ າງຈະແຈ ົ້ງທັງພາບ ແລະ ສຽງ ໃຫົ້ທາງຄະນະກາມະການຈັດການແຂ່ ງຂັນ (ຄວາມຍາວຂອງວິດໂີ ອບ່ ເກີນ 5
 ຜູ ເົ້ ຂົາແຂ່
1.

ນາທີ)

ົ້ ງຂັນຈະຕົ້ອງເວົາຕາມຫົ
ົ້
ົ້ ່ ທາງຄະນະກາມະການການົດໃຫົ້.
 ຜູ ເົ້ ຂົາແຂ່
ວຂທີ

ົ້
ົ້ ງຂັນຕົ້ອງສົ່ງແບບຟອມສະໝັກ, ເນືອໃນຂອງບົ
 ຜູ ເົ້ ຂົາແຂ່
ດໂດຍສັງເຂບບ່ ໃຫົ້ກາຍວັນທີ 18/3/2019
່
ົ້ ຮອບຊິງຊະນະເລີດ 20 ຄົນ ໃນວັນທີ 20/3/2019, ເວລາ 17:30 (ກະດານຂ່ າວວິທະຍາໄລ ໂລໂກສ)
ົ້ ່ ຜ
ີ ່ ານເຂົາສູ່
 ປະກາດຜົນລາຍຊື່ຜູ ທ
ຮອບຊິງຊະນະເລີດ:
ົ້ ງຂັນທີ່ມີລາຍຊື່ຜ່ານເຂົາໃນຮອບຮອງຊິ
ົ້
 ຜູ ເົ້ ຂົາແຂ່
ງຊະນະເລີດ 20 ຄົນ ຈະໄດົ້ແຂ່ ງຂັນໃນວັນທີ 1 ແລະ ວັນທີ 2 ເມສາ (4) 2018, ເວລາ 17:30
2.

ທີ່ວິທະຍາໄລໂລໂກສ

ົ້ ງຂັນຈະຕົ້ອງເວົາຕາມຫົ
ົ້
ົ້ ່ ທາງຄະນະກາມະການການົດໃຫົ້ (ການົດເວລາໃນການເວົາົ້ 3-5 ນາທີ)
 ຜູ ເົ້ ຂົາແຂ່
ວຂທີ
ົ້
ົ້ ງຂັນຕົ້ອງສົ່ງເນືອໃນຫຍ
ົ້ ຄະນະກາມະການບ່ ໃຫົ້ກ່າຍວັນທີ່ 29/3/2019
 ຜູ ເົ້ ຂົາແຂ່
ໃຫົ້

ົ້ ະນະເລີດ ແລະ ມອບລາງວັນ ໃນວັນທີ 5/4/2019, ເວລາ 17:30 ທີ່ວິທະຍາໄລໂລໂກສ
 ປະກາດຜົນລາຍຊື່ຜູ ຊ
 ກົດລະບຽບ ແລະ ກະຕິກາການແຂ່ງຂັນ:
1.

ຮອບຄັດເລອກ:

ັ ລະບຽບ ໃນເວລາຖ່າຍທາຄຣິບວິດໂີ ອ.
 ໃສ່ ຊຸດນັກສຶກສາ ສະຖະບັນຂອງຕົນ ຢ່າງເປນ

ົ້ ງຂັນຕົ້ອງສົ່ງແບບຟອມ ແລະ ເອກະສານທີ່ຕິດຄັດໃຫົ້ຄບ
ົ ຖົ້ວນ ຈຶ່ງຈະສາມາດສົ່ງວິດໂີ ອໄດົ້
 ຜູ ເົ້ ຂົາແຂ່

ົ້
ົ້ ່ ມີ
ີ ຄະແນນສູງສຸ ດອັນດັບທີ່ 1-20 ຈະໄດົ້ເຂົາໃນຮອບຊິ
 ຜູ ທ
ງຊະນະເລີດ.
2.

ຮອບຊິງຊະນະເລີດ:

ັ ລະບຽບ.
 ໃສ່ ຊຸດນັກສຶກສາ ສະຖະບັນຂອງຕົນ ຢ່າງເປນ
 ມາລົງທະບຽນນາຄະນະກາມະການກ່ ອນເວລາ 17:30.
ົ້ ງຂັນແຕ່ ລະຄົນມີເວລາເວົາົ້ ຄົນລະ 3-5 ນາທີ.
 ຜູ ເົ້ ຂົາແຂ່

ົ້ ງຂັນແຕ່ ລະຄົນສາມາດນາໃຊົ້ ອຸ ປະກອນຕ່ າງໆ ເພື່ອປະກອບການເວົາໄດົ້
ົ້
ັ ຈາກຄະນະ
 ຜູ ເົ້ ຂົາແຂ່
2 ຢ່າງ (ຕົ້ອງຜ່ານການກວດສອບ ແລະ ອະນຸມດ
ກາມະການ)

ົ້ ບຂອງລາງເປນ
ັ ເງ ິນສົດ ພົ້ອມໃບຢງຢ
ັ ົ້ ນ
ື .
ົ້ ່ ມີ
ີ ຄະແນນສູງສຸ ດອັນດັບທີ່ 1- 3 ໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດ ຈະໄດົ້ເຂົາຮັ
 ຜູ ທ
 ການໃຫູ້ຄະແນນ:
1. ຄະແນນການປະພຶດຕົນ (Presence)
2.

ັ ໄວຍາກອນ (Grammatical)
ຄະແນນການໃຊົ້ຫກ

3.

ຄະແນນການອອກສຽງ (Pronunciation)

4.

ົ້ ຽນໄຫດີ (Speaking fluently)
ຄະແນນການເວົາລ່

5.

ົ້
ຄະແນນເນືອໃນຂອງຫົ
ວບົດ (Content of the topic)

LOGOS COLLEGE

