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Royal Academy of Dance (RAD) เป็นสถำบนักำรกำรสอนครแูละกำรประเมนิกำรเตน้ร ำนำนำชำต ิกอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 
พ.ศ. 2463 ในฐำนะสมำคมกำรเตน้ร ำแหง่สหรำชอำณำจักร ไดรั้บพระรำชทำนตรำตัง้จำกรำชวงศใ์นปี พ.ศ. 2479 
และเปลีย่นชือ่เป็นรำชบณัฑติยสถำนแหง่กำรเตน้ร ำ (Royal Academy of Dancing) ในปี พ.ศ. 2542 
ไดก้ลำยเป็น Royal Academy of Dance 
 
วสิยัทศัน ์ 
 
เป็นผูน้ ำของโลกในดำ้นกำรเรยีนกำรสอนเตน้ร ำและกำรฝึกอบรม Royal Academy of Dance 
เป็นทีย่อมรับในระดับสำกลส ำหรับมำตรฐำนกำรเรยีนกำรสอนระดับสงูสดุ  
ในฐำนะสมำชกิวชิำชพีของสมำคมครสูอนเตน้ร ำ 
ซึง่สรำ้งแรงบนัดำลใจและเพิม่ขดีควำมสำมำรถกำรเตน้ร ำแกค่รแูละนักเรยีน 
รวมถงึทมีงำนเพือ่สรำ้งกำรมสีว่นรว่มดำ้นนวัตกรรม 
ควำมเป็นศลิปะและคงอยูต่ลอดไปแกก่ำรเตน้ร ำและกำรศกึษำกำรเตน้ร ำไปทั่วโลก  
 
ภำรกจิ  
 
สง่เสรมิและเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจ 
และฝึกฝนกำรเตน้ร ำในระดบัสำกลโดยกำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมครแูละนักเรยีน 
และโดยกำรจัดใหม้กีำรสอบเพือ่ประเมนิควำมส ำเร็จเพือ่รักษำคณุคำ่ทำงศลิปะและกำรศกึษำของนักเตน้ร ำใหก้บัค
นรุน่อนำคต  
 
เรำจะ:  
 

 สือ่สำรอยำ่งเปิดเผย 
 ท ำงำนรว่มกนัภำยในและภำยนอกองคก์ร 
 ท ำหนำ้ทีด่ว้ยควำมซือ่สตัยส์จุรติและเป็นมอือำชพี 
 สง่มอบคณุภำพและควำมเป็นเลศิ 
 ใหค้ณุคำ่ควำมหลำกหลำยและท ำงำนเป็นหนึง่เดยีว 
 ท ำหนำ้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนกำรเตน้ร ำ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ฝ่ำยกำรสอบ 
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สว่นที ่1: ขอ้มลูท ัว่ไป กฎและขอ้บงัคบั 
 
 

บทน ำ 
 

 

เก ีย่วกบัเอกสำรนี ้

 

เอกสำรนีม้ขีอ้ก ำหนดส ำหรับคณุสมบตัทิีก่ ำหนดโดย Royal Academy of Dance (RAD) 

และควบคมุโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูลกำรสอบในองักฤษ เวลส ์และไอรแ์ลนดเ์หนอื  

 

นอกจำกนี ้ยงัมขีอ้มลู กฎ และขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรสอบ กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน 

กำรประเมนิรปูแบบกำรแสดงเดีย่ว presentation classes และคลำสสำธติทีจ่ัดท ำโดย RAD 

 

เวน้เสยีแตว่ำ่จะแจง้หรอืระบไุวเ้ป็นอยำ่งอืน่ตำมบรบิท หำกเรำกลำ่วโดยทั่วไปถงึ "กำรสอบ" เรำหมำยถงึกำรสอบ 

กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน กำรประเมนิรปูแบบ solo performance presentation classes และคลำสสำธติ   

 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams 

 

exams@rad.org.uk 

 

 

สิง่ทีพ่วกเรำท ำ 

 

RAD น ำเสนอผลงำนกำรสอบและกำรประเมนิผลทีไ่ดรั้บกำรยอมรับในระดับสำกล ซึง่ออกแบบมำเพือ่กระตุน้ 

จงูใจ และประเมนินักเรยีนในทกุวัยและทกุควำมสำมำรถ 

ซึง่เป็นโครงสรำ้งทีก่ำ้วหนำ้ส ำหรับกำรเรยีนรูแ้ละควำมส ำเร็จในกำรเตน้ร ำ  

 

 

กำรเตรยีมควำมพรอ้ม 

 

หลกัสตูร Dance to Your Own Tune (คลำสเรยีนสำธติ) ส ำหรับเด็กตัง้แต ่2 ปีครึง่ถงึ 5 ปี  

 

หลกัสตูรแบบแบง่เกรด (Pre-Primary in Dance, Primary in Dance และ Grades 1–8) 

เป็นกำรเรยีนกำรสอนเตน้ร ำแบบกวำ้งซึง่เนน้กำรเตน้บลัเลต่ ์และพัฒนำทกัษะดำ้นเทคนคิ ดนตร ีและกำรแสดง 

(อำย ุ5 ปีขึน้ไป)  

 

หลกัสตูรระดบัอำชพี (Intermediate Foundation, Intermediate, Advanced Foundation, Advanced 1, 

Advanced 2, Solo Seal) 

เป็นกำรศกึษำกำรเตน้บลัเลต่ใ์นเชงิลกึและเตรยีมควำมพรอ้มแกนั่กเรยีนส ำหรับกำรเตน้ร ำระดบัอำชพี (อำย ุ11 

ปีขึน้ไป)  

 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams
mailto:exams@rad.org.uk
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Discovering Repertoire 

เป็นโปรแกรมกำรแสดงบลัเลต่แ์บบคลำสสกิทีใ่หโ้ครงสรำ้งทีย่ดืหยุน่ส ำหรับกำรพัฒนำทักษะดำ้นเทคนคิ ดนตร ี

และกำรแสดงกำรเตน้บลัเลต่จ์ำกกำรออกแบบทำ่เตน้ทีป่รับเปลีย่นไดจ้ำกดนตรคีลำสสกิทีม่ชี ือ่เสยีง (อำย ุ12 

ปีขึน้ไป) แตล่ะระดับ (2, 3 และ 4) จะประกอบดว้ยสำมหน่วยซึง่สำมำรถแสดงเป็นรำยบคุคลหรอืรว่มกนัได ้

ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีเ่อกสำรขอ้ก ำหนดของ Discovering Repertoire ทีแ่ยกตำ่งหำก 

 

 
ผูค้มุสอบ 

 
กำรสอบจะไดรั้บกำรประเมนิจำกผูค้มุสอบทีไ่ดรั้บกำรแตง่ตัง้ ผำ่นกำรฝึกอบรมและตรวจสอบโดย RAD  
 
ผูค้มุสอบ RAD  
 

 ไดรั้บกำรคัดเลอืกจำกควำมเชีย่วชำญของพวกเขำ 
และผำ่นกำรฝึกอบรมอยำ่งเขม้งวดกอ่นเขำ้รว่มในคณะผูค้มุสอบสอบ 
กำรฝึกอบรมจะด ำเนนิไปตลอดวชิำชพีของพวกเขำ 

 สรำ้งบรรยำกำศทีอ่บอุน่และใหค้วำมมัน่ใจในสตดูโิอสอบเพือ่สรำ้งประสบกำรณ์ทีด่ใีหแ้กผู่เ้ขำ้ทดสอบ 
 ท ำกำรตรวจสอบกบัหน่วยงำน Disclosure and Barring Service (หรอืเทยีบเทำ่ หำกม)ี 

และปฏบิตัติำมนโยบำยและขัน้ตอนของ RAD รวมถงึควำมเสมอภำคและควำมหลำกหลำย 
กำรคุม้ครองและกำรป้องกนัขอ้มลู 

 โดยปกตจิะไมท่ ำกำรสอบในสถำนที ่/ โรงเรยีนเดยีวกนัภำยในระยะเวลำสองปีและ 
 ไดรั้บกำรจัดสรรโดยนโยบำยทีเ่ขม้งวดเพือ่ใหเ้กดิควำมโปรง่ใส เป็นธรรม และสรำ้งควำมรูส้กึทำงธรุกจิทีด่ ี

 
ผูส้มคัรไมส่ำมำรถรอ้งขอหรอืปฏเิสธผูค้มุสอบแบบเจำะจงบคุคลส ำหรบัโรงเรยีนของตนได ้
 

 
สือ่ส ิง่พมิพ ์
 
Focus on Exams เป็นนติยสำรกำรสอบของเรำทีจั่ดสง่แกส่มำชกิปีละสำมครัง้ นอกจำกนี ้
ยงัสำมำรถดำวนโ์หลดไดจ้ำกเว็บไซตข์องเรำ 
 
หนังสอืหลกัสตูร คะแนนเพลง ซดีแีละดวีดีมีพีรอ้มอยูใ่น www.radenterprises.co.uk  
 
แอปพลเิคชนัวดิโีอของ RAD สำมำรถใชไ้ดผ้ำ่นทำง iTunes และ Google Play store 

 
 

ภำษำ 
 
กำรสอบและกำรประเมนิผลทัง้หมดจะด ำเนนิกำรในภำษำองักฤษ 

http://www.radenterprises.co.uk/
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ภำพรวมของบทบญัญตั ิ

 

ระดบั 
หมำยเลขของ 
ผูเ้ขำ้ทดสอบ 

อำย ุ
เทำ่ไร 

อำชพีอะไร มกีำรประเมนิหรอืไม ่ ไดผ้ลอยำ่งไร 

คลำสสำธติ (Dance to Your Own Tune) 

ระดบั 1 และ 2  ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1-16 คน 
2½ -  
5 ปี  

เนือ้หำอสิระซึง่น ำ 
โดยคร ูสำมำรถท ำ 
กำรแสดงตอ่หนำ้  
'ผูช้ม' ที ่AEC 

ไม ่–ผูค้มุสอบ 
สงัเกตคลำสเรยีน 

แตไ่มไ่ดท้ ำกำรประเมนิผล 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทกุคน 
จะไดร้ับ 

ใบประกำศนยีบตัร 

กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน 
Pre-Primary in 

Dance 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1-8 คน 

5+ 
หลกัสตูรกำรประเมนิ 
รปูแบบคลำสเรยีน 
(กำรเลอืกแบบฝึกหดั 

ตำ่งๆ และ 
กำรเตน้ร ำหนึง่อยำ่ง)  

ซึง่น ำโดยคร ู

ไดร้ับกำรประเมนิผล 
โดยผูค้มุสอบ  

(กำรแสดงมำตรฐำน 
แบบกวำ้งๆ มำกกวำ่ 
รำยละเอยีดปลกียอ่ย) 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีผ่ำ่น 
กำรทดสอบ จะไดร้ับ 
รำยงำนผลกำรประเมนิ 
ประกำศนยีบตัร 
และเหรยีญ 

Primary in 
Dance 

6+ 

Grades 1-5 7+ 

Discovering 
Repertoire 
ระดบัที ่2, 3 
และ 4 

12+ 

หน่วยใดๆ 
จำกทัง้หมดทีน่ ำโดยคร ู

หรอืผูค้มุสอบ  
(ครเูป็นผูเ้ลอืก) 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีผ่ำ่น 
กำรทดสอบ จะไดร้ับ 
รำยงำนผลกำรประเมนิ 
และประกำศนยีบตัร 
ในแตล่ะหน่วย  

กำรประเมนิรปูแบบ Solo Performance 

Grades 1-5 ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 - 4 คน 7+ 

กำรเตน้ solo dances 3 
ชดุโดยมอียำ่งนอ้ย 2 
ชดุทีอ่ยูใ่นหลกั 
สตูรกำรสอบ 

ประเมนิผลโดยผูค้มุสอบ 
 ตำมเกณฑท์ีก่ ำหนดไว ้
ในหนำ้ 138-159 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีผ่ำ่น 
กำรทดสอบ จะไดร้ับ 
รำยงำนผลกำรประเมนิ  
ใบประกำศนยีบตัร 

และแถบ 

Presentation Classes 

Grades 6-7 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1-8 คน 11+ 

G6-7: กำรเลอืกแบบ 
ฝึกหดัจำกหลกัสตูร 
G8: ผูเ้ขำ้ทดสอบท ำ 
กำรแสดงตำมหลกั 
สตูรซึง่น ำโดยคร ู
สำมำรถท ำกำร 

แสดงตอ่หนำ้ 'ผูช้ม'  
ที ่AEC 

ไม ่–ผูค้มุสอบสงัเกต 
คลำสเรยีน 

แตไ่มไ่ดท้ ำกำร 
ประเมนิผล 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทกุคน 
จะไดร้ับใบประกำศนยีบตัร 

Grade 8 

กำรสอบ 
Primary in 
Dance 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 - 4 คน 

6+ 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 
ท ำกำรแสดง 
ตำมหลกัสตูร 

ประเมนิผลโดย 
ผูค้มุสอบ  

ตำมเกณฑท์ีก่ ำหนดไว ้
ในหนำ้ 138-159 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีผ่ำ่น 
กำรทดสอบ จะไดร้ับ 
แบบฟอรม์ผลสอบ  
ใบประกำศนยีบตัร 
และเหรยีญ 

Grades 1-5 7+ 

Grades 6-8 11+ 

Intermediate 
Foundation 

11+ 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีผ่ำ่นกำรทด
สอบจะ 

ไดร้ับแบบฟอรม์ 
ผลสอบและ 

ใบประกำศนยีบตัร 

 Intermediate 12+ 

Advanced 
Foundation 

13+ 

Advanced 1 14+ 

Advanced 2 
ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 - 4 คน  

(ท ำกำรสอบ 
โดยแยกชำยหญงิ) 

15+ 

Discovering 
Repertoire 
ระดบัที ่2, 3 
และ 4  

1-4 12+ 
หน่วยใดๆ  
จำกทัง้หมด 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีผ่ำ่น 
กำรทดสอบ จะไดร้ับ 
แบบฟอรม์ผลสอบ 

และใบประกำศนยีบตัร 
ในแตล่ะหน่วย 

หำกสอบผำ่นทัง้สำมหน่วย 
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดร้ับใบ 
ประกำศนยีบตัรคณุวฒุ ิ

Solo Seal 
ผูเ้ขำ้ทดสอบ 2-4 คน 
(อยำ่งนอ้ย 2 คน) 

15+ 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะ 
แสดงระบ ำเดีย่ว 3 

ชดุและระบ ำชว่งสดุทำ้ย 
ตอ่หนำ้คณะกรรม 
กำรตดัสนิและผูช้ม 

ประเมนิผลโดยคณะกรรมก
ำรตดัสนิ ซึง่หนึง่ในนัน้เป็น 
ผูค้มุสอบของ RAD 

และอกีหนึง่คนเป็นนักเตน้
ร ำมอือำชพีทีผ่ำ่น 
กำรรับรองจำก 
ผูก้ ำกบัฝ่ำยศลิป์ 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีผ่ำ่น 
กำรทดสอบ จะไดร้ับ 
แบบฟอรม์ผลสอบและ 
ใบประกำศนยีบตัร 
และจะมชีือ่ตพีมิพ ์
ลงในนติยสำร  

Focus on Exams 
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ควำมพรอ้มกำรใหบ้รกิำรของกำรสอบ 
 

 
เซสชนั 
 
‘เซสชนั’ กำรสอบจะครอบคลมุวันทีท่ีม่กีำรสอบในพืน้ที ่ควำมยำวของเซสชนัจะแตกตำ่งกนัไป 
โดยส ำนักงำนทอ้งถิน่จะเป็นผูป้ระกำศวันที ่
 
ทกุเซสชนัจะม ี‘วนัปิดรบั’ โดย RAD จะตอ้งไดร้บัแบบฟอรม์กำรเขำ้สอบทัง้หมด  
 
เซสชนัแบง่เป็นสำมประเภท: 
 

ประเภท ชือ่เต็ม หมำยควำมวำ่อยำ่งไร 

AEC ศนูยส์อบทีไ่ดรั้บกำรรับรอง ผูค้มุสอบเขำ้เยีย่มชมโรงเรยีนของผูส้มัครเพือ่ตรวจสอบผูเ้ขำ้ทดสอบของตน 

RAV 
สถำนทีท่ีไ่ดรั้บกำรรับรองจำก RAD 

(RAV) 

กำรสอบจะจัดขึน้ทีส่ตดูโิอโดย RAD เป็นผูจ้ัดหำ 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจำกโรงเรยีนตำ่งๆ เขำ้ชมสถำนทีส่ ำหรับกำรสอบของพวกเขำ 

คู ่ ไมม่ขีอ้มลู ผูค้มุสอบเยีย่มชมทัง้ AEC และ RAV 

 

ในกรณีสว่นใหญ ่กำรสอบในทกุระดับ (ยกเวน้ Solo Seal) สำมำรถท ำไดใ้นเซสชนัทกุประเภท 
ส ำนักงำนจะประกำศวำ่สว่นนีไ้มใ่ชปั่ญหำ ขอ้บงัคับพเิศษทีใ่ชส้ ำหรับ Solo Seal 
ตดิตอ่ส ำนักงำนในประเทศของคณุส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
ในประเทศทีไ่มม่สี ำนักงำน RAD คณุสำมำรถสง่ค ำขอกำรสอบไดจ้ำกส ำนักงำนใหญข่อง RAD 
เรำพยำยำมอยำ่งเต็มทีเ่พือ่ตอบสนองค ำขอทัง้หมด แตไ่มส่ำมำรถรับประกนัไดเ้นือ่งจำกขึน้อยูก่บัทรัพยำกรทีม่อียู ่
 
RAD ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมจั่ดเซสชนั หรอืจัดทัวรห์รอืเยีย่มชมกำรสอบ 
หำกมผีูเ้ขำ้รว่มทดสอบไมเ่พยีงพอในบำงพืน้ที ่โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ส ำหรับ: 
 

 กำรสอบใน AECs 
หำกผูส้มคัรยืน่ค ำรอ้งขอบรกิำรสอบในพืน้ทีห่ำ่งไกลหรอืในประเทศทีย่งัไมเ่คยมบีรกิำรสอบมำกอ่น   

 กำรสอบใน RAV ในประเทศทีม่บีรกิำรทีไ่ดรั้บกำรยอมรับส ำหรับกำรสอบใน AECs 
 

หำกเซสชนัไมม่ศีกัยภำพทำงกำรเงนิ RAD ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลง เลือ่น หรอืยกเลกิกำรสอบ 
(ดทูี ่กำรยกเลกิกำรสอบ)  
 
เรำพยำยำมอยำ่งดทีีส่ดุเพือ่ก ำหนดวนัสอบทีค่รตูอ้งกำร แตไ่มส่ำมำรถรบัประกนัได ้ 

 
 

พเิศษ 
 
ในบำงประเทศ สำมำรถสง่ค ำขอเขำ้เยีย่มชมกำรสอบ 'พเิศษ' แบบมคีำ่ใชจ้ำ่ย 
ส ำหรับวันอืน่ทีน่อกเหนอืไปจำกประกำศในเซสชนั โดยใหจ้ ำนวนชัว่โมงกำรสอบขัน้ต ่ำ  
 
ตดิตอ่ส ำนักงำนในประเทศของคณุส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 
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กำรลงทะเบยีน 

 
 

โรงเรยีน  
 
ทกุโรงเรยีนตอ้งท ำกำรลงทะเบยีนกอ่นเขำ้สอบหำกตอ้งกำรลงทะเบยีน 
ใหก้รอกแบบฟอรม์กำรลงทะเบยีนแลว้อเีมลไปที ่idregistration@rad.org.uk ยกเวน้ประเทศออสเตรเลยี 
แคนำดำ นวิซแีลนด ์และแอฟรกิำใต ้ส ำหรับประเทศเหลำ่นีใ้หต้ดิตอ่ส ำนักงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
โรงเรยีนทีล่งทะเบยีนแลว้จะไดรั้บหมำยเลขประจ ำโรงเรยีน 
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบทกุคนควรลงทะเบยีนกบัโรงเรยีนทีไ่ดล้งทะเบยีนแลว้ 
 
เรำจะไมล่งทะเบยีนใหแ้กโ่รงเรยีนหำกพบวำ่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัผูก้ระท ำควำมผดิฐำนทจุรติ 
 
 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบทกุคนตอ้งลงทะเบยีนกอ่นเขำ้สอบ 
และควรด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จอยำ่งนอ้ยสองสปัดำหก์อ่นวนัปิดรบั 
หำกไมท่ ำเชน่นัน้จะสง่ผลใหเ้กดิควำมลำ่ชำ้ในกำรป้อนขอ้มลูและกำรประมวลผล 
 
หำกตอ้งกำรลงทะเบยีนผูเ้ขำ้ทดสอบ ใหส้ง่แบบฟอรม์กำรลงทะเบยีนไปที ่idregistration@rad.org.uk 
ยกเวน้ประเทศออสเตรเลยี แคนำดำ นวิซแีลนด ์และแอฟรกิำใต ้
ส ำหรับประเทศเหลำ่นีใ้หต้ดิตอ่ส ำนักงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบทีล่งทะเบยีนแลว้จะไดรั้บหมำยเลขประจ ำตัวถำวร 
ผูเ้ขำ้ทดสอบควรเก็บบนัทกึหมำยเลขนีไ้วเ้นือ่งจำกจ ำเป็นตอ้งใชใ้นกรณีทีเ่ปลีย่นคร ู
 
แจง้ให ้RAD ทรำบหำกคณุมผีูเ้ขำ้ทดสอบทีย่ำ้ยโรงเรยีน 
 
ตอ้งเขยีนชือ่ใหช้ดัเจน เป็นระเบยีบและสะกดถกูตอ้งในแบบฟอรม์กำรลงทะเบยีน 
 
ตรวจสอบใหแ้นใ่จวำ่ขอ้มลูกำรลงทะเบยีนของคณุถกูตอ้ง! 
ใบประกำศนยีบตัรจดัท ำข ึน้จำกขอ้มลูในแบบฟอรม์กำรลงทะเบยีน ไมใ่ชแ่บบฟอรม์กำรเขำ้รว่ม RAD 
จะไมรั่บผดิชอบตอ่ขอ้ผดิพลำดในกำรสะกดหรอืควำมเป็นระเบยีบของชือ่ในใบประกำศนยีบตัรทีผู่เ้ขำ้ทดสอบไมไ่ด ้
ลงทะเบยีนอยำ่งถกูตอ้ง แมว้ำ่จะมกีำรแกไ้ขชือ่ในแบบฟอรม์กำรเขำ้รว่มในภำยหลงัก็ตำม 

  
แมว้ำ่คณุจะแกไ้ขชือ่ในแบบฟอรม์กำรเขำ้รว่มแลว้ แตย่งัคงตอ้งมกีำรอปัเดตกบัทมีลงทะเบยีนทีเ่กีย่วขอ้ง 
อเีมล idregistration@rad.org.uk ยกเวน้ประเทศออสเตรเลยี แคนำดำ นวิซแีลนด ์และ แอฟรกิำใต ้
ส ำหรับประเทศเหลำ่นีใ้หต้ดิตอ่ส ำนักงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

file:///C:/Users/amcbirnie/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/idregistration@rad.org.uk
mailto:idregistration@rad.org.uk
file:///C:/Users/amcbirnie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/RAD/idregistration@rad.org.uk
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เงือ่นไขกำรเขำ้รว่ม 
 

 
ผูส้มคัรจะตอ้งปฏบิตัติำมขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มทัง้หมดในเอกสำรนี้ 
 
ตอ้งสง่เอกสำรกำรเขำ้รว่มภำยในวันทีปิ่ดรับส ำหรับเซสชนั (แมว้ำ่จะมขีัน้ตอนส ำหรับกำรเขำ้รว่มลำ่ชำ้: 
ดทูีค่ำ่ธรรมเนยีม)    
 
ผูส้มคัรตอ้งมโีรงเรยีนทีล่งทะเบยีนของตนและผูเ้ขำ้ทดสอบทัง้หมดกอ่นทีจ่ะเขำ้รว่ม 
 
ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นครทูีล่งทะเบยีนกบั RAD หรอืเป็นครใูหญห่รอืผูบ้รหิำรของโรงเรยีนทีล่งทะเบยีนกบั RAD 
ซึง่วำ่จำ้งหรอืท ำสญัญำกบัครทูีล่งทะเบยีนกบั RAD 
ซึง่ระบไุวใ้นแบบฟอรม์กำรเขำ้รว่มและไดเ้ห็นชอบทีจ่ะไดรั้บกำรลงทะเบยีน 
 
ครทูีล่งทะเบยีนกบั RAD ทัง้หมดทีม่ชี ือ่ในแบบฟอรม์กำรเขำ้รว่มจะตอ้งเป็นสมำชกิปัจจบุนัของ Royal Academy 
of Dance ณ เวลำทีย่ืน่แบบฟอรม์กำรเขำ้รว่ม   
 
จะตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนยีมทัง้หมดในเวลำทีเ่ขำ้รว่ม (ดทูี ่คำ่ธรรมเนยีม ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ) 
 
หำกมเีงือ่นไขใดๆ ขำ้งตน้ไมเ่ป็นไปตำมทีก่ ำหนดไว ้
จะไมม่กีำรก ำหนดกำรทดสอบจนกวำ่จะมกีำรด ำเนนิกำรดังกลำ่ว หำกไมด่ ำเนนิกำรใดๆ กำรสอบจะไมเ่กดิขึน้ 
จะมกีำรสง่คนืแบบฟอรม์กำรเขำ้รว่มและจะมกีำรคดิคำ่บรกิำรผูด้แูลระบบ 
 
RAD ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปฏเิสธกำรเขำ้รว่มหรอืระงับตำรำงสอบ ผลสอบ ใบประกำศนยีบตัร 
เหรยีญหรอืแถบส ำหรับผูส้มคัรทัง้หมด หำกเงือ่นไขใดๆ ขำ้งตน้ไมเ่ป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นเวลำทีเ่ขำ้รว่ม 
หรอืพบในภำยหลังเสร็จสิน้กำรสอบ    
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กำรบรรจผุูเ้ขำ้ทดสอบส ำหรบักำรสอบ  
 
 

กำรอนญุำตจำกผูเ้ขำ้ทดสอบ บดิำมำรดำและผูป้กครอง 
 
ครคูวรตดิตอ่ผูเ้ขำ้ทดสอบ 
บดิำมำรดำหรอืผูป้กครองกอ่นวันปิดรับเซสชนัเพือ่ตรวจสอบวำ่ผูเ้ขำ้ทดสอบสำมำรถท ำกำรสอบได ้
และเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมกำรสอบและคำ่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิทีโ่รงเรยีนอำจเรยีกเก็บ 
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบ (และบดิำมำรดำ / ผูป้กครองทีเ่กีย่วขอ้ง) ตอ้งไดรั้บกำรชีแ้จงวำ่รำยละเอยีดของผูส้มคัร (ชือ่ 
วันเดอืนปีเกดิ เพศ) จะไดรั้บกำรสง่ไปยงั RAD 
และจะมกีำรจัดเกบ็ไวใ้นฐำนขอ้มลูเพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรจัดกำรและบรหิำรกำรสอบ 
  
 

กำรจองลว่งหนำ้ 
 
ในกรณีทีม่กีำรขอจองลว่งหนำ้ ผูส้มคัรตอ้งใหต้วัเลอืกอยำ่งนอ้ย 3 วัน  
 
กำรขอวันทีจ่องลว่งหนำ้จะไมไ่ดรั้บกำรยนืยนัจนกวำ่จะถงึวันปิดรับ  
 
กำรจองลว่งหนำ้ไมไ่ดรั้บประกนัวำ่คณุจะไดว้ันทีท่ีต่อ้งกำรแมว้ำ่ RAD จะพยำยำมท ำทกุอยำ่งเพือ่ใหเ้ป็นดังนัน้ 
 
 

เวลำข ัน้ต ำ่ 
 
ในกรณีสว่นใหญ ่ระยะเวลำข ัน้ต ำ่ส ำหรบักำรชมกำรสอบ AEC คอืสำมช ัว่โมง (ไมร่วมชว่งพัก)  
 
ผูส้มคัรทีไ่มม่จี ำนวนชัว่โมงขัน้ต ่ำสำมำรถจำ่ยคำ่ธรรมเนยีมขัน้ต ่ำ หรอืเขำ้รว่มกบัโรงเรยีน / ครอูืน่ 
หรอืกรอกขอ้มลูกำรเขำ้ทดสอบใน RAV ได ้
 
 

กำรเขำ้รว่มและคร ู‘เจำ้ของสถำนที’่ 
 
ครหูรอืโรงเรยีนสำมำรถเขำ้รว่มเพือ่ใหไ้ดก้ำรเขำ้รว่มสอบหนึง่ครัง้ 
เพือ่ใหม้จี ำนวนชัว่โมงกำรสอบขัน้ต ำ่ถงึทีก่ ำหนด  
 
ส ำนกังำน RAD ไมร่บัผดิชอบตอ่กำรจดัวนัสอบรว่มกนัหรอืจดัหำคร ู‘เจำ้ของสถำนที’่ 
ซ ึง่กำรจัดกำรดังกลำ่วถอืเป็นควำมรับผดิชอบของคร ูและกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆ จะเป็นไปตำมทีเ่ห็นสมควร  
 
หำกครหูรอืโรงเรยีนเขำ้รว่มเพือ่สรำ้งกำรสอบหนึง่ครัง้ พวกเขำควรกรอกแบบฟอรม์กำรเขำ้รว่มแยกกนั 
และแยกผูเ้ขำ้ทดสอบเมือ่ก ำหนดวันสอบ (เชน่ ผูส้มคัรทัง้หมดของครคูนที ่1 ตำมดว้ยผูส้มคัรทัง้หมดของครคูนที ่
2) เพือ่ใหม้กีำรประมวลผลไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและถกูตอ้ง  
 
มคี ำแนะน ำเพิม่เตมิจำกส ำนักงำนทอ้งถิน่ของคณุ  
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ผูเ้ขำ้ทดสอบท ำกำรทดสอบหลำยคร ัง้ 
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบสำมำรถท ำกำรทดสอบอกีไดห้ลำยครัง้ตำมทีต่อ้งกำรโดยไมค่ ำนงึถงึผลกำรทดสอบ 
 

ผูเ้ขำ้ทดสอบสำมำรถท ำกำรสอบไดส้องครัง้ในเซสชนัเดยีวกนัแมว้ำ่ RAD จะไมส่นับสนุนใหท้ ำเชน่นี ้
โปรดทรำบวำ่นีอ่ำจสง่ผลใหผู้เ้ขำ้ทดสอบไดรั้บกำรประเมนิสองครัง้จำกผูค้มุสอบคนเดยีวกนั  
 
ส ำหรับโปรแกรม Discovering Repertoire ผูเ้ขำ้ทดสอบอำจแสดงมำกกวำ่หนึง่หน่วยตอ่กำรสอบหนึง่ครัง้ 
แตจ่ะมกีำรสอบแยกกนัในแตล่ะหน่วย   

 

 

นกัเปียโน 
 
โดยปกต ิRAD จะไมจั่ดหำหรอืแนะน ำนักเปียโนใหส้ ำหรับกำรสอบใน AECs ในกรณีทีส่ ำนักงำนของ RAD 
ใหค้วำมชว่ยเหลอืในเรือ่งเหลำ่นี ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิและอำจมคีำ่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ  

 

 

อำยขุ ัน้ต ำ่  
 
RAD ไดก้ ำหนดอำยขุัน้ต ำ่ส ำหรับกำรสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรเตน้ร ำอยำ่งปลอดภยัและเพิม่ผลสมัฤทธิ ์  
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบรตอ้งมอีำยคุรบตำมเกณฑข์ัน้ต ำ่ในวันสดุทำ้ยของทอ้งถิน่ส ำหรับเซสชนั 
โปรดตดิตอ่ส ำนักงำนในประเทศของคณุเพือ่ขอรำยละเอยีดเพิม่เตมิ  
 
คลำสสำธติ:  
 

Dance to Your Own Tune อำยเุป้ำหมำย 

ระดบั 1 2½ - 3½ 

ระดบั 2 3½ - 5 

 
กำรสอบ กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน กำรประเมนิรปูแบบ presentation classes และ solo performance: 
 

กำรสอบ / ระดบั อำยขุ ัน้ต ำ่ 

Pre-Primary in Dance 5 

Primary in Dance 6 

Grades 1-5 7 

Grades 6-8 และ Intermediate Foundation 11 

Discovering Repertoire ระดับที ่2, 3 และ 4 12 

Intermediate 12 

Advanced Foundation 13 

Advanced 1 14 

Advanced 2 15 

Solo Seal 15 

 
ไมจ่ ำกดัอำยสุงูสดุส ำหรับกำรสอบใดๆ 
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ขอ้ก ำหนดเบือ้งตน้ 
 

กำรสอบ ขอ้ก ำหนดเบือ้งตน้ 

Advanced Foundation Intermediate 

Advanced 1 Intermediate 

Advanced 2 Advanced 1 

Solo Seal Advanced 2 (ดเียีย่ม) 

 
 

กำรสอบแบบเกรด กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน กำรประเมนิรปูแบบ solo performance, presentation classes, 

คลำสสำธติ หรอืกำรสอบ Discovering Repertoire หรอืกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีนจะไมม่ขีอ้ก ำหนดเบือ้งตน้  

 

ในกรณีทีม่ขีอ้ก ำหนดเบือ้งตน้ ผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งสอบผำ่นขอ้ก ำหนดเหลำ่นีก้อ่นจงึจะท ำกำรสอบทีต่ำมมำได ้

อยำ่งไรกต็ำม อำจเป็นไปไดท้ีผู่เ้ขำ้ทดสอบจะเขำ้สอบและสอบขอ้ก ำหนดเบือ้งตน้ในเซสชนัเดยีวกนั ในกรณีนี ้

กำรประเมนิรปูแบบของกำรสอบ (หำกผำ่น) จะขึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดเบือ้งตน้ทีก่ ำหนดทีจ่ะตอ้งผำ่นดว้ย  

 

ทำงเลอืกนีไ้มส่ำมำรถใชไ้ดส้ ำหรับ Solo Seal ซึง่ตอ้งไดรั้บ Distinctionใน Advanced 2 

กอ่นกำรเขำ้รว่มในทกุกรณี 

 

ในกรณีทีก่ำรสอบขอ้ก ำหนดเบือ้งตน้ของผูเ้ขำ้ทดสอบไมใ่ชก่ำรสอบของ RAD 

ตอ้งท ำกำรแนบส ำเนำของใบประกำศนยีบตัรมำกบัแบบฟอรม์กำรสมคัรดว้ย 

คณุสมบตัเิทยีบเทำ่ทีป่ระเมนิโดยองคก์รตอ่ไปนีไ้ดรั้บกำรยอมรับ: 

 

 bbodance (British Ballet Organization) 

 British Theatre Dance Association (BTDA) 

 National Association of Teachers of Dance (NATD) 

 Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD) 

 International Dance Teachers’ Association (IDTA) 

 

ขอ้ก ำหนดเบือ้งตน้ทีไ่ดรั้บกำรสอบตำมขอ้ก ำหนดของหลักสตูรกอ่นหนำ้ถอืทีเ่ป็นทีย่อมรับ 

 

 

กำรปรบัเปลีย่นทีเ่หมำะสม 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีรู่ส้กึวำ่ไมส่ำมำรถเขำ้สอบไดห้รอืมคีวำมกงัวลเกีย่วกบักำรเขำ้สอบเนือ่งจำกอปุสรรคทีเ่พิง่เกดิขึน้กอ่

นเวลำเขำ้สอบ เชน่ กำรไรค้วำมสำมำรถหรอืภำวะทำงกำรแพทย ์อำจขอใหม้กีำรจัดเตรยีมเป็นพเิศษได ้ 

 

ในกรณีเหลำ่นี ้RAD จะท ำกำรปรับเปลีย่นขัน้ตอนกำรบรหิำรจัดกำรและ/หรอืกำรสอบ 

หำกพจิำรณำแลว้วำ่มคีวำมเหมำะสม จ ำเป็นและสำมำรถด ำเนนิกำรได ้  

 

เพือ่คุม้ครองควำมสมบรูณ์ของกำรประเมนิ ผูเ้ขำ้ทดสอบทกุคนจะไดร้บักำรประเมนิตำมเกณฑเ์ดยีวกนั 

และจะไมม่ผีอ่นปรนใหใ้นสว่นนี ้ 

 

ในบำงกรณี อำจไมจ่ ำเป็นตอ้งปรับเปลีย่น แต ่RAD จะแจง้ใหผู้ค้มุสอบทรำบถงึสภำวะของผูเ้ขำ้ทดสอบ 
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ครคูวรแจง้ค ำขอดังกลำ่วตอนเขำ้สอบกบัส ำนักงำนกำรจัดกำร 

 

นโยบำยฉบบัเต็มสำมำรถดไูดท้ำง ออนไลน ์

 

 

กำรก ำหนดวนัสอบ 

 

กำรสอบคลำสสำธติสำมำรถจัดไดท้กุชว่งเวลำในวันสอบ แตห่ำกจะมกีำรเชญิผูช้ม (เฉพำะ AEC) 

ควรก ำหนดกำรสอบดังกลำ่วไวใ้นชว่งเริม่ตน้หรอืชว่งทำ้ยของวัน  

 

หำกเป็นไปได ้ควรก ำหนดชว่งเวลำกำรสอบของผูเ้ขำ้ทดสอบระดับอำชวีศกึษำที ่AEC ไวใ้นชว่งทำ้ยของวัน  

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีำรก ำหนดเวลำกำรสอบสำมำรถดไูดท้ำงออนไลนใ์น ขอ้มลูส ำหรับครใูนกำรก ำหนดกำรสอบใน 

AECs  

 

 

ชุดกำรสอบ 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบควรไดรั้บกำรจดักลุม่เป็นชดุตำ่งๆ ตำมตำรำงในสว่น กำรก ำหนดเวลำ ดำ้นลำ่ง 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทัง้ชำยและหญงิจะท ำกำรสอบรว่มกนัในทกุระดับจนถงึและรวมถงึระดับ Advanced 1 

 

ภำยในชดุตำ่งๆ ผูเ้ขำ้ทดสอบควรเตรยีมตวัส ำหรับกำรระบ ำ soloและ combinations ตำมตำรำงเนือ้หำกำรสอบ 

(โปรดดทูี ่สว่นที ่2: เนือ้หำกำรสอบ) 

 

 

AECs: 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบที ่AECs จะไดรั้บกำรก ำหนดเวลำตำมขอ้มลูทีร่ะบไุวใ้นแบบฟอรม์กำรสมคัร  

 

ควรจัดชดุตำ่งๆ ใหค้รบมำกทีส่ดุ  

 

ไมจ่ัดกลุม่ผูเ้ขำ้ทดสอบในจ ำนวนนอ้ยกวำ่ทีจ่ ำเป็นเพือ่ใหไ้ดต้ำมขอ้ก ำหนดดำ้นเวลำขัน้ต ่ำ 

 

หำกจ ำนวนกลุม่ผูเ้ขำ้ทดสอบไมล่งตวั ควรจัดกลุม่อยำ่งสมเหตสุมผลและมปีระสทิธภิำพ ตัวอยำ่งเชน่ 

ควรจัดผูเ้ขำ้ทดสอบหำ้คนใน Grade 5 เป็นชดุสำมคนและสองคน แทนทีจ่ะจัดเป็นสีค่นและหนึง่คน 

ผูเ้ขำ้ทดสอบสบิคนทีเ่ขำ้สอบ Primary in Dance ควรไดรั้บกำรจัดเป็นชดุสี-่สี-่สอง หรอืสำม-สำม-สี ่ 

 

ล ำดับและหมำยเลขของผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งเป็นไปตำมทีร่ะบไุวใ้นแบบฟอรม์กำรสมคัรแมผู้ส้มคัรบำงคนจะไมม่ำ 

 
 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/teachers-entry-guide/reasonable-adjustment
https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
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RAVs: 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบที ่RAVs จะไดรั้บกำรก ำหนดโดยส ำนักงำน RAD ทีเ่กีย่วขอ้งดังนี:้ 

 

 ผูเ้ขำ้ทดสอบจนถงึ Grade 5 จะไดรั้บกำรก ำหนดเป็นชดุตำมขอ้มลูทีค่รใูหไ้วใ้นแบบฟอรม์กำรสมคัร 

 หำกเป็นไปได ้ผูเ้ขำ้ทดสอบในทกุระดบัอืน่ๆ จะไดรั้บกำรก ำหนดเป็นชดุตำมโรงเรยีน อยำ่งไรกต็ำม 

จะไมส่ำมำรถรับประกนักำรก ำหนดลักษณะนีไ้ด ้

ผูส้มคัรสำมำรถแสดงควำมเห็นเพือ่ใหผู้เ้ขำ้ทดสอบของตนเขำ้รว่มชดุกบัผูเ้ขำ้ทดสอบจำกโรงเรยีนอืน่ได ้ 

 

อยำ่งไรก็ตำมผูเ้ขำ้ทดสอบ Grade 6 ขึน้ไปที ่RAVs จะตอ้งเตรยีมตวัเพือ่ระบ ำกบัผูเ้ขำ้ทดสอบคนอืน่ๆ 

 

 

กำรกรอกแบบฟอรม์กำรสมคัร  

 

แบบฟอรม์กำรสมคัรมอียูใ่นเว็บไซตข์อง RAD หรอืขอไดท้ีส่ ำนักงำน RAD ไมรั่บสมคัรทำงโทรศัพทห์รอืจดหมำย 

และ ตอ้งเป็นแบบฟอรม์ทีรั่บจำกส ำนักงำน RAD 

ในประเทศของคณุภำยในวนัปิดรับสมคัรส ำหรับเซสชนักำรสอบทีเ่กีย่วขอ้งทีป่ระกำศ 

 

แบบฟอรม์ใบสมคัรทีก่รอกแลว้ตอ้งประกอบดว้ยชือ่ของ: 

 

 ครทูีล่งทะเบยีนกบั RAD อยำ่งนอ้ยหนึง่คนและ 

 ผูส้มคัรหนึง่คน  

 

ครอูำจท ำหนำ้ทีเ่ป็นผูส้มคัร 

แตผู่ส้มคัรยงัสำมำรถเป็นครใูหญห่รอืผูด้แูลระบบของโรงเรยีนทีล่งทะเบยีนซึง่วำ่จำ้งหรอืท ำสญัญำกบัครไูด ้

ผูส้มคัรทีย่ืน่ใบสมคัรในนำมของผูเ้ขำ้ทดสอบ 

 

ผูส้มคัรตอ้งรับผดิชอบในกำรอำ่นแบบฟอรม์กำรสมคัรและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และตระหนักถงึเนือ้หำเหลำ่นัน้  

 

โดยกำรลงนำมในแบบฟอรม์กำรสมคัร (ชือ่ทีพ่มิพล์งในชอ่งลำยเซ็นจะถอืเป็นลำยเซ็น) 

ถอืวำ่ผูส้มคัรไดท้ ำสญัญำกบั RAD ในกำรจดัหำบรกิำรกำรสอบ 

 

ผูส้มคัรตอ้งปฏบิตัติำมนโยบำย ขัน้ตอน ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทัง้หมด 

ทีเ่กีย่วกบักำรสอบและโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ทีก่ ำหนดไวใ้นเอกสำรฉบบันี ้ทีเ่ผยแพรโ่ดย RAD 

และตอ้งสง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดใหผู้เ้ขำ้ทดสอบ และ/หรอื บดิำมำรดำ ผูป้กครอง หรอืคร ูของพวกเขำ 

ตำมควำมจ ำเป็น ซึง่รวมถงึกำรยนืยนัวำ่สถำนทีท่ีจ่ะใชส้ ำหรับกำรสอบสอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดขัน้ต ำ่ 

และกำรยนืยนัตวัตนและอำยขุองผูเ้ขำ้ทดสอบ(อำจมมีำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัเพิม่เตมิในบำงเขตอ ำนำจศำล: 

โปรดตดิตอ่ส ำนักงำนในประเทศของคณุเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ) 

 

แบบฟอรม์กำรสมคัรทกุสว่นจะตอ้งถกูตอ้งและครบถว้น รวมถงึหมำยเลขประจ ำตวัของโรงเรยีน คร ู

และผูเ้ขำ้ทดสอบ แบบฟอรม์กำรสมคัรทีไ่มส่มบรูณ์หรอืไมถ่กูตอ้งจะถกูสง่คนืและจะมกีำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่ 
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ตอ้งเขยีนชือ่ใหช้ดัเจน ถกูตอ้ง เป็นระเบยีบและสะกดถกูตอ้ง 

โปรดทรำบวำ่ใบประกำศนยีบตัรไมไ่ดจั้ดท ำขึน้จำกชือ่ทีเ่ขยีนในแบบฟอรม์กำรสมคัร 

 

ผูส้มคัรตอ้งแน่ใจวำ่ครทูีม่ชี ือ่อยูใ่นแบบฟอรม์กำรสมคัร: 

 

 ไดรั้บกำรวำ่จำ้งหรอืท ำสญัญำกบัโรงเรยีนทีล่งทะเบยีนซึง่รับผดิชอบตอ่กำรสมคัรและ  

 ยนิยอมใหม้กีำรระบชุือ่  

 

หำกครขูำดคณุสมบตัติำมเกณฑเ์หลำ่นี ้เรำจะด ำเนนิกำรสอบสวน ในฐำนะองคก์รสมำชกิ 

ควำมรับผดิชอบสงูสดุของ RAD คอืเพือ่สมำชกิทกุคน 

 

ผูส้มคัรตอ้งแน่ใจวำ่บคุคลทีท่ ำกำรสอบคอืผูท้ีม่รีำยละเอยีดอยูใ่นแบบฟอรม์กำรสมคัร 

และไมม่บีคุคลภำยนอกมำเป็นตัวแทนแกผู่เ้ขำ้ทดสอบรำยใด 

หำกไมส่ำมำรถยนืยนัไดว้ำ่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดนีจ้ะถอืวำ่เป็นกำรทจุรติ 

 

ทีอ่ยูต่ดิตอ่ของผูส้มคัรทีร่ะบใุนแบบฟอรม์กำรสมคัรจะใชเ้พือ่กำรตดิตอ่สือ่สำรทีเ่ก ีย่วขอ้งกบักำรสอบท ัง้

หมดส ำหรบัเซสชนัน ัน้ๆ รวมถงึกำรจดัสง่ใบประกำศนยีบตัร แมว้ำ่ RAD อำจใชท้ีอ่ยูอ่ ืน่เพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ 

หรอืมกีำรป้อนทีอ่ยูอ่ ืน่ไวใ้นระบบ RAD แลว้  

 

ผูส้มคัรตอ้งรบัผดิชอบในกำรระบทุีอ่ยูใ่หถ้กูตอ้ง  

 

RAD จะไมรั่บผดิชอบตอ่ควำมลำ่ชำ้ทีเ่กดิจำกกำรจัดสง่ผลสอบ ใบประกำศนยีบตัร 

และเหรยีญไปยงัทีอ่ยูท่ีไ่มถ่กูตอ้งซึง่ผูส้มคัรเป็นผูใ้หข้อ้มลู 

 

ผูส้มคัรควรระบวุนัทีท่ ีไ่มส่ำมำรถสอบไดเ้พือ่ระงบักำรสอบ ซึง่ควรเกดิขึน้ใหน้อ้ยทีส่ดุเนือ่งจำก RAD 

ไมส่ำมำรถรบัประกนัไดว้ำ่จะท ำตำมควำมตอ้งกำรดงักลำ่วได ้

 

สว่นทีเ่กีย่วกบักำรฝึกสอนโดยผูค้มุสอบของ RAD 

จะตอ้งเสร็จสิน้ส ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบในระดับอำชวีศกึษำทกุคนทีเ่ขำ้รว่มใน RAV 

 

เมือ่เขำ้รว่มคลำสสำธติ ครคูวรเขยีน DC 1 หรอื DC 2 ตำมควำมเหมำะสมในแบบฟอรม์กำรสมคัร 

ในคอลัมนร์หสัระดบั และ DC ในคอลัมนป์ระเภทกำรสอบ พรอ้มกบัระยะเวลำ แตไ่มจ่ ำเป็นตอ้งระบชุือ่ผูเ้ขำ้รว่ม 

 

RAD ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบตอ่กำรไมไ่ดร้บัแบบฟอรม์กำรสมคัร 

หรอืกำรสมคัรทีส่ง่ไมถ่งึจนกระท ัง่เกนิก ำหนดวนัปิดรบัสมคัร เนือ่งจำกคำ่จัดสง่ทำงไปรษณียไ์มพ่อ 

เซริฟ์เวอรข์ดัขอ้ง หรอืสถำนกำรณ์อืน่ทีอ่ยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

จะไมม่กีำรยอมรับใบเสร็จรับเงนิของแบบฟอรม์กำรสมคัร 

 

ผูส้มคัรทีเ่ขำ้รว่มกำรสอบ AEC 

ควรแนบรำยละเอยีดกำรเดนิทำงทีเ่กีย่วขอ้งมำพรอ้มกบัแบบฟอรม์กำรสมคัรเพือ่ชว่ยผูค้มุสอบในกำรหำทีต่ัง้สตดูโิอ 
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กำรก ำหนดเวลำ 
 
 
หลกัสตูรแบบแบง่เกรด: 
 

กำรสอบ 
จ ำนวนผูเ้ขำ้
ทดสอบ  

ระยะเวลำ 
(นำท)ี 

คลำสเรยีนและกำรประ
เมนิอืน่ๆ ท ัง้หมด 

จ ำนวนของผู ้
เขำ้ทดสอบ / 
ผูเ้ขำ้รว่ม 

ระยะเวลำ 
(นำท)ี 

   Dance to Your Own 
Tune: คลำสสำธติระดบัที ่

1 และ 2 

1 - 8 30 

   9 - 16 45 

กำรสอบ Primary 
in Dance 

1 20 กำรประเมนิรปูแบบ 

คลำสเรยีน Primary in 
Dance และ Pre-

Primary in Dance 

1 - 2 15 

2 25 3 - 4 20 

3 30 5 - 8 30 

4 35  

กำรสอบ  

Grade 1 

1 20 

กำรประเมนิรปูแบบ 

คลำสเรยีน Grade 1 

1 - 2 15 

2 25 3 - 4 20 

3 35 5 - 8 30 

4 40  

กำรสอบ  

Grade 2 

1 20 

กำรประเมนิรปูแบบ 

คลำสเรยีน Grade 2 

1 - 2 20 

2 25 3 - 4 25 

3 35 5 - 8 35 

4 40  

กำรสอบ 

Grade 3 

1 25 

กำรประเมนิรปูแบบ 

คลำสเรยีน Grade 3 

1 - 2 20 

2 30 3 - 4 25 

3 40 5 - 8 35 

4 45  

กำรสอบ 

Grades 4 - 5 

1 30 

กำรประเมนิรปูแบบ 

คลำสเรยีน Grade 4 - 5 

1 - 2 25 

2 35 3 - 4 30 

3 45 5 - 8 40 

4 50  

   
กำรประเมนิรปูแบบ solo 
performance ส ำหรบั 

Grades 1-5 

1 10 

   2 15 

   3 20 

   4 25 

กำรสอบ 

Grades 6 - 7 

1 35 

Presentation class 
ส ำหรบั Grade 6 - 7 

1 - 2 35 

2 40 3 - 4 40 

3 50 5 - 8 50 

4 55  

กำรสอบ 

Grade 8 

1 35 

Presentation class 
ส ำหรบั Grade 8 

1 - 2 35 - 40 

2 40 3 - 4 50 - 60 

3 50 
 

4 60 
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หลกัสตูรระดบัอำชวีศกึษำ: 

 

กำรสอบ จ ำนวนผูเ้ขำ้ทดสอบ  ระยะเวลำ (นำท)ี 

Intermediate Foundation 
1 40 

2 45 

3 - 4 65 

Intermediate 

1 45 

2 50 

3 - 4 75 

Advanced Foundation 

1 55 

2 65 

3 - 4 85 

Advanced 1 

1 55 

2 65 

3 - 4 85 

Advanced 2 

1 55 

2 65 

3 - 4 85 

Solo Seal 

2 40 

3 40 

4 50 

 
 
 



19 
เนือ้หำ 

Discovering Repertoire: 
 

กำรสอบ 
จ ำนวนผูเ้ขำ้
ทดสอบ  

ระยะเวลำ 
(นำท)ี 

กำรประเมนิรูปแบบคล
ำสเรยีน 

จ ำนวนผูเ้ขำ้
ทดสอบ  

ระยะเวลำ 
(นำท)ี 

Discovering Repertoire 
ระดบั 2 

หนว่ย: คลำส 

1 20 
Discovering Repertoire 

ระดบั 2 

หนว่ย: คลำส 

1 - 2 25 

2 25 3 - 4 35 

3 30 5 - 6 40 

4 35 7 - 8 45 
 

Discovering Repertoire 
ระดบั 2 

หนว่ย: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation 1 

1 15 Discovering Repertoire 
ระดบั 2 

หนว่ย: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation 1 

1 - 2 20 

2 20 3 - 4 35 

3 25 5 - 6 50 

4 35 7 - 8 60 
 

Discovering Repertoire 
ระดบั 2 

หนว่ย: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation 2  

1 15 Discovering Repertoire 
ระดบั 2 

หนว่ย: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation 2 

1 - 2 20 

2 20 3 - 4 35 

3 25 5 - 6 50 

4 35 7 - 8 60 

 

Discovering Repertoire 
ระดบั 3 

หนว่ย: คลำส 

1 20 
Discovering Repertoire 

ระดบั 3 

หนว่ย: คลำส 

1 - 2 25 

2 25 3 - 4 35 

3 30 5 - 6 40 

4 35 7 - 8 45 
 

Discovering Repertoire 
ระดบั 3 

หนว่ย: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation 1 

1 15 Discovering Repertoire 
ระดบั 3 

หนว่ย: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation 1 

1 - 2 20 

2 20 3 - 4 35 

3 25 5 - 6 50 

4 35 7 - 8 60 
 

Discovering Repertoire 
ระดบั 3 

หนว่ย: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation 2  

1 15 Discovering Repertoire 
ระดบั 3 

หนว่ย: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation 2 

1 - 2 20 

2 20 3 - 4 35 

3 25 5 - 6 50 

4 35 7 - 8 60 

 

Discovering Repertoire 
ระดบั 4 

หนว่ย: คลำส 

1 20 
Discovering Repertoire 

ระดบั 4 

หนว่ย: คลำส 

1 - 2 25 

2 25 3 - 4 35 

3 30 5 - 6 40 

4 35 7 - 8 45 
 

Discovering Repertoire 
ระดบั 4 

หนว่ย: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation 1 

1 15 Discovering Repertoire 
ระดบั 4 

หนว่ย: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation 1 

1 - 2 20 

2 20 3 - 4 35 

3 25 5 - 6 50 

4 35 7 - 8 60 
 

Discovering Repertoire 
ระดบั 4 

หนว่ย: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation 2 

1 15 Discovering Repertoire 
ระดบั 4 

หนว่ย: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation 2 

1 - 2 20 

2 20 3 - 4 35 

3 25 5 - 6 50 

4 35 7 - 8 60 
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คำ่ธรรมเนยีม 

 
 

กำรก ำหนดคำ่ธรรมเนยีม 

 

คำ่ธรรมเนยีมกำรสอบจะไดรั้บกำรพจิำรณำทกุปีปฏทินิ และมผีลบงัคับใชต้ัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 

(ยกเวน้ประเทศแคนำดำ) คำ่ธรรมเนยีมจะประกำศบนหนำ้เว็บไซตข์อง RAD 

รวมทัง้คำ่บรกิำรและรำยละเอยีดกำรบรกิำร 

 

RAD จะประกำศะคำ่ธรรมเนยีมกำรสอบเฉพำะในประเทศทีม่บีรกิำรของสถำบนัเทำ่นัน้ 

ผูส้มคัรทีร่อ้งขอใหท้ ำกำรสอบในประเทศทีส่ถำบนัไมไ่ดต้ัง้อยู ่

หรอืในสถำนทีห่ำ่งไกลจนสง่ผลกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงอำจตอ้งจำ่ยคำ่บรกิำรเต็มรปูแบบ 

โปรดตดิตอ่ฝ่ำยด ำเนนิกำรสอบ เพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 

กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีม 

 

ตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนยีมทัง้หมดในวันสมคัร 

 

จะมกีำรคดิคำ่ธรรมเนยีมกำรสอบในประเทศทีจั่ดสอบ และตอ้งช ำระดว้ยสกลุเงนิของประเทศนัน้ๆ 

โดยไมค่ ำนงึถงึประเทศทีค่รหูรอืผูเ้ขำ้ทดสอบอยูอ่ำศัย 

 

ผูส้มคัรจะตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนยีมโดยใชเ้ชค็ บตัรเครดติหรอืบตัรเดบติ ตัว๋แลกเงนิ / โอนเงนิผำ่นธนำคำร 

หรอืช ำระเป็นเงนิสดตำมสถำนทีใ่หบ้รกิำร 

 

กำรโอนเงนิผำ่นธนำคำรตอ้งใชห้มำยเลขอำ้งองิทีไ่ดรั้บจำกเจำ้หนำ้ที ่RAD 

และเมือ่โอนเงนิผำ่นธนำคำรหรอืช ำระเงนิทำงออนไลนแ์ลว้ จะตอ้งแสดงหลักฐำนกำรช ำระเงนิในวันสมคัร (เชน่ 

ภำพหนำ้จอ)  

 

ตอ้งช ำระเงนิสดดว้ยตนเองและไมส่ง่เงนิทำงไปรษณีย ์

 

หำกครคูดิคำ่บรกิำรเพิม่เตมิจำกคำ่ธรรมเนยีมกำรสอบ 

จะตอ้งเนน้ย ้ำใหผู้ป้กครองและผูเ้ขำ้ทดสอบทรำบวำ่นีเ่ป็นคำ่บรกิำรเพิม่เตมิจำกคำ่ธรรมเนยีมกำรสอบของ RAD 

ควรแยกประเภทคำ่ใชจ้ำ่ยและแสดงไวใ้นเอกสำรทัง้หมด 

 

ผูส้มคัรควรแจง้ใหผู้เ้ขำ้ทดสอบและบดิำมำรดำทรำบวำ่ RAD 

ไมม่สีว่นรับผดิชอบในสว่นของคำ่ธรรมเนยีมหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิซึง่รวมถงึกำรที ่RAD 

ไมไ่ดรั้บคำ่ธรรมเนยีมหรอืคำ่บรกิำรดังกลำ่ว จะไมม่กีำรยอมรับกำรช ำระเงนิโดยตรงจำกผูเ้ขำ้ทดสอบ / บดิำมำรดำ 

/ ผูป้กครองของผูเ้ขำ้ทดสอบ 

 

ในฐำนะทีผู่ส้มคัรท ำหนำ้ทีเ่ป็นตัวแทนหรอืผูด้แูลผลประโยชนข์องบดิำมำรดำ / 

ผูเ้ขำ้ทดสอบในกำรไดรั้บคำ่ธรรมเนยีมกำรสอบ RAD ขอแนะน ำผูส้มคัรใหช้ ำระคำ่ธรรมเนยีมเขำ้บญัช ี'คูส่ญัญำ' 

และระบใุนบนัทกึของบญัชวีำ่เป็นคำ่สมคัรสอบทีไ่ดรั้บในนำมของผูเ้ขำ้ทดสอบหรอืบดิำมำรดำ 
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แนวทำงนีม้ไีวเ้พือ่ปกป้องเงนิทีย่งัคงเป็นทรัพยส์นิของผูเ้ขำ้ทดสอบหรอืบดิำมำรดำจนกวำ่จะช ำระเงนิใหก้บั RAD 

และไมใ่ชท่รัพยส์นิของโรงเรยีนแลว้ 

 

เมือ่ช ำระคำ่ธรรมเนยีมแลว้จะไมส่ำมำรถขอคนืเงนิไดเ้วน้แตจ่ะเป็นไปตำมกฎระเบยีบกำรถอืครองและกำรคนืเงนิ 

(โปรดดดูำ้นลำ่ง) 

 
ในบำงกรณี ส ำนักงำน RAD 

อำจยนิยอมใหผู้ส้มคัรหักคำ่ธรรมเนยีมบำงสว่นไดเ้พือ่ครอบคลมุคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จำก RAD เชน่ 

คำ่ทีพั่กหรอืคำ่ครองชพีของผูค้มุสอบ ขอ้ก ำหนดดังกลำ่วใดๆ ทีจั่ดท ำขึน้โดยดลุยพนิจิของส ำนักงำน RAD 

ทีเ่กีย่วขอ้งและอยูใ่นควำมเห็นชอบของผูส้มคัร 

จะตอ้งจัดท ำเป็นเอกสำรไวอ้ยำ่งครบถว้นรวมถงึกำรเกบ็รักษำบญัชแีละเอกสำรทัง้หมดไวเ้พือ่จดุประสงคใ์นกำรตร

วจสอบ 

 

 

กำรสมคัรลำ่ชำ้  

 

ยอมรบัไดต้ำมดลุยพนิจิของ RAD และอำจจ ำเป็นตอ้งใชห้ลักฐำนทำงกำรแพทยห์รอืหลักฐำนอืน่ๆ 

กรณีทีม่กีำรยอมรับกำรสมคัรทีล่ำ่ชำ้ จะมกีำรคดิคำ่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิรอ้ยละ 10 

ส ำหรับกำรสมคัรทัง้หมดทีย่อมรับภำยใน 7 วันหลังจำกวนัปิดรับสมคัร และจะเพิม่เป็นรอ้ยละ 20 

ส ำหรับกำรสมคัรทัง้หมดทีย่อมรับระหวำ่ง 7-14 วันนับจำกวันปิดรับสมคัร 

(ระเบยีบปฏบิตันิีใ้ชเ้พือ่ใหก้ำรสมคัรหรอืผูเ้ขำ้ทดสอบเพิม่เตมิครบตำมจ ำนวนทีต่อ้งกำร) 

 

หลงัสิน้สดุกำรปิดรบัสมคัรเป็นระยะเวลำสองสปัดำห ์

จะไมม่กีำรยอมรับกำรสมคัรหรอืท ำกำรเปลีย่นแปลงกำรรับสมคัรใดๆ ยกเวน้จะมสีถำนกำรณ์พเิศษ (เชน่ 

เพือ่ชว่ยถำ่ยโอนผูเ้ขำ้ทดสอบระหวำ่งศนูย)์  

 

 

คำ่บรกิำรเพิม่เตมิ 

 

คำ่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิหรอืคำ่บรกิำรเพิม่เตมิอำจเกดิขึน้ในกรณีตอ่ไปนี:้ 

 

 เงือ่นไขกำรสมคัรไมต่รงตำมขอ้ก ำหนดอยำ่งนอ้ยหนึง่ขอ้ 

 ธนำคำรไมย่อมรับกำรช ำระเงนิ 

 สง่แบบฟอรม์กำรสมคัรไมส่มบรูณ์ 

 กำรช ำระเงนิไมถ่กูตอ้ง 

 มกีำรเพิม่ผูเ้ขำ้ทดสอบอยำ่งนอ้ยหนึง่คนภำยหลังวันปิดรับสมคัร 

 กำรเปลีย่นแปลงวันสอบไดรั้บควำมเห็นชอบ 

 ตอ้งมกีำรเปลีย่นใบประกำศนยีบตัร ผลสอบ 

หรอืรำยงำนกำรประเมนิเนือ่งจำกขอ้มลูกำรลงทะเบยีนไมถ่กูตอ้ง 

 ผูรั้บท ำใบประกำศนยีบตัร แบบฟอรม์ผลสอบ รำยงำนกำรประเมนิ 

เหรยีญหรอืแถบเกดิควำมเสยีหำยหรอืสญูหำย 

 มกีำรเปลีย่นแปลงตำรำงสอบในวันสอบโดยไมไ่ดรั้บกำรเห็นชอบจำกส ำนักงำนจัดกำร 

 

รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงกรณีตวัอยำ่งและไมไ่ดค้รอบคลมุทกุกรณี  
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กำรคนืเงนิ 

 

หำกผูเ้ขำ้ทดสอบถอนตัวหรอืขำดสอบและยืน่เรือ่งขอรับเงนิคนื จะตอ้งสง่หลกัฐำนไปยงัส ำนักงำน RAD 

ทีเ่กีย่วขอ้งภำยในสีส่ปัดำหห์ลังจำกวันสอบ 

 

ส ำหรับกำรเจ็บป่วย / กำรบำดเจ็บ 

ควรมใีบรับรองแพทยท์ีล่งลำยมอืชือ่หรอืหนังสอืรับรองของแพทยซ์ ึง่ระบวุำ่ผูเ้ขำ้ทดสอบเกดิอำกำรป่วยในวันสอบ  

ในกรณีอืน่ๆ จะตอ้งมคี ำชีแ้จงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบคุคลทีเ่หมำะสมโดยระบขุอ้เท็จจรงิพรอ้มดว้ยหลกัฐำน   

 

RAD จะตรวจสอบหลกัฐำนและหำกเห็นสมควร ก็จะด ำเนนิกำรคนืเงนิรอ้ยละ 50 

ภำยในแปดสปัดำหห์ลังจำกกำรสอบเสร็จสิน้ โดยปกตกิำรคนืเงนิจะจำ่ยใหก้บัผูส้มคัร อยำ่งไรกต็ำม 

อำจมกีำรช ำระเงนิคนืแกบ่คุคลอืน่ได ้(เชน่ บดิำมำรดำของผูเ้ขำ้ทดสอบ) หำกมกีำรรอ้งขอ 

 

ในกรณีทีไ่มม่กีำรตอบรับจำก RAD สีส่ปัดำหห์ลังกำรขอคนืเงนิ RAD ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิขัน้ตอนกำรคนืเงนิ 

ในกรณีทีไ่ดด้ ำเนนิกำรสอบไปแลว้บำงสว่น จะไมม่กีำรประเมนิใหห้ำกมกีำรยืน่ใบลดหนีห้รอืขอคนืเงนิ 

 

ส ำหรับกำรคนืเงนิกรณีที ่RAD หรอืผูส้มคัรขอยกเลกิเซสชนักำรสอบ โปรดดทูี ่กำรยกเลกิกำรสอบ 

 

 

กำรยกยอดคำ่ธรรมเนยีม 

 

ในบำงกรณี RAD อำจสำมำรถยกยอดคำ่ธรรมเนยีมเอำไวส้ ำหรับเซสชนัตอ่ไป (เชน่ ออกใบลดหนี)้ ได ้

ในกรณีทีค่ำ่ธรรมเนยีมปรับเพิม่ขึน้กลำงคันขอรับสว่นทีเ่หลอืเพือ่กำรสมคัรใหมไ่ด ้

ผูเ้ขำ้ทดสอบอำจสมคัรสอบในระดับเดมิหรอืระดับทีส่งูขึน้ได ้

 

หำกเป็นไปไมไ่ด ้จะมกีำรคนืเงนิคำ่คำ่ธรรมเนยีมกำรสมคัรตำมชว่งเวลำ / แนวทำงขำ้งตน้ 

 

ในกรณีทีผู่เ้ขำ้ทดสอบประสงคจ์ะโอนคำ่ธรรมเนยีมกำรสอบเพือ่สอบในประเทศอืน่ 

และไดรั้บกำรยนิยอมจำกส ำนักงำนทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

จะตอ้งคนืเงนิเต็มจ ำนวนและผูเ้ขำ้ทดสอบท ำกำรสมคัรกลับเขำ้มำใหมโ่ดยจำ่ยคำ่ธรรมเนยีมทีเ่หมำะสมใหก้บัส ำนั

กงำนในประเทศแหง่ใหม ่อำจคดิคำ่บรหิำรจัดกำรเพิม่เตมิ 

 

 

กรณีทีไ่มส่ำมำรถคนืเงนิหรอืท ำใบลดหนีไ้ด ้
 

จะไมม่กีำรออกใบลดหนีห้รอืกำรคนืเงนิให ้ 

 

 หำกตรงกบัเหตกุำรณ์ตำ่งๆ ในปฏทินิโรงเรยีน 

วทิยำลัยหรอืมหำวทิยำลัยของผูเ้ขำ้ทดสอบเนือ่งจำกผูเ้ขำ้ทดสอบควรรูต้ำรำงกจิกรรมเหลำ่นีล้ว่งหนำ้กอ่น

กำรสมคัร (ซึง่รวมถงึวันสอบ วันหยดุ หรอืวันทัศนศกึษำ) 

 กรณีทีค่ลำสเรยีนของผูเ้ขำ้ทดสอบไดถ้กูลดทอนกอ่นกำรสอบเนือ่งจำกขอ้พพิำทระหวำ่งผูส้มคัรและผูเ้ขำ้

ทดสอบ (หรอืบดิำมำรดำ / ผูป้กครองของผูเ้ขำ้ทดสอบ) 

 เมือ่ผูเ้ขำ้ทดสอบถอนตวัจำกกำรสอบเนือ่งจำกไมผ่ำ่นขอ้ก ำหนดเบือ้งตน้ 

 เมือ่ผูเ้ขำ้ทดสอบถอนตวัจำกกำรสอบเนือ่งจำกอำยยุงัไมถ่งึเกณฑข์ัน้ต ำ่ 

 ส ำหรับคลำสสำธติ 
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กำรยกเลกิกำรสอบ 
 

 

กำรยกเลกิกำรสอบโดย RAD 

 

หำก RAD 

ตอ้งยกเลกิเซสชนักำรสอบทัง้หมดหรอืบำงสว่นภำยหลงัไดรั้บกำรสมคัรและคำ่ธรรมเนยีมอนัเนือ่งมำจำกสถำนกำร

ณ์ทีอ่ยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ (เชน่ สงครำม กำรกอ่กำรรำ้ย ควำมไมส่งบทำงกำรเมอืง 

กำรแพรร่ะบำดของโรครำ้ยแรง สภำพอำกำศทีร่นุแรง กำรสมคัรสอบทีไ่มเ่พยีงพอ 

กำรขำดผูค้มุสอบทีก่ ำหนดไวห้รอืขำดนักเปียโนในสถำนทีท่ีไ่ดรั้บกำรรับรองจำก RAD เทำ่นัน้โดยฉับพลัน) RAD 

จะแจง้ใหผู้ส้มคัรทรำบลว่งหนำ้ 48 ชัว่โมง หำกเป็นไปได ้

 

ในสถำนกำรณ์เหลำ่นี ้RAD จะพยำยำมจัดกำรสอบใหมโ่ดยเร็วทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปไดภ้ำยในเวลำสีเ่ดอืน 

หำกไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรได ้จะมกีำรคนืเงนิคำ่ธรรมเนยีมกำรสอบรอ้ยละ 90 ใหก้บัผูส้มคัร 

 

หำกมกีำรก ำหนดกำรสอบใหมแ่ตผู่เ้ขำ้ทดสอบไมส่ำมำรถเขำ้สอบได ้จะมกีำรคนืเงนิรอ้ยละ 50 

 

ผูส้มคัรจะไมต่อ้งจำ่ยคำ่ธรรมเนยีมกำรสอบใดๆ 

ทีเ่พิม่ขึน้ซ ึง่เกดิขึน้ในระหวำ่งวันสอบตำมก ำหนดเดมิและทีก่ ำหนดขึน้ใหม ่

 

หำกกำรสอบถกูยกเลกิเนือ่งจำกผูค้มุสอบรูจั้กกบัผูเ้ขำ้ทดสอบเป็นกำรสว่นตวั 

จะมกีำรคนืเงนิคำ่ธรรมเนยีมเต็มจ ำนวน 

 

ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถหำผูค้มุสอบไดท้ันเวลำ อำจใชก้ำรบนัทกึวดิโีอกำรสอบและจัดใหม้กีำรใหค้ะแนนจำกระยะไกล  

 

 

กำรยกเลกิกำรสอบโดยผูส้มคัร 

 

หำกผูส้มคัรตอ้งยกเลกิเซสชนักำรสอบหลังจำกวันปิดรับสมคัรเนือ่งจำกสถำนกำรณ์ทีอ่ยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

(รวมถงึกำรเจ็บป่วย เหตผุลทีน่่ำเห็นใจ เชน่ กำรเสยีชวีติของบคุคลในครอบครัว สภำพอำกำศทีเ่ลวรำ้ย ฯลฯ) 

ทัง้เพือ่ตนเองหรอืผูเ้ขำ้ทดสอบสว่นใหญ ่พวกเขำจะตอ้งแจง้ RAD 

เป็นลำยลกัษณ์อกัษรรวมทัง้แสดงหลักฐำนสนับสนุนทัง้หมดโดยทันท ีหำกเป็นไปตำมเงือ่นไข RAD 

อำจใชด้ลุพนิจิเพือ่ด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้ 
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หลงัจำกวนัทีปิ่ดรบัสมคัร 

 

 

กำรจดัก ำหนดกำรสอบ 

 

RAD ตัง้เป้ำหมำยทีจ่ะกระจำยขอ้มลูก ำหนดกำรสอบ / ตำรำงเวลำกอ่นถงึวันสอบอยำ่งนอ้ยสองสปัดำห ์

โดยขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีร่ะบใุนแบบฟอรม์กำรสมคัร ครไูมค่วรตดิตอ่ส ำนักงำน RAD เพือ่สอบถำมวันทีก่อ่นก ำหนด 

เพรำะจะท ำใหก้ระบวนกำรแจง้เตอืนไปยงัครทูัง้หมดลำ่ชำ้   

 

ปกตกิ ำหนดกำรสอบจะมขีึน้ในชว่งเวลำเรยีน 

บดิำมำรดำควรตระหนักวำ่ครอูำจขอใหนั้กเรยีนหยดุเรยีนเพือ่เขำ้รว่มกำรสอบ RAD 

สำมำรถออกจดหมำยใหค้รสูำมำรถน ำไปใชเ้พือ่ขออนุญำตใหนั้กเรยีนออกจำกโรงเรยีนได ้

 

RAD ขอสงวนสทิธิใ์นกำรระงับกำรยนืยนัวันสอบหำกไมส่ำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรสมคัรได ้(โปรดดทูี ่

เงือ่นไขกำรสมคัร 

 

หลังจำกมกีำรยนืยนักำรสอบแลว้ กำรเปลีย่นแปลงระเบยีบปฏบิตั ิเชน่ 

กำรถอนตวัหรอืกำรเจ็บป่วยของผูเ้ขำ้ทดสอบ จะไดรั้บพจิำรณำในสถำนกำรณ์พเิศษเทำ่นัน้ 

กำรเปลีย่นตำรำงเวลำทัง้หมดตอ้งมกีำรตกลงกบัส ำนักงำน RAD ทีเ่กีย่วขอ้งลว่งหนำ้ 

โดยปกตจิะมคีำ่ธรรมเนยีมกำรบรหิำร ตอ้งไมข่อเปลีย่นตอ่ผูค้มุสอบในวันสอบ 

 

หำกมบีคุคลทีเ่ป็นตวัแทนผูเ้ขำ้ทดสอบโดย RAD ไมไ่ดรั้บทรำบหรอืยนิยอมลว่งหนำ้ จะถอืวำ่เป็นกำรทจุรติ 

 

ผูส้มคัรตอ้งแน่ใจวำ่ทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรสอบ ซึง่รวมถงึผูเ้ขำ้ทดสอบและ (ในกรณีทีเ่หมำะสม) 

บดิำมำรดำของพวกเขำไดต้ระหนักถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด รวมถงึวันสอบ เวลำสอบ และทีต่ัง้ของสตดูโิอ 

 

หำกพบวำ่ผูเ้ขำ้ทดสอบรูจ้ักกบัผูค้มุสอบของพวกเขำ 

จะตอ้งมกีำรดแูลเป็นพเิศษในระหวำ่งกระบวนกำรตดิตำมผลและกำรประกนัคณุภำพเพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่ผลสอบจะไมไ่ด ้

รับกำรอะลุม้อลว่ย ในบำงครัง้กำรเปลีย่นก ำหนดกำรสอบ 

กำรเลือ่นหรอืแมแ้ตย่กเลกิกำรสอบอำจท ำใหรู้ส้กึวำ่เป็นกำรท ำเพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของผูเ้ขำ้ทดสอบ 

ในกรณีทีม่กีำรยกเลกิ จะมกีำรคนืเงนิคำ่ธรรมเนยีมเต็มจ ำนวน 

 

 

กำรขนสง่ผูค้มุสอบ 

 

ส ำนักงำน RAD อำจขอใหผู้ส้มคัรชว่ยเหลอืผูค้มุสอบในดำ้นกำรเดนิทำง เชน่ กำรรับสง่ 

หำกทำ่นไมม่เีวลำหรอืทรัพยำกรเพือ่ท ำเชน่นี ้

โปรดแจง้ใหส้ ำนักงำนทรำบเพือ่ใหเ้จำ้หนำ้ทีส่ำมำรถเตรยีมทำงเลอืกได ้

 

หำกผูส้มคัรหรอืตัวแทนจัดหำกำรขนสง่ใหแ้กผู่ค้มุสอบซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกำรเดนิทำงตำมก ำหนดกำรของพวกเข

ำ และเมือ่จดัท ำขอ้ตกลงเหลำ่นีอ้ยำ่งเป็นทำงกำรกบั RAD แลว้ 

ผูส้มคัรจะตอ้งรับผดิชอบในกำรท ำเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ยำนพำหนะทีใ่ชข้นสง่นัน้ไดรั้บกำรท ำประกนัภยัอยำ่งถกูตอ้งและ

เป็นปัจจบุนั (หำกผูค้มุสอบยอมรับควำมชว่ยเหลอืดำ้นกำรขนสง่อยำ่งไมเ่ป็นทำงกำร 

ขอ้ก ำหนดนีจ้ะไมส่ำมำรถใชไ้ด)้ 
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สตดูโิอทีท่ ำกำรสอบ  
 

 

AECs 

 

ศนูยส์อบทีไ่ดรั้บกำรรับรอง (AECs) เป็นสถำนทีส่ ำหรับกำรสอบทีผู่ส้มคัรจัดหำ 

 

สตดูโิอจะตอ้งสอดคลอ้งตำมกฎระเบยีบดำ้นสขุภำพและควำมปลอดภยั 

และเป็นสถำนทีท่ีเ่หมำะสมและปลอดภยัส ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบ นักเปียโน และผูค้มุสอบ ในวันสอบ 

ผูด้แูลกำรสอบจะตอ้งรับผดิชอบส ำหรับขัน้ตอนกำรปฏบิตัใินกรณีฉุกเฉนิ 

ซึง่รวมถงึกำรอพยพหนไีฟและกำรปฐมพยำบำล RAD จะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรบำดเจ็บใดๆ 

ของผูเ้ขำ้ทดสอบทีเ่กดิขึน้ใน AECs   

 

เพือ่ใหก้ำรสอบเกดิขึน้ในสภำพแวดลอ้มทีส่อดคลอ้งกบันโยบำยกำรคุม้ครองของ RAD 

กำรจัดกำรสอบตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดภำยใตก้ำรคุม้ครองใน ขอ้มลูเพิม่เตมิ ดำ้นลำ่ง  

 

หำกผูส้มคัรเขำ้รว่มกำรจดัสอบใน AEC ดว้ย 

ควำมรับผดิชอบหลักจะอยูท่ีผู่ส้มคัรซึง่ใชส้ถำนทีด่ังกลำ่วเพือ่สอบเป็นประจ ำ ('ครเูจำ้ของสถำนที'่) 

ในกรณีทีไ่มม่ผีูส้มคัรคนใดทีใ่ชส้ถำนทีด่ังกลำ่วเป็นประจ ำ 

ตอ้งมกีำรตกลงควำมรับผดิชอบหลกัระหวำ่งทัง้สองฝ่ำยและแจง้ไปยงัส ำนักงำน RAD ทีเ่กีย่วขอ้ง 

โปรดตดิตอ่ส ำนักงำนในประเทศของทำ่นส ำหรับค ำแนะน ำเพิม่เตมิ 

 

 

ขอ้ก ำหนดข ัน้ต ำ่ส ำหรบั AECs 

 

ขนำด: ส ำหรับกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบทัง้หมดนอกเหนอืจำกกำรสอบวดัระดบัอำชวีศกึษำและ 

Discovering Repertoire แลว้ ขนำดพืน้ทีข่ัน้ต ่ำทีแ่นะน ำของสตดูโิอคอื 81 ตำรำงเมตร 

หำกพืน้ทีท่ ำกำรแสดงเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผำ้ ควำมยำวของก ำแพงดำ้นสัน้ควรไมน่อ้ยกวำ่ 8 เมตร  

 

ส ำหรับกำรสอบระดบัอำชวีศกึษำและ Discovering Repertoire ขนำดพืน้ทีข่ัน้ต ่ำทีแ่นะน ำคอื 100 

ตำรำงเมตร แมว้ำ่ขนำดทีเ่หมำะสมทีส่ดุคอื 169 ตำรำงเมตร หำกพืน้ทีท่ ำกำรแสดงเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผำ้ 

ควำมยำวของก ำแพงดำ้นสัน้ควรไมน่อ้ยกวำ่ 9 เมตร  

 

ขนำดทีร่ะบนุีห้มำยถงึพืน้ทีท่ ำกำรแสดง ซึง่ไมร่วมพืน้ทีส่ ำหรับนักเปียโนและผูค้มุสอบ 

ไมค่วรมสี ิง่ทีก่ดีขวำงกำรมองเห็นของผูค้มุสอบ (เชน่ เสำ) 

 

ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถจดัหำสตดูโิอทีม่ขีนำดขัน้ต ำ่ตำมทีแ่นะน ำได ้

ผูส้มคัรควรตระหนักวำ่นีอ่ำจเป็นอปุสรรคตอ่กำรแสดงควำมสำมำรถของผูเ้ขำ้ทดสอบตำมขอ้ก ำหนดของหลักสตูร 

(โดยเฉพำะกำรใชพ้ืน้ที)่ อยำ่งมปีระสทิธภิำพ โดยเฉพำะในระดับทีส่งูขึน้ซ ึง่อำจสง่ผลตอ่ผลสอบ 

 

วัสดปุพูืน้: วัสดปุพูืน้ควรมคีวำมยดืหยุน่หรอืม ี‘give’ 

ไมค่วรเป็นพืน้คอนกรตีหรอืพืน้ไมท้ีป่ทูับคอนกรตีโดยตรงเนือ่งจำกจะไมด่ดูซบัแรงกระแทก  

 

ส ำหรับกำรสอบวดัระดับอำชวีศกึษำ 

ขอแนะน ำใหป้พูืน้ดว้ยวสัดทุีม่คีวำมยดืหยุน่และสำมำรถดดูซบัแรงกระแทกไดร้ะหวำ่งรอ้ยละ 55 ถงึรอ้ยละ 70 
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ของแรงกระแทกของนักระบ ำทีล่งจำกทำ่กระโดด 

(วัสดปุพูืน้ทีม่คีวำมยดืหยุน่สงูเกนิไปอำจไมเ่หมำะสมส ำหรับกำรเตน้บนปลำยเทำ้)  
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นอกจำกนี ้

ขอแนะน ำวำ่วัสดปุพูืน้ควรสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนชัน้น ำของอตุสำหกรรมทีค่รอบคลมุควำมเหมำะสมส ำหรับกำรเตน้

บลัเลต่ ์รวมถงึกำรเตน้บนปลำยเทำ้ ทีผ่ลติโดยบรษัิทตำ่งๆ ไดแ้ก ่Harlequin®, Tarkett® หรอืเทยีบเทำ่ 

กำรปพูืน้ควรคลมุผนังทกุผนัง หำกใชท้ีค่ลมุแบบพกพำ ควรตดิเทปอยำ่งแน่นหนำ  

 

พืน้ไมอ้ำจท ำใหล้ืน่ได ้ควรหำวธิลีดควำมลืน่ เชน่ โดยกำรขดัเงำใหน้อ้ยทีส่ดุ หำกเป็นไปได ้

ควรจัดเตรยีมยำงสนใหแ้กผู่เ้ขำ้ทดสอบเพือ่ป้องกนักำรลม้  

 

รำวเกำะ: หำกเป็นไปได ้ควรใชร้ำวเกำะแบบถำวร แตส่ำมำรถใชร้ำวเกำะแบบพกพำทีม่ัน่คงได ้

รำวเกำะทัง้หมดควรมคีวำมยำวเพยีงพอส ำหรับใชร้ว่มกนัของผูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น 

รำวเกำะแบบถำวรควรหำ่งจำกผนังประมำณ 30 ซม.ทัง้จำกดำ้นขวำหรอืดำ้นซำ้ยของสตดูโิอ 

ไมย่ดึกบัผนังดำ้นหลัง สองควำมสงู ควำมสงูของรำวเกำะทีเ่ป็นทีน่ยิมควรสงูประมำณ 102 ซม. และ 115 ซม. 

ส ำหรับรำวเกำะแบบถำวรและแบบพกพำ แตไ่มใ่ชส่ ิง่จ ำเป็นทีส่ดุ 

 

ควำมสงูเพดำน: จะชว่ยในกำรไหลเวยีนของอำกำศ และเพยีงพอส ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบทีต่วัสงูในกำรแสดง grand 

allegro with arms in 5th position (เพดำนสงูอยำ่งนอ้ย 3 เมตร)  

 

กำรระบำยอำกำศและอณุหภมู:ิ สตดูโิอควรมอีณุหภมูทิีเ่หมำะสมซึง่โดยปกตแิลว้ไมค่วรต ำ่กวำ่ 18.3 

องศำเซลเซยีส/65 องศำฟำเรนไฮต ์

รวมถงึควรสำมำรถใหอ้ำกำศถำ่ยเทไดส้ะดวกและท ำควำมอุน่ไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

และในสภำพอำกำศหนำวจดัอำจจ ำเป็นตอ้งจัดหำเครือ่งท ำควำมรอ้นเพิม่เตมิ สถำบนัไมไ่ดก้ ำหนดอณุหภมูสิงูสดุ 

แตใ่นสภำพอำกำศรอ้น ขอแนะน ำใหม้เีครือ่งปรับอำกำศ พัดลมเหนอืศรีษะ และ/หรอื หนำ้ตำ่งทีเ่ปิดออกไดง้ำ่ย  

 

แสงสวำ่ง: สตดูโิอควรมแีสงสวำ่งเพยีงพอ 

แสงแดดทีส่อ่งเขำ้มำโดยตรงอำจเป็นอปุสรรคตอ่กำรโฟกสัหรอืท ำใหเ้สยีสมำธไิด ้ควรมมีำ่นบงัแดด ผำ้มำ่น 

หรอืบำนประตหูนำ้ตำ่ง 

 

ผนังและประต:ู สตดูโิอควรมปีระต ูกำรใชผ้ำ้มำ่นแทนถอืวำ่เป็นสิง่ทีย่อมรับไมไ่ด ้ควรคลมุกระจกทัง้หมด 

หำกเป็นไปได ้ผนังดำ้นหลังและแนวสำยตำของผูค้มุสอบควรปรำศจำกสิง่ของทีเ่กะกะและสิง่ทีร่บกวนกำรมองเห็น  

 

โต๊ะ: ควรจดัหำโต๊ะและเกำ้อีท้ีน่ั่งไดส้บำย (ควรปรับควำมสงูได)้ ใหแ้กผู่ค้มุสอบ 

โต๊ะควรมคีวำมมัน่คงและขนำดใหญเ่พยีงพอส ำหรับผูค้มุสอบในกำรใชเ้อกสำรขนำด A3 

ควรวำงโต๊ะในต ำแหน่งทีไ่มม่แีสงจำ้หรอืแสงแดด สำมำรถมองเห็นพืน้ทีท่ ำกำรแสดงรวมถงึนักดนตร ี/ 

ผูป้ระกอบดนตรทีัง้หมด รวมถงึผูเ้ขำ้ทดสอบทัง้หมดขณะทีย่นือยูท่ีร่ำวเกำะไดอ้ยำ่งชดัเจน  

 

ดนตร:ี ตอ้งจัดเตรยีมนักดนตร ีเครือ่งลิม่นิว้ โนต้ดนตร ีเครือ่งดนตรเีพิม่เตมิ และ/หรอื 

อปุกรณ์กำรเลน่เพลงทีอ่ดัไวต้ำมควำมเหมำะสม โปรดดทูี ่ดนตร ีส ำหรับรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

 

สทิธใินกำรเขำ้ใช:้ ควรมสีทิธใินกำรเขำ้ใชอ้ปุกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรสอบทัง้หมดอยำ่งเต็มทีแ่ละครบถว้น 

 

หอ้งเปลีย่นเสือ้ผำ้และหอ้งน ้ำ: ตอ้งจัดเตรยีมสิง่เหลำ่นีใ้หพ้รอ้มส ำหรับผูค้มุสอบ นักดนตร ี/ ผูป้ระกอบดนตร ี

และผูเ้ขำ้ทดสอบ โดยปกตคิวรแบง่แยกสิง่เหลำ่นีส้ ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบชำยและหญงิ 

หำกเป็นไปไดส้ิง่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผูค้มุสอบ และนักดนตร ี/ 

ผูป้ระกอบดนตรคีวรแยกจำกของผูเ้ขำ้ทดสอบ  
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อปุกรณ์อบอุน่รำ่งกำย: หำกเป็นไปได ้ควรจัดเตรยีมสตดูโิอส ำหรับท ำกำรอบอุน่รำ่งกำยใหแ้กผู่เ้ขำ้ทดสอบ 

หำกไมส่ำมำรถจัดหำไดก้ค็วรจัดสรรพืน้ทีเ่พือ่ท ำกำรอบอุน่รำ่งกำยสว่นบคุคลให ้

 

ขัน้ตอนกำรดับเพลงิ ดำ้นสขุภำพและควำมปลอดภยั 

ขัน้ตอนกำรปฏบิตัดิำ้นสขุภำพและควำมปลอดภัยของสตดูโิอควรมองเห็นไดช้ดัเจนและตอ้งมกีำรระบทุำงออกฉุกเ

ฉนิไวอ้ยำ่งชดัเจน  

 
ขอ้ก ำหนดขัน้ต ่ำเหลำ่นีต้อ้งไดรั้บกำรจัดท ำขึน้เพือ่ประโยชนข์องผูเ้ขำ้ทดสอบเพือ่คุม้ครองสขุภำพและควำมปลอด

ภยัของพวกเขำ อกีทัง้เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่พวกเขำจะสำมำรถท ำกำรแสดงควำมสำมำรถในกำรสอบไดอ้ยำ่งเต็มที ่

นอกจำกนี ้ยงัเป็นกำรท ำใหเ้กดิควำมมัน่ใจวำ่เป็นสภำพแวดลอ้มทีเ่หมำะสมในกำรท ำงำนส ำหรับผูค้มุสอบ  

 

หำกผูค้มุสอบมคีวำมเห็นวำ่สิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีจั่ดไวอ้ำจสง่ผลเสยีตอ่ผูเ้ขำ้ทดสอบอยำ่งรนุแรง 

หรอืท ำใหเ้สีย่งตอ่กำรบำดเจ็บ หรอืเป็นสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีไ่มป่ลอดภยั 

อำจยกเลกิหรอืระงับกำรสอบจนกวำ่จะแกไ้ขปัญหำได ้

 

AECs ไดรั้บกำรตรวจสอบโดยทัง้ RAD และหน่วยงำนก ำกบัดแูลดำ้นคณุสมบตั ิ

ผูส้มคัรยอมรับวำ่หน่วยงำนทัง้สองมสีทิธใินกำรเขำ้ไปตรวจสอบศนูยส์อบของพวกเขำตำมควำมจ ำเป็น 

โดยปกตหิำกบคุลำกรของ RAD หรอืหน่วยงำนก ำกบัดแูลตอ้งกำรเยีย่มชมสถำนที ่จะมกีำรแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

 

RAVs 

 

สถำนทีท่ีไ่ดรั้บกำรรับรองจำก RAD (RAVs) จะไดรั้บกำรจัดหำโดย RAD จ ำนวนและสถำนทีต่ัง้ของ RAVs 

จะแตกตำ่งกนัไปในแตล่ะประเทศ 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีท่ ำกำรสอบที ่RAV จะมสีตดูโิอ นักเปียโน / ผูบ้รรเลงดนตร ีและหมำยเลขกำรสอบจดัเตรยีมไวใ้ห ้

แตจ่ะตอ้งเตรยีมอปุกรณ์ประกอบและเครือ่งแบบมำเอง  

 

ครแูละผูเ้ขำ้ทดสอบอำจเลอืกทีจ่ะน ำนักเปียโนมำเอง ซึง่ในกรณีนีนั้กเปียโนควรน ำเพลงของตนเองมำเลน่  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิสำมำรถขอไดจ้ำกส ำนักงำน RAD 

 

 

กลอ้งวงจรปิด  

 

RAD ตระหนักดวีำ่สถำนทีส่ ำหรับกำรสอบบำงแหง่จะมรีะบบรักษำควำมปลอดภยัดว้ยกลอ้งวงจรปิด 

ซึง่อำจท ำใหก้ำรสอบไดรั้บกำรบนัทกึ 

 

RAD ยอมรับกำรใชก้ลอ้งวงจรปิดอยำ่งถกูตอ้งในบรบิทของกำรสอบทีจั่ดขึน้ในสถำนทีเ่หลำ่นัน้ 

โดยมเีงือ่นไขวำ่คณุสมบตัปิกตขิองระบบดังกลำ่วมคีวำมเหมำะสม ตวัอยำ่งเชน่ 

เป็นทีท่รำบชดัเจนวำ่จะมกีำรถำ่ยท ำวดิโีอทีไ่หนและท ำไม ทัง้นี ้ภำพวดิโีอจะไดรั้บกำรเก็บไวอ้ยำ่งปลอดภยั 

และจะไดรั้บกำรตรวจสอบในกรณีทีเ่กดิประเด็นดำ้นควำมปลอดภยัเทำ่นัน้ รวมถงึจะถกูลบ / 

ท ำลำยหลังจำกผำ่นไประยะหนึง่ (โดยปกต ิ3-6 เดอืน) และกลอ้งและอปุกรณ์อืน่ๆ (จอภำพ ฯลฯ) 

ตอ้งไมส่รำ้งควำมร ำคำญและไมร่บกวนหรอืขดัขวำงกำรสอบในลักษณะใดๆ 

 

กลอ้งวงจรปิดไมส่ำมำรถใชเ้ป็นสว่นหนึง่ของกำรสอบสวนหรอืกำรอทุธรณ์ไดใ้นทกุกรณี 
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กำรด ำเนนิกำรและกำรใชร้ะบบกลอ้งวงจรปิดเป็นควำมรับผดิชอบของสถำนทีแ่ละไมใ่ชข่อง RAD (ยกเวน้ RAD 

เป็นเจำ้ของสถำนทีนั่น้) 
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ดนตร ี
 
 

ประเภท / 
ระดบักำรสอบ 

เปียโน ซดี ี
ดนตรทีีบ่นั
ทกึของตน

เอง 

กำรผสมผสำน - 
กำรบนัทกึและ 
นกัเปียโน -  
ครเูป็นผูเ้ลอืก 

ตวัเลอืกเ
พลงในห
นำ้เอหรอื
บบีนแผน่

ซดี ี

หมำยเหต ุ

คลำสสำธติระดั
บ 1-2 

   
    

  

กำรประเมนิรปูแ
บบ 

คลำสเรยีน  
Pre-Primary  
in Dance 

  

  

   

สำมำรถใชเ้ครือ่งดนตร ี
ประเภทเครือ่งเคำะจังหวะส ำหรั
บบำงแบบฝึกหัดประกอบกับเปี

ยโนได ้
ส ำหรับล ำดับกำรเคลือ่นไหวตำ

มจนิตนำกำร 
สำมำรถเลอืกใชก้ำรแสดงสดโด
ยทีไ่มไ่ดเ้ตรยีมตัวมำกอ่น 
หรอืเลอืกใชเ้ปียโนหรอื 

เพลงทีบั่นทกึไวข้องตนเองได ้
กำรประเมนิรปูแ
บบคลำสเรยีน 
Primary in 
Dance 

      
สำมำรถใชเ้ครือ่งดนตรปีระเภทเ
ครือ่งเคำะจังหวะส ำหรับบำงแบ
บฝึกหัดประกอบกับเปียโนได ้

กำรประเมนิรปูแ
บบ 

คลำสเรยีน  
Grades 1-5 

 
ใชก้ำรเลน่เพ
ลงออเคส 
ตรำ้เทำ่นัน้ 

  

ใชก้ำรเลน่เพลงออ
เคสตรำ้จำก 
แผน่ซดีเีทำ่นัน้ 

 
ไมอ่นุญำตใหใ้ชเ้พลงทีบ่รรเลง
โดยใชเ้ปียโนจำกแผน่ซดี ี-

สำมำรถใชไ้ดใ้นกำรซอ้มเทำ่นัน้ 

กำรประเมนิรปูแ
บบ solo 

performance 
ส ำหรับ  

Grades 1-5 

 
ใชก้ำรเลน่เพ
ลงออเคส 
ตรำ้เทำ่นัน้ 

ส ำหรับ 
ระบ ำเลอืกเ
ทำ่นัน้ 

ใชก้ำรเลน่เพลงออ
เคสตรำ้จำก 
แผน่ซดีเีทำ่นัน้ 

  

ส ำหรับระบ ำเลอืก 
ผูเ้ขำ้ทดสอบอำจใชด้นตรสีดหรื

อแผน่ซดี ี
มำประกอบได ้ไมอ่นุญำต 

ใหใ้ชเ้พลงทีบ่รรเลงโดยใชเ้ปีย
โนจำกแผน่ซดีทีีใ่ชส้ ำหรับกำรส

อบ – สำมำรถใชไ้ด ้
ในกำรซอ้มเทำ่นัน้ 

Presentation 
classes ส ำหรับ 
Grades 6-8 

          

กำรสอบ 
Primary in 
Dance 

         

กำรสอบ 
Grades 1-5 

 
ใชก้ำรเลน่เพ
ลงออเคส 
ตรำ้เทำ่นัน้ 

  
ใชก้ำรเลน่เพลงออ
เคสตรำ้จำก 
แผน่ซดีเีทำ่นัน้ 

 

ไมอ่นุญำตใหใ้ชเ้พลงทีบ่รรเลง
โดยใชเ้ปียโนจำกแผน่ซดี ี–

สำมำรถใชไ้ด ้
ในกำรซอ้มเทำ่นัน้ 

กำรสอบ 
Grades 6-8 

          

Intermediate 
Foundation - 
Advanced 2 

 

ใชก้ำรเลน่เพ
ลงออเคส 
ตรำ้ 

(ส ำหรับระบ ำ
เดีย่ว/ระบ ำ 
variation 
เทำ่นัน้)       

เฉพำะระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation 

ทีแ่สดงประกอบเพลงจำกแผน่ซี
ดเีทำ่นัน้ 

สว่นทีเ่หลอืของกำรสอบตอ้งแส
ดงประกอบเพลงทีบ่รรเลงโดยใ

ชเ้ปียโน 

Discovering 
Repertoire  

ระดับ 2, 3 และ 
4 

  

 

หน่วย: 
คลำสและหน่วย: 
ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation 1 และ 2 
(ส ำหรับแบบฝึกหัด
กำรพัฒนำเทำ่นัน้)  
อำจแสดงประกอบเ
พลงจำกแผน่ซดีหีรื

อเปียโน  
 

ระบ ำ variations และระบ ำ 
variation 

กำรแสดงควำมเคำรพ 
(révérences) ในหน่วย: 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 
และ 2 

แสดงประกอบเพลงจำกแผน่ซดี ี
สว่นทีเ่หลอืของกำรสอบและหน่

วย: 
คลำสเรยีนอำจแสดงประกอบเพ
ลงจำกแผน่ซดีหีรอืเปียโน 

Solo Seal            
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ใน AECs ผูส้มคัรจะตอ้งจดัหำนักดนตร ีเครือ่งลิม่นิว้และเกำ้อี ้โนต้ดนตร ีเครือ่งดนตรเีพิม่เตมิ 

อปุกรณ์กำรเลน่เพลงทีอ่ดัไว ้และ/หรอื แผน่ซดีดีว้ยตนเองตำมควำมเหมำะสม  

 

ใน RAVs นัน้ RAD จะจดัหำนักเปียโนและอปุกรณ์กำรเลน่เพลงทีอ่ดัไวใ้ห ้ 

 

 

ดนตรใีน AECs 

 

ส ำหรับรำยละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองเปียโน / เครือ่งลิม่นิว้  

โปรดดทูี:่ www.rad.org.uk/keyboards-in-exams    

 

ตัง้แต ่Grade 5 ขึน้ไป ดนตรใีนหลกัสตูรจะมรีปูแบบและกำรประพันธท์ีห่ลำกหลำย (instrumentations) ดังนัน้ 

เครือ่งลิม่นิว้ทีน่อกเหนอืจำกทีร่ะบไุว ้(เชน่ เครือ่งลิม่นิว้อเิล็กทรอนกิสแ์บบพกพำ) อำจมคีวำมเหมำะสมกวำ่  

 

ควรจัดเตรยีมเกำ้อีห้รอืเกำ้อีเ้ปียโน (ทีป่รับควำมสงูได)้  

 

ตัง้แต ่Grade 8 ขึน้ไป อำจใชเ้พลงทีบ่นัทกึไวม้ำประกอบได ้และส ำหรับระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 

ในกำรสอบวัดระดบัอำชวีศกึษำ ตอ้งมกีำรจัดเตรยีมดนตรเีอำไวใ้ห ้ 

 

กำรปรับเปลีย่นจังหวะลลีำของอปุกรณ์กำรเลน่เพลงทีอ่ดัไวโ้ดยใชก้ำรควบคมุระดับเสยีง / จังหวะลลีำ 

อำจใชต้ำมดลุยพนิจิของคร ู

แตจ่ะขึน้อยูใ่นระดับกำรบรรลผุลกำรเรยีนรูแ้ละเกณฑก์ำรประเมนิผลแบบฝึกหดัทีส่ำมำรถท ำได ้

ถอืเป็นกำรดกีวำ่ในกำรเปลีย่นจังหวะลลีำโดยไมเ่ปลีย่นระดับเสยีง หำกอปุกรณ์ชว่ยใหท้ ำเชน่นัน้ได ้ 

กำรเปลีย่นจังหวะลลีำมำกเกนิไปอำจสง่ผลตอ่คณุภำพของกำรเคลือ่นไหวและคะแนนของผูเ้ขำ้ทดสอบ 

 

เครือ่งขยำยเสยีงและล ำโพงควรมกี ำลังทีเ่พยีงพอและจัดวำงในต ำแหน่งทีเ่หมำะสม เพือ่ใหเ้สยีงประกอบทีช่ดัเจน 

แตต่อ้งวำงในขอบเขตทีก่ ำหนดโดย The Control of Noise at Work Regulations 2005 

ในสหรำชอำณำจกัรหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศอืน่ๆ 

 

ควรวำงเปียโน เครือ่งดนตรเีพิม่เตมิและสิง่อ ำนวยสะดวกในกำรเลน่เพลงทีอ่ดัไวใ้นต ำแหน่งทีเ่หมำะสม 

เพือ่ใหนั้กดนตร ี/ ผูป้ระกอบดนตรสีำมำรถมองเห็นทัง้ผูค้มุสอบและผูเ้ขำ้ทดสอบได ้

ควรวำงหำ่งจำกโต๊ะผูค้มุสอบและไมค่วรรบกวนสมำธหิรอืบงัแนวสำยตำของผูค้มุสอบ 

 

ทรัพยำกรทำงดนตรทีัง้หมดควรมกีำรเตรยีมพรอ้มและฝึกซอ้มอยำ่งพอเพยีง 

เพือ่ไมใ่หข้ดัขวำงควำมตอ่เนือ่งและขอ้จ ำกดัของเวลำในกำรสอบ  

 

ผูส้มคัรตอ้งรับผดิชอบในกำรท ำใหม้ัน่ใจวำ่นักดนตร ี/ ผูป้ระกอบดนตรขีองแผน่ซดี ี

ไดต้ระหนักถงึขอ้ก ำหนดของกำรสอบและไดรั้บกำรบรรยำยสรปุอยำ่งเต็มทีใ่นกำรด ำเนนิกำรตำมบทบำทของตน 

หำกอนุญำตใหม้กีำรผสมผสำนระหวำ่งดนตรสีดกบัเพลงทีบ่นัทกึไวไ้ด ้นักเปียโนควรเป็นผูเ้ลน่แผน่ซดี ี

 

ส ำหรับกำรสอบระดับอำชวีศกึษำ อปุกรณ์กำรเลน่เพลงทีอ่ดัไวต้อ้งเลน่โดยนักเปียโน 

ไมอ่นุญำตใหบ้คุคลอืน่ท ำหนำ้ทีน่ีใ้นหอ้งสอบ 

ถอืเป็นควำมรับผดิชอบของผูส้มคัรในกำรท ำใหนั้กเปียโนทีจ่ะรับหนำ้ทีน่ีเ้ขำ้ใจบทบำท 

รวมถงึกำรอธบิำยสิง่ทีจ่ ำเป็น 

 

http://www.rad.org.uk/keyboards-in-exams
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ครไูมค่วรท ำหนำ้ทีเ่ป็นนักเปียโนหรอืเป็นผูเ้ลน่อปุกรณ์กำรเลน่เพลงทีอ่ดัไว ้

เนือ่งจำกอำจท ำใหผู้เ้ขำ้ทดสอบโดยเฉพำะผูท้ีอ่ำยนุอ้ยอำจเสยีสมำธไิดง้ำ่ย ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่  

 

ประสทิธภิำพในกำรสอบของพวกเขำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรจัดทำ่ทำงของศรีษะและดวงตำ 

หำกครไูมต่อ้งท ำหนำ้ทีน่ี ้ขอแนะน ำใหด้ ำเนนิกำรตอ่ไปนี:้ 

 

 วำงฉำกไวร้ะหวำ่งพืน้ทีแ่สดงและเปียโน / ระบบเสยีง  

 ครคูวรน่ังหันหลังใหก้บัพืน้ทีก่ำรสอบและไมส่ง่สำยตำกบัผูเ้ขำ้ทดสอบ 

 ผูเ้ขำ้ทดสอบควรเขำ้ใจกอ่นวำ่ผูค้มุสอบจะท ำกำรสอบและครจูะไมใ่หค้วำมชว่ยเหลอืใดๆ 

 

ส ำหรับสว่นทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลกัสตูร (free enchaînement) ของกำรสอบ 

Intermediate Foundation, Intermediate และ Advanced Foundation 

นักเปียโนสำมำรถเลอืกเลน่เพลงทีแ่นะน ำซึง่อยูด่ำ้นหลังของหนังสอืเพลงหรอืเพลงทีพ่วกเขำเลอืกเองได ้

ผูส้มคัรตอ้งรับผดิชอบในกำรท ำใหแ้น่ใจวำ่นักเปียโนตระหนักถงึขอ้ก ำหนดในสว่นนี ้รวมถงึสิง่อืน่ๆ 

ทีผู่ค้มุสอบอำจรอ้งขอ 

 

ส ำหรับกำรสอบระดับอำชวีศกึษำ ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูจ้ัดเตรยีมนักเปียโน 

หำกนักดนตรไีมส่ำมำรถเขำ้รว่มในวันสอบไดเ้นือ่งจำกสถำนกำรณ์ทีไ่มค่ำดคดิ เชน่ 

กำรเจ็บป่วยหรอืปัญหำจำกกำรเดนิทำง ผูส้มคัรควรแจง้ส ำนักงำนในประเทศของตนโดยเร็วทีส่ดุ ในกรณีพเิศษ 

อำจเห็นชอบใหด้ ำเนนิกำรสอบตอ่ไป แต ่

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่รำยละเอยีดเกีย่วกบัสถำนกำรณ์ดังกลำ่วไปยงัส ำนักงำนในประเทศของตนและจะมกีำรบนัทกึขอ้มู

ลนี ้ 

 

ส ำหรับรำยละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัทรัพยำกรทำงดนตรขีอง RAD โปรดดทูี ่www.radenterprises.co.uk/

http://www.radenterprises.co.uk/
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เครือ่งแบบและ presentation 
 
หญงิ – หลกัสตูรแบบแบง่เกรดและ Discovering Repertoire 

 

กำรสอบ / 
ระดบั 

ชุดรดัรปู
แบบชิน้เ
ดยีว 

ส ี กระโปรง เข็มขดั ถงุเทำ้ 
กำงเกงร ั
ดรปูหรอื
ถงุนอ่ง 

รองเทำ้ 
กระโปรงคำแรคเต

อร ์
รองเทำ้คำแรคเตอร ์

คลำสสำธติ ไมม่เีครือ่งแบบทีก่ ำหนด 

Pre-
Primary in 
Dance / 
Primary in 
Dance 

ชดุรัดรปูแ
บบชิน้เดยี
วแขนสัน้  
(เชน่ 
แบบ 
Chloe) 
หรอืแบบ
กระโปรง 

ชมพ ูมว่ง 
สฟ้ีำน ้ำทะเล 

ผำ้จอรเ์จยีพันรอบก
ระโปรง – 

สเีขำ้กับชดุรัดรปูแ
บบชิน้เดยีว 

ไม ่
สชีมพ ู/ 
ถงุเทำ้ 
สสีด 

ไม ่

รองเทำ้บัลเลต่ป์ลำยเทำ้ 
แบบนุ่มสชีมพ ู/ สสีด  
(โทนเดยีวกับถงุเทำ้)  

กับยำงยดื (ผำ้ซำตนิหรอืหนัง) 

ไม ่ ไม ่

Grades 
1-3 

ชดุรัดรปูแ
บบชิน้เดยี
วคอกวำ้ง
แบบไมม่ี
แขนหรอื
แขนสัน้ 
(ผำ้เนือ้ด ้
ำน) 

ชมพ ูมว่ง 
สฟ้ีำน ้ำทะเล 

สมีัลเบอรร์ี ่
สมีว่งลำเวนเด
อร ์สกีรมทำ่ 

ไม ่

เข็มขัด
ยำงยดื 
สเีขำ้กับ
ชดุรัดรู
ปแบบชิ้

นเดยีว 

ถงุเทำ้สัน้สชีมพหูรอืกำ
งเกงรัดรปูหรอืถงุน่องสี

ชมพ ู/ สสีด 

รองเทำ้บัลเลต่แ์บบนุ่ม  

(ผำ้ซำตนิ หนังหรอืผำ้ใบ)  
สชีมพ ู/ สสีด 

(โทนเดยีวกับถงุเทำ้ / 
กำงเกงรัดรปูหรอืถงุน่อง) 
กับยำงยดืหรอืรบิบิน้ทีเ่ขำ้กัน 
อนุญำตใหใ้ชร้องเทำ้แบบพืน้แ

ยกได ้ 
 

กำรเตน้ NB. tambourine 
(G4) 

ตอ้งใชร้องเทำ้บัลเลต่ไ์มใ่ชร่อง
เทำ้คำแรคเตอร ์

สดี ำแบบถักซึง่สง่เส
รมิสขีองชดุรัดรปูแบ

บชิน้เดยีว 
อำจเป็นแบบวงกลม
หรอืพันรอบเอวก็ได ้
แตแ่บบวงกลมเป็นที่

นยิมมำกกวำ่ 
ชำยกระโปรงควรยำ
วเลยหัวเขำ่ประมำณ 
3 นิว้ (7.6 ซม.) 

หำกเป็นไปไดค้วรเป็นผำ้ใบสดี ำ 

รองเทำ้สน้เตีย้ใชส้ ำหรับ 
Grades 1-2  

สว่นส ำหรับ Grade 3 เป็นขึน้ไป 
หำกเป็นไปไดค้วรสวมรองเทำ้เ

สรมิสน้แบบ 
ควิบัน 

สำมำรถสวมรองเทำ้คำแรคเตอ
รห์นังสดี ำมำตรฐำนแทนได ้
หรอืสวมรองเทำ้สอีืน่ก็ได ้

รองเทำ้ควรเขำ้กับยำงยดืสชีมพ ู
/  
สสีด 

Grades 
4-5 

สชีมพอูอ่น 
สเีขยีวขนเป็ด 

สแีดง 
สมีัลเบอรร์ี ่
สชีมพฟูเูชยี 
สกีรมทำ่ 

สมีว่งลำเวนเด
อร ์

สแีดงอมน ้ำตำ
ล สเีขยีวเขม้ 
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กำรสอบ / 
ระดบั 

ชุดรดัรปู
แบบชิน้เ
ดยีว 

ส ี กระโปรง เข็มขดั ถงุเทำ้ 
กำงเกงร ั
ดรปูหรอื
ถงุนอ่ง 

รองเทำ้ 
กระโปรงคำแรคเต

อร ์
รองเทำ้คำแรคเตอร ์

Grades 
6-8 

ชดุรัดรปูแ
บบชิน้เดยี
วในสไตล์
คลำสสกิ 
ทีท่ ำจำก
ผำ้ฝ้ำย 
ไลครำ่  

สใีดก็ได ้
แตแ่นะน ำใหใ้

ชส้ดี ำ 
สกีรมทำ่ 
สฟ้ีำสด  

สมีว่งลำเวนเด
อร ์ 
สแีดง  

สแีดงอมน ้ำตำ
ล สมีัลเบอรร์ี ่

สวมใสห่ลังจำกท ำ
กำรแสดงทีร่ำวเกำ

ะ 
กระโปรงควรท ำจำ
กวัสดอุอ่นนุ่ม เชน่ 
ผำ้จอรเ์จยีหรอืผำ้ชี
ฟองยำวประมำณก

ลำงน่อง 
กระโปรงวงกลมเป็
นกระโปรงทีเ่หมำะ

สมทีส่ดุ 
แตส่ำมำรถรวบไวต้

รงเอวได ้
สำมำรถใชไ้ดท้กุส ี
แตค่วรจะเขำ้กันหรื
อมโีทนเดยีวกันกับ
ชดุรัดรปูแบบชิน้เดี

ยว 
  

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 
Grade 8 

อำจสวมกระโปรงสั ้
นส ำหรับกำรแสดง
ทีร่ำวเกำะไดห้ำกต ้

องกำร 

ไม ่ ไม ่

กำงเกงรัด
รปูหรอืถงุ
น่อง 

สชีมพ ู/  
สสีด  

รองเทำ้บัลเลต่แ์บบนุ่ม  
(ผำ้ซำตนิ หนังหรอืผำ้ใบ)  

สชีมพ ู/ สสีด 
(โทนเดยีวกับกำงเกงรัดรปูหรอื

ถงุน่อง) 
กับยำงยดืหรอืรบิบิน้ทีเ่ขำ้กัน 
อนุญำตใหส้วมรองเทำ้แบบพืน้

แยกได ้
ไมค่วรสวมรองเทำ้ปลำยเทำ้แบ

บนุ่ม 
 

ผูเ้ขำ้ทดสอบอำจแสดงแบบฝึก
หัดกำรเคลือ่นไหวแบบอสิระแล
ะศกึษำโดยสวมรองเทำ้บัลเลต่์

หรอืเทำ้เปลำ่ก็ได ้
หำกท ำกำรแสดงดว้ยเทำ้เปลำ่
ควรสวมกำงเกงรัดรปูหรอืถงุน่อ

งแบบปรับเปลีย่นได ้

สดี ำแบบถักซึง่สง่เส
รมิสขีองชดุรัดรปูแบ

บชิน้เดยีว 
อำจเป็นแบบวงกลม
หรอืพันรอบเอวก็ได ้
แตแ่บบวงกลมเป็นที่

นยิมมำกกวำ่ 
ชำยกระโปรงควรยำ
วเลยหัวเขำ่ประมำณ 

3 นิว้  
(7.6 ซม.) 

หำกเป็นไปไดค้วรเป็นผำ้ใบสดี ำ 
รองเทำ้สน้เตีย้ใชส้ ำหรับ 
Grades 1-2 สว่นส ำหรับ 
Grade 3 เป็นขึน้ไป 

หำกเป็นไปไดค้วรสวมรองเทำ้เ
สรมิสน้แบบควิบัน 

สำมำรถสวมรองเทำ้คำแรคเตอ
รห์นังสดี ำมำตรฐำนแทนได ้
หรอืสวมรองเทำ้สอีืน่ก็ได ้

รองเทำ้ควรเขำ้กับยำงยดืสชีมพ ู
/  
สสีด 

Discoverin
g 

Repertoire  
ระดับ 2, 3 
และ 4 

ชดุรัดรปูแ
บบชิน้เดยี
วแบบปิด
แขนปิดค
อหรอืกระ
โปรงสัน้ 

สดี ำ  
สแีดงอมน ้ำตำ

ล 

อำจสวมกระโปรงชี
ฟองยำวคลมุเข่ำแ
บบไมส่มมำตรทีเ่ข ้
ำกับชดุรัดรปูแบบชิ้
นเดยีวหรอืไมก็่ได ้ 
 
ส ำหรับระบ ำเดีย่ว/ร
ะบ ำ variations 
ในทกุระดับอำจสว
มกระโปรง tutu 
แบบโรแมนตกิหรอื 
คลำสสกิสขีำวหรอื

ด ำ โดยม ี/ 
ไมม่กีำรตกแตง่ดว้
ยรบิบิน้สดี ำก็ได ้

 ไม่ ไม ่ 

 กำงเกงรั
ดรปูหรอืถุ
งน่อง 
สชีมพ ู/  
สสีด 

ทกุหน่วยอำจสวมใสร่องเทำ้บัล
เลต่แ์บบนุ่มทีท่ ำจำกผำ้ซำตนิ 
หนังหรอืผำ้ใบสชีมพ ู/  

สสีด 
(โทนเดยีวกับกำงเกงรัดรปูหรอื

ถงุน่อง) 
รวมทัง้ยำงยดืหรอืรบิบิน้ชมพู / 

สสีดได ้
ส ำหรับหน่วยตำ่งๆ 

อำจสวมรองเทำ้ปลำยเทำ้หรอืร
องเทำ้ปลำยเทำ้แบบนุ่มก็ได:้ 
ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 

และ 2 
(ผำ้ซำตนิสชีมพหูรอืสสีดกับรบิ

บิน้) 
อนุญำตใหส้วมรองเทำ้แบบพืน้

แยกได ้

ไม ่ ไม ่
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หญงิ – ระดบัอำชวีศกึษำ  
 

กำรสอบ / 
ระดบั 

ชุดรดัรปู
แบบชิน้เ
ดยีว 

ส ี กระโปรง เข็มขดั 
กำงเกงรดั
รปูหรอืถงุ
นอ่ง 

รองเทำ้ เพิม่เตมิ 

Intermediat
e 

Foundation / 
Intermediat

e 

ชดุรัดรปูแ
บบชิน้เดยี

ว 
แบบปิดแ
ขนปิดคอ
หรอืแบบ
สำยเดีย่ว 

 
 

สดี ำ  
สกีรมทำ่ 
สฟ้ีำสด  
สมีว่ง 

สำมำรถสวมกระโปรงแบบครึง่ตัวส ำหรับระ
บ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 ได ้

แตค่วรอยูใ่นโทนเดยีวกันหรอืเขำ้กันกับชดุรั
ดรปูแบบชิน้เดยีว 

 
สำมำรถสวมกระโปรงส ำหรับระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 

variation 2 
ซึง่ควรเขำ้กันหรอือยูใ่นโทนเดยีวกับชดุรัดรู

ปแบบชิน้เดยีวได ้- ดทูี ่
http://tinyurl.com/adv2skirt 

ส ำหรับแนวคดิของสไตลก์ำรแตง่ตัว 

สำมำรถใชส้ำ
ยรัดขอ้มอืหรื
อไมม่ก็ีได ้
ยำงยดืขนำด 
2 ซม. 

ทีม่สีเีขำ้กับชุ
ดรัดรปูแบบชิ้
นเดยีว 

กำงเกงรัดรู
ปหรอื 
ถงุน่อง 
สชีมพ ู/  
สสีด  

 
 

รองเทำ้ปลำยเทำ้แบบนุ่ม  
ส ำหรับ Intermediate Foundation เทำ่น ัน้  
ทีอ่ำจตอ้งสวมรองเทำ้บัลเลต่แ์บบนุ่ม  

รองเทำ้ปลำยเทำ้ส ำหรับ 
สว่นกำรเตน้บนปลำยเทำ้ 

รองเทำ้ทัง้หมดควรเป็นสชีมพ ู/ สสีด  
(โทนสเีขำ้กับกำงเกงรัดรปูหรอืถงุน่อง)  

กับรบิบิน้ทีเ่ขำ้กัน 
อนุญำตใหส้วมรองเทำ้แบบพืน้แยกได ้

รบิบิน้ตดิศรีษะจะมหีรอื
ไมม่ก็ีได ้

และควรเป็นก ำมะหยี ่ 
มสีเีดยีวกับชดุรัดรปูแบ

บชิน้เดยีว 
 

Advanced 
Foundation, 
1 และ 2 

สดี ำ  
สกีรมทำ่ 
สฟ้ีำสด  
สมีว่ง 

Solo Seal สใีดก็ได ้

Port de bras: 
กระโปรงวงกลมผำ้ชฟีองนุ่มหรอืพันรอบระดั

บครึง่น่อง 
ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 

ในศตวรรษที ่21: 
กระโปรงผำ้ชฟีองสัน้นุ่มพันรอบ 
ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 

คลำสสกิและชว่งสดุทำ้ย: กระโปรง tutu 
กระโปรงทัง้หมดควรเขำ้กับหรอื 

อยูใ่นโทนเดยีวกับชดุรัดรปูแบบชิน้เดยีว 

ไม ่

รองเทำ้ปลำยเทำ้สชีมพ ู/ สสีด  
(ในโทนเดยีวกับกำงเกงรัดรปูหรอืถงุน่อง)  

กับรบิบิน้ทีเ่ขำ้กัน  
สำมำรถสวมรองเทำ้ปลำยเทำ้แบบพืน้แยกได ้

ไม ่

 
 

ชำย  
 

กำรสอ
บ / 
ระดบั 

เสือ้ยดื/ชุดรดัรปู 
แบบชิน้เดยีว 

ส ี
กำงเกงข
ำส ัน้ 

ถงุเทำ้ 
กำงเกงรดัรปู 
หรอืถงุนอ่ง 

รองเทำ้ คำแรคเตอร ์ รองเทำ้คำแรคเตอร ์

คลำสสำ
ธติ 

ไมม่เีครือ่งแบบทีก่ ำหนด 

Pre-
Primary 
in 

Dance / 
Primary 
in 

Dance 

เสือ้ยดืพอดตีัว 
สนี ้ำเงนิ 
หรอืสขีำ

ว 

สกีรมทำ่ 
หรอืสดี ำ  

สขีำว 

ไม ่

รองเทำ้บัลเลต่แ์บบนุ่ม 
ท ำจำกผำ้ใบ 

หรอืหนังสขีำวหรอืสดี ำ 
พรอ้มกบัยำงยดื 

ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู 

Grades 
1-5 

ชดุรัดรปูแบบชิน้เดยีว
แขนสัน้ 

หรอืเสือ้ยดืพอดตีัว 
สขีำว สกีรมทำ่ 

สำมำรถสวมกำงเกงรัดรปูหรอืถงุน่องสกีรมท่
ำแทนกำงเกง 
ขำสัน้ได ้

รองเทำ้บัลเลต่ส์ขีำว 
เป็นผำ้ใบหรอืหนัง 

พรอ้มดว้ยยำงยดืสขีำว 

เครือ่งแบบชำยใชแ้บบเดมิ
มำตลอด 

รองเทำ้คำแรคเตอรผ์กูเชอืก 
(รองเทำ้เหลำ่นีม้ขีนำดใหญ่

สดุทีเ่บอร ์8  
เทำ่นัน้ ดังนัน้ 

  

http://tinyurl.com/adv2skirt
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กำรสอบ / 
ระดบั 

เสือ้ยดื/ชุดร ั
ดร ู

ปแบบชิน้เดี
ยว 

ส ี
กำงเกง 
ขำส ัน้ 

ถงุเทำ้ 
กำงเกงรดัร ู
ปหรอืถงุนอ่ง 

รองเทำ้ คำแรคเตอร ์ รองเทำ้คำแรคเตอร ์

Grades  
6-8 

ชดุรัดรปูแบบ
ชิน้เดยีวแขนสั ้
นหรอืไมม่แีข

น  
(ผำ้ดำ้น) หรอื 
เสือ้ยดืพอดตีวั 

สขีำว ไม ่
สขีำว  

สวมทบักำงเกงรัดรปู 
หรอืถงุนอ่ง 

กำงเกงรัดรปูหรอื 
ถงุน่องสกีรมทำ่ 

รองเทำ้บลัเลต่ส์ขีำวท ำจำก 
ผำ้ใบหรอืหนังมยีำงยดืสขีำว  

ผูเ้ขำ้ทดสอบอำจแสดงแบบฝึกหดักำรเค
ลือ่นไหวอสิระและกำรศกึษำดว้ยกำรสวม

รองเทำ้บลัเลต่ห์รอืเทำ้เปลำ่ก็ได ้

ผูเ้ขำ้ทดสอบตอ้งสว
มรองเทำ้เมือ่ 
ท ำกำรสอบ / 

กำรประเมนิรปูแบบค
ลำสเรยีน / 

กำรประเมนิรปูแบบ 
solo performance 

ทัง้หมด 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีต่อ้งกำรรองเทำ้ขนำด
ใหญข่ึน้สำมำรถใชร้องเทำ้แท็บลกูไ
มส้ดี ำไดโ้ดยไมต่อ้งใชร้องเทำ้แท็บ

หรอืรองเทำ้บอลรมูสดี ำ) 

Discovering 
Repertoire  

ระดบั 2, 3 และ 
4 

ชดุรัดรปูแบบ
ชิน้เดยีว 
แขนสัน้ 

หรอืเสือ้ยดืพอ
ดตีวั 

เสือ้ยดืสขีำว / 
ชดุรัดรปู 

แบบชิน้เดยีวสี
ขำว 

สกีรมทำ่ 
หรอืสดี ำ 

ไม ่

ถงุเทำ้สัน้สขีำว 
(กบักำงเกงรัด 
รปูสเีท 

ำหรอืสกีรมทำ่) 
หรอืถงุเทำ้สดี ำ 
(กบักำงเก 
งรัดรปูห 

รอืถงุน่องสดี ำ) 

กำงเกงรัดรปูหรอื 
ถงุน่องส ำหรับผูห้ญงิ 
สเีทำ สกีรมทำ่ 
หรอืสดี ำ 

รองเทำ้บลัเลต่ส์ขีำวหรอืสดี ำ 
แบบผำ้ใบหรอืหนัง 
พรอ้มดว้ยยำงยดื 
และถงุเทำ้ทีเ่ขำ้กนั 

ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู 

Intermediate 
Foundation / 
Intermediate 

ชดุรัดรปูแบบ
ชิน้เดยีวหรอืเ
สือ้ยดืแขนสัน้ 
พอดตีวัสวมทั
บบนกำงเกงรั
ดรปูหรอืถงุน่อ

ง 

สขีำว 

ไม ่

สขีำว  
สวมทบักำงเกงรัดรปู 

หรอืถงุนอ่ง 

รองเทำ้บลัเลต่น์ุ่มท ำจำกผำ้ใบหรอืหนังสี
ขำวหรอืสดี ำ 

พรอ้มดว้ยยำงยดืสขีำว 
อนุญำตใหส้วมรองเทำ้แบบพืน้แยกได ้

ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู 

Advanced 
Foundation / 
Advanced 1 / 
Advanced 2 

ชดุรัดรปูแบบ
ชิน้เดยีว 

สขีำว สดี ำ  
สกีรมทำ่ 

ถงุเทำ้สัน้สขีำว 
(กบักำงเกง 
รัดรปูสเีทำ 
หรอืสกีรมทำ่)  
หรอืถงุเทำ้สดี ำ 

(กบักำงเกงรัดรปูหรอืถงุน่
องสดี ำ) 

รองเทำ้บลัเลต่แ์บบนุ่ม 
ท ำจำกผำ้ใบหรอืหนังสขีำว 
หรอืสดี ำพรอ้มดว้ยยำงยดื  
หำกสวมใสร่องเทำ้สดี ำ  
ถงุน่องก็ควรเป็นสดี ำ 

อนุญำตใหส้วมรองเทำ้แบบพืน้แยกได ้

ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู 

Solo Seal 

ชดุรัดรปูแบบ
ชิน้เดยีว 

ชดุรัดรปูแบบ
ยำว 

คลมุเทำ้ 
หรอืเสือ้ยดืแข
นสัน้พอดตีวั  
Largo, 

ระบ ำเดีย่ว/ 
ระบ ำ 

variation 
คลำสสกิและ

ชว่ 
งสดุทำ้ย: 
สวมลงไป 

ในกำงเกงรัดรู
ป 

หรอืถงุนอ่ง 

สใีดก็ได ้ ไม ่

Largo, 
ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 

variation 
คลำสสกิและชว่งสดุทำ้

ย: สใีดก็ได ้
ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 

variation 
ในศตวรรษที ่21: 
ไมส่วมถงุเทำ้ 

Largo, 
ระบ ำเดีย่ว/ 

ระบ ำ variation 
คลำสสกิและชว่งสุ

ดทำ้ย: 
กำงเกงรัดรปูหรอืถงุ
น่องยำวเต็มตวั 
สใีดก็ได ้

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation  

ในศตวรรษที ่21: 
กำงเกงรัดรปูหรอื 
ถงุน่องยำว 3/4 สว่น 

สใีดก็ได ้

Largo, ระบ ำเดีย่ว/ 
ระบ ำ variation  

คลำสสกิและชว่งสดุทำ้ย:  
สดี ำหรอืสขีำว 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
 variation  

ในศตวรรษที ่21:  
สดี ำ สขีำว หรอืสสีด  

ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู 
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ผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งสวมใสเ่ครือ่งแบบตำมทีก่ ำหนดไวส้ ำหรับแตล่ะระดับในตำรำงขำ้งตน้ 

ซึง่หำกไมส่ำมำรถปฏบิตัติำมได ้เรำอนุโลมใหส้วมเครือ่งแตง่กำยอืน่ทีเ่หมำะสมทีม่สีแีละรปูแบบทีค่ลำ้ยกนัได ้

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบสำมำรถสวมผำ้คลมุศรีษะหรอืฮญิำบไดห้ำกไมปิ่ดบงัแนวศรีษะและล ำคอ 

และสำมำรถสวมชดุรัดรปูแบบชิน้เดยีวแขนยำวไดห้ำกไมปิ่ดบงัแนวแขน 

 

ส ำหรับกำรประเมนิรปูแบบ solo performance 

ผูเ้ขำ้ทดสอบสำมำรถสวมไดท้ัง้ชดุรัดรปูแบบชิน้เดยีวหรอืเสือ้ยดื สำมำรถตกแตง่ชดุรัดรปูแบบชิน้เดยีว / 

เสือ้ยดืได ้แตค่วรท ำแบบเรยีบงำ่ย 

และตอ้งไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่กำรระบ ำรวมถงึควรเป็นกำรเพิม่เตมิมำกกวำ่กำรเปลีย่นแปลงเครือ่งแตง่กำยทัง้หมด 

ตอ้งด ำเนนิกำรตกแตง่อยำ่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิำพ และตอ้งไมท่ ำใหเ้สยีเวลำ 

สิง่ทีใ่ชต้กแตง่ตอ้งไมบ่ดบงัหมำยเลขของผูเ้ขำ้ทดสอบ  

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบอำจแสดงระบ ำเลอืกแบบอสิระดว้ยเทำ้เปลำ่ได ้ 

 

ส ำหรับ Discovering Repertoire อำจสวมกระโปรง tutu 

แบบโรแมนตกิหรอืคลำสสกิส ำหรับระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variations ในแตล่ะระดับ  

 

เครือ่งแบบและอปุกรณ์ประกอบบำงอยำ่งสำมำรถสัง่ซือ้ไดจ้ำก RAD Enterprises Ltd. 

และตัวแทนจ ำหน่ำยรวมถงึรำ้นคำ้ปลกีทีไ่ดรั้บกำรคดัเลอืกทัว่โลก 

 

เครือ่งแบบของ RAD มจี ำหน่ำยส ำหรับครทูีล่งทะเบยีนโดยลดรำคำ 30 

เปอรเ์ซน็ตจ์ำกรำคำขำยปลกีผำ่นทำงโปรโมชัน่ RADE Uniform Direct จำก Freed of London 

 

 

Presentation – หลกัเกณฑท์ ัว่ไป  

 

 เครือ่งแบบควรสะอำดเรยีบรอ้ยและมขีนำดพอดตีวั 

 ยำงยดืหรอืรบิบิน้บนรองเทำ้ควรเย็บตดิอยำ่งแน่นหนำในต ำแหน่งทีถ่กูตอ้งและรัดใหก้ระชบักอ่นเขำ้สูส่

ตดูโิอ 

 ควรจัดแตง่ทรงผมอยำ่งเรยีบรอ้ยและเหมำะสมกบัใบหนำ้และล ำคอเพือ่ไมใ่หบ้ดบงัแนวศรีษะและล ำคอ 

 อำจสวมแวน่ตำได ้

 ไมส่วมเครือ่งประดับ เวน้แตจ่ ำเป็นส ำหรับเหตผุลดำ้นศำสนำหรอืวัฒนธรรม 

 ควรแตง่หนำ้และทำเล็บแบบบำงเบำและนอ้ยทีส่ดุ 

 หำกเป็นไปไดค้วรปกปิดรอยสกัทีอ่ำจมองเห็นได ้

 ผูเ้ขำ้ทดสอบอำจสวมใสส่ำยรัดแขนหรอืขำหำกจ ำเป็น ซึง่ควรเป็นสขีำวหรอืสเีนือ้ 

 

ชดุทีส่วมใสต่อ้งรัดกมุและมองไมเ่ห็นชดุชัน้ใน RAD 

ใหค้วำมส ำคญักบักำรใหค้วำมคุม้ครองเด็กและเยำวชนเป็นประเด็นหลกัในกำรจัดตัง้นโยบำย 

เป็นเรือ่งส ำคัญทีผู่เ้ขำ้ทดสอบ (และผูป้กครอง) ควรรูส้กึสบำยใจ และไมค่วรทีจ่ะรูส้กึล ำบำกใจกบัค ำขอใดๆ 

เกีย่วกบัเครือ่งแบบจำกคร ู

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีใ่ชร้องเทำ้ปลำยเทำ้อำจน ำรองเทำ้ส ำรองเขำ้มำในสตดูโิอสอบหำกตอ้งกำร 

http://www.radenterprises.co.uk/
http://www.radefreed.com/
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อปุกรณ์ประกอบ 
 
 

Dance to Your Own Tune  
 
ทรัพยำกร (เชน่ เสือ้ผำ้เครือ่งแตง่กำยและอปุกรณ์ประกอบ) สำมำรถใชไ้ดต้ำมตอ้งกำร   
 
 

Pre-Primary in Dance และ Primary in Dance 
 
สนับสนุนใหใ้ชอ้ปุกรณ์ประกอบทีห่ลำกหลำย เชน่ ขนนก สำยรัดขอ้มอื พู ่
และเครือ่งเคำะจังหวะเพือ่ชว่ยในกำรเรยีนรู ้อยำ่งไรก็ตำม อำจใชอ้ปุกรณ์ประกอบหรอืไมใ่ชก้็ได ้
ครอูำจพบวำ่กำรใชอ้ปุกรณ์ประกอบในคลำสเรยีนเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน ์
แมว้ำ่จะไมไ่ดใ้ชก้บัทกุแบบฝึกหดัในระหวำ่งกำรสอบหรอืกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีนก็ตำม  

 
 
กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน Pre-Primary in Dance  

 

แบบฝึกหดั อปุกรณ์ประกอบ 

กำรอบอุน่ร่ำงกำย สำยรัดขอ้มอืทีม่รีบิบิน้ / สำยรุง้ หรอืแถบนิว้ทีม่รีบิบิน้ / สำยรุง้ 

นิว้มอืและมอื ขนนก กลบีดอกไมห้รอืพู่ทีเ่หมำะสม (ขนำดเล็ก) 

เดนิแบบเหยยีดขำตรงไปขำ้งหนำ้ เครือ่งเคำะจังหวะ และ/หรอื อปุกรณ์ประกอบทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่หมำะสม 

วิง่และทรงตัว ปีกทีท่ ำจำกวสัดทุีนุ่่มและเหมำะสมซึง่สำมำรถใชต้ดิรอบคอ / ไหล ่
และขอ้มอืหรอืนิว้ได ้

ยอ่ขำและโยกตวัขึน้-ลงและกระโดด เครือ่งเคำะจังหวะ สำยรัดขอ้มอืทีม่รีบิบิน้ / สำยรุง้ หรอืสำยรัดนิว้ทีม่รีบิบิน้ / 
สำยรุง้ และพู่ส ำหรับมอืถอื ทีเ่หมำะสม 

ปรบมอืและกระโดด ชอลก์หรอืมำรก์เกอรพ์ืน้ส ำหรับกนัลืน่ 

ล ำดับกำรเคลือ่นไหวตำมจนิตนำกำร อปุกรณ์ประกอบใดๆ ทีจ่ะชว่ยในกำรท ำควำมเขำ้ใจเรือ่งรำว 
อำจสวมใสเ่ครือ่งแตง่กำยชิน้เล็กๆ เชน่ หมวก มงกฎุ ผำ้พันคอ เสือ้คลมุ เข็มขดั 

(หลกีเลีย่งกำรสวมหนำ้กำกเนือ่งจำกควรเห็นใบหนำ้ของผูเ้ขำ้ทดสอบตลอดเวลำ) 

 
 

กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีนและกำรสอบ Primary in Dance 

แบบฝึกหดั อปุกรณ์ประกอบ 

เดนิแบบขำยก งอไปขำ้งหนำ้ พู่หรอืธงส ำหรับถอื 

ระบ ำแตง่ชดุ/ระบ ำ  
Dressing -up 

 

กระเป๋ำเสือ้ผำ้ กระเป๋ำเดนิทำงหรอืกลอ่งขนำดเล็กทีม่ฝีำบำนพับ 
(บรรจชุดุเครือ่งแตง่กำย) หนึง่ใบตอ่หนึง่ผูเ้ขำ้ทดสอบ 
เครือ่งแตง่กำยทีเ่หมำะสมซึง่สำมำรถสวมใสแ่ละถอดออกไดง้่ำย เชน่ หมวก มงกฎุ 

ผำ้พันคอ เสือ้คลมุ เข็มขดั 

(หลกีเลีย่งกำรสวมหนำ้กำกเนือ่งจำกควรเห็นใบหนำ้ของผูเ้ขำ้ทดสอบตลอดเวลำ) 
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Grades 1-8 

 
อปุกรณ์ประกอบทีแ่สดงดำ้นลำ่งทัง้หมดลว้นจ ำเป็น ยกเวน้ส ำหรับกำรถำ่ยน ้ำหนัก (Grade 1) 
ในทกุระดบัจะมกีำรระบ ำทำงเลอืกซึง่ไมจ่ ำเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์ประกอบ 
 

Grade แบบฝึกหดั / 
กำรระบ ำ 

อปุกรณ์ประกอบ 

Grade 1 

กำรถำ่ยน ้ำหนัก  

(มหีรอืไมม่ก็ีได)้ 

ธง ผำ้นุ่มๆ ทีต่ดิบนกำ้น ผำ้พันคอหรอืรบิบิน้ 

รบิบิน้ส ำหรับแบบฝึกหัดกำรถำ่ยน ้ำหนักควรมคีวำมยำวมำกกวำ่รบิบิน้ 

ส ำหรับกำรระบ ำ 
ควำมยำวทีแ่น่นอนจะไมไ่ดรั้บกำรระบเุพรำะจะขึน้อยู่กบัควำมสงูของผูเ้ขำ้ทดสอบ

และอปุกรณ์ทีม่รีบิบิน้ 

Dance B 
กำ้นสัน้ๆ ทีต่ดิดว้ยรบิบิน้สองแถบ หรอืรบิบิน้สองแถบทีถ่อือยู่ในมอื  
(รบิบิน้ยำวประมำณ 0.5 เมตร) 

Character dance C 

บวัรดน ้ำ สำมำรถน ำบัวรดน ้ำขนำดเล็กมำใชไ้ด ้แตต่อ้งมทีีจั่บสองอนั 

อนัหนึง่ใชจั้บเพือ่รดน ้ำ (ใชม้อืเดยีวจับ) และทีจั่บตรงดำ้นบน 
(ถอืไวด้ว้ยมอืทัง้สองขำ้ง) 

Grade 2 

Character dance C 
(หญงิ) 

พวงมำลยัดอกไมย้ำวประมำณ 1 เมตร 

Character dance C 
(ชำย) 

ผำ้พันคอยำวประมำณ 1.25 เมตรและกวำ้ง 0.25 เมตร 
(ขนำดทีแ่น่นอนขึน้อยู่กบัขนำดร่ำงกำยของผูเ้ขำ้ทดสอบ) 
ควรมลีกัษณะในสไตลข์องชำวฮงักำร ี(ชนพืน้บำ้น) อปุกรณ์ใดๆ 

อำจมกีำรจัดแตง่เป็นเปียได ้

Grade 3 

Character dance D 
(หญงิ) 

สำยรัดศรีษะประดบัดอกไมต้ดิรบิบิน้ 

ไมค่วรตดิเป็นกลุม่อยู่ตรงหแูตค่วรหอ้ยลงมำดำ้นหลงั: รบิบิน้ประมำณ 6 
แถบกวำ้ง 0.3 ซม. ยำวต ำ่กวำ่เขำ่ (ควำมยำวขึน้อยู่กบัควำมสงูของผูเ้ขำ้ทดสอบ) 

กรอบควรเป็นวงกลมทีหุ่ม้ดว้ยรบิบิน้ขนำดพอดกีับศรีษะ 
มดีอกไมต้ดิอยู่ดำ้นบนในระดบัเหนอืหทูัง้สองขำ้ง 

และมรีบิบิน้ตดิในสว่นของครึง่วงกลมในแนวทีซ่อ้นกนัเล็กนอ้ย 

Character dance D 
(ชำย) 

กลองพืน้บำ้นขนำดเล็ก (ถอืได)้ (สำมำรถท ำดว้ยมอืได ้เชน่ 
ท ำจำกกระป๋องหรอืวัสดทุีค่ลำ้ยกนั) 

Grade 4 

กำรถำ่ยน ้ำหนัก รบิบิน้ยำว (สใีดก็ได)้ (มหีรอืไมม่ก็ีได)้ 

Dance B ชำย สำยโยงกำงเกง (สใีดก็ได)้ 

Dance C ไมเ้ทำ้ (สใีดก็ได)้ 

Character Dance F กลองเล็ก (สใีดก็ได)้ 

Grade 5 

กำรถำ่ยน ้ำหนัก รบิบิน้ยำว (สใีดก็ได)้ (มหีรอืไมม่ก็ีได)้ 

Dance C หมวกโบวเ์ลอร ์(สใีดก็ได)้ 

Dance F ชำย เสือ้กั๊ก (สใีดก็ได)้ 

Grade 6 
กำรเคลือ่นไหวอย่ำงอสิ

ระ 
ผำ้พันคอไหมยำว (หญงิ)  

Grade 7 
กำรเคลือ่นไหวอย่ำงอสิ

ระ 
ผำ้พันคอผำ้ไหมยำว (หญงิ) / วสัดผุำ้ฝ้ำยทีใ่ชท้ ำเป็นเสือ้คลมุ (ชำย) 

Grade 8 
กำรเคลือ่นไหวอย่ำงอสิ

ระ 
ผำ้พันคอผำ้ไหมยำว (หญงิ) / วสัดผุำ้ฝ้ำยทีใ่ชท้ ำเป็นเสือ้คลมุ (ชำย)  

Danse Russe ผำ้เชด็หนำ้ขนำดเล็ก 
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Discovering Repertoire 
 
อปุกรณ์ประกอบทีแ่สดงดำ้นลำ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรแสดงแบบฝึกหดัและระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation: 
 

ระดบั แบบฝึกหดั / กำรระบ ำ อปุกรณ์ประกอบ 

ระดับ 2 ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 (หญงิ): Coppélia (ภำษำสเปน) พัด 

  

 
กำรประเมนิรปูแบบ Solo performance 
 
ส ำหรับระบ ำเลอืกอำจมหีรอืไมม่อีปุกรณ์ประกอบก็ได ้อปุกรณ์ประกอบใดๆ ตอ้งถอืดว้ยมอื   
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ในวนัสอบ 
 

 

AECs – กอ่นสอบ 

 

ควรจัดเตรยีมควำมพรอ้มของสตดูโิอสอบใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นทีผู่ค้มุสอบจะมำถงึ 

และควรมคีวำมโปรง่โลง่และเป็นระเบยีบ   

 

ผูม้หีนำ้ทีรั่บผดิชอบตอ้งพรอ้มท ำหนำ้ทีเ่ป็นผูด้แูลกำรสอบ 

และควรอยูภ่ำยนอกสตดูโิอตลอดเวลำเพือ่ชว่ยเหลอืผูเ้ขำ้ทดสอบและผูต้ดิตำม 

(ซึง่อำจเป็นผูส้มคัรหรอืครทูำ่นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรสมคัร)  

 

ผูด้แูลกำรสอบเป็นผูรั้บผดิชอบกำรด ำเนนิงำนในวันสอบ 

และควรพรอ้มทีจ่ะจัดกำรหรอืตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิ เชน่ ขัน้ตอนกำรอพยพหนไีฟและกำรปฐมพยำบำล  

 

ควรมป้ีำย หำ้มเขำ้ / โปรดเงยีบ / อยูร่ะหวำ่งกำรสอบ วำงไวต้รงทำงเขำ้สตดูโิอและบรเิวณทีเ่หมำะสมอืน่ๆ  

 

โต๊ะของผูค้มุสอบควรตัง้อยูใ่นต ำแหน่งตำมทีร่ะบไุวด้ำ้นบนภำยใตส้ตดูโิอสอบ ควรวำงกระดิง่ เหยอืกน ้ำ 

และแกว้น ้ำไวบ้นโต๊ะ ควรจดัเตรยีมกระดำนทีแ่น่นหนำหนึง่แผน่เพือ่วำงแผน่คะแนนตำมควำมเหมำะสม  

 

แบบฟอรม์ตวัเลอืกศกึษำทำงเลอืกมอียูใ่นเว็บไซตข์อง RAD 

ใหก้รอกแบบฟอรม์เหลำ่นีแ้ละมอบใหผู้ค้มุสอบสอบ หำกจ ำเป็น 

 

ในกรณีทีจ่ ำเป็น (เฉพำะ Grades 6-8) 

ควรแจง้แกผู่ค้มุสอบหำกผูเ้ขำ้ทดสอบก ำลังแสดงกำรเคลือ่นไหวอยำ่งอสิระดว้ยเทำ้เปลำ่ 

 

ผูค้มุสอบจะมำถงึประมำณ 15 นำทกีอ่นเริม่กำรสอบแรก 

ผูด้แูลกำรสอบควรแนะน ำตวักบัผูค้มุสอบรวมถงึแนะน ำนักเปียโน / ผูป้ระกอบดนตร ี

จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้มุสอบทรำบเกีย่วกบัขัน้ตอนกำรอพยพหนีไฟ อปุกรณ์ปฐมพยำบำลและขัน้ตอนตำ่งๆ 

จำกนัน้ควรน ำไปทีส่ตดูโิอและใหเ้วลำเพือ่เตรยีมควำมพรอ้มส ำหรับกำรสอบ  

 

ผูค้มุสอบจะแจง้ใหท้รำบวำ่เมือ่ใดทีนั่กเปียโน / ผูป้ระกอบดนตรสีำมำรถเขำ้สตดูโิอได ้นักเปียโน / 

ผูป้ระกอบดนตรสีำมำรถอยูใ่นสตดูโิอไดเ้ฉพำะชว่งทีม่สีว่นรว่มกบัผูเ้ขำ้ทดสอบ 

หรอืด ำเนนิกำรอปุกรณ์กำรเลน่เพลงทีอ่ดัไวเ้ทำ่นัน้ และไมค่วรพดูคยุกบัทัง้ผูค้มุสอบหรอืผูเ้ขำ้ทดสอบ 

ยกเวน้ผูค้มุสอบจะขอใหช้ว่ยเหลอืในดำ้นกำรแปลหรอืเรือ่งอืน่ๆ นักเปียโน / 

ผูป้ระกอบดนตรคีวรออกจำกสตดูโิอในชว่งพักเพือ่ใหผู้ค้มุสอบสำมำรถกรอกเอกสำรไดโ้ดยไมถ่กูรบกวน 

 

 

RAVs – กอ่นสอบ 

 

โดยปกตสิถำนทีจั่ดกำรสอบจะเปิดใหเ้ขำ้กอ่นกำรสอบหนึง่ชัว่โมงและปิดหลังจำกจบกำรสอบแลว้ครึง่ชัว่โมง 

 

ผูด้แูลกำรสอบจะอยูใ่นสถำนทีจ่ัดกำรสอบเพือ่ทักทำยและลงทะเบยีนผูเ้ขำ้ทดสอบ  
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โดยปกตจิะมกีำรจัดบรเิวณใหผู้เ้ขำ้ทดสอบอบอุน่รำ่งกำยกอ่นท ำกำรสอบ 

ผูต้ดิตำมรวมถงึครแูละบดิำมำรดำของผูเ้ขำ้ทดสอบทีเ่ขำ้มำในสถำนทีจ่ดักำรสอบจะไมไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้ไป

ในบรเิวณอบอุน่รำ่งกำย 

 

สำมำรถจัดเตรยีมยำงสนส ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบไดต้ำมควำมเหมำะสม (หมำยเหต ุ

ไมค่วรใชย้ำงสนกบัพืน้เตน้ร ำระดับผูเ้ชีย่วชำญ) 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรลงทะเบยีนเขำ้สอบโดยผูด้แูลกำรสอบ และจะตอ้งเซน็ชือ่เพือ่ยนืยนัตวัตน 

(ไมจ่ ำเป็นตอ้งใชเ้อกสำรระบตุัวตน) ในกรณีทีผู่เ้ขำ้ทดสอบอำยนุอ้ยเกนิกวำ่จะลงลำยมอืชือ่ 

บดิำมำรดำ/ผูป้กครองอำจลงชือ่แทนได ้ 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรจัดสรรหมำยเลขเมือ่ลงทะเบยีนทีส่ถำนทีจ่ัดกำรสอบ 

ตอ้งตดิหมำยเลขนีต้ลอดกำรสอบเพือ่เป็นเครือ่งแสดงตวัตน 

หำกผูเ้ขำ้ทดสอบมำไมท่ันหรอืท ำกำรยกเลกิภำยหลังตำรำงเวลำไดอ้อกมำแลว้ 

หมำยเลขทีจั่ดสรรไวแ้ตเ่ดมิจะยงัคงอยูส่ ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบสว่นทีเ่หลอื 

 

 

กำรเขำ้สตดูโิอสอบ 

 

โดยปกตจิะมเีพยีงผูเ้ขำ้ทดสอบ ผูค้มุสอบ และนักเปียโน / 

ผูป้ระกอบดนตรเีพยีงหนึง่คนเทำ่นัน้ทีส่ำมำรถเขำ้รว่มกำรสอบได ้RAD 

อำจใชด้ลุยพนิจิในกำรอนุญำตใหม้ผีูค้มุสอบเพิม่เตมิ (เชน่ ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม 

หรอืผูค้มุสอบกำรจดัมำตรฐำน) และ/หรอื (ส ำหรับกำรสอบใน RAV) นักเปียโนเพิม่เตมิ 

(เชน่เพือ่วัตถปุระสงคใ์นกำรฝึกอบรม / กำรตรวจสอบ) เขำ้ไปในสตดูโิอได ้  

 

ในบำงครัง้อำจจ ำเป็นใหผู้ใ้หญซ่ึง่รับผดิชอบเพิม่เตมิเขำ้ไปในสถำนทีเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดดำ้นควำ

มปลอดภยั (โปรดดทูี ่กำรคุม้ครอง) 

 

นอกจำกนี ้หน่วยงำนก ำกบัดแูลดำ้นกำรสอบมสีทิธิท์ีจ่ะสง่ตัวแทนเพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรตรวจตดิตำม / 

ตรวจสอบได ้ในกรณีดังกลำ่วจะแจง้ใหค้รทูรำบลว่งหนำ้ 

 

ในระหวำ่งกำรสอบ บคุคลทีไ่มไ่ดรั้บอนุญำตควรเขำ้ไปในสตดูโิอในกรณีฉุกเฉนิเทำ่นัน้ 

 

 

กำรอบอุน่รำ่งกำย 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบควรมำใหท้ันเวลำอบอุน่รำ่งกำย และพรอ้มทีจ่ะเริม่ตน้อยำ่งนอ้ย 10 

นำทกีอ่นเวลำเริม่ตน้ทีก่ ำหนด 

 

 

กำรเจ็บป่วยและกำรบำดเจ็บกอ่นหรอืระหวำ่งกำรสอบ 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีรู่ส้กึไมส่บำยกอ่นหรอืระหวำ่งกำรสอบใดๆ หรอืไดรั้บบำดเจ็บจนไมส่ำมำรถท ำกำรสอบตอ่ได ้

ควรถอนตวัและออกจำกสตดูโิอ 

 

กำรถอนตวัชัว่ครำวจำกหอ้งสอบควรมรีะยะเวลำสัน้ทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้หำกอยูร่ะหวำ่งกำรสอบ 

กำรสอบจะหยดุและผูเ้ขำ้ทดสอบทีเ่หลอืควรอบอุน่รำ่งกำยไว ้ 
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หำกผูเ้ขำ้ทดสอบออกไปและไมส่ำมำรถกลับมำไดภ้ำยในสำมนำท ี

ผูด้แูลกำรสอบควรแจง้ใหผู้ค้มุสอบทรำบเพือ่ใหก้ำรสอบสำมำรถเริม่ตน้หรอืด ำเนนิกำรตอ่ไดโ้ดยเร็วทีส่ดุ 
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หำกผูเ้ขำ้ทดสอบไมส่ำมำรถสอบจนจบไดเ้นือ่งจำกกำรเจ็บป่วย / กำรบำดเจ็บ หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ใด 

พวกเขำอำจเลอืกทีจ่ะ (ก) ยอมรับผลกำรสอบในสว่นทีส่อบเสร็จหรอื (ข) 

ถอนตวัออกจำกกำรสอบและยืน่ค ำรอ้งขอเงนิชดเชยตำมรำยละเอยีดในสว่นคำ่ธรรมเนยีม 

หำกมคีวำมประสงคด์ังกลำ่ว 

 

ในกรณีดำ้นบนในขอ้ (ก) ผูค้มุสอบจะประเมนิผูเ้ขำ้ทดสอบตำมผลงำน ทีเ่ห็น 

และในสว่นของกำรสอบซึง่ยงัไมเ่สร็จ ก็จะถอืวำ่ผูเ้ขำ้ทดสอบไมไ่ดท้ ำกำรแสดงใดๆ 

ซึง่อำจสง่ผลใหไ้ดรั้บกำรประเมนิเป็น 0 ส ำหรับสว่นประกอบบำงอยำ่ง อยำ่งไรกต็ำม 

ผูเ้ขำ้ทดสอบอำจยงัคงผำ่นกำรสอบไดห้ำมคีะแนนถงึคะแนนขัน้ต ่ำทีก่ ำหนด  

 

ส ำหรับกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน หำกผูเ้ขำ้ทดสอบไมไ่ดท้ ำกำรแสดงสว่นหนึง่ (เชน่ หำกพวกเขำไดรั้บ 

'ไมเ่คย' ส ำหรับขอ้บง่ชีใ้ดๆ) พวกเขำจะไมไ่ดรั้บกำรประเมนิ  

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีย่อมรับผลดังกลำ่วจะไมม่สีทิธิย์ ืน่ขอใบลดหนีห้รอืกำรคนืเงนิ 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีป่่วยกอ่นหรอืระหวำ่งกำรสอบ ไมว่ำ่จะท ำกำรสอบเสร็จสิน้หรอืไมก่็ตำม 

จะมสีทิธิย์ ืน่ขอกำรพจิำรณำเป็นพเิศษได ้(โปรดดดูำ้นลำ่ง) อยำ่งไรก็ตำม 

ในกรณีนีพ้วกเขำจะถกูตัดสทิธิใ์นกำรยืน่ขอใบลดหนีห้รอืกำรคนืเงนิตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสว่น คำ่ธรรมเนยีม  

 

RAD จะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรบำดเจ็บใดๆ ของผูเ้ขำ้ทดสอบในระหวำ่งกำรสอบ 

ยกเวน้กำรบำดเจ็บทีส่ำมำรถแสดงใหเ้ห็นวำ่ RAV 

ไดล้ะเลยในกำรจัดหำสิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีเ่หมำะสมส ำหรับกำรสอบ 

ซึง่ถอืควำมประมำทเลนิเลอ่ทีท่ ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บดังกลำ่ว นอกเหนอืจำกกรณีนี ้กำรบำดเจ็บใดๆ 

ของผูเ้ขำ้ทดสอบในระหวำ่งกำรสอบถอืเป็นควำมรับผดิชอบของผูส้มคัรทัง้ส ิน้ 

 

 

กำรถอนตวัและกำรไมเ่ขำ้รว่ม 

 

จะตอ้งสง่หนังสอืแจง้กำรถอนตัวของผูเ้ขำ้ทดสอบทีไ่มส่ำมำรถเขำ้รว่มกำรสอบไดโ้ดยทันททีีท่รำบวำ่ไมส่ำมำ

รถเขำ้รว่มกำรสอบไดพ้รอ้มทัง้อธบิำยเหตผุล และตอ้งสง่ไปยงัส ำนักงำนของ RAD 

โดยไมช่ำ้กวำ่วันสอบซึง่มกีำรสง่ใบสมคัรไปแลว้ 

 

หำกผูเ้ขำ้ทดสอบไมส่ำมำรถเขำ้รว่มกำรสอบไดเ้นือ่งจำกสถำนกำรณ์ทีอ่ยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ เชน่ 

กำรเจ็บป่วย เหตผุลทีน่่ำเห็นใจ เชน่ กำรเสยีชวีติของบคุคลในครอบครัว สภำพอำกำศทีร่ำ้ยแรง 

ผูเ้ขำ้ทดสอบสำมำรถเรยีกรอ้งคำ่ชดเชยไดโ้ดยขึน้อยูก่บักำรแสดงหลกัฐำนตำมรำยละเอยีดในสว่นคำ่ธรรมเนยี

ม 

 

RAD 

จะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยส ำหรับกำรถอนตวัของผูเ้ขำ้ทดสอบทีเ่ขำ้สอบแลว้แตไ่มต่รงตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด

ไวใ้นกำรสมคัร รวมถงึผูเ้ขำ้ทดสอบทีม่อีำยคุรบตำมเกณฑข์ัน้ต ่ำและมคีณุสมบตักิำรสอบเบือ้งตน้ทีจ่ ำเป็น 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบซึง่อยูใ่นกำรกกักนักำรตดิเชือ้ตอ้งถกูเพกิถอน  
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กำรพจิำรณำเป็นพเิศษ 

 
กำรพจิำรณำเป็นพเิศษคอืกำรปรับคะแนนภำยหลังกำรสอบของผูเ้ขำ้ทดสอบทีไ่ดเ้ตรยีมตัวและท ำกำรสอบ 

แตอ่ำจเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์เลวรำ้ยทีเ่กดิขึน้กอ่นหนำ้1 หรอืในเวลำทีท่ ำกำรสอบ  

 

ในสถำนกำรณ์ดังกลำ่วอำจรวมถงึกำรเจ็บป่วยหรอืกำรบำดเจ็บ หรอืเหตกุำรณ์อืน่ๆ 

ทีอ่ยูน่อกเหนอืกำรควบคมุของผูเ้ขำ้ทดสอบ ซึง่มหีรอืมแีนวโนม้วำ่จะม ี

เหตกุำรณ์ทีม่ผีลกระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรประเมนิหรอืแสดงระดบัควำมสำมำรถของพวกเขำ 

นโยบำยฉบบัเต็มสำมำรถดไูดท้ำง ออนไลน ์ 

 

 

ผูช้ม  

 
ผูช้มไดรั้บอนุญำตส ำหรับ: 

 

 คลำสสำธติใน AECs 
 Presentation classes Grades 6 และ 7 ใน AECs 

 กำรสอบ Solo Seal  
 

ระเบยีบขอ้บงัคับส ำหรับคลำสสำธติและ presentation class: 

 

 แขกควรมำถงึตรงเวลำ 
 ผูช้มควรน่ังในสว่นทีค่รแูละผูส้มคัรรูส้กึสะดวกสบำยทีส่ดุ 

 จ ำนวนผูช้มควรสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดดำ้นโลจสิตกิและสขุภำพและควำมปลอดภยัส ำหรับสตดูโิอ  
 ไมอ่นุญำตใหแ้ขกทีอ่ำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปีเขำ้ชม 

 แขกตอ้งเขำ้และออกจำกสตดูโิอโดยทันทเีพือ่ไมใ่หข้ดัจังหวะตำรำงกำรสอบ และไมส่ำมำรถเขำ้ / 
ออกจำกสตดูโิอไดเ้มือ่เริม่คลำสหรอืจนจบคลำส 

 ไมอ่นุญำตใหถ้ำ่ยภำพหรอืวดิโีอ 

 ตอ้งปิดโทรศัพทม์อืถอืและนำฬกิำปลกุ 

 ไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรหรอืเครือ่งดืม่เขำ้ไปในสตดูโิอ 

 แขกจะตอ้งเงยีบในระหวำ่งคลำสและไมค่วรพยำยำมพดูคยุกบัผูเ้ขำ้ทดสอบ / 
ท ำใหผู้เ้ขำ้ทดสอบเสยีสมำธ ิ

 ผูค้มุสอบจะไมพ่ดูคยุกบัแขกเกีย่วกบัคลำส 

 ครอูำจไมต่อ้งเสยีคำ่ธรรมเนยีมใดๆ ในกำรดคูลำส 

 

 

ในกำรสอบ 
 

ผูเ้ขำ้ทดสอบสำมำรถน ำขวดน ้ำพลำสตกิเขำ้มำในสตดูโิอสอบได ้โดยปกตกิำรดืม่น ้ำ 

ควรดืม่ในชว่งกำรพักอยำ่งเป็นทำงกำรเทำ่นัน้  

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีเ่ป็นโรคเบำหวำนสำมำรถน ำอนิซลูนิหรอือำหำรวำ่งเขำ้ไปในสตดูโิอสอบได ้ 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีจ่ ำเป็นตอ้งใชป๊ั้มและสเปรยส์ ำหรับโรคหอบหดืสำมำรถน ำอปุกรณ์ดังกลำ่วเขำ้ไปในสตดูโิอสอ

บได ้

 

                                        
1 ในบรบิทนี ้"กอ่นหนำ้" จะเป็นกำรยอ้นกลบัไปถงึวนัปิดรับสมคัรแตไ่มใ่ชก่อ่นหนำ้นัน้ 
 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/teachers-entry-guide/special-consideration
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ผูเ้ขำ้ทดสอบทีส่อบในระดับอำชวีศกึษำสำมำรถน ำผำ้เชด็มอืเขำ้ไปในสตดูโิอสอบได ้
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบทีใ่ชร้องเทำ้ปลำยเทำ้อำจน ำรองเทำ้ส ำรองเขำ้ไปในสตดูโิอได ้
 
สิง่ของทัง้หมดทีน่ ำเขำ้ไปในสตดูโิอสอบควรวำงไวใ้นต ำแหน่งทีจ่ะไมข่ดัขวำงกำรระบ ำของผูเ้ขำ้ทดสอบ  

 
 

หมำยเลขผูเ้ขำ้ทดสอบ 
 
ตอ้งตดิหมำยเลขไวร้ะหวำ่งกำรสอบเพือ่เป็นเครือ่งแสดงตัวตน 
หมำยเลขควรมขีนำดใหญพ่อทีจ่ะใหผู้ค้มุสอบมองเห็นได ้
และตดิแน่นทัง้ดำ้นหนำ้และดำ้นหลังของผูเ้ขำ้ทดสอบแตล่ะคน 
 
ใน AEC หมำยเลขควรตรงกบัแบบฟอรม์กำรสมคัร 
 
ใน RAV หมำยเลขจะไดรั้บกำรจัดสรรลว่งหนำ้และมอบใหเ้มือ่เดนิทำงมำถงึ 
 
หำกผูเ้ขำ้ทดสอบคนใดมำไมท่ันหรอืท ำกำรยกเลกิหลังจำกทีต่ำรำงเวลำไดอ้อกมำแลว้ 
หมำยเลขเดมิจะยงัคงอยู ่
 
นอกจำกนี ้ส ำหรับกำรสอบวดัระดับ ผูเ้ขำ้ทดสอบอำจตดิเครือ่งหมำยหรอืรบิบิน้สตีำมล ำดับตอ่ไปนี:้ 
สชีมพ/ูสแีดง สนี ้ำเงนิ สขีำว สเีหลอืง ตอ้งตดิหมำยเลขตลอดเวลำ 
 

 
กำรเขำ้สตดูโิอสอบ 
 
กอ่นกำรสอบเริม่ตน้สองสำมนำท ีผูด้แูลกำรสอบควรจัดล ำดับผูเ้ขำ้ทดสอบใหถ้กูตอ้งทีด่ำ้นนอกประตสูตดูโิอ 
 
ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผูเ้ขำ้ทดสอบตดิหมำยเลข/เครือ่งหมำยทีถ่กูตอ้ง เป็นตน้ 
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบควรมกีระโปรงคำแรคเตอร ์รองเทำ้คำแรคเตอร ์รองเทำ้ปลำยเทำ้ กระโปรง tutus และ/หรอื 
อปุกรณ์ประกอบทีเ่กีย่วขอ้งของตนเอง หำกสิง่เหลำ่นีไ้มไ่ดถ้กูจัดเตรยีมไวใ้นสตดูโิอ 
 
ผูค้มุสอบจะกดกริง่เมือ่เขำ/เธอพรอ้มเริม่ท ำกำรสอบ 
 
จำกนัน้ผูด้แูลกำรสอบจะน ำผูเ้ขำ้ทดสอบเขำ้สูส่ตดูโิอสอบ 
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบเขำ้สูส่ตดูโิอและตัง้แถวตอ่หนำ้ผูค้มุสอบ (โปรดดลู ำดับดำ้นลำ่ง) 
แสดงควำมเคำรพแบบงำ่ยและทักทำยผูค้มุสอบเป็นภำษำองักฤษหรอืภำษำของผูเ้ขำ้ทดสอบเอง 
ส ำหรับกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน ครจูะน ำนักเรยีนเขำ้สูส่ตดูโิอสอบตำมล ำดบัหมำยเลข 
 
ล ำดับของผูเ้ขำ้ทดสอบในกำรสอบเป็นดังนี:้ 
 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1  ผูเ้ขำ้ทดสอบ 2 ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3  ผูเ้ขำ้ทดสอบ 4 

ผูค้มุสอบ 
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ผูค้มุสอบจะตรวจสอบชือ่และหมำยเลขของผูเ้ขำ้ทดสอบแตล่ะคน ส ำหรับกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน 

ครจูะแนะน ำตัวผูเ้ขำ้ทดสอบแกผู่ค้มุสอบเป็นรำยบคุคล  

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบไมค่วรเขำ้ไปในสตดูโิอเมือ่กำรสอบเริม่ตน้แลว้  

 

 

คลำสสำธติ 

 

คลำสสำธติจะอนุญำตใหนั้กเรยีนท ำกำรแสดงไดห้นึง่อยำ่งจำกเนือ้หำทีเ่รยีนตลอดทัง้ปีตอ่ผูค้มุสอบ และที ่

AEC อำจเชญิบดิำมำรดำ / ผูป้กครองเขำ้ชมกำรสอบหรอืไมก่็ได ้

 

ครเูป็นผูด้ ำเนนิกำรคลำสเรยีน (และผูช้ว่ย หำกจ ำเป็น) ซึง่ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นครทูีร่ะบไุวใ้นแบบฟอรม์กำรสมคัร  

 

ผูส้มคัรตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่อตัรำสว่นของคร ู/ นักเรยีน สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรคุม้ครองของ RAD 

และกฎหมำยในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

โปรดดกูฎระเบยีบส ำหรับผูช้มทีด่ำ้นบน (เฉพำะ AECs) ไมอ่นุญำตใหผู้ช้มเขำ้ไปใน RAV 

 

ผูค้มุสอบจะกดกริง่เมือ่เขำ/เธอพรอ้มทีจ่ะเริม่ตน้ท ำกำรสอบ และคร ู(และผูช้ว่ย) ควรน ำผูเ้ขำ้รว่มมำยงัสตดูโิอ 

 

ครคูวรแนะน ำตัวนักเรยีนแบบสัน้ๆ แกผู่ค้มุสอบและด ำเนนิกำรคลำสเรยีนตำมปกต ิ

เพือ่สรำ้งสภำพแวดลอ้มใหเ้หมอืนกบัคลำสเรยีนตำมปกตเิทำ่ทีเ่ป็นไปได ้

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทกุคนทีเ่ขำ้รว่มจะไดรั้บใบประกำศนยีบตัรแหง่ควำมส ำเร็จจำกคร ู

ใบประกำศนยีบตัรเหลำ่นีจ้ะไดรั้บกำรสง่จำกส ำนักงำน RAD ในประเทศของพวกเขำกอ่นวันสอบ  

 

ผูค้มุสอบสำมำรถมอบใบประกำศนยีบตัรดังกลำ่วใหก้บันักเรยีนไดใ้นตอนทำ้ยของคลำสเรยีนหรอือำจมอบในโ

อกำสอืน่ได ้หำกผูค้มุสอบเป็นผูม้อบใบประกำศนยีบตัรแกผู่เ้ขำ้รว่ม 

ครคูวรจดัเตรยีมใบประกำศนยีบตัรทีเ่สร็จสมบรูณ์และพรอ้มใหแ้กผู่ค้มุสอบกอ่นเริม่คลำส   

 

ทำ่นสำมำรถดำวนโ์หลดรำยงำนควำมกำ้วหนำ้เพิม่เตมิจำก เว็บไซตข์อง RAD  

 

โดยปกตเิด็กทีเ่ขำ้เรยีนในคลำสสำธติและเด็กทีเ่ขำ้รว่มคลำสเรยีนเป็นประจ ำอำจมสีทิธิไ์ดรั้บใบประกำศนยีบตั

รแมว้ำ่จะไมส่ำมำรถเขำ้รว่มในวันทีม่คีลำสสำธติได ้แตอ่ำจไมส่ำมำรถท ำไดใ้นบำงประเทศ 

โปรดตดิตอ่ส ำนักงำนในประเทศของคณุเพือ่ดรูำยละเอยีด 

 

 

กำรสอบ 

 

กำรสอบจะด ำเนนิกำรโดยผูค้มุสอบ  

 

ทีร่ำวเกำะ ผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งยนืเรยีงตำมล ำดับโดยใหห้มำยเลขนอ้ยทีส่ดุอยูด่ำ้นหนำ้ 

 

ส ำหรับกำรท ำแบบฝึกหดัรำวเกำะแบบเคลือ่นทีใ่นกำรสอบระดับอำชวีศกึษำ 

ผูเ้ขำ้ทดสอบอำจท ำกำรแสดงทลีะสองคนแทนทีจ่ะแสดงพรอ้มกนัทัง้หมด 

 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/forms
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กอ่นทีจ่ะท ำกำรแสดงกำรเตน้บนปลำยเทำ้ใดๆ ผูเ้ขำ้ทดสอบจะมเีวลำในกำรเปลีย่นเครือ่งแตง่กำย 

 

เมือ่จบกำรสอบ ผูค้มุสอบจะสัง่ใหผู้เ้ขำ้ทดสอบออกจำกสตดูโิอ 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรสอบตำมเนือ้หำกำรสอบทีก่ ำหนดไว ้

ซึง่ควรจัดเตรยีมไวท้ัง้หมดยกเวน้กรณีทีม่กีำรระบตุัวเลอืก (โปรดด ูสว่นที ่2)  

 

ปกตผิูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรแบง่เป็นกลุม่ละสีค่น และควรเตรยีมพรอ้มส ำหรับกำรระบ ำ solo และ 

combinations ตำมทีร่ะบไุว ้ 

 

ส ำหรับกำรสอบวดัระดับ ครอูำจเป็นผูจั้ดกลุม่ผูเ้ขำ้ทดสอบ 

ผูค้มุสอบจะไมเ่ปลีย่นแปลงกำรจัดกลุม่ทีค่รเูป็นผูจ้ัดไวล้ว่งหนำ้ 

หำกครรููส้กึวำ่นักเรยีนอำจจ ำกลุม่ทีก่ ำหนดไวล้ว่งหนำ้ไมไ่ด ้สำมำรถท ำกำรสรปุสัน้ๆ ใหแ้กผู่ค้มุสอบได ้

หำกครไูมไ่ดจ้ัดกลุม่ทีก่ ำหนดไวล้ว่งหนำ้ ผูค้มุสอบจะเป็นผูจ้ัดกลุม่ 

 

ส ำหรับกลุม่ของผูเ้ขำ้ทดสอบในกำรสอบแบบแบง่เกรดทีม่กีลุม่ละ 3 คน 

ในกำรแสดงเป็นคูใ่หผู้เ้ขำ้ทดสอบสองคนระบ ำคูก่นัและอกีหนึง่คนระบ ำ solo 

ผูเ้ขำ้ทดสอบคนหนึง่สำมำรถระบ ำไดส้องครัง้เพือ่สรำ้งกำรระบ ำเป็นสองคู ่

แตผู่เ้ขำ้ทดสอบทีไ่ดรั้บเลอืกใหร้ะบ ำสองครัง้นีค้วรแตกตำ่งกนัไปในระหวำ่งกำรสอบ  

 

ในบำงกรณีล ำดับของแบบฝึกหดัจะขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบของผูเ้ขำ้ทดสอบชำยและหญงิในกลุม่  

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบอำจกลำ่ว 'ขอบคณุ' แกผู่ค้มุสอบภำยหลังกำรแสดงควำมเคำรพ (révérence) 

 

 

หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรบั Grade 8 

 

ในกำรแสดงทีร่ำวเกำะของ grade 8 อำจสวมกระโปรงสัน้ได ้

ในตอนทำ้ยของรำวเกำะผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิจะตอ้งออกจำกสตดูโิอและเปลีย่นไปสวมกระโปรงยำวครึง่น่อง 

จำกนัน้ผูเ้ขำ้ทดสอบทัง้หมดจะกลบัมำแสดง Polonaise ชว่งตน้ดว้ยกนั แลว้จงึออกจำกสตดูโิอ  

 

จำกนัน้ผูเ้ขำ้ทดสอบหมำยเลข 1 ตอ้งกลับเขำ้ไปในสตดูโิอและแสดงระบ ำ solo แบบคลำสสกิ 

โดยหลังจำกทีเ่ขำ/เธอออกจำกสตดูโิอแลว้ผูเ้ขำ้ทดสอบหมำยเลข 2, 3 และ 4 

จะตอ้งท ำกำรแสดงตำมล ำดบัทลีะคน  

 

ซึง่จะด ำเนนิตอ่ไปในแตล่ะระบ ำ solo แบบคลำสสกิ ระบ ำแบบเคลือ่นไหวอสิระ และระบ ำ solo คำแรคเตอร ์

ทีเ่ลอืกไว ้สดุทำ้ยผูเ้ขำ้ทดสอบทัง้หมดจะกลบัมำเพือ่ท ำกำรระบ ำ Polonaise ชว่งสดุทำ้ย 

และกำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) รว่มกนั หำกในกลุม่มผีูเ้ขำ้ทดสอบเพยีงหนึง่หรอืสองคน 

ระยะหำ่งระหวำ่งระบ ำ solo จะนำนขึน้อกีเล็กนอ้ย 

 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบเพยีงคนเดยีว ผูเ้ขำ้ทดสอบนัน้จะยงัคงอยูใ่นสตดูโิอหลังจำกระบ ำ Polonaise ชว่งตน้ 

กอ่นทีจ่ะแสดง Etude Lyrique และจะยงัคงอยูใ่นสตดูโิอหลังจำกระบ ำ solo คำแรคเตอรก์อ่นทีจ่ะแสดงระบ ำ 

Polonaise ชว่งสดุทำ้ย และกำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) 
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กำรสอบนีค้วรน ำเสนอในรปูแบบกำรแสดงบนเวท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบแสดงกำรเขำ้และออกเสมอืนกำรเขำ้และกำรออกจำกเวท ี

ผูค้มุสอบจะไมใ่หส้ญัญำณแกนั่กเปียโนหรอืผูเ้ขำ้ทดสอบในชว่งเริม่ตน้ของแตล่ะกำรแสดง  

 

เมือ่เขำ้มำแลว้ ผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งอยูใ่นทำ่เริม่ตน้ทีถ่กูตอ้ง และนักเปียโนก็จะไดรั้บสญัญำณจำกทำ่พวกเขำ 

ในตอนทำ้ยของแตล่ะกำรระบ ำ solo 

ผูเ้ขำ้ทดสอบไมจ่ ำเป็นตอ้งโคง้ค ำนับหรอืถอนสำยบวัใหแ้กผู่ค้มุสอบหรอืนักเปียโน เนือ่งจำกกำรระบ ำ 

Polonaise ชว่งสดุทำ้ยและกำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) 

เป็นกำรแสดงเพือ่วัตถปุระสงคด์ังกลำ่วอยูแ่ลว้ ผูเ้ขำ้ทดสอบอำจกลำ่ว 'ขอบคณุ' 

แกผู่ค้มุสอบภำยหลังกำรแสดงควำมเคำรพ (révérence) 

 

 

Presentation classes 
 

Grades 6-7 จะด ำเนนิกำรโดยครหูรอืผูช้ว่ย โดยมผีูค้มุสอบเป็นผูด้คูลำส  

 

คร/ูผูช้ว่ยเพยีงหนึง่คนเทำ่นัน้ทีส่ำมำรถด ำเนนิกำร presentation class และอยูใ่นหอ้งกบัผูเ้ขำ้ทดสอบได ้

หำกผูช้ว่ยด ำเนนิกำรคลำส เขำ/เธอควรชว่ยเตรยีมพรอ้มผูเ้ขำ้ทดสอบและท ำงำนรว่มกบัพวกเขำเป็นประจ ำ 

หำกครหูลักเป็นครทูีล่งทะเบยีนกบั RAD แลว้ ผูช้ว่ยไมจ่ ำเป็นตอ้งลงทะเบยีนก็ได ้

 

Presentation class ส ำหรับ Grades 8 จะด ำเนนิกำรโดยผูค้มุสอบ  

 

ส ำหรับครใูนระดับ Grades 6-7 จะด ำเนนิกำรในแบบเดยีวกบัหลกัสตูรกำรสอบทีส่อดคลอ้งกนั 

แมว้ำ่อำจละเวน้ในบำงแบบฝึกหดัเนือ่งจำกขอ้จ ำกดัดำ้นเวลำได ้ 

กำรเลอืกแบบฝึกหดัขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของคร ู

โดยกำรระบวุำ่กำรแสดงไดรั้บกำรคดัเลอืกจำกสำมสว่นของหลกัสตูรและไมไ่ดเ้ลอืกแบบฝึกหดัจำกระดับอืน่ 

อำจน ำเสนอกำรระบ ำได ้

 

ครคูวรจดัล ำดบัผูเ้ขำ้ทดสอบเป็นกลุม่ทีเ่หมำะสมกบัพืน้ทีใ่นสตดูโิอ 

เพือ่ใหผู้ค้มุสอบสำมำรถมองเห็นผูเ้ขำ้ทดสอบทกุคนไดอ้ยำ่งชดัเจนและเหมำะสมภำยในกรอบเวลำทีก่ ำหนด  

 

กำรระบ ำใน Grades 6-7 ควรแสดงครัง้ละสองคนและตอ่เนือ่งเป็นแนวทแยงแบบสอง-สอง 

(ในกรณีทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสำมคนสำมำรถจดัเป็นครัง้ละสองคนและหนึง่คนไดต้ำมควำมจ ำเป็น)  

 

ส ำหรับ Grade 8 เนือ้หำของ presentation class จะตรงกบัเนือ้หำในกำรสอบทกุประกำร   

 

ส ำหรับ presentation classes ใน Grades 6-7 ใน AECs อำจมกีำรเชญิผูช้มเขำ้รว่มไมอ่นุญำตใหม้ผีูช้มใน 

presentation classes ทีจ่ดัขึน้ใน RAV 

 

หำกเป็นควำมประสงคข์องคร ูผูค้มุสอบจะมอบใบประกำศนยีบตัรกำรเขำ้รว่มในตอนทำ้ย 

หรอือำจท ำกำรมอบในภำยหลังกไ็ด ้กอ่นทีจ่ะเริม่ presentation classes 

ครคูวรแจง้ใหผู้ค้มุสอบทรำบถงึควำมประสงคข์องตนเอง หำกผูค้มุสอบเป็นผูม้อบใบประกำศนยีบตัร 

ครคูวรระบถุงึวธิกีำรด ำเนนิกำรทีต่นเองมคีวำมประสงค ์ 

 

ครอูำจจัดท ำบนัทกึควำมส ำเร็จของผูเ้ขำ้ทดสอบแตล่ะคนใหเ้สร็จสมบรูณ์ลว่งหนำ้กอ่น presentation classes 

เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึควำมกำ้วหนำ้ของแตล่ะบคุคล 
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ในกรณีนี ้ครอูำจจะบอกและเตอืนผูเ้ขำ้ทดสอบเป็นครัง้ครำวได ้

แตไ่มค่วรท ำกำรสำธติหรอืกำรนับตลอดแบบฝึกหัดตำ่งๆ  

 

ครอูำจเดนิไปรอบๆ หอ้งตำมควำมจ ำเป็นได ้แตไ่มค่วรบดบงัมมุมองของผูค้มุสอบ โดยทั่วไป 

กำรยนือยูใ่กลเ้ปียโนหรอืทีม่มุหนึง่ของดำ้นลำ่งเวทเีป็นต ำแหน่งทีเ่หมำะสมทีส่ดุในกำรด ำเนนิกำรคลำสเรยีน  
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ผูค้มุสอบอำจขอดแูบบฝึกหดัเป็นครัง้ทีส่องและอำจพดูคยุกบัผูเ้ขำ้ทดสอบเป็นครัง้ครำว   

 

ครสูำมำรถน ำหลกัสตูร 

กฎและเอกสำรขอ้บงัคับหรอืรำยกำรแบบฝึกหัดเขำ้ไปในสตดูโิอในลักษณะบนัทกึชว่ยจ ำได ้

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไมไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้ไปในสตดูโิอเมือ่คลำสเรยีนเริม่ตน้แลว้ 

 

 

กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน 

 

กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีนตัง้แต ่Pre-Primary in Dance จนถงึ Grade 5 จะด ำเนนิกำรโดยครหูรอืผูช้ว่ย 

โดยผูค้มุสอบจะเป็นผูป้ระเมนิคลำสเรยีน ส ำหรับ Discovering Repertoire ผูค้มุสอบหรอืคร ู

สำมำรถเป็นผูด้ ำเนนิกำรคลำสเรยีนได ้(ครเูป็นผูเ้ลอืก) 

 

ผูช้มจะไมไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้ชมกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทกุคนจะตอ้งปฏบิตัติำมเนือ้หำหลกัสตูรตำมรำยละเอยีดในหนังสอื Exercises and Dances 

รปูแบบส ำหรับกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีนก ำหนดไวใ้นสว่นที ่2  

 

ครคูวรจดัล ำดบัผูเ้ขำ้ทดสอบเป็นกลุม่โดยใหเ้หมำะสมกบัพืน้ทีใ่นสตดูโิอ 

เพือ่ใหผู้ค้มุสอบสำมำรถมองเห็นผูเ้ขำ้ทดสอบทกุคนไดอ้ยำ่งชดัเจน  

 

ส ำหรับกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน Discovering Repertoire ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบ 5 - 8 คน 

อำจใชร้ำวเกำะเพิม่เตมิเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ผูเ้ขำ้ทดสอบทกุคนมพีืน้ทีท่ ำกำรแสดงอยำ่งเพยีงพอ 

 

หำกครกู ำลังด ำเนนิกำรคลำสเรยีน พวกเขำอำจเดนิไปรอบๆ หอ้งไดห้ำกรูส้กึวำ่จ ำเป็น 

หรอืปฏสิมัพันธก์บัผูเ้ขำ้ทดสอบตำมควำมเหมำะสม แตไ่มค่วรบดบงักำรมองเห็นของผูค้มุสอบ 

 

ครอูำจน ำรำยกำรแบบฝึกหัดเขำ้มำในสตดูโิอในลักษณะเป็นบนัทกึชว่ยจ ำได ้

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบอำจกลำ่ว 'ขอบคณุ' แกผู่ค้มุสอบภำยหลังกำรแสดงควำมเคำรพ (révérence) 

 

ในตอนทำ้ยของกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน ครคูวรพำผูเ้ขำ้ทดสอบออกจำกสตดูโิอ 

 

ส ำหรับขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณ์ประกอบ โปรดดใูนสว่น อปุกรณ์ประกอบ ดำ้นบน  
 

 

กำรประเมนิรปูแบบ Solo performance  

 

ผูค้มุสอบจะเป็นผูป้ระเมนิกำรแสดงเหลำ่นี ้ 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งท ำกำรระบ ำสำมครัง้ โดยแตล่ะครัง้เป็นกำรระบ ำ solo ซึง่สำมำรถจัดล ำดับอยำ่งไรก็ได ้

กำรแสดงสองในสำมตอ้งมำจำกหลกัสตูรส ำหรับระดับทีเ่กีย่วขอ้ง กำรระบ ำสว่นทีส่ำมอำจเป็นไดท้ ัง้: 

 

(ก) น ำมำจำกหลักสตูรส ำหรับระดับทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ชน่กนั หรอื 

(ข) ระบ ำเลอืกในประเภทหรอืสไตลก์ำรระบ ำใดๆ 
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เมือ่นักเรยีนกลำ่วทักทำยผูค้มุสอบแลว้ พวกเขำทกุคนตอ้งออกจำกสตดูโิอสอบ 

 

ผูค้มุสอบจะกดกริง่อกีครัง้ ซึง่ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 จะกลบัเขำ้มำใหมเ่พือ่ท ำกำรระบ ำ 1 

และออกจำกสตดูโิอเพือ่ไปเตรยีมตัวส ำหรับกำรระบ ำ 2 

 

ผูค้มุสอบจะกดกริง่เพือ่ใหผู้เ้ขำ้ทดสอบ 2 เขำ้ไปในสตดูโิอ ผูเ้ขำ้ทดสอบ 2 ท ำกำรระบ ำ 1 

แลว้จำกนัน้กอ็อกไป กระบวนกำรนีจ้ะด ำเนนิไปในลกัษณะเดยีวกนัส ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 และ 4 

 

ผูค้มุสอบจะกดกริง่เพือ่ใหผู้เ้ขำ้ทดสอบที ่1 กลบัเขำ้มำในสตดูโิอและท ำกำรระบ ำ 2 

 

กระบวนกำรจะด ำเนนิตอ่ไปในล ำดับเชน่เดมิจนกวำ่ผูเ้ขำ้ทดสอบคนสดุทำ้ยจะไดท้ ำกำรระบ ำ 3  

 

ผูค้มุสอบจะกดกริง่เพือ่ใหผู้เ้ขำ้ทดสอบทกุคนกลับเขำ้มำในสตดูโิอและแสดงควำมเคำรพ (révérence) 

พรอ้มกนั 

 

หำกผูเ้ขำ้ทดสอบอยูใ่นกลุม่ของตัวเอง 

พวกเขำไมจ่ ำเป็นตอ้งออกจำกสตดูโิอสอบระหวำ่งกำรทกัทำยและกำรระบ ำ 1 หรอืระหวำ่งกำรระบ ำ 3 

และกำรแสดงควำมเคำรพ (révérence)  

 

กำรออกแบบทำ่เตน้ส ำหรับกำรแสดงควำมเคำรพ (révérence) ถอืเป็นทำงเลอืกอสิระ 

และอำจเป็นสไตลค์ลำสสกิหรอืคำแรคเตอรโ์ดยใชด้นตรกีำรแสดงควำมเคำรพ (révérence) 

จำกกำรสอบทีส่อดคลอ้งกนัก็ได ้

 

ผูค้มุสอบของ RAD ถอืเป็นผูเ้ชีย่วชำญในสำขำบลัเลต่ ์

แมว้ำ่พวกเขำจะไดรั้บกำรฝึกอบรมและกำรตรวจสอบในกำรประเมนิกำรระบ ำแบบครอบคลมุกต็ำม 

ในกรณีทีม่กีำรเลอืกสำขำอืน่นอกเหนอืจำกบลัเลต่ ์

ผูค้มุสอบจะประเมนิกำรแสดงทีเ่ลอืกนีต้ำมกำรตัดสนิอยำ่งมอือำชพีของตน ส ำหรับกำรระบ ำครัง้ทีส่ำม 

จะไมม่ขีอ้ผกูมดัในกำรเลอืกกำรแสดงสำขำอืน่นอกเหนอืจำกบลัเลต่ ์

 

 

หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิเก ีย่วกบัระบ ำเลอืกส ำหรบักำรประเมนิรปูแบบ solo performance 

 

ระบ ำเลอืกตอ้งเป็นแบบดัง้เดมิ ตอ้งไมเ่ป็นขององคก์รภำยนอกทีไ่ดรั้บกำรยอมรับจำกสำธำรณชน (เชน่ 

องคก์รระบ ำอืน่ๆ) และตอ้งไมไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่นรปูแบบใดๆ มำกอ่น 

โดยปกตกิำรระบ ำจะไดรั้บกำรออกแบบทำ่เตน้โดยคร ู/ ผูเ้ขำ้ทดสอบ 

แมว้ำ่จะเป็นไปไดท้ีจ่ะใชก้ำรระบ ำจำกแหลง่อืน่ๆ (เชน่ ทำ่ทีอ่อกแบบโดยเพือ่นหรอืเพือ่นรว่มงำน) 

โดยสิง่นีจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้จ ำกดัทีก่ ำหนดไวข้ำ้งตน้และตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกนักออกแบบทำ่เตน้   

 

ระดับของควำมทำ้ทำยในทกัษะกำรเคลือ่นไหวจำกกำรออกแบบทำ่เตน้ตอ้งเทยีบเทำ่ 

กบัของชดุกำรระบ ำทีก่ ำหนดไวไ้ด ้

 

ครมูหีนำ้ทีรั่บผดิชอบในกำรใชร้ะบ ำเลอืกแบบอสิระ และชดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก ่RAD ตอ่กำรด ำเนนิกำรใดๆ 

ของบคุคลหรอืองคก์รส ำหรับกำรใชท้ำ่เตน้ 

 

ไมม่ขีอ้หำ้มของระบ ำเลอืกทีเ่คยท ำกำรแสดงมำกอ่น 
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ระบ ำเลอืกแบบอสิระควรมคีวำมยำวระหวำ่ง 50 ถงึ 70 วนิำท ี

 

ระบ ำจำกหลกัสตูรของ RAD ทีน่อกเหนอืจำกหลกัสตูรส ำหรับระดับทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึหลักสตูรกอ่นหนำ้ 

(ไมว่ำ่จะเป็นระดับเดยีวกนัหรอืตำ่งระดบั) จะไมย่อมรับวำ่เป็นระบ ำเลอืกแบบอสิระ (อยำ่งไรกต็ำม 

ขอ้ก ำหนดนีจ้ะไมม่ผีลกบัดนตรทีีใ่ชใ้นหลักสตูรอืน่ 

ซึง่สำมำรถน ำมำใชไ้ดต้รำบเทำ่ทีก่ำรออกแบบทำ่เตน้เป็นแบบดัง้เดมิ)  

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบอำจแสดงระบ ำเลอืกแบบอสิระดว้ยเทำ้เปลำ่ได ้ 

 

อำจไมท่ ำกำรแสดงกำรเตน้บนปลำยเทำ้ 
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ผลสอบและใบประกำศนยีบตัร 
 

 

กำรประเมนิผล 

 

รำยละเอยีดของเกณฑก์ำรใหค้ะแนนและวธิกีำรประเมนิผลสำมำรถดไูดใ้นสว่นที ่2 

 

ผลสอบทัง้หมดจะขึน้อยูก่บักำรวเิครำะหแ์ละกำรกลั่นกรอง ขอ้มลูเพิม่เตมิสำมำรถดไูดท้ำง ออนไลน ์ 

 

ผูค้มุสอบสำมำรถเปิดเผยผลกำรสอบชัว่ครำวตอ่ RAD ไดเ้ทำ่นัน้ 

 

สว่นของกำรสอบทีผู่เ้ขำ้ทดสอบไมไ่ดแ้สดงจะไดรั้บคะแนนเป็น 0 หำกกรณีนีเ้กดิจำกควำมผดิพลำดจำกคร ู

ครอูำจตดิตอ่แผนกกำรสอบเพือ่อธบิำยสถำนกำรณ์ดังกลำ่วและเพือ่ประโยชนข์องผูเ้ขำ้ทดสอบ 

ในบำงกรณีอำจเป็นไปไดท้ีจ่ะด ำเนนิกำรตำมควำมเหมำะสม 

 

 

กำรจดัสง่ผลสอบ 

 

ผลสอบชัว่ครำว2จะไดรั้บกำรออกไมเ่กนิสีส่ปัดำห ์และผลสอบสดุทำ้ย ใบประกำศนยีบตัร 

เหรยีญและแถบจะไดรั้บกำรออกไมเ่กนิหกสปัดำหห์ลังจำกสิน้สดุกำรสอบ 

(ยกเวน้วันหยดุรำชกำรในศนูยก์ำรประมวลผลสอบทีเ่กีย่วขอ้ง)  

 

วันทีท่ีค่ำดวำ่ผลสอบส ำหรับเซสชนักำรสอบจะด ำเนนิกำรแลว้เสร็จจะไดรั้บกำรเผยแพรใ่นสิง่ตพีมิพข์อง RAD 

ซึง่รวมถงึนติยสำร Focus on Members และในเว็บไซตข์อง RAD 

 

กำรแจง้ผลสอบชัว่ครำวทีอ่อกแลว้อำจท ำโดยกำรสง่ทำงไปรษณียห์รอืทำงอเิล็กทรอนกิสต์ำมแตด่ลุยพนิจิขอ

ง RAD   

 

แบบฟอรม์ผลสอบ รำยงำนกำรประเมนิผล ใบประกำศนยีบตัร เหรยีญ 

และ/หรอืแถบจะไดรั้บกำรสง่ใหผู้ส้มคัรทำงไปรษณีย ์

ในกรณีทีเ่ป็นไปไดจ้ะใชบ้รกิำรทำงไปรษณียแ์บบปลอดภยั 

ผูส้มคัรควรตระหนักวำ่พวกเขำอำจตอ้งไปรับพัสดเุหลำ่นีด้ว้ยตนเองและลงชือ่ผูรั้บ 

 

แบบฟอรม์ผลสอบ รำยงำนกำรประเมนิผล ใบประกำศนยีบตัร 

เหรยีญและแถบถอืเป็นทรพัยส์นิของผูเ้ขำ้ทดสอบ 

ผูส้มคัรตอ้งรับผดิชอบเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บพัสดดุังกลำ่วตำมทีร่ะบภุำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสม

หลังจำกไดรั้บพัสดแุลว้ หำกไมส่ง่มอบพัสดดุังกลำ่วใหก้บัผูเ้ขำ้ทดสอบในเวลำทีเ่หมำะสมจะถอืเป็นกำรทจุรติ 

 

กำรสง่ตอ่ขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืไมส่มบรูณ์ไปยงัผูเ้ขำ้ทดสอบเกีย่วกบัผลกำรสอบทัง้โดยวำจำหรอืเป็นลำยลัก

ษณ์อกัษรจะถอืเป็นกำรทจุรติ 

 

กำรกระจำยขอ้มลูผลสอบแกบ่คุคลทีส่ำมลว่งหนำ้กอ่นทีผู่เ้ขำ้ทดสอบจะรับทรำบโดยไมไ่ดรั้บควำมยนิยอมจำ

กผูเ้ขำ้ทดสอบถอืเป็นกำรทจุรติ 

 

                                        
2กำรยนืยนัวฒุกิำรศกึษำอยำ่งเป็นทำงกำรจะไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรไดจ้นกวำ่จะมกีำรออกใบประกำศนยีบตัร อยำ่งไรกต็ำม ผลสอบชัว่ครำว 

(ในกรณีทีอ่อกแลว้) จะผำ่นระบบประกนัคณุภำพของ RAD ทัง้หมดและจะเปลีย่นแปลงเฉพำะในกรณีพเิศษเทำ่นัน้ 
 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
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ประเด็นขำ้งตน้สำมำรถใชไ้ดแ้มใ้นกรณีทีเ่กดิขอ้พพิำทระหวำ่งผูส้มคัรกบัครทูำ่นอืน่ บดิำมำรดำ 

หรอืบคุคลทีม่บีทบำทอืน่ๆ 

 

กำรตดิตอ่สือ่สำรทัง้หมดเกีย่วกบัผลสอบและใบประกำศนยีบตัรจะด ำเนนิกำรกบัผูส้มคัรผำ่นทำงรำยละเอยีดกำ

รตดิตอ่ทีร่ะบใุนแบบฟอรม์กำรสมคัร ไมว่ำ่ในกรณีกต็ำม หำกนอกเหนอืจำกทีร่ะบดุำ้นลำ่งแลว้ RAD 

จะไมส่ง่ผลสอบ ใหแ้กบ่คุคลทีส่ำมใดๆ รวมถงึบคุคลทีม่ชี ือ่ในแบบฟอรม์กำรสมคัรซึง่ไมใ่ชผู่ส้มคัร 

 

ในกรณีทีผู่ส้มคัรและ RAD มสีว่นรว่มในขอ้พพิำทหลังจำกทีไ่ดส้ง่กำรสมคัรแลว้ 

หรอืเมือ่ผูส้มคัรไมส่ำมำรถน ำสง่ผลสอบและใบประกำศนยีบตัรตอ่ไปยงัผูเ้ขำ้ทดสอบได ้RAD 

ขอสงวนสทิธิเ์ป็นกรณีพเิศษและเพือ่ประโยชนข์องผูเ้ขำ้ทดสอบทีท่ ำกำรสอบและมคีณุสมบตัคิรบถว้นนีใ้นกำร

จัดสง่ผลสอบและใบประกำศนยีบตัรไปยงับคุคลอืน่ทีเ่หมำะสม หรอืสง่ตรงไปยงัผูเ้ขำ้ทดสอบ / บดิำมำรดำ 

เมือ่มกีำรตรวจสอบรหัสประจ ำตวัทีเ่หมำะสม  

 

กำรสอบทัง้หมด ใบประกำศนยีบตัรและแบบฟอรม์ผลสอบกำรประเมนิคลำสเรยีนและกำรประเมนิรปูแบบ solo 

performance ไดรั้บกำรจดัท ำขึน้จำกกระดำษไขทีม่คีวำมปลอดภยัและป้องกนักำรฉอ้โกง 

คณุลักษณะดำ้นควำมปลอดภยัประกอบดว้ย: 

 

 เหรยีญขนำดเล็ก 

 โฮโลแกรมขัน้สงู 

 หมกึรแีอคทฟีชนดิพเิศษ 

 ลำยน ้ำทีส่ำมำรถมองเห็นไดภ้ำยใตแ้สงอลัตรำไวโอเลตเทำ่นัน้ 

 กำรก ำหนดหมำยเลขควำมปลอดภยัขัน้สงู 

 กำรตรวจสอบเอกสำรจำกเว็บไซต ์

 กระดำษและหมกึพมิพแ์บบปลอดภยัทีไ่ดรั้บกำรควบคมุ 

 

ใบประกำศนยีบตัรจะระบวุันทีย่นืยนักำรประเมนิรปูแบบ 

และแบบฟอรม์ผลสอบจะระบวุันทีป่ระเมนิรปูแบบและชือ่ของผูค้มุสอบ 

 

ในกรณีทีผู่เ้ขำ้ทดสอบเขำ้รว่มกำรสอบและท ำกำรสอบโดยทีย่งัไมไ่ดผ้ำ่นขอ้ก ำหนดเบือ้งตน้ทีจ่ ำเป็น 

จะไมม่กีำรออกผลสอบหรอืใบประกำศนยีบตัรให ้

 

กรณีทีผู่เ้ขำ้ทดสอบถอนตัวหรอืไมผ่ำ่นกำรสอบทัง้หมดและขอรับเงนิชดเชย 

จะไมม่กีำรออกผลสอบหรอืใบประกำศนยีบตัรให ้โปรดด ู

กำรเจ็บป่วยและกำรบำดเจ็บกอ่นหรอืระหวำ่งกำรสอบ 

 

 

กำรสอบถำมผลสอบ 

 

RAD มบีรกิำรสอบถำมผลสอบซึง่จะมคีำ่ธรรมเนยีมในกำรบรกิำร ค ำถำมอืน่ๆ 

ทัง้หมดเกีย่วกบัผลสอบควรสง่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไปยงัผูจั้ดกำรฝ่ำยธรุกจิกำรสอบและฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ทีส่ ำ

นักงำนใหญข่อง RAD นโยบำยฉบบัเต็มสำมำรถดไูดท้ำง ออนไลน ์ 
 

 

กำรเปลีย่นแบบฟอรม์ผลสอบ รำยงำนกำรประเมนิ ใบประกำศนยีบตัรและเหรยีญ 

 

กำรยืน่ขอกำรเปลีย่นแบบฟอรม์ผลสอบ รำยงำนกำรประเมนิ ใบประกำศนยีบตัร หรอืเหรยีญ 

จะตอ้งท ำเป็นลำยลักษณ์อกัษรไปยงัส ำนักงำนทีอ่อก โดยระบขุอ้มลูใหม้ำกทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท ำได ้

และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูตอ่ไปนีเ้ป็นอยำ่งนอ้ย: 

 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/teachers-entry-guide/result-enquiry
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 ชือ่ผูเ้ขำ้ทดสอบ  

 รหัสประจ ำตวัของผูเ้ขำ้ทดสอบ  

 วันเดอืนปีเกดิของผูเ้ขำ้ทดสอบ  

 รหัสประจ ำตวัของคร ู 

 ระดับกำรสอบ  

 วันสอบ  

 

โดยปกตกิำรเปลีย่นแบบฟอรม์ผลสอบ รำยงำนกำรประเมนิผล ใบประกำศนยีบตัรหรอืเหรยีญ 

จะมกีำรคดิคำ่บรกิำรมขีอ้ยกเวน้ในกรณีที ่RAD สะกดชือ่ผูเ้ขำ้ทดสอบผดิ 

แมว้ำ่จะมกีำรสง่ชือ่ทีถ่กูตอ้งตำมขัน้ตอนและระยะเวลำทีเ่หมำะสมไปแลว้ (โปรดดทูีส่ว่น กำรลงทะเบยีน 

ดำ้นบน คำ่บรกิำรตำ่งๆ ไดรั้บกำรแสดงอยูใ่นตำรำงคำ่ธรรมเนยีม สำมำรถดไูดท้ำง ออนไลน ์ 

 

ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยควำมเสมอภำคและแนวทำงปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 

ส ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอตัลกัษณ์ทำงเพศของตนเองในภำยหลัง 

สถำบนัจะออกใบประกำศนยีบตัรหรอืแบบฟอรม์ผลสอบใหใ้หมภ่ำยใตช้ือ่ใหม ่

แมว้ำ่แบบฟอรม์ผลสอบจะยงัคงระบวุำ่มกีำรแสดงตำมหลักสตูรส ำหรับเพศชำยหรอืเพศหญงิกต็ำม  

 

ตำมขอ้ก ำหนดดำ้นกฎระเบยีบ 

ใบประกำศนยีบตัรและแบบฟอรม์ผลสอบทีเ่ปลีย่นใหมจ่ะมกีำรระบขุอ้ควำมดังกลำ่ว 

นโยบำยฉบบัเต็มสำมำรถดไูดท้ำง ออนไลน ์ 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/exam-fees
https://www.rad.org.uk/achieve/exams/Results,%20qualifications%20and%20recognition/certificates-result-forms-and-medals
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ทรพัยำกร 
 

 
หนงัสอืหลกัสตูรทีจ่ดัพมิพ ์หนงัสอืเพลงทีจ่ดัพมิพ ์ซดีแีละดวีดี ี

 
โปรดเยีย่มชมรำ้นคำ้ออนไลนข์องเรำเพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิหรอืวธิกีำรสัง่ซือ้: 
 

สหรำชอำณำจักร 
(และทกุประเทศยกเวน้ประเทศตำมทีร่ะบดุำ้นลำ่ง) 

www.radenterprises.co.uk/rad-syllabus 

ออสเตรเลยี www.rad.org.au/more/shopping 

แคนำดำ shop.radcanada.org 

นวิซแีลนด ์ www.rad.org.nz/shopping 

แอฟรกิำใต ้ www.radshop.co.za 

สหรัฐอเมรกิำ www.radusa.org/shop 

จนีและฮอ่งกง ตดิตอ่ส ำนักงำนในประเทศ 

 

 
ทรพัยำกรในหลกัสตูรดจิทิลั 
 

แอปพลเิคชนัวดิโีอ 
(เนือ้หำเดยีวกบัดวีดี)ี 

www.radenterprises.co.uk/rad-video-applications 

iBooks ส ำหรับ Apple www.radenterprises.co.uk/rad-syllabus/ebooks-apple-ios 

eBooks ส ำหรับ 
Android 

www.radenterprises.co.uk/syllabus/ebooks 

 

 
เครือ่งแบบ อปุกรณ์ประกอบ ฯลฯ 
 

เครือ่งแบบ www.radenterprises.co.uk/rad-examination-wear 

อปุกรณ์ประกอบ www.radenterprises.co.uk/rad-examination-wear/props-accessories 

หมำยเลขสอบ  www.radenterprises.co.uk/rad-examination-wear/exam-badges 

 
 
สต็อกสนิคำ้สำมำรถซือ้ไดท้ีร่ำ้น RAD – 36 Battersea Square, ลอนดอน, SW11 3RA; โทรศัพท:์ +44 
(0)207 326 8080 – 
หรอืตดิตอ่ส ำนักงำนในประเทศของทำ่นส ำหรับขอ้มลูแหลง่เก็บสนิคำ้คงคลังทีใ่กลท้ีส่ดุของทำ่น 

 
ส ำหรับครทูีจ่ ำหน่ำยเครือ่งแบบใหนั้กเรยีนผำ่นทำงโรงเรยีน RAD ขอแนะน ำวำ่ครทูีล่งทะเบยีนจะไดรั้บสว่นลด 
30% ส ำหรับเครือ่งแบบผำ่นทำงโปรโมชนั RADE Uniform Direct จำก Freed of London – 
www.radefreed.com 

 
RAD รว่มงำนกบัผูจ้ัดจ ำหน่ำยทีไ่ดรั้บกำรอนุญำตดังตอ่ไปนี ้
ซ ึง่เป็นผูม้อี ำนำจในกำรผลติและจัดจ ำหน่ำยอปุกรณ์เครือ่งแตง่กำยเพือ่สวมใสใ่นกำรสอบทีไ่ดรั้บกำรอนุมตัจิำ
ก RAD ซึง่มโีลโก ้RAD ผำ่นแหลง่เก็บสนิคำ้คงคลังตำ่งๆ: 
   

http://www.radenterprises.co.uk/rad-syllabus
http://www.rad.org.au/more/shopping
file:///E:/WORK/155269/译文/shop.radcanada.org
http://www.rad.org.nz/shopping
http://www.radshop.co.za/
http://www.radusa.org/shop
http://www.radenterprises.co.uk/rad-video-applications
http://www.radenterprises.co.uk/rad-syllabus/ebooks-apple-ios
http://www.radenterprises.co.uk/rad-syllabus/ebooks-apple-ios
http://www.radenterprises.co.uk/syllabus/ebooks
http://www.radenterprises.co.uk/rad-examination-wear
http://www.radenterprises.co.uk/rad-examination-wear/props-accessories
http://www.radenterprises.co.uk/rad-examination-wear/exam-badges
http://www.radefreed.com/
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Bloch® 
 

Freed of London 
 

International Dance Supplies® 

 

Mondor  

Little Ballerina 
 

 
 
เครือ่งแบบทีไ่ดรั้บกำรรับรองจำก Bloch สำมำรถหำซือ้ไดภ้ำยนอกสหรำชอำณำจักรและสหภำพยโุรปเทำ่นัน้ 
Mondor จัดจ ำหน่ำยในสหรัฐอเมรกิำและอเมรกิำเหนอืเป็นสว่นใหญ ่โดยจ ำกดักำรจ ำหน่ำยในประเทศอืน่ 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญำตรำยอืน่ๆ เป็นผูจ้ัดจ ำหน่ำยไปทัว่โลก  
 
เครือ่งแบบในรปูแบบของ RAD ทีไ่มม่โีลโกข้องเรำถอืวำ่ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัจิำก RAD 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 

กำรคุม้ครองขอ้มลู 

  

RAD ด ำเนนิกำรสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญัตกิำรคุม้ครองขอ้มลูแหง่สหรำชอำณำจักรปี 1998 

(DP Act) และก ำลังอยูใ่นระหวำ่งกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูทัว่ไป (GDPR) แบบเต็มรปูแบบ 

กำรคุม้ครองขอ้มลู ค ำชีแ้จงสทิธสิว่นบคุคล และนโยบำยของ RAD ฉบบัเต็มสำมำรถดไูดท้ำง ออนไลน ์  

 

ตำมขอ้ผกูพันในฐำนะองคก์รกำรประเมนิทีไ่ดรั้บกำรยอมรับ RAD 

จะเก็บรักษำฐำนขอ้มลูของผูเ้ขำ้ทดสอบทกุคนทีท่ ำกำรสอบ 

ซึง่รวมถงึบนัทกึผลกำรทดสอบซึง่จะเกบ็ไวต้ลอดประวัตกิำรสอบ  

 

ขอ้มลูของผูเ้ขำ้ทดสอบถอืเป็นควำมลบัของ RAD 

และผูส้มคัรตำมเงือ่นไขของสญัญำในกำรใหบ้รกิำรสอบแกผู่ส้มคัร อยำ่งไรกต็ำม RAD 

อำจใหข้อ้มลูทำงสถติแิกห่น่วยงำนรัฐบำลและหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีห่น่วยงำนก ำกบัดแูลและหน่วยงำนต

ำมกฎหมำยก ำหนด 

ขอ้มลูนีจ้ะไดรั้บกำรจดักำรในลักษณะทีส่อดคลอ้งกบัพระรำชบญัญตักิำรคุม้ครองขอ้มลูและนโยบำยกำรเผยแ

พรข่อง RAD เสมอ 

 

ผูส้มคัร คร ู

และบคุคลอืน่ทีล่งทะเบยีนหรอืน ำผูเ้ขำ้ทดสอบมำท ำกำรสอบมขีอ้ผกูพันบำงประกำรภำยใตน้โยบำยกำรคุม้คร

องขอ้มลูของ RAD ขอ้มลูสว่นบคุคลทีก่รอกในแบบฟอรม์กำรสมคัรจะไดรั้บกำรใชร้ว่มกบั RAD 

เพือ่ใหส้ำมำรถรวบรวม ประมวลผล จดัเก็บและแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบัผูส้มคัร คร ู

และผูเ้ขำ้ทดสอบในหลักสตูรปกตขิองกำรด ำเนนิธรุกจิกำรสอบได ้

รวมถงึเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดแูลกำรสอบ  

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วจ้ะไดรั้บกำรใชเ้ฉพำะเพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรบรหิำรจัดกำรกำรสอบทีร่ะบไุวใ้นแบบฟอรม์ 

แบบฟอรม์จะไดรั้บกำรเก็บรักษำไวเ้ป็นเวลำสำมปีแลว้จะไดรั้บกำรก ำจดัดว้ยวธิทีีป่ลอดภยั 

ถอืเป็นควำมรับผดิชอบของผูส้มคัรทีจ่ะท ำใหผู้เ้ขำ้ทดสอบ (หรอืบดิำมำรดำ / ผูป้กครองของพวกเขำ 

หำกอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี) และครทูีม่ชี ือ่ในแบบฟอรม์ตระหนักในเรือ่งนี ้ 

 

 

กำรประกนัคณุภำพ 

 

ในฐำนะองคก์รกำรประเมนิซึง่ไดรั้บกำรควบคมุโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูลดำ้นคณุสมบตัแิหง่สหรำชอำณำจักร 

RAD มขีัน้ตอนกำรประกนัคณุภำพทีค่รอบคลมุเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้ำ่กำรบรกิำรกำรสอบของสถำบันมคีณุภำพสงู  

 

RAD จะบนัทกึเทปกำรสอบเป็นครัง้ครำว เพือ่วัตถปุระสงคส์ ำหรับกำรประกนัคณุภำพ 

กำรฝึกอบรมหรอืกำรท ำใหเ้ป็นมำตรฐำนภำยใน และจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ขัน้ตอนกำรสอบหรอืกำรใหค้ะแนน 

ผูส้มคัรและผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บแจง้เกีย่วกบักำรบนัทกึเทปและจะไดรั้บกำรขอควำมยนิยอมกอ่นถงึวันสอบขอ

งพวกเขำ 

 

 

ควำมเทำ่เทยีม ควำมหลำกหลำย และกำรเป็นสว่นหนึง่ 

 

https://www.rad.org.uk/about/about-the-rad/rules-regulations-and-policies
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คณะกรรมกำรกำรสอบของ RAD มคีวำมภำคภมูใิจในพันธสญัญำของตนเองตอ่ควำมหลำกหลำย 

และมกีำรด ำเนนิขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนำ้ที ่

นโยบำยและขัน้ตอนทัง้หมดของตนเองตลอดเวลำเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ไมม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบคนใดถกูเลอืกปฏบิตัใินเรือ่

งเชือ้ชำต ิควำมทพุพลภำพ เพศ อตัลกัษณ์ทำงเพศ ศำสนำ รสนยิมทำงเพศ หรอืเหตผุลอืน่ใด  

 
ซึง่รวมถงึกำรสรำ้งควำมมัน่ใจวำ่จะไมม่อีปุสรรคทีไ่มจ่ ำเป็นเกดิขึน้ซ ึง่จะปฏเิสธกำรเขำ้รว่มของผูเ้ขำ้ทดสอบที่

อำจสำมำรถเขำ้สอบและไดรั้บประกำศนยีบตัรได ้นโยบำยนีส้ำมำรถดไูดท้ำง ออนไลน ์ 

 

ส ำหรับขอ้มลูเกีย่วกบักำรปรับเปลีย่นทีส่มควรแกเ่หตผุล โปรดดทูี ่ผูเ้ขำ้ทดสอบเขำ้รว่มกำรสอบ  

 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงปฏบิตัทิีด่ใีนกำรตรวจสอบควำมหลำกหลำยและควำมเสมอภำค RAD 

จะขอขอ้มลูบำงอยำ่งเกีย่วกบัผูเ้ขำ้ทดสอบเชน่ ชำตพัินธุ ์รวมทัง้ชือ่ เพศ และวันเดอืนปีเกดิ 

ซึง่จ ำเป็นตอ้งใชใ้นกรณีใดๆ ส ำหรับเหตผุลอืน่ๆ กำรใหข้อ้มลูดำ้นชำตพินัธุอ์ำจใหห้รอืไมใ่หก็้ได ้

ขอ้มลูทีเ่ก็บไวจ้ะไมไ่ดรั้บกำรระบตุัวตนและจะไดรั้บกำรตรวจทำนเพือ่ตรวจสอบวำ่ RAD 

ไมไ่ดก้ ำลังขดัขวำงกำรเขำ้สอบ และหำกพบวำ่มกีำรขดัขวำงดังกลำ่ว 

ขัน้ตอนเหลำ่นัน้จะไดรั้บกำรน ำมำใชเ้พือ่แกไ้ขปัญหำนี ้ 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไมไ่ดรั้บกำรประเมนิบนพืน้ฐำนของรปูรำ่ง ขนำดหรอืน ้ำหนักตัว 

 

 

กำรคุม้ครอง  

 

RAD ตระหนักดวีำ่กำรท ำงำนกบัเด็ก เยำวชนและผูใ้หญท่ีม่คีวำมออ่นแอถอืเป็นสทิธพิเิศษ 

และเรำมุง่มัน่ทีจ่ะสรำ้งสภำพแวดลอ้มทีช่ว่ยใหพ้วกเขำสำมำรถเรยีนรูแ้ละพัฒนำในสภำพแวดลอ้มทีม่คีวำมปล

อดภยั ควำมเขำ้ใจและกำรสง่เสรมิ  

 

RAD จะด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนทีเ่หมำะสมเพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่เด็ก 

เยำวชนและผูใ้หญท่ีม่คีวำมออ่นแอจะไมม่คีวำมเสีย่งตอ่กำรไดรั้บบำดเจ็บทำงรำ่งกำยหรอืมผีลกระทบตอ่สขุภ

ำพจติหรอืสวัสดภิำพ  

 

นโยบำยนีส้ำมำรถดไูดท้ำง ออนไลน ์

 

นโยบำยกำรคุม้ครองของ RAD ระบวุำ่กจิกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็ก และ/หรอื 

ผูใ้หญท่ีม่คีวำมออ่นแอควรมอีตัรำสว่นของผูใ้หญท่ีรั่บผดิชอบอยำ่งนอ้ยหนึง่คนตอ่เด็ก/ผูใ้หญท่ีม่คีวำมออ่นแอ 

10 คน นอกจำกนี ้ยงัระบดุว้ยวำ่กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 9 ปี 

และไมอ่ยูใ่นสำยตำหรอืกำรไดย้นิของผูใ้หญค่นอืน่ๆ หรอืทีม่เีด็ก/ผูใ้หญท่ีม่คีวำมออ่นแอมำกกวำ่ 10 

คนตอ้งมผีูรั้บผดิชอบคนทีส่องอยูด่ว้ย  

 

ผูค้มุสอบจะท ำหนำ้ทีเ่ป็นผูใ้หญท่ีรั่บผดิชอบในกำรสอบเสมอ 

 

ในกรณีทีจ่ ำเป็น ใน AEC กำรจัดหำผูรั้บผดิชอบคนทีส่องถอืเป็นควำมรับผดิชอบของผูส้มคัรและอำจเป็นคร ู

(ส ำหรับคลำสสำธติ กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน ฯลฯ) หรอืนักเปียโน / ผูป้ระกอบดนตร ีก็ได ้

ในกรณีทีผู่บ้รรเลงดนตรมีวีัยวฒุไิมส่งูพอทีจ่ะท ำหนำ้ทีเ่ป็นผูใ้หญท่ีรั่บผดิชอบได ้

ผูส้มคัรจะตอ้งรับผดิชอบในกำรท ำใหแ้น่ใจวำ่มผีูใ้หญท่ีรั่บผดิชอบคนทีส่องอยู ่ 

 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
https://www.rad.org.uk/about/about-the-rad/rules-regulations-and-policies
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ใน RAV กำรจัดหำผูใ้หญท่ีรั่บผดิชอบคนทีส่องเป็นควำมรับผดิชอบของ RAD และจะเป็นนักเปียโน / 

ผูป้ระกอบดนตร ีก็ได ้ในสถำนกำรณ์ทีต่อ้งกำรควำมคุม้ครอง นักเปียโน / 

ผูป้ระกอบดนตรตีอ้งปฏบิตัติำมนโยบำยกำรคุม้ครองของ RAD และตอ้งเตรยีมพรอ้มใหค้วำมชว่ยเหลอืแกเ่ด็ก 

/ ผูใ้หญท่ีม่คีวำมออ่นแอทีอ่ยูใ่นกำรดแูลของ RAD นอกจำกนี ้

ผูด้แูลกำรสอบยงัถอืเป็นผูใ้หญท่ีรั่บผดิชอบในกำรใหค้วำมคุม้ครอง (แมว้ำ่จะไมไ่ดอ้ยูใ่นกำรสอบกต็ำม) 

และเป็น "ผูท้ีต่อ้งไปหำ" เมือ่ผูเ้ขำ้ทดสอบตอ้งกำรจะยกระดับควำมกงัวลดำ้นกำรคุม้ครอง 
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กำรรอ้งเรยีน กำรสอบถำมเกีย่วกบัผลสอบ และกำรอทุธรณ์ 

 

กำรรอ้งเรยีนหรอืกำรสอบถำมเกีย่วกบักำรสอบใดๆ 

ควรสง่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไปยงัผูจั้ดกำรฝ่ำยธรุกจิกำรสอบและกำรบรกิำรลกูคำ้ทีส่ ำนักงำนใหญข่อง RAD 

นโยบำยนีส้ำมำรถดไูดท้ำง ออนไลน ์

 

 

กำรทจุรติตอ่หนำ้ที ่

 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมสถำนะขององคก์รกำรประเมนิทีไ่ดรั้บกำรยอมรับ 

และเพือ่คุม้ครองควำมสมบรูณ์ของคณุสมบตัขิององคก์รเกีย่วกบัผลประโยชนข์องผูเ้ขำ้ทดสอบทกุคน RAD 

จะท ำกำรสอบสวนขอ้กลำ่วหำหรอืเหตกุำรณ์กำรสอบทีไ่มถ่กูตอ้งใดๆ และจะด ำเนนิกำรในกรณีทีจ่ ำเป็น 

นโยบำยนีส้ำมำรถดไูดท้ำง ออนไลน ์

 

  

ผลประโยชนท์บัซอ้น 

 

ตำมขอ้ก ำหนดของขอ้บงัคับ RAD 

จะระบแุละตรวจสอบผลประโยชนท์ับซอ้นทีอ่ำจสง่ผลกระทบตอ่กำรประเมนิคณุสมบตั ิ

นโยบำยนีส้ำมำรถดไูดท้ำง ออนไลน ์

 

  

ขอ้พพิำทและขอ้ผกูพนั 

  

เป็นสญัญำกำรใหบ้รกิำรกำรสอบระหวำ่งผูส้มคัรและ RAD  

 

ผูส้มคัรมภีำระผกูพันบำงอยำ่งตำมสญัญำในลักษณะทีเ่ขำ/เธอจะตอ้งปฏบิตัติวัตอ่ผูเ้ขำ้ทดสอบและบดิำมำรดำ

ของพวกเขำในสว่นทีเ่กีย่วกบักำรสอบ และ RAD 

จะท ำกำรสอบสวนหำกมหีลกัฐำนวำ่ผูส้มคัรไมไ่ดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเหลำ่นี ้มฉิะนัน้แลว้ RAD 

จะไมเ่ขำ้ไปยุง่เกีย่วกบัขอ้พพิำทระหวำ่งผูส้มคัร คร ูผูเ้ขำ้ทดสอบและบดิำมำรดำ / ผูป้กครองของพวกเขำ 

 

ผูส้มคัรทีเ่ป็นสมำชกิของสถำบนัจะตอ้งปฏบิตัติำมหลักจรรยำบรรณส ำหรับสมำชกิของรำชบณัฑติยสถำนของ

กำรเตน้ร ำ ครทูกุคนทีล่งทะเบยีนกบั RAD ซึง่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรสมคัรสอบ โดยรวมถงึทีเ่ป็นผูส้มคัร 

และ/หรอื เป็นครทูีม่ชี ือ่อยูใ่นแบบฟอรม์กำรสมคัร 

จะตอ้งปฏบิตัติำมหลกัจรรยำบรรณและกำรปฏบิตัวิชิำชพีส ำหรับครทูีล่งทะเบยีนกบัรำชบณัฑติยสถำนของกำรเ

ตน้ร ำ ซึง่รวมถงึขอ้ก ำหนดเฉพำะส ำหรับกำรสอบดว้ย เอกสำรทัง้สองฉบบัสำมำรถดไูดท้ำง ออนไลน ์

 

  

ค ำแถลงกำรณ์ในกำรบรกิำรลกูคำ้ 

 

สำมำรถดไูดท้ำง ออนไลน ์

 

  

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
https://www.rad.org.uk/about/about-the-rad/rules-regulations-and-policies
https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
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สว่นที ่2: เนือ้หำและเกณฑก์ำรใหค้ะแนน 
 

 

Dance to Your Own Tune  
 
 

ภำพรวม 
 

ประเภท คลำสสำธติ 

หวัขอ้ คลำสสำธติ ‘Dance to Your Own Tune’ 

ระดบั  1 และ 2 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 – 16 คน  

อำย ุ 2½ - 5 ปี 

เวลำ ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 - 8 คน – 30 นำท ี ผูเ้ขำ้ทดสอบ 9 - 16 คน – 45 นำท ี

มกีำรประเมนิหรอืไม ่ ไมม่ ีผูค้มุสอบดกูำรแสดงแตไ่มไ่ดท้ ำกำรประเมนิ 

ผลลพัธ ์
ใบประกำศนยีบตัรกำรเขำ้ร่วม (จำกส ำนักงำน RAD) รำยงำนควำมกำ้วหนำ้ทำงเลอืก  
(จำก เว็บไซต)์ 

มกีำรควบคมุหรอืไม ่ ไมม่ ีคลำสสำธติจะไมม่กีำรควบคมุคณุสมบตั ิ

 

 
หลกัสตูร Dance to Your Tune จะใหท้รัพยำกรอนัล ้ำคำ่แกค่รสู ำหรับกำรสอนนักเรยีนทีอ่ำยนุอ้ยทีส่ดุ 
และโอกำสทีด่เียีย่มในกำรขยำยสตดูโิอเตน้ร ำ รวมถงึกำรสรำ้งควำมสมัพันธท์ีย่ัง่ยนืกบันักเรยีนและบดิำมำรดำ  
 
ครคูวรวำงแผนคลำสเรยีนเพือ่ใหบ้รรลสุ ิง่ตำ่งๆ ดังกลำ่วโดยใชธ้มีทีเ่ลอืก ทัง้นี ้
เนือ้หำจะกลำ่วถงึผลลัพธใ์นกำรเรยีนรูท้ัง้สีห่ลักสตูร  
 
 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/forms
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Pre-Primary in Dance และ Primary in Dance 
 
 

ภำพรวม 
 

ประเภท กำรประเมนิรูปแบบคลำสเรยีน 

ระดบั  Pre-Primary in Dance, Primary in Dance 

หวัขอ้ 
กำรประเมนิรูปแบบคลำสเรยีน Pre-Primary in Dance, กำรประเมนิรูปแบบคลำสเรยีน 
Primary in Dance 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 – 8 คน 

อำยขุ ัน้ต ำ่ Pre-Primary in Dance – 5 ปี, Primary in Dance – 6 ปี 

เวลำ 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 - 2 คน  15 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 - 4 คน  20 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 5 - 8 คน  30 นำท ี

มกีำรประเมนิหรอืไม ่ ม ีเป็นลกัษณะขอ้บง่ชีข้องมำตรฐำนแบบกวำ้งๆ แทนทีจ่ะเป็นกำรแจกแจงรำยละเอยีด 

ผลลพัธ ์ รำยงำนผลกำรประเมนิ ใบประกำศนียบตัรและเหรยีญส ำหรับผูท้ีผ่ำ่นกำรทดสอบ 

มกีำรควบคมุหรอืไม ่ ไมม่ ีกำรประเมนิรูปแบบคลำสเรยีนจะไมม่กีำรควบคมุคณุสมบัต ิ 

 

 

ประเภท กำรสอบ 

ระดบั  Primary in Dance 

หวัขอ้ 
กำรประเมนิรูปแบบกำรสอบแบบแบง่เกรดในกำรระบ ำระดบัเริม่ตน้ของ RAD Primary in 
Dance 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 – 4 คน 

อำยขุ ัน้ต ำ่ 6 ปี 

เวลำ 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 คน  20 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 2 คน  25 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน  30 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 4 คน 35 นำท ี

มกีำรประเมนิหรอืไม ่ ม ีตำมเกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

ผลลพัธ ์ แบบฟอรม์ผลสอบ ใบประกำศนยีบตัรและเหรยีญส ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบทีส่อบผำ่น 

มกีำรควบคมุหรอืไม ่ มกีำรสอบ Primary in Dance จะมกีำรควบคมุคณุสมบัตใินองักฤษ เวลสแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนอื 
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กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน Pre-Primary in Dance: เนือ้หำและรปูแบบ 

 

เนือ้หำ ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 - 4 คน ผูเ้ขำ้ทดสอบ 5 - 8 คน 

กำรอบอุน่ร่ำงกำย พรอ้มกนัทัง้หมด 

ขำและเทำ้ พรอ้มกนัทัง้หมด 

นิว้มอืและมอื พรอ้มกนัทัง้หมด 

เดนิแบบเหยยีดขำตรงไปขำ้งหนำ้ พรอ้มกนัทัง้หมดหรอืสองกลุม่ 

วิง่และทรงตัว หนึง่กลุม่ สองกลุม่ 

ยอ่ขำและโยกตวัขึน้-ลงและกระโดด หนึง่กลุม่ สองกลุม่ 

กม้ตวัและหมนุตัว พรอ้มกนัทัง้หมด 

ยอ่กระโดดขำคูก่ลำงอำกำศ พรอ้มกนัทัง้หมด 

ปรบมอืและกระโดด ครัง้ละหนึง่คนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ 

กระโดดขำเดยีวกลำงอำกำศ 
อกีขำยกขนำนอยูด่ำ้นขำ้ง 

หนึง่กลุม่ สองกลุม่ 

ล ำดับกำรเคลือ่นไหวตำมจนิตนำกำร พรอ้มกนัทัง้หมด 

กำรยดืกลำ้มเนือ้ พรอ้มกนัทัง้หมด 

 

 
กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน Primary in Dance: เนือ้หำและรปูแบบ 

 

เนือ้หำ ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 - 4 คน ผูเ้ขำ้ทดสอบ 5 - 8 คน 

กำรอบอุน่ร่ำงกำย 

พรอ้มกนัทัง้หมด 

ขำและเทำ้ 

แขนและศรีษะ 

กม้ตวัและวิง่ 

กม้ตวัและขึน้ปลำยเทำ้ 

กำรถำ่ยน ้ำหนัก หนึง่กลุม่ สองกลุม่ 

เดนิแบบขำยก งอไปขำ้งหนำ้ พรอ้มกนัทัง้หมด 

กำรกระโดด หนึง่กลุม่ สองกลุม่ 

กำรสปรงิตวั หนึง่กลุม่ สองกลุม่ 

กระโดดขำเดยีว กระโดดสองขำ และสปรงิ หนึง่กลุม่ สองกลุม่ 

ยอ่ กระโดดขำคูก่ลำงอำกำศ 

และกระโดดขำเดยีวกลำงอำกำศ 
อกีขำยกขนำนอยูด่ำ้นขำ้ง 

หนึง่กลุม่ สองกลุม่ 

วิง่และวิง่โหยง่ (หนึง่แนวทแยงเทำ่นัน้) ครัง้ละหนึง่คนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ ครัง้ละสองคนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ  

ระบ ำลกูบอล/ระบ ำ bouncing ball * (Dance 
A) หรอื ระบ ำแตง่ชดุ/ระบ ำ dressing-up * 

(Dance B) 

หมำยเหตุ 
ควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อย่ำงเทำ่นัน้ 

หนึง่กลุม่ สองกลุม่ 

กำรยดืกลำ้มเนือ้ พรอ้มกนัทัง้หมด 
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กำรสอบ Primary in Dance: เนือ้หำและรปูแบบ 
 

เนือ้หำ รปูแบบ 

เทคนคิ 1 

กำรอบอุน่ร่ำงกำย พรอ้มกนัทัง้หมด 

ขำและเทำ้ 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คนพรอ้มกนั) 

แขนและศรีษะ 

เทคนคิ 2 

กม้ตวัและวิง่ 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คนพรอ้มกนั) 

กม้ตวัและขึน้ปลำยเทำ้ 

เทคนคิ 3 

กำรถำ่ยน ้ำหนัก ครัง้ละสองคน 

เดนิแบบขำยก งอไปขำ้งหนำ้ พรอ้มกนัทัง้หมด (สำมำรถดไูดส้องครัง้) 

เทคนคิ 4 

กำรกระโดด 

ครัง้ละสองคน กำรสปรงิตวั 

กระโดดขำเดยีว กระโดดสองขำ และสปรงิ 

เทคนคิ 5 

ยอ่ กระโดดขำคูก่ลำงอำกำศ 
และกระโดดขำเดยีวกลำงอำกำศ 

อกีขำยกขนำนอยูด่ำ้นขำ้ง 

พรอ้มกนัทัง้หมดโดยมหีรอืไม่มคีูเ่ตน้ 

(สำมำรถดไูดส้องครัง้) 

วิง่และวิง่โหยง่ ครัง้ละหนึง่คนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ (แนวทแยงคู)่ 

กำรระบ ำ 

ระบ ำลกูบอล/ระบ ำ bouncing ball * (Dance A) หรอื 

ระบ ำแตง่ชดุ/ระบ ำ dressing-up * (Dance B) 

หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้ 

ครัง้ละสองคน 

กำรยดืกลำ้มเนือ้และกำรแสดงควำมเคำรพ 

(révérence) 
พรอ้มกนัทัง้หมด 
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Grades 1 – 5 
 
 

ภำพรวม 
 

ประเภท กำรประเมนิรูปแบบคลำสเรยีน 

ระดบั  Grades 1 - 5 

หวัขอ้ กำรประเมนิรูปแบบคลำสเรยีน Grades 1 - 5  

จ ำนวนผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 – 8 คน 

อำยขุ ัน้ต ำ่ 7 ปี 

เวลำ 

Grade 1 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 - 2 คน  15 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 - 4 คน  20 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 5 - 8 คน  30 นำท ี

Grade 2, Grade 3 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 - 2 คน  20 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 - 4 คน  25 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 5 - 8 คน  35 นำท ี

Grade 4, Grade 5 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 - 2 คน  25 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 - 4 คน  30 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 5 - 8 คน  40 นำท ี

มกีำรประเมนิหรอืไม ่ ม ีเป็นลกัษณะขอ้บง่ชีข้องมำตรฐำนแบบกวำ้งๆ แทนทีจ่ะเป็นกำรแจกแจงรำยละเอยีด 

ผลลพัธ ์ แบบฟอรม์ผลสอบ ใบประกำศนยีบตัรและเหรยีญส ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบทีส่อบผำ่น 

มกีำรควบคมุหรอืไม ่ ไมม่ ีกำรประเมนิรูปแบบคลำสเรยีนจะไมม่กีำรควบคมุคณุสมบัต ิ 

 

 

ประเภท กำรประเมนิรูปแบบ Solo performance 

ระดบั  Grades 1 - 5 

หวัขอ้ 

กำรประเมนิรูปแบบ Solo Performance in Dance ระดบั 1 ของ RAD Grade 1  

กำรประเมนิรูปแบบ Solo Performance in Dance ระดบั 1 ของ RAD Grade 2  
กำรประเมนิรูปแบบ Solo Performance in Dance ระดบั 1 ของ RAD Grade 3 

กำรประเมนิรูปแบบ Solo Performance in Dance ระดบั 1 ของ RAD Grade 4  
กำรประเมนิรูปแบบ Solo Performance in Dance ระดบั 1 ของ RAD Grade 5 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 – 4 คน 

อำยขุ ัน้ต ำ่ 7 ปี 

เวลำ 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 คน  10 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 2 คน  15 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน  20 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 4 คน  25 นำท ี

มกีำรประเมนิหรอืไม ่ ม ีจะประเมนิตำมเกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

ผลลพัธ ์ แบบฟอรม์ผลสอบ ใบประกำศนยีบตัรและเหรยีญส ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบทีส่อบผำ่น 

มกีำรควบคมุหรอืไม ่
ม ีกำรประเมนิรูปแบบ solo performance ส ำหรับ Grade 1 - 5 
จะมกีำรควบคมุคณุสมบัตใินองักฤษ เวลสแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนอื   
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ประเภท กำรสอบ 

ระดบั  Grades 1 - 5 

หวัขอ้ 

กำรประเมนิรูปแบบกำรสอบแบบแบง่เกรดในกำรระบ ำระดบั 1 ของ RAD Grade 1 

(บลัเลต่)์ 

กำรประเมนิรูปแบบกำรสอบแบบแบง่เกรดในกำรระบ ำระดบั 1 ของ RAD Grade 2 
(บลัเลต่)์ 

กำรประเมนิรูปแบบกำรสอบแบบแบง่เกรดในกำรระบ ำระดบั 1 ของ RAD Grade 3 
(บลัเลต่)์ 

กำรประเมนิรูปแบบกำรสอบแบบแบง่เกรดในกำรระบ ำระดบั 1 ของ RAD Grade 4 

(บลัเลต่)์ 
กำรประเมนิรูปแบบกำรสอบแบบแบง่เกรดในกำรระบ ำระดบั 1 ของ RAD Grade 5 

(บลัเลต่)์ 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 - 4 

อำยขุ ัน้ต ำ่ 7 ปี 

เวลำ 

Grade 1, Grade 2 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 คน  20 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 2 คน  25 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน  35 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 4 คน  40 นำท ี

Grade 3 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 คน  25 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 2 คน  30 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน  40 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 4 คน  45 นำท ี

Grade 4, Grade 5 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 คน  30 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 2 คน  35 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน  45 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 4 คน  50 นำท ี

มกีำรประเมนิหรอืไม ่ ม ีจะประเมนิตำมเกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

ผลลพัธ ์ แบบฟอรม์ผลสอบ ใบประกำศนยีบตัรและเหรยีญส ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบทีส่อบผำ่น 

มกีำรควบคมุหรอืไม ่ ม ีกำรสอบ Grade 1 - 5 จะมกีำรควบคมุคณุสมบตัใินองักฤษ เวลสแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนอื 
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Grade 1: เนือ้หำและรปูแบบกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน 
 
ครคูวรจดักลุม่ผูเ้ขำ้ทดสอบใหเ้หมำะสมกบัพืน้ทีใ่นสตดูโิอ 
และเพือ่ใหผู้ค้มุสอบสำมำรถมองเห็นผูเ้ขำ้ทดสอบไดอ้ยำ่งชดัเจน 
 

เนือ้หำ 
เทคนคิ 1 

กำรอบอุน่ร่ำงกำย 

ขำและแขน 

เทคนคิ 2 

Port de bras 

Demi-pliés 

กำรถำ่ยน ้ำหนัก หรอื เดนิแบบเหยยีดขำตรงไปขำ้งหนำ้ (หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้) 
เทคนคิ 3 

Sautés 

Petit jetés และกำรขึน้ปลำยเทำ้แบบสปรงิ หรอื ยอ่ กระโดดขำคูก่ลำงอำกำศ  
(หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้) 
เทคนคิ 4 

กำรสปรงิตวั หรอื กำรกำ้วกระโดดขำเดยีวและ parallel assemblé  
หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้ 

ระบ ำ: A, B, C หรอื D 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) 

 
 

Grade 2: เนือ้หำและรปูแบบกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน 

 
ครคูวรจดักลุม่ผูเ้ขำ้ทดสอบใหเ้หมำะสมกบัพืน้ทีใ่นสตดูโิอ 
และเพือ่ใหผู้ค้มุสอบสำมำรถมองเห็นผูเ้ขำ้ทดสอบไดอ้ยำ่งชดัเจน 
 

เนือ้หำ 

เทคนคิ 1 

Pliés 

Battements tendus 

กำรเตรยีมตัวส ำหรับ grands battements 

เทคนคิ 2 

Port de bras 

Fondus 

กำรถำ่ยน ้ำหนัก หรอื Adage (หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้) 

เทคนคิ 3 

Sautés และ soubresauts 

Echappés sautés และ petits jetés หรอื ยอ่ กระโดดขำคูก่ลำงอำกำศ  

(หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้) 

เทคนคิ 4 

หมนุตัวและ parallel assembles หรอื Grand allegro (หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้) 

ระบ ำ: A, B, C หรอื D  

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) 
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Grade 3: เนือ้หำและรปูแบบกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน 
 
ครคูวรจดักลุม่ผูเ้ขำ้ทดสอบใหเ้หมำะสมกบัพืน้ทีใ่นสตดูโิอ 
และเพือ่ใหผู้ค้มุสอบสำมำรถมองเห็นผูเ้ขำ้ทดสอบไดอ้ยำ่งชดัเจน 
 

เนือ้หำ 

เทคนคิ 1 

Pliés 

Battements tendus และ battements glissés 

Battements fondus และ développés devant 

Grands battements A – devant หรอื 

Grands battements B – second และ derrière 

(หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้) 

เทคนคิ 2 

Port de bras 

Ronds de jambe à terre 

กำรถำ่ยน ้ำหนัก หรอื 

Adage 

(หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้) 

เทคนคิ 3 

Sautés และ changements 

Glissades, sissonnes และ assemblés หรอื 

Posés และ temps levés 

(หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้) 

เทคนคิ 4 

กำรหมนุตวั หรอื 

Grand allegro 

(หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้) 

ระบ ำ: A, B, C, D หรอื E  

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) 

 

 



73 
เนือ้หำ 

Grade 4: เนือ้หำและรปูแบบกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน 
 
ครคูวรจดักลุม่ผูเ้ขำ้ทดสอบใหเ้หมำะสมกบัพืน้ทีใ่นสตดูโิอ 
และเพือ่ใหผู้ค้มุสอบสำมำรถมองเห็นผูเ้ขำ้ทดสอบไดอ้ยำ่งชดัเจน 
 

เนือ้หำ 

เทคนคิ 1 

Pliés 

Battements tendus และ battements glissés 

Battements fondus และ ronds de jambe à terre 

Développés 

Grands battements 

เทคนคิ 2 

Port de bras 

กำรฝึกตัง้ศนูย ์

Adage หรอื 

กำรถำ่ยน ้ำหนัก 

(หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้) 

เทคนคิ 3 

Sautés echappés sautés และ changements 

Jetés ordinaires และ pas de chat หรอื 

Assemblés และ temps levés 

(หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้) 

เทคนคิ 4 

กำรหมนุตวั หรอื 

Grand allegro 

(หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้) 

ระบ ำ: A, B, C, D, E หรอื F  

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) 
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Grade 5: เนือ้หำและรปูแบบกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน 

 
ครคูวรจัดกลุม่ผูเ้ขำ้ทดสอบใหเ้หมำะสมกับพืน้ทีใ่นสตดูโิอ 
และเพือ่ใหผู้ค้มุสอบสำมำรถมองเห็นผูเ้ขำ้ทดสอบไดอ้ยำ่งชดัเจน 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนือ้หำ 

เทคนคิ 1 

Pliés 

Battements tendus และ battements glissés 

Ronds de jambe à terre และ battements fondus 

Développés 

Grands battements 

เทคนคิ 2 

Port de bras 

กำรฝึกตัง้ศนูย ์

Pirouettes 

Adage หรอื กำรถำ่ยน ้ำหนัก (หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้) 

เทคนคิ 3 

Petit allegro 

Glissades และ sissonnes หรอื Sissonnes ordinaires และ pas de valse (หมำยเหต ุ
ควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้) 

เทคนคิ 4 

กำรหมนุตวั หรอื Grand allegro (หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อย่ำงเทำ่นัน้) 

ระบ ำ: A, B, C, D, E หรอื F 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) 
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Grade 1: เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ 

 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

เทคนคิ 1 

กำรอบอุน่ร่ำงกำย พรอ้มกนัทัง้หมด 

ขำและแขน ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คนพรอ้มกนั) 

เทคนคิ 2 

Port de bras ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คนพรอ้มกนั) 

Demi-pliés พรอ้มกนัทัง้หมด 

กำรถำ่ยน ้ำหนัก ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

เดนิแบบเหยยีดขำตรงไปขำ้งหนำ้ 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 
ตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ 

เทคนคิ 3 

Sautés พรอ้มกนัทัง้หมด 

Petit jetés และกำรขึน้ปลำยเทำ้แบบสปรงิ ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

ยอ่ กระโดดขำคูก่ลำงอำกำศ 
ครัง้ละสองคนหรอืพรอ้มกนัทัง้หมดสองครัง้  
(ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1 หรอืพรอ้มกนัทัง้หมด) 

เทคนคิ 4 

กำรสปรงิตวั ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

กำรกำ้วกระโดดขำเดยีวและ parallel assemblé ครัง้ละหนึง่คนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ แบบแนวทแยงคู ่

ระบ ำ: A หรอื B 
ครัง้ละหนึง่คน 

ระบ ำคำแรคเตอร:์ C หรอื D 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) พรอ้มกนัทัง้หมด 
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Grade 2: เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ 

 

เนือ้หำ รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

เทคนคิ 1 

Pliés 

พรอ้มกนัทัง้หมด Battements tendus 

กำรเตรยีมตวัส ำหรับ grands battements 

เทคนคิ 2 

Port de bras ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คนพรอ้มกนั) 

Fondus 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 
ตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ 

กำรถำ่ยน ้ำหนัก 

 

ครัง้ละสองคนหรอืพรอ้มกนัทัง้หมดสองครัง้ (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 
คน แบง่เป็น 2 + 1 หรอืพรอ้มกนัทัง้หมด) 

Adage ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

เทคนคิ 3 

Sautés และ soubresauts ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คนพรอ้มกนั) 

Echappés sautés และ petits jetés ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

ยอ่ กระโดดขำคูก่ลำงอำกำศ 
ครัง้ละสองคนหรอืพรอ้มกนัทัง้หมดสองครัง้ (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 
คน แบง่เป็น 2 + 1 หรอืพรอ้มกนัทัง้หมด) 

เทคนคิ 4 

หมนุตวัและ parallel assemblés ครัง้ละหนึง่คนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ ทัง้สองดำ้น 

Grand allegro 
ครัง้ละสองคนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  

2 + 1) 

ระบ ำ: A หรอื B 
ครัง้ละหนึง่คน 

ระบ ำคำแรคเตอร:์ C หรอื D 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) พรอ้มกนัทัง้หมด 
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Grade 3: เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ 

 

เนือ้หำ รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

เทคนคิ 1 

Pliés 

พรอ้มกนัทัง้หมด Battements tendus และ battements glissés 

Battements fondus และ développés devant 

Grands battements A – devant หรอื 

Grands battements B – second และ derrière 

หมำยเหต ุ
ควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้ 

พรอ้มกนัทัง้หมด (ผูค้มุสอบเลอืกแบบฝึกหัด) 

เทคนคิ 2 

Port de bras ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Ronds de jambe à terre พรอ้มกนัทัง้หมด (ผูค้มุสอบเลอืก en dehors หรอื en dedans) 

กำรถำ่ยน ้ำหนัก 

 

ครัง้ละสองคนหรอืพรอ้มกนัทัง้หมดสองครัง้ (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 
คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Adage ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

เทคนคิ 3 

Sautés และ changements ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คนพรอ้มกนั) 

Glissades, sissonnes และ assemblés 

 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

(ผูค้มุสอบเลอืกวำ่จะเริม่ตน้จำกเทำ้ขวำหรอืเทำ้ซำ้ย) 

Posés และ temps levés ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

เทคนคิ 4 

กำรหมนุตวั  ครัง้ละหนึง่คนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ แบบแนวทแยงคู ่

Grand allegro 
ครัง้ละหนึง่คนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ 
(ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกวำ่จะเริม่จำกเทำ้ขวำหรอืเทำ้ซำ้ย) 

ระบ ำ: A, B หรอื C 
ครัง้ละหนึง่คน 

ระบ ำคำแรคเตอร:์ D หรอื E 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) พรอ้มกนัทัง้หมด 

 



78 
เนือ้หำ 

Grade 4: เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ 

 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

รำวเกำะ 

Pliés 

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Battements tendus และ battements glissés 

Battements fondus และ ronds de jambe à terre 

Développés 

Grands battements 

ศนูย ์

Port de bras 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

กำรฝึกตัง้ศนูย ์

Adage 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 
โดยผูเ้ขำ้ทดสอบชำยและหญงิแสดงแยกกนั 

กำรถำ่ยน ้ำหนัก ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Allegro 

Sautés echappés sautés และ changements 
ครัง้ละสองคนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  

2 + 1) 

Jetés ordinaires และ pas de chat ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Assemblés และ temps levés 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 
(ผูค้มุสอบเลอืกวำ่จะเริม่ตน้จำกเทำ้ขวำหรอืเทำ้ซำ้ย) 

กำรหมนุตวั 
ครัง้ละหนึง่คนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ 

Grand allegro 

ระบ ำ: A, B หรอื C 
ครัง้ละหนึง่คน 

ระบ ำคำแรคเตอร:์ D, E หรอื F 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) พรอ้มกนัทัง้หมด 
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เนือ้หำ 

Grade 5: เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ 
 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

รำวเกำะ 

Pliés 

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Battements tendus และ battements glissés 

Ronds de jambe à terre และ battements 

fondus 

Développés 

Grands battements 

ศนูย ์

Port de bras 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

ผูเ้ขำ้ทดสอบชำยและหญงิแสดงแยกกนั 

กำรฝึกตัง้ศนูย ์ ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Pirouettes ครัง้ละหนึง่คนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ 

Adage 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

กำรถำ่ยน ้ำหนัก 

Allegro 

Petit allegro 
ครัง้ละสองคนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  

2 + 1) 

Glissades และ sissonnes 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 
(ผูค้มุสอบเลอืกวำ่จะเริม่ตน้จำกเทำ้ขวำหรอืเทำ้ซำ้ย) 

Sissonnes ordinaires และ pas de valse ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

กำรหมนุตวั ครัง้ละหนึง่คนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ (ตำมแนวทแยงมมุทัง้สองแนว) 

Grand allegro ครัง้ละหนึง่คนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้ง) 

ระบ ำ: A, B หรอื C 
ครัง้ละหนึง่คน 

ระบ ำคำแรคเตอร:์ D, E หรอื F 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) พรอ้มกนัทัง้หมด 
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เนือ้หำ 

Grades 6 - 8 
 
 

ภำพรวม 
 

ประเภท Presentation class 

ระดบั  Grades 6 - 8 

หวัขอ้ 
Presentation Class ส ำหรับ Grade 6 
Presentation Class ส ำหรับ Grade 7 

Presentation Class ส ำหรับ Grade 8 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ทดสอบ 
Grade 6, Grade 7 ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1-8 คน 

Grade 8  ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1-4 คน 

อำยขุ ัน้ต ำ่ 11 ปี 

เวลำ 

Grade 6, Grade 7 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 - 2 คน  35 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 - 4 คน  40 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 5 - 8 คน  50 นำท ี

Grade 8 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 - 2 คน  35 - 40 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 - 4 คน  50 - 60 นำท ี

มกีำรประเมนิหรอืไม ่ ไมม่ ีผูค้มุสอบจะสงัเกตกำรณ์เทำ่นัน้ 

ผลลพัธ ์
ใบประกำศนยีบตัรกำรเขำ้ร่วม (จำกส ำนักงำน RAD) รำยงำนควำมกำ้วหนำ้ทำงเลอืก (จำก 
เว็บไซต)์ 

มกีำรควบคมุหรอืไม ่ ไมม่ ีส ำหรับ presentation classes จะไมม่กีำรควบคมุคณุสมบตั ิ

 

ประเภท กำรสอบ 

ระดบั  Grades 6 - 8 

หวัขอ้ 

ใบประกำศนยีบตัรกำรสอบวดัระดบัส ำหรับกำรระบ ำในระดับ 3 ของ RAD: Grade 6 (บลัเลต่)์ 

ใบประกำศนยีบตัรกำรสอบวดัระดบัส ำหรับกำรระบ ำในระดับ 3 ของ RAD: Grade 7 (บลัเลต่)์ 
ใบประกำศนยีบตัรกำรสอบวดัระดบัส ำหรับกำรระบ ำในระดับ 3 ของ RAD: Grade 8 (บลัเลต่)์ 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 – 4 คน 

อำยขุ ัน้ต ำ่ 11 ปี 

เวลำ 

Grade 6, Grade 7 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 คน  35 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 2 คน  40 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน  50 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 4 คน  55 นำท ี

Grade 8 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 คน  35 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 2 คน  40 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน  50 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 4 คน  60 นำท ี

มกีำรประเมนิหรอืไม ่ ม ีจะประเมนิตำมเกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

ผลลพัธ ์ แบบฟอรม์ผลสอบ ใบประกำศนยีบตัรและเหรยีญส ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบทีส่อบผำ่น 

มกีำรควบคมุหรอืไม ่ ม ีกำรสอบ Grade 6 - 8 จะมกีำรควบคมุคณุสมบตัใินองักฤษ เวลสแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนอื 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/forms
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เนือ้หำ 

Grade 6: เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ 
 
*ระบ ำทีม่ใีหเ้ลอืกคอืระบ ำคลำสสกิ ระบ ำแบบเคลือ่นไหวอสิระหรอืระบ ำคำแรคเตอร ์

 

เนือ้หำ รปูแบบ 
เทคนคิ 1 – รำวเกำะ 

Pliés 

พรอ้มกนัทัง้หมด  Battements tendus และ battements glissés 

Ronds de jambe à terre และ battements fondus  

Battements frappés หรอื demi-point enchaînement  

หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้ 
พรอ้มกนัทัง้หมด (ผูค้มุสอบเลอืก) 

แบบฝึกหัดส ำหรับ ronds de jambe en l'air with port de 

bras 
พรอ้มกนัทัง้หมด  

Adage 

Grands battements และ battements en cloche 

Demi-pointe enchaînement หรอื battements frappés 

หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้  พรอ้มกนัทัง้หมด (เฉพำะหญงิ: ผูค้มุสอบเลอืก) 

เทคนคิ 2 – Port de bras กำรฝึกศนูย ์

Port de bras ครัง้ที ่1 หรอื Port de bras ครัง้ที ่2 ครัง้ละสองคน  

Pirouette en dehors หรอื Pirouette en dedans 

หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้ 
ครัง้ละสองคน (ผูค้มุสอบเลอืก) 

กำรศกึษำ Adage 
ครัง้ละสองคน 

(ผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิและชำยแสดงแยกกนั) 

เทคนคิ 3 – Allegro 

Soubresauts และ échappés sautés จนถงึทำ่ที ่4 ครัง้ละสองคนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ 

Pas de bourrées ครัง้ละสองคน (เฉพำะหญงิ) 

Petit allegro ครัง้ละสองคน (หญงิและชำยแยกกนั) 

Waltz enchaînement ครัง้ละหนึง่คน (ครู / ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้ง) 

*ระบ ำคลำสสกิ (หำกเลอืก) ครัง้ละหนึง่คน 

แบบฝึกหดักำรเคลือ่นไหวแบบอสิระ 

แบบฝึกหัดส ำหรับกำรยกหลงัขึน้ ครัง้ละสองคน (หญงิและชำยแยกกนั) 

แบบฝึกหัดส ำหรับกำรยกและกำรใชพ้ืน้ที ่
ครัง้ละหนึง่คนหรอืครัง้ละสองคนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ (ครู / 
ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืก) 

*ระบ ำแบบเคลือ่นไหวอสิระ (หำกเลอืก) ครัง้ละหนึง่คน 

แบบฝึกหดัคำแรคเตอร ์(Polish) 

Polonaise 

ครัง้ละสองคน Polish Mazurka และ Pas Marché 

Krakoviak 

*ระบ ำคำแรคเตอร:์ Polish mazurka (หำกเลอืก)  

ครัง้ละสองคนหรอืครัง้ละหนึง่คน (ครู / 

ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืก) – 
ระบ ำเป็นคูใ่นดำ้นตรงขำ้มหรอืระบ ำ solo 

Character révérence พรอ้มกนัทัง้หมด (หญงิและชำยแยกกนั)  
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เนือ้หำ 

Grade 7: เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ   
 
*ระบ ำทีม่ใีหเ้ลอืกคอืระบ ำคลำสสกิ ระบ ำแบบเคลือ่นไหวอสิระหรอืระบ ำคำแรคเตอร ์
 

เนือ้หำ รปูแบบ 

เทคนคิแบบคลำสสกิที ่1 – รำวเกำะ 

Pliés 

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Battements tendus และ battements glissés 

Ronds de jambe à terre และ battements fondus  

Battements frappés 

Ronds de jambe en l'air  

กำรศกึษำ Adage 

Grands battements และ battements en cloche 

Coupé fouetté raccourci (เฉพำะหญงิ) 

เทคนคิแบบคลำสสกิที ่2 – Port de bras, ฝึกต ัง้ศูนย ์

Port de bras 
ครัง้ละสองคน 
(ผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิและชำยแสดงแยกกนั) 

Pirouette enchaînement ครัง้ละสองคน 

Adage 
ครัง้ละสองคน 

(ผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิและชำยแสดงแยกกนั) 

เทคนคิแบบคลำสสกิที ่3 – Allegro 

Petit allegro ครัง้ละสองคนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ 

Allegro 
ครัง้ละสองคน 

(ผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิและชำยแสดงแยกกนั) 

Grand allegro ครัง้ละหนึง่คน (ครู / ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้ง) 

*ระบ ำคลำสสกิ (หำกเลอืก) ครัง้ละหนึง่คน 

ล ำดบักำรเคลือ่นไหวอสิระ 

กำรศกึษำเรือ่งควำมนิง่และแรงโนม้ถว่ง พรอ้มกนัทัง้หมดหรอืครัง้ละสองคน 

กำรศกึษำกำรยกหลงัขึน้ (หญงิ) 
ครัง้ละสองคน 

กำรศกึษำกำรใชเ้สือ้คลมุ (ชำย) 

*ระบ ำแบบเคลือ่นไหวอสิระ (หำกเลอืก) ครัง้ละหนึง่คน 

Character enchaînements (Hungarian court) 

Letjö และ promenades ครัง้ละสองคนตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ 

Cabrioles และ quick letjö 
ครัง้ละสองคน  

Retirés และ pas de bourrées 

ระบ ำคำแรคเตอร:์ Czardas (หำกเลอืก) 
ครัง้ละหนึง่คนหรอืครัง้ละสองคน – ครูเป็นผูเ้ลอืก 
(ทีจ่ะแสดงเป็นคูใ่นดำ้นตรงขำ้มหรอืแสดงเดีย่ว) 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) 

Character révérence พรอ้มกนัทัง้หมด 
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เนือ้หำ 

Grade 8: เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ 

 
Grade 8 จะพัฒนำ solo performance ใหเ้ป็นจดุทีส่งูทีส่ดุของหลกัสตูรกำรสอบวดัระดับ  
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งท ำกำรแสดงเดีย่วในสำมประเภททีไ่ดศ้กึษำไปกอ่นหนำ้นี ้ไดแ้ก ่ระบ ำคลำสสกิ 
ระบ ำแบบเคลือ่นไหวอสิระ และระบ ำคำแรคเตอร ์ซึง่เริม่ตน้ดว้ยกำรอบอุน่รำ่งกำยทีร่ำวเกำะชว่งสัน้ๆ 
 
ส ำหรับระบ ำแรก (Étude Lyrique) จะเป็นแบบบงัคับ แตใ่นสว่นอืน่ๆ ทัง้หมดจะมรีะบ ำใหเ้ลอืก 
 

เนือ้หำ รปูแบบ 

รำวเกำะ  

Pliés 

พรอ้มกนัทัง้หมด  

Battements tendus และ battements glissés 

Ronds de jambe à terre และ battements fondus  

Battements frappés 

Adage 

Grands battements 

Polonaise ชว่งตน้และ solos 

Polonaise ชว่งตน้ พรอ้มกนัทัง้หมด 

กำรระบ ำเดีย่วแบบคลำสสกิ  

Étude Lyrique  

หมำยเหต ุผูเ้ขำ้ทดสอบทกุคนแสดงระบ ำ solo นี ้ 
ครัง้ละหนึง่คน 

Valse Printemps หรอื Demi-caractère (ผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิ) 

หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้ 
ครัง้ละหนึง่คน  

Valse Automne (ผูเ้ขำ้ทดสอบชำย) ครัง้ละหนึง่คน  

ระบ ำ solos แบบเคลือ่นไหวอสิระ  

Mouvement Libre Poétique หรอื Mouvement Libre Dramatique 

หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้ 
ครัง้ละหนึง่คน 

ระบ ำ solos คำแรคเตอร ์ 

Mazurka de Salon หรอื Danse Russe 

หมำยเหต ุควรแสดงระบ ำเหลำ่นีเ้พยีงหนึง่อยำ่งเทำ่นัน้ 
ครัง้ละหนึง่คน 

Polonnaise ช่วงสุดทำ้ยและกำรแสดงควำมเคำรพ 

(Révérence) 
พรอ้มกนัทัง้หมด 
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Intermediate Foundation และ Intermediate 
 

 
ภำพรวม 

 
ประเภท กำรสอบ 

ระดบั  Intermediate Foundation, Intermediate 

หวัขอ้ 

ใบประกำศนยีบตัรกำรสอบวดัระดบัอำชวีศกึษำส ำหรับกำรระบ ำในระดบั 2 ของ RAD: 

Intermediate Foundation (บัลเลต่)์ 
ใบประกำศนยีบตัรกำรสอบวดัระดบัอำชวีศกึษำส ำหรับกำรระบ ำในระดบั 3 ของ RAD: 

Intermediate (บลัเลต่)์ 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 – 4 คน 

อำยขุ ัน้ต ำ่ 
Intermediate Foundation  11 ปี 

Intermediate  12 ปี 

เวลำ 

Intermediate Foundation 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 คน  40 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 2 คน  45 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 - 4 คน  65 นำท ี

Intermediate 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 คน  45 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 2 คน  50 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 - 4 คน  75 นำท ี

มกีำรประเมนิหรอืไม ่ ม ีจะประเมนิตำมเกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

ผลลพัธ ์ แบบฟอรม์ผลสอบและใบประกำศนยีบัตรส ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบทีส่อบผำ่น 

มกีำรควบคมุหรอืไม ่
ม ีIntermediate Foundation และ Intermediate 
จะมกีำรควบคมุคณุสมบัตใินองักฤษ เวลสแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนอื  
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เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ Intermediate Foundation (หญงิ) 
 

เนือ้หำ รูปแบบทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น 

รำวเกำะ 

Pliés 

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Battements tendus 

Battements glissés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus à terre 

Petits battements sur le cou-de-pied และ 
battements frappés 

Adage 

Grands battements และ grands battements en 
cloche 

ศนูย ์

Port de bras 
พรอ้มกนัทัง้หมดหรอืครัง้ละสองคน 
(ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 

คนแสดงใหด้พูรอ้มกนั) 

กำรฝึกตัง้ศนูยแ์ละ pirouettes en dehors ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Pirouettes en dedans  ครัง้ละหนึง่คน 

Adage ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Allegro 1 พรอ้มกนัทัง้หมด  

Allegro 2 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลักสตูร* 

Allegro 3 ครัง้ละหนึง่คน (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2 ครัง้ละหนึง่คน 

รำวเกำะส ำหรบัยนืบนปลำยเทำ้  

กำรยก 
พรอ้มกนัทัง้หมด 

Echappés relevés และ courus 

กำรต ัง้ศนูยบ์นปลำยเทำ้  

Echappés relevés และกำรเดนิแบบคลำสสกิ ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence)                                                    ครัง้ละหนึง่คน 

 
* ผูค้มุสอบจะขอใหผู้เ้ขำ้ทดสอบแสดงทำ่เตน้ตอ่เนื่องทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลกัสตูร และแสดงระหวำ่ง Allegro 
2 และ Allegro 3 

ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลักสตูรจะใชรู้ปแบบของชดุทำ่หลักพรอ้มดว้ยทำ่เชือ่มตำมทีร่ะบไุวใ้นค ำศั

พท ์ 
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เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ Intermediate Foundation (ชำย) 
 

เนือ้หำ รปูแบบทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น 

รำวเกำะ 

Pliés 

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Battements tendus 

Battements glissés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus à terre 

Petits battements sur le cou-de-pied และ 

battements frappés  

Adage 

Grands battements และ grands battements en 
cloche 

ศนูย ์

Port de bras 

พรอ้มกนัทัง้หมดหรอืครัง้ละสองคน 
(ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 

คนแสดงใหด้พูรอ้มกนั) 

กำรฝึกตัง้ศนูยแ์ละ pirouettes en dehors ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Pirouettes en dedans ครัง้ละหนึง่คน 

Adage ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Allegro 1 พรอ้มกนัทัง้หมด  

Allegro 2 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลักสตูร* 

Allegro 3 ครัง้ละหนึง่คน (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) 

Allegro 4 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Allegro 5 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2 
ครัง้ละหนึง่คน 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence)                                                    

 
* ผูค้มุสอบจะขอใหผู้เ้ขำ้ทดสอบแสดงทำ่เตน้ตอ่เนื่องทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลกัสตูร และแสดงระหวำ่ง Allegro 2 

และ Allegro 3 

ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลักสตูรจะใชรู้ปแบบของชดุทำ่หลักพรอ้มดว้ยทำ่เชือ่มตำมทีร่ะบไุวใ้นค ำศพัท ์ 
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เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ Intermediate Foundation (ชำย/หญงิ) 
 

เนือ้หำ รปูแบบทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น 

รำวเกำะ 

Pliés 

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Battements tendus 

Battements glissés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus à terre 

Petits battements sur le cou-de-pied และ battements 
frappés 

Adage 

Grands battements และ grands battements en cloche 

ศนูย ์

Port de bras 

พรอ้มกนัทัง้หมดหรอืครัง้ละสองคน 
(ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 

คนแสดงใหด้พูรอ้มกนั) 

กำรฝึกตัง้ศนูยแ์ละ pirouettes en dehors ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Pirouettes en dedans (ชำย/หญงิ)  ครัง้ละหนึง่คน 

Adage ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Allegro 1 พรอ้มกนัทัง้หมด  

Allegro 2 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลักสตูร* 

Allegro 3 ครัง้ละหนึง่คน (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) 

หญงิ: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2 
ครัง้ละหนึง่คน 

ชำย: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2 

รำวเกำะส ำหรบัยนืบนปลำยเทำ้ (เฉพำะผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิ) 

กำรยก 
พรอ้มกนัทัง้หมด 

Echappés relevés และ courus 

Allegro (เฉพำะผูเ้ขำ้ทดสอบชำย)  

Allegro 4 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Allegro 5 

ศนูยก์ำรยนืบนปลำยเทำ้ (เฉพำะผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิ) 

Echappés relevés และกำรเดนิแบบคลำสสกิ ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence)                                                    ครัง้ละหนึง่คน 

 
* ผูค้มุสอบจะขอใหผู้เ้ขำ้ทดสอบแสดงทำ่เตน้ตอ่เนื่องทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลกัสตูร และแสดงระหวำ่ง Allegro 2 
และ Allegro 3 

ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลักสตูรจะใชรู้ปแบบของชดุทำ่หลักพรอ้มดว้ยทำ่เชือ่มตำมทีร่ะบไุวใ้นค ำศพัท์
ดำ้นบน  
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ค ำศพัทส์ ำหรบั Intermediate Foundation  
  
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรคำดหวังใหม้คีวำมรูใ้นหวัขอ้ตอ่ไปนี:้ 
 

หญงิ ชำย 

Arabesques 

1st arabesque 

2nd arabesque 

Arabesques 

1st arabesque 

2nd arabesque 

Assemblés 

Assemblé devant, derrière, dessus และ dessous 

Parallel assemblé en avant และ en tournant 
Petit assemblé devant และ derrière 

Assemblés 

Assemblé devant, derrière, dessus และ dessous 

Petit assemblé devant และ derrière 

Balancés 
Balancé de côté 

Balancés 
Balancé de côté 

Battements frappés 

Battement frappé to 2nd 

Battements frappés 

Battement frappé to 2nd 

Battements glissés 
Battement glissé devant, to 2nd และ derrière from 

5th position in 2 counts 
Battement glissé to 2nd from 1st position in 1 

count 

Battements glissés 
Battement glissé devant, to 2nd และ derrière from 

5th position in 2 counts 
Battement glissé to 2nd from 1st position in 1 count 

Battements tendus 
Battement tendu devant, to 2nd และ derrière from 

5th position in 2 counts 

Battements tendus 
Battement tendu devant, to 2nd และ derrière from 

5th position in 2 counts 

 Cabrioles 
Cabriole de côté ในแนวขนำนกบัต ำแหน่งที ่1 

Changements 

Changement by ¼ turn 
Changement battu 

Changements 

Changement by ¼ turn 
Grand changement 

Changement battu 

Chassés 

Chassé en avant และ en arrière 

Chassé to 2nd position 
Chassé passé en avant 

Chassés 

Chassé en avant และ en arrière 

Chassé to 2nd position 
Chassé passé en avant 

กำรเดนิแบบคลำสสกิ กำรเดนิแบบคลำสสกิ 

Coupés 
Coupé dessus และ dessous 

Coupés 
Coupé dessus และ dessous 

Courus 

Courus en tournant, en demi-pointe และ en demi 
plié 

Courus sur place en pointe 

 

Développés 
Développé devant และ to 2nd position 

Développés 
Développé devant และ to 2nd position 

Echappés relevés 
Echappé relevé changé en demi-pointe 

Echappé relevé changé en pointe 

Echappés relevés 
Echappé relevé changé en demi-pointe  

 

Echappés sautés 
Echappé sauté battu fermé 

Echappé sauté fermé from 2nd position 

Echappé sauté changé 
Echappé sauté to 2nd position 

Echappés sautés 
Echappé sauté battu fermé 

Echappé sauté fermé from 2nd position 

Echappé sauté changé 
Echappé sauté to 2nd position   
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Glissades 
Glissade devant, derrière, dessus และ dessous 

Running glissade en avant และ de côté 

Glissades 
Glissade devant, derrière, dessus และ dessous 

Running glissade en avant และ de côté 

Grands battements 
Grand battement devant, to 2nd และ derrière  

Grand battement en cloche 

Grands battements 
Grand battement devant, to 2nd และ derrière  

Grand battement en cloche 

Jetés 
Grand jeté en avant 

Jeté in petit attitude devant 
Jeté ordinaire devant และ derrière 

Jeté passé devant และ derrière 

Jetés 
Grand jeté en avant  

Jeté en avant at glissé height  
Jeté ordinaire devant และ derrière 

 

Pas de bourrées 
Pas de bourrées devant, derrière, dessus และ 

dessous 

Pas de bourrées 
Pas de bourrées devant, derrière, dessus และ 

dessous 

Pas de chats Pas de chats 

Pas de valses 

Pas de valse en tournant 

 

Pas soutenus 
Pas soutenu devant และ derrière 

Pas soutenus 
Pas soutenu devant และ derrière 

Petits battements Petits battements 

Pirouettes 
En dehors: single from demi-plié in 4th position 

En dedans: single from 4th position en fondu 

Pirouettes 
En dehors: single from demi-plié in 4th position 

En dedans: single from 4th position en fondu 
Single from 4th position en fondu in parallel retiré 

Pivots 

Pivots à terre 

Pivots 

Pivots à terre 

Pivot steps 
Pivot step de côté en face 

Pivot step en tournant 

 

Pliés 

Demi-plié in 1st, 2nd, 4th และ 5th positions 

Grand plié in 1st, 2nd และ 5th positions 
 

Pliés 

Demi-plié in 1st, 2nd, 4th และ 5th positions 

Grand plié in 1st, 2nd และ 5th positions 
Grand plié in parallel 1st position 

Port de bras 

Port de bras with forward bend 
Port de bras with side bend 

Port de bras with back bend 

Port de bras 

Port de bras with forward bend 
Port de bras with side bend 

Port de bras with back bend 

Posés 
Posé en avant, en arrière and de côté 

Posé en avant into 1st arabesque en  
demi-pointe  

Posé into retiré และ retiré derrière en  
demi-pointe 

Posés 
Posé en avant, en arrière and de côté 

Posé into retiré derrière en demi-pointe 

Poses of the body 

Croisé devant 
Croisé derrière 

Effacé devant 

Effacé derrière 

Poses of the body 

Croisé devant 
Croisé derrière 

Effacé devant 

Effacé derrière 

Relevés 

Relevé in 1st, 2nd และ 5th position 
Relevé devant และ derrière 

Relevé passé devant และ derrière 

Relevés 

Relevé in 1st, 2nd และ 5th position 
Relevé devant และ derrière 

Relevé passé devant และ derrière   
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กำรยก 
Rise onto demi-pointe in 1st, 2nd และ 5th position 

Rise onto pointe in 1st position 

กำรยก 
Rise onto demi-pointe in 1st, 2nd และ 5th position 

 

Ronds de jambe 
Demi grand rond de jambe en dehors และ en 

dedans 
Demi rond de jambe en dehors และ en dedans à 

terre 

Rond de jambe à terre, en dehors และ en dedans 

Ronds de jambe 
Demi grand rond de jambe en dehors และ en dedans 

Demi rond de jambe en dehors และ en dedans à 
terre 

Rond de jambe à terre, en dehors และ en dedans 

Sautés 

Sauté in 1st, 2nd และ 4th position 

Sautés 

Sauté in 1st, 2nd และ 4th position 
Sauté in parallel 1st position  

Sissonnes 
Sissonne fermée de côté devant, derrière, dessus 

และ dessous 

Sissonnes 
Sissonne fermée de côté devant, derrière, dessus 

และ dessous 

Soubresauts Soubresauts 

กำรขึน้ปลำยเทำ้แบบสปรงิ กำรขึน้ปลำยเทำ้แบบสปรงิ 

Temps levés 

Temps levé in attitude devant 
Temps levé with low développé passé devant 

Temps levé in parallel retiré 

Temps levé in retiré derrière 
Temps levé in 1st และ 2nd arabesque 

Temps levés 

Temps levé in attitude devant 
Temps levé in parallel retiré 

Temps levé in 1st และ 2nd arabesque 

 

Temps liés 

Basic temps lié en avant 
Basic temps lié to 2nd 

Temps liés 

Basic temps lié en avant 
Basic temps lié to 2nd 

 Tours en l'air 
Single tour en l'air 

กำรถำ่ยน ำ้หนกั 

กำรถำ่ยน ้ำหนักขัน้พืน้ฐำนในต ำแหน่งที ่2 
กำรถำ่ยน ้ำหนักเต็มรูปแบบตลอดต ำแหน่งที ่2 

กำรถำ่ยน ้ำหนักเต็มรูปแบบตลอดต ำแหน่งที ่4 en avant 

และ en arrière 

กำรถำ่ยน ำ้หนกั 

กำรถำ่ยน ้ำหนักขัน้พืน้ฐำนในต ำแหน่งที ่2 
กำรถำ่ยน ้ำหนักเต็มรูปแบบตลอดต ำแหน่งที ่2 

กำรถำ่ยน ้ำหนักเต็มรูปแบบตลอดต ำแหน่งที ่4 en avant 

และ en arrière 

 
 

ค ำศพัทส์ ำหรบัทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลกัสตูร 
 

ทำ่หลกั 

ทำ่เชือ่ม 
   

Sissonnes fermées de côté, devant, derrière, dessus และ dessous 

Pas de bourrées devant, derrière, dessus และ dessous  

Changement, changement battu, relevé in 5th position 

ทำ่หลกั 

ทำ่เชือ่ม 

    

Assemblés devant, derrière, dessus และ dessous 

Glissades devant, derrière, dessus และ dessous 
Changement, changement battu, relevé in 5th position 

ทำ่หลกั  
ทำ่เชือ่ม 

   
   

Jetés ordinaires devant และ derrière 
Petits assemblés devant และ derrière 

Temps levé (ไมอ่ยูใ่นชดุ) 
Changement, changement battu, relevé in 5th position 
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เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ Intermediate (หญงิ) 
 

เนือ้หำ รปูแบบ  

รำวเกำะ 

Pliés  

พรอ้มกนัทัง้หมด  

Battements tendus 

Battements glissés และ battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus 

Battements frappes 

Petits battements sur le cou-de-pieds 

Ronds de jambe en l'air 

Adage 

Grands battements และ grands battements en cloche 

ศนูย ์

Port de bras 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

กำรฝึกตัง้ศนูยแ์ละ pirouettes en dehors 

Pirouettes en dedans และ posé pirouettes ครัง้ละหนึง่คน (ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) 

Adage ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Allegro 1 พรอ้มกนัทัง้หมด 

Allegro 2 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลักสตูร 

Allegro 3 ครัง้ละหนึง่คน (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้)  

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2 ครัง้ละหนึง่คน 

รำวเกำะส ำหรบัยนืบนปลำยเทำ้ 

กำรยก พรอ้มกนัทัง้หมด  

Relevés passés derrière หรอื devant (ผูค้มุสอบเลอืก) พรอ้มกนัทัง้หมด  

Posés และ coupé fouetté raccourci พรอ้มกนัทัง้หมด  

กำรต ัง้ศนูยบ์นปลำยเทำ้ 

Temps lié และ courus 
พรอ้มกนัทัง้หมด 

Relevés และ échappés relevés 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence)                                                      ครัง้ละหนึง่คน 

  

* ผูค้มุสอบจะขอใหผู้เ้ขำ้ทดสอบแสดงทำ่เตน้ตอ่เนื่องทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลกัสตูร และแสดงระหวำ่ง Allegro 
2 และ Allegro 3 

ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลักสตูรจะใชรู้ปแบบของชดุทำ่หลักพรอ้มดว้ยทำ่เชือ่มตำมทีร่ะบไุวใ้นค ำศั

พทด์ำ้นบน  
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เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ Intermediate (ชำย) 
 

เนือ้หำ รปูแบบ  

รำวเกำะ 

Pliés 

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Battements tendus 

Battements glissés และ battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus 

Battements frappés 

Petits battements sur le cou-de-pieds 

Ronds de jambe en l'air 

Adage 

Grands battements และ grands battements en cloche 

ศนูย ์

Port de bras 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1)  

กำรฝึกตัง้ศนูยแ์ละ pirouettes en dehors 

Pirouettes en dehors และ pirouettes en dedans ครัง้ละหนึง่คน 

Adage ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1)  

Allegro 1 พรอ้มกนัทัง้หมด 

Allegro 2 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลักสตูร 

Allegro 3 ครัง้ละหนึง่คน (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้)  

Allegro 4 ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Allegro 5 ครัง้ละหนึง่คน (เตรยีมทัง้สองขำ้ง) 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2 
ครัง้ละหนึง่คน 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence)                                                      

 

* ผูค้มุสอบจะขอใหผู้เ้ขำ้ทดสอบแสดงทำ่เตน้ตอ่เนื่องทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลกัสตูร และแสดงระหวำ่ง Allegro 2 

และ Allegro 3 
ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลักสตูรจะใชรู้ปแบบของชดุทำ่หลักพรอ้มดว้ยทำ่เชือ่มตำมทีร่ะบไุวใ้นค ำศพัท์

ดำ้นบน  
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เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ Intermediate (ชำย/หญงิ) 
 

เนือ้หำ รปูแบบ  

รำวเกำะ 

Pliés 

พรอ้มกนัทัง้หมด  

Battements tendus 

Battements glissés และ battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus 

Battements frappes 

Petits battements sur le cou-de-pieds 

Ronds de jambe en l'air 

Adage 

Grands battements และ grands battements en cloche 

ศนูย ์

Port de bras 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

กำรฝึกตัง้ศนูยแ์ละ pirouettes en dehors 

หญงิ: Pirouettes en dedans และ posé pirouettes 
ครัง้ละหนึง่คน (ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) 

ชำย: Pirouettes en dehors และ pirouettes en dedans 

Adage ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1)  

Allegro 1 พรอ้มกนัทัง้หมด 

Allegro 2 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลักสตูร 

Allegro 3 ครัง้ละหนึง่คน (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) 

หญงิ: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2 
ครัง้ละหนึง่คน 

ชำย: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2 

รำวเกำะส ำหรบัยนืบนปลำยเทำ้ 

(เฉพำะผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิ) 
 

กำรยก พรอ้มกนัทัง้หมด 
Relevés passés derrière หรอื devant (ผูค้มุสอบเลอืก) พรอ้มกนัทัง้หมด 
Posés และ coupé fouetté raccourci พรอ้มกนัทัง้หมด 
Allegro (เฉพำะผูเ้ขำ้ทดสอบชำย) 

Allegro 4 ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Allegro 5 ครัง้ละหนึง่คน (เตรยีมทัง้สองขำ้ง) 

ศนูยก์ำรยนืบนปลำยเทำ้ (เฉพำะผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิ) 

Temps lié และ courus  
พรอ้มกนัทัง้หมด 

Relevés และ échappés relevés 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence)                                                      ครัง้ละหนึง่คน 

 

* ผูค้มุสอบจะขอใหผู้เ้ขำ้ทดสอบแสดงทำ่เตน้ตอ่เนื่องทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลกัสตูร และแสดงระหวำ่ง Allegro 2 
และ Allegro 3 

ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลักสตูรจะใชรู้ปแบบของชดุทำ่หลักพรอ้มดว้ยทำ่เชือ่มตำมทีร่ะบไุวใ้นค ำศพัท์
ดำ้นบน  
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Intermediate vocabulary 

  
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรคำดหวังใหม้คีวำมรูใ้นหวัขอ้ตอ่ไปนี:้ 
 

หญงิ ชำย 

Assemblés 

Assemblé battu dessus 

Assemblé porté de côté dessus 

Assemblés 

Assemblé battu dessus 

Assemblé porté de côté dessus 

Battements fondus 

Battement fondu devant, to 2nd และ derriere at 

45º 

Battements fondus 

Battement fondu devant, to 2nd และ derriere at 45º 

Battements frappés 

Battement frappé devant และ derrière 
Battement frappé fouetté to 2nd position 

Battements frappés 

Battement frappé devant และ derrière 
Battement frappé fouetté to 2nd position 

Battements jetés 

Battement jeté to 2nd position 

Battements jetés 

Battement jeté to 2nd position 

Battements tendus 
Battement tendu devant, to 2nd และ derrière in 1 

count 

Battements tendus 
Battement tendu devant, to 2nd และ derrière in 1 

count 

Battements glissés 

Battement glissé devant, to 2nd และ derrière from 

5th position in 2 counts 
Battement glissé to 2nd from 1st position in 1 

count 

Battements glissés 

Battement glissé devant, to 2nd และ derrière from 

5th position in 2 counts 
Battement glissé to 2nd from 1st position in 1 count 

Battements tendus 
Battement tendu devant, to 2nd และ derrière from 

5th position in 2 counts 

Battements tendus 
Battement tendu devant, to 2nd และ derrière from 

5th position in 2 counts 

Brisés 
Brisé dessus  

Brisés 
Brisé dessus 

Chaînes 
Single chaîné 

 

Chassés 

Chassé passé en avant with ¼ turn 

Chassés 

Chassé passé en avant with ¼ turn 

Courus 
Courus en tournant en demi-pointe 

 
 

Détournés 
Demi détourné en demi-pointe 

Détourné with ¼ turn 

Détournés 
Demi détourné en demi-pointe 

Détourné with ¼ turn 

Développés 
Développé derrière 

Développés 
Développé derrière 

Echappés sautés 

Echappé sauté in 4th position 

Echappés sautés 

Echappé sauté in 4th position 
Grand échappé sauté battu fermé 

Entrechats 

Entrechat quatre 

Entrechats 

Entrechat quatre 

Fouettés 

Fouetté à terre 

Coupé fouetté raccourci en pointe 
Coupé fouetté raccourci sauté 

Fouetté of adage 

Fouettés 

Fouetté à terre 

Coupé fouetté raccourci sauté 
Fouetté of adage 

 

Grands battements 

Grand battement in 2nd arabesque  

Grands battements 

Grand battement in 2nd arabesque   
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 Jetés 
Jeté ordinaire en avant 

Pas de basques 

Pas de basque glissé en avant  
Pas de basque sauté en avant และ en arrière 

Pas de basques 

Pas de basque glissé en avant 
Pas de basque sauté en avant และ en arrière 

Pas de bourrées 

Pas de bourrée piqué sur le cou-de-pied en pointe 
Running pas de bourrée en avant 

 

Pirouettes 
En dehors: double from demi-plié in 4th position 

En dedans: double from 4th position en fondu 

Posé pirouettes in series 

Pirouettes 
En dehors: double from demi-plié in 4th position 

En dedans: double from 4th position en fondu 

 

Pliés 

Grand plié in 4th position 

Pliés 

Grand plié in 4th position 

Posés 
Posé coupé de côté en demi-pointe 

Posé coupé de côté en pointe 
Posé de côté และ en arrière to 5th en demi-pointe 

Posé passé en avant en demi-pointe 

Posés 
Posé coupé de côté en demi-pointe 

Posé de côté และ en arrière to 5th en demi-pointe 
 

 

Poses of the body 
Ecarté devant 

Poses of the body 
Ecarté devant 

Relevés 

Relevé devant และ derrière en pointe 

 

Ronds de jambe 

Grand rond de jambe en dehors และ en dedans  

Rond de jambe en l’air en dehors และ en dedans, 
เดีย่วและคู ่

Ronds de jambe 

Grand rond de jambe en dehors และ en dedans  

Rond de jambe en l’air en dehors และ en dedans, 
เดีย่วและคู ่

Rotation 

Rotation à terre 

Rotation 

Rotation à terre 

Sissonnes 

Sissonnes fermées, ouvertes en avant และ en 
arrière 

Sissonnes 

Sissonnes fermées, ouvertes en avant และ en arrière 

Temps levés 

Temps levé in attitude derrière 

Temps levés 

Temps levé in attitude derrière 

Temps liés  
Temps lié en avant และ to 2nd position en pointe 

 

กำรหมุนตวั 

Soutenu turn 
 

กำรหมุนตวั 

Barrel turn 
Soutenu turn 

เดนิแบบเหยยีดขำตรงไปขำ้งหนำ้ 
Walks en demi-pointe in low parallel retiré 

เดนิแบบเหยยีดขำตรงไปขำ้งหนำ้ 
Walks en demi-pointe in low parallel retire 
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ค ำศพัทส์ ำหรบัทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลกัสตูร 

 
ทำ่หลกั  
ทำ่เชือ่ม  
   

   

Pas de basque sauté en avant และ en arrière 

Pas de bourrées devant, derrière, dessus และ dessous 
Coupé chassé pas de bourrée 

Changement, changement battu, entrechat quatre และ relevé in 5th position 

ทำ่หลกั 

 
 

 

ทำ่เชือ่ม 

Assemblés  

 Assemblé battu dessus 

 Assemblés devant, derrière, dessus และ dessous 

 Assemblé porté de côté dessus 

Glissades devant, derrière, dessus และ dessous 
Changement, changement battu, entrechat quatre และ relevé in 5th position 

ทำ่หลกั   
  
    

 
 

ทำ่เชือ่ม 

Sissonnes  
 Sissonnes fermées de côté devant, derrière, dessus และ dessous 

 Sissonnes fermées and ouvertes en avant และ en arrière 

Pas de bourrées devant, derrière, dessus และ dessous 

Coupé chassé pas de bourrée 

Changement, changement battu, entrechat quatre และ relevé in 5th position 
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Advanced Foundation, Advanced 1 และ 
Advanced 2 
 
 

ภำพรวม 
 
ประเภท กำรสอบ 

ระดบั  Advanced Foundation, Advanced 1, Advanced 2 

หวัขอ้ 

ใบประกำศนยีบตัรกำรสอบวดัระดบัอำชวีศกึษำส ำหรับกำรระบ ำในระดบั 3 ของ RAD: Advanced 

Foundation (บลัเลต่)์ 
ใบประกำศนยีบตัรกำรสอบวดัระดบัอำชวีศกึษำส ำหรับกำรระบ ำในระดบั 4 ของ RAD: Advanced 

1 (บลัเลต่)์ 
ใบประกำศนยีบตัรกำรสอบวดัระดบัวชิำชพีขัน้สงูส ำหรับกำรระบ ำในระดับ 4 ของ RAD: 

Advanced 2 (บลัเลต่)์ 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 – 4 คน 

อำยขุ ัน้ต ำ่ 

Advanced Foundation  13 ปี 

Advanced 1  14 ปี 

Advanced 2  15 ปี 

เวลำ 

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 คน  55 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 2 คน  65 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 - 4 คน  85 นำท ี

มกีำรประเมนิหรอืไม ่ ม ีจะประเมนิตำมเกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

ผลลพัธ ์ แบบฟอรม์ผลสอบและใบประกำศนยีบัตรส ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบทีส่อบผำ่น 

มกีำรควบคมุหรอืไม ่
ม ีAdvanced Foundation, Advanced 1 และ Advanced 2 
จะมกีำรควบคมุคณุสมบัตใินองักฤษ เวลสแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนอื 
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เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ Advanced Foundation (หญงิ) 
 

เนือ้หำ รปูแบบ  

รำวเกำะ 

Pliés  

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Battements tendus  

Battements glissés และ battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus และ ronds de jambe en l'air 

Battements frappés และ petits battement serrés 

Adage 

Grands battements และ grands battements en 

cloche 

ศนูย ์

Port de bras 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1)  

กำรฝึกตัง้ศนูยแ์ละ pirouettes 

Pirouette enchaînement ครัง้ละหนึง่คน 

Adage 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Allegro 1 

Allegro 2 

ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลักสตูร 

Allegro 3 

Allegro 4 ครัง้ละหนึง่คน  

รำวเกำะส ำหรบัยนืบนปลำยเทำ้ 

กำรยก 
พรอ้มกนัทัง้หมด 

Relevés และ posés   

กำรต ัง้ศนูยบ์นปลำยเทำ้  

Echappés relevés และ emboîtés 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Courus และ posés 

Pirouettes ครัง้ละหนึง่คน (ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีเ่ริม่ตน้) 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2  ครัง้ละหนึง่คน 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) พรอ้มกนัทัง้หมด 
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เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ Advanced Foundation (ชำย) 
 

เนือ้หำ รปูแบบ  

รำวเกำะ 

Pliés  

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Battements tendus  

Battements glissés และ battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus และ ronds de jambe en l'air 

Battements frappés และ petits battement serrés 

Adage 

Grands battements และ grands battements en 
cloche 

ศนูย ์

Port de bras 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

กำรฝึกตัง้ศนูยแ์ละ pirouettes 

Pirouette enchaînement ครัง้ละหนึง่คน 

Adage ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Allegro A 

Allegro 1 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 
Allegro 2 

ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลักสตูร 

Allegro 3 

Allegro 4 ครัง้ละหนึง่คน 

Allegro B 

Allegro 5 ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Allegro 6 ครัง้ละหนึง่คน (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2  ครัง้ละหนึง่คน 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) พรอ้มกนัทัง้หมด 
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Advanced Foundation (ชำย/หญงิ): เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ 
 

เนือ้หำ รปูแบบ  

รำวเกำะ 

Pliés  

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Battements tendus  

Battements glissés และ battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus และ ronds de jambe en l'air 

Battements frappés และ petits battement serrés 

Adage 

Grands battements และ grands battements en 
cloche 

ศนูย ์

Port de bras 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

กำรฝึกตัง้ศนูยแ์ละ pirouettes 

Pirouette enchaînement ครัง้ละหนึง่คน 

Adage (ผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิและชำยแสดงแยกกนั) 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Allegro 1 

Allegro 2 

ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลักสตูร 

Allegro 3 

Allegro 4 ครัง้ละหนึง่คน 

รำวเกำะส ำหรบัยนืบนปลำยเทำ้ (เฉพำะผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิ) 

กำรยก 
พรอ้มกนัทัง้หมด 

Relevés และ posés 

Allegro (เฉพำะผูเ้ขำ้ทดสอบชำย) 

Allegro 5 ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Allegro 6 ครัง้ละหนึง่คน (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) 

ศนูยก์ำรยนืบนปลำยเทำ้ (เฉพำะผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิ) 

Echappés relevés และ emboîtés 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Courus และ poses 

Pirouettes ครัง้ละหนึง่คน (ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2  ครัง้ละหนึง่คน 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) พรอ้มกนัทัง้หมด 
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ค ำศพัทส์ ำหรบั Advanced Foundation  
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรคำดหวังใหม้คีวำมรูใ้นหัวขอ้ตอ่ไปนี้: 

 

หญงิ 

Arabesques 2nd arabesque en fondu 

Assemblés Assemblés en avant และ en arrière 

Assemblés de côté dessus และ dessous 

Attitude Attitude derrière en ouvert 

Ballonnés Ballonnés composés en avant, en arrière และ de côté 

Ballonnés simples en avant, en arrière, de côté และ à la seconde 

Brisés Brisé dessous 

Emboité Emboité en pointe 

Entrechats Entrechats trois devant และ derrière 

Entrechats cinq devant และ derrière 

Failli Failli 

Fondu Battement fondu en demi-pointe 

Glissades Glissades en avant และ en arrière 

Jetés Grand jeté en tournant 

Jeté ordinaire derrière de côté 

Pas de bourrées Pas de bourrée en avant และ en arrière 
Pas de bourrée dessus และ dessous en tournant 

Pas de bourrées pique dessous en tournant en pointe 

Petits battements Petits battements serrés 

Piqués Battements piqués en croix 

Grands battements piqués 

Port de bras Circular port de bras towards barre 
Port de bras with forward และ back bend in 4th en fondu 

Pirouettes En dehors: doubles finished in 4th position en fondu 

En dehors: singles en pointe closing in 5th position 
En dehors: singles with posés en demi-pointe 

En dedans: doubles with fouetté 
En dedans: singles en pointe without fouetté 

En dedans: singles with posés en pointe 

Pivots Pivots en dedans in attitude 

Posés Posés en avant และ en arrière en pointe 
Posés en avant with développé passé devant en pointe 

Posés en avant in arabesque และ en arrière in attitude 
Posés en avant in arabesque และ attitude en pointe 

Posés en arrière to retirés devant en pointe 

Relevés Relevés 1 to 1 en pointe 
Relevés in attitude devant en pointe 

Relevés with développé to 2nd en pointe 

Ronds de jambe Ronds de jambe jetés en dehors และ en dedans 

Rotation Rotation en l’air 

Sissonnes Sissonnes doublées dessus, dessous, en avant และ en arrière 

Soutenu Petits soutenus en tournant en demi-pointe และ en pointe 
Soutenus en tournant en dehors en pointe 

Posé assemblé soutenu en tournant en dedans en pointe 

Temps de cuisse French temps de cuisse dessus และ dessous 
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ชำย 

Arabesques 2nd arabesque en fondu 

Assemblés Assemblés en avant และ en arrière 

Assemblés de côté dessus และ dessous  

Attitude Attitude derrière en ouvert 

Brisés Brisé dessous 

Coupé Coupé dessous en tournant chassé en avant 

Entrechats Entrechats trois devant และ derrière 

Entrechats cinq devant และ derrière 

Failli Failli 

Fondu Battement fondu en demi-pointe 

Glissades Glissades en avant และ en arrière 

Jetés Grand jeté en tournant 
Jeté ordinaire derrière de côté 

Mazurka Mazurka step 

Pas de bourrées Pas de bourrée en avant และ en arrière 
Pas de bourrée dessus และ dessous en tournant 

Petits battements Petits battements serrés 

Piqués Battements piqués en croix 
Grands battements piqués 

Port de bras Circular port de bras towards barre 

Port de bras with forward และ back bend in 4th en fondu 

Pirouettes En dehors: doubles finished in 4th position en fondu 
En dehors: doubles with posés 

En dedans: doubles with fouetté 

Pivots Pivots en dedans in attitude 

Pivots en dehors in 2nd position 

Posés Posés en avant in arabesque และ en arrière in attitude 

Rotation Rotation en l’air 

Sissonnes Sissonnes doublées dessus, dessous, en avant และ en arrière 

Soutenu Petits soutenus en tournant en demi-pointe 

Soutenus en tournant en dehors en demi-pointe 

Temps de cuisse French temps de cuisse dessus และ dessous 

Tour en l’air Double tour en l’air 
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ค ำศพัทส์ ำหรบัทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลกัสตูร  
 

ทำ่หลกั ทำ่หลักทีร่ะบไุวส้ ำหรับระดบักอ่นหนำ้นีจ้ะไมถ่กูน ำมำใช ้

 Ballonné composé en avant, en arrière และ de côté 

 Ballonné simple en avant, en arrière, de côté และ à la seconde 

 Sissonne doublée dessus, dessous, en avant และ en arrière 

 Assemblé en avant, en arrière, de côté dessus และ dessous และ battu 

dessus และ dessous 

ทำ่เพิม่เตมิ  นอกเหนอืจำกทำ่เชือ่มทีร่ะบไุวใ้น Intermediate Foundation และ Intermediate 

แลว้ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรคำดหวงัใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัทำ่ตอ่ไปนี:้ 
 Coupé dessus และ dessous 

 Entrechat trois และ cinq devant และ derrière 

 Failli  

 French temps de cuisse dessus และ dessous 

 Glissades en avant และ en arrière 

 Pas de bourrées en avant, en arrière, และ en tournant dessus และ dessous 

 Soubresaut 

 Temps levés  
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เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ Advanced 1 (หญงิ) 
 

เนือ้หำ รปูแบบ  

รำวเกำะ 

Pliés  

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Battements tendus  

Battements glissés และ battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus และ ronds de jambe en l'air 

Battements frappés และ petits battements  

Adage 

Grands battements และ grands battements en cloche 

ศนูย ์

Port de bras 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1  
ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีเ่ริม่ตน้) 

กำรฝึกตัง้ศนูยแ์ละ pirouettes ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Pirouette enchaînement ครัง้ละหนึง่คน (ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) 

Adage 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 
Allegro 1 

Allegro 2 

Allegro 3 

Allegro 4 ครัง้ละหนึง่คน 

Allegro 5 ครัง้ละหนึง่คน (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้ง)  

รำวเกำะส ำหรบัยนืบนปลำยเทำ้ 

กำรยก 
พรอ้มกนัทัง้หมด 

Posés และ fouettés  

กำรต ัง้ศนูยบ์นปลำยเทำ้ 

Pointe enchaînement 1 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Pointe enchaînement 2 

Pointe enchaînement 3 
ครัง้ละหนึง่คน 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2  

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) พรอ้มกนัทัง้หมด 
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เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ Advanced 1 (ชำย) 
         

เนือ้หำ รปูแบบ  

รำวเกำะ 

Pliés  

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Battements tendus  

Battements glissés และ battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus และ ronds de jambe en l'air 

Battements frappés และ petits battements  

Adage 

Grands battements และ grands battements en cloche 

ศนูย ์

Port de bras 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1  
ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีเ่ริม่ตน้) 

กำรฝึกตัง้ศนูยแ์ละ pirouettes ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Pirouette enchaînement ครัง้ละหนึง่คน (ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) 

Adage 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 
Allegro 1 

Allegro 2 

Allegro 3 

Allegro 4 ครัง้ละหนึง่คน 

Allegro 5 ครัง้ละหนึง่คน (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้ง)  

Allegro 6 ครัง้ละหนึง่คน 

Allegro 7 ครัง้ละหนึง่คน (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้ง) 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2  ครัง้ละหนึง่คน 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) พรอ้มกนัทัง้หมด 
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เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ Advanced 1 (ชำย/หญงิ) 
 

เนือ้หำ รปูแบบ  

รำวเกำะ 

Pliés  

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Battements tendus  

Battements glissés และ battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus และ ronds de jambe en l'air 

Battements frappés และ petits battements  

Adage 

Grands battements และ grands battements en cloche 

ศนูย ์

Port de bras 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1  
ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีเ่ริม่ตน้) 

กำรฝึกตัง้ศนูยแ์ละ pirouettes ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Pirouette enchaînement ครัง้ละหนึง่คน (ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) 

Adage 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 
Allegro 1 

Allegro 2 

Allegro 3 

Allegro 4 ครัง้ละหนึง่คน 

Allegro 5 ครัง้ละหนึง่คน (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้ง)  

รำวเกำะส ำหรบัยนืบนปลำยเทำ้ (ผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิ) 

กำรยก 
พรอ้มกนัทัง้หมด 

Posés และ fouettés  

Allegro (ผูเ้ขำ้ทดสอบชำย) 

Allegro 6 ครัง้ละหนึง่คน 

ศนูยส์ ำหรบัยนืบนปลำยเทำ้ (ผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิ) 

Pointe enchaînement 1 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Pointe enchaînement 2 

Allegro (ผูเ้ขำ้ทดสอบชำย) 

Allegro 7 ครัง้ละหนึง่คน (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้ง) 

ศนูยส์ ำหรบัยนืบนปลำยเทำ้ (ผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิ) 

Pointe enchaînement 3 
ครัง้ละหนึง่คน 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2  

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) พรอ้มกนัทัง้หมด 
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Advanced 1: ค ำศพัท ์
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรคำดหวังใหม้คีวำมรูใ้นหวัขอ้ตอ่ไปนี:้ 
 

หญงิ 

Arabesque Arabesque penchée 

Ballottés Ballottés sautés dessous และ dessus 

Battement lent Battement lent devant 

Brisés Coupé brisés devant และ derrière 
Brisés dessus travelling en avant 

Chaînés Chaînés en diagonale 

Chaînés en diagonale en pointe 

Demi 

contretemps 

Demi contretemps 

Développés Développé to 2nd en pointe 
Grand battement développé 

Fouettés Coupé fouetté raccourci sauté battu 

Fouetté rond de jambe en tournant 
Fouetté sauté 

Jetés Jeté battement en avant 

Jeté passé in attitude derrière 
Grand jeté en avant in attitude 

Pas de bourrées Pas de bourrées courus en avant และ en arrière to dégagé, และ de côté to demi-plie 

Pirouettes En dehors: doubles finishing in attitude และ arabesque 
En dehors: singles finishing in 4th position en fondu en pointe 

En dehors: doubles with posé en demi-pointe 
En dedans: singles with fouetté en pointe 

En dedans และ en dehors: with posé en demi-pointe 

En dedans และ en dehors: with posé en pointe 

Pivot Pivots en dehors และ en dedans in arabesque และ en dehors in attitude 

Port de bras Circular port de bras 

Circular port de bras away from the barre 

Relevés Relevés passés with half turn en diagonale 

Relevés 1 to 1 in arabesque 

Relevés in attitude derrière 

Ronds de jambe Grand rond de jambe en l’air en dehors 

Single rond de jambe en l’air en dedans with relevés en pointe 

Sissonnes Sissonnes fermées relevées de côté dessus en pointe 
Sissonnes fermées relevées en avant และ en arrière en pointe 

Sissonnes ouvertes changées en avant into attitude 
Sissonnes fermées changées en avant และ en arrière 
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ชำย 

Arabesque Arabesque penchée 

Ballottés Ballottés sautés dessous และ dessus 

Battement lent Battement lent devant 

Brisés Coupés brisés devant และ derrière 
Brisés dessus travelling en avant 

Entrechat six 
Pas de basque sauté battu en avant และ en arrière 

Brisé vole devant 

Chaînés Chaînés en diagonale  

Demi 
contretemps 

Demi contretemps 

Développés Grand battement développé 

Fouettés Coupé fouetté raccourci sauté battu 
Fouetté sauté  

Jetés Jeté battement en avant 

Grand Jeté en avant in attitude  

Pas de bourrées Pas de bourrées courus en avant และ en arrière to dégagé, และ de côté to demi-plie 

Pirouettes En dehors: doubles finishing in attitude และ arabesque  

En dehors: with posé en demi-pointe 
Relevé turns en dehors in 2nd position 

Multiple pirouettes 
Pirouette en dehor in 2nd position with petit sauté 

Pivot Pivot en dedans in arabesque en fondu 

Grand fouetté en tournant without relevé 
Port de bras Circular port de bras 

Circular port de bras away from the barre 

Retirés Retirés passes derrière sauté 

Saut de basque Saut de basque 

Sissonnes Sissonne ouvertes changées en avant into attitude และ arabesque 
Sissonne fermées changées en avant และ en arrière 
Sissonnes battues fermées de côté dessus 

Sissonnes battues fermées en avant 
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Advanced 2 (หญงิ): เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ 
 

เนือ้หำ รปูแบบ  

รำวเกำะ 

Pliés  

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Battements tendus  

Battements glissés และ battements piqués 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus และ ronds de jambe en l'air 

Petit battements และ battements frappes 

Adage 

Grands battements และ grands battements en 
cloche 

ศนูย ์

Port de bras 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1  

ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีเ่ริม่ตน้) 

กำรฝึกตัง้ศนูยแ์ละ pirouettes  ครัง้ละหนึง่คน 

Pirouette enchaînement ครัง้ละหนึง่คน (ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) 

Adage 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Allegro 1 

Allegro 2 ครัง้ละหนึง่คน 

Allegro 3 ครัง้ละหนึง่คน (ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) 

Allegro 4 ครัง้ละหนึง่คน  

รำวเกำะส ำหรบัยนืบนปลำยเทำ้ 

กำรยกและ relevés 
พรอ้มกนัทัง้หมด 

Ballottés และ posés  

กำรต ัง้ศนูยบ์นปลำยเทำ้  

Pointe enchaînement 1 ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Pointe enchaînement 2 ครัง้ละหนึง่คน  

Pointe enchaînement 3 

ครัง้ละหนึง่คน (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้ง) Pointe enchaînement 4 

Pointe enchaînement 5 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2  ครัง้ละหนึง่คน 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) พรอ้มกนัทัง้หมด 
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Advanced 2 (ชำย): เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบ 
 

เนือ้หำ รปูแบบ  

รำวเกำะ 

Pliés  

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Battements tendus  

Battements glissés  

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus และ ronds de jambe en l'air 

Battements frappés และ petit battements 

Adage 

Grands battements และ grands battements en 
cloche 

ศนูย ์

Port de bras 

 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1  
ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีเ่ริม่ตน้) 

Battements tendus และ grands battement   ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Battements fondus และ ronds de jambe en l’air 

 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1  
ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีเ่ริม่ตน้) 

Pirouettes en dehors in attitude or arabesque ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) 

Pirouette enchaînement 

 

ครัง้ละหนึง่คน (ผูค้มุสอบเลอืกขำ้งทีจ่ะเริม่ตน้) 

Adage 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 + 1) Allegro 1 

Allegro 2 

Allegro 3 

ครัง้ละหนึง่คน  

Allegro 4 

Allegro 5 

Allegro 6 

Allegro 7 ครัง้ละหนึง่คน (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้ง) 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หรอื 2  ครัง้ละหนึง่คน 

กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) พรอ้มกนัทัง้หมด 
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Advanced 2: ค ำศพัท ์
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรคำดหวังใหม้คีวำมรูใ้นหวัขอ้ตอ่ไปนี:้ 
 

หญงิ 

Assemblés Assemblé dessus en tournant 

Petit assemblé devant และ derrière en pointe 

Ballottés Ballottés dessous และ dessus en pointe 

Brisés Brisés volés devant และ derrière 

Cabrioles Cabrioles ouvertes devant และ derrière 

Changements Changements en pointe 

Entrechats Entrechat six 

Entrechat six de volées de côté 

Fouettés Fouettés relevés en pointe 

Grands fouettés relevés en tournant en pointe 
Fouetté sauté battu en tournant 

Fouetté rond de jambe en tournant en pointe 

Gargouillade Gargouillade 

Grand battement Grand battement envelope 

Jetés Jeté élancé en tournant 

Coupé jeté en tournant 
Grand jeté en avant with développé 

Grand jeté en avant en tournant in attitude 

Pas de basque Petit pas de basque en manège en pointe 

Pirouettes En dehors: doubles en demi-pointe in attitude 
En dedans: singles in 1st arabesque และ double in attitude 

En dehors: double finishing in 2nd arabesque en fondu 
En dehors และ en dedans: triples en demi-pointe 

Renversés Renversés en dehors with relevé en pointe 

Saut de basque Saut de basque 

Sissonnes Sissonnes doublées battues with développé dessous 
Sissonnes ouvertes changées en tournant in attitude 

Sissonne ordinaire devant และ derrière en pointe 

Temps de flêche Temps de fleche 

 
 
 

ชำย 

Assemblés Assemblé dessus en tournant 

Brisés Brisés volés derrière 
Brisé dessus finishing in cou-de-pied derrière 

Cabrioles Double cabrioles ouvertes devant และ cabrioles derrière 

Cabrioles de côté dessus 

Echappés Echappé sauté battu fermé changé to 2nd with double beats 
Entrechats Entrechat six de volées de côté 
Fouettés Grand fouetté relevé en tournant 

Grand fouetté sauté en tournant 
Fouetté sauté battu en tournant   
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Grand battement Grand battement enveloppé 

Jetés Jeté élancé en tournant 

Coupé Jeté battu en tournant 

Grand jeté en avant with développé 
Grand jeté en avant en tournant in attitude 

Jeté passé derrière in arabesque 
Jeté ordinaire derrière battu 

Pas de basque Grands pas de basque en tournant 
Pirouettes En dedans และ en dehors: Doubles in attitude or arabesque 

En dehors และ en dedans: Double in 2nd position 

Retiré Retiré sauté passé devant 

Rond de jambe Double rond de jambe sauté en dehors และ en dedans 

Grand rond de jambe sauté to attitude derrière 

Grand rond de jambe relevé en dehors to arabesque 

Saut de basque Saut de basque และ double saut de basque 

Sissonnes Sissonnes doublées battues with développée dessous 

Sissonnes ouvertes changées en tournant in attitude 
Sissonnes ordinaire devant en tournant 

Temps de poisson Temps de poisson 
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Solo Seal 
 
 

ภำพรวม 
 

ประเภท กำรสอบ 

หัวขอ้ 
ใบประกำศนยีบตัรกำรสอบวดัระดบัอำชวีศกึษำส ำหรับกำรระบ ำในระดบั 5 ของ RAD: Solo Seal 

(บลัเลต่)์ 

ระดบั Solo Seal 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ทดสอบ 2 – 4 คน (ขัน้ต ำ่ 2 คน ส ำหรับกำรจัดใหม้กีำรสอบ) 

อำยขุัน้ต ำ่ 15 ปี 

 
เวลำ 

  

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 2 คน  40 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน  40 นำท ี

ผูเ้ขำ้ทดสอบ 4 คน  50 นำท ี

มกีำรประเมนิหรอืไม่ ม ีจะประเมนิตำมเกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

ผลลพัธ ์
ผูท้ีผ่ำ่นกำรทดสอบจะไดรั้บแบบฟอรม์ผลสอบและใบประกำศนยีบตัร 

และจะมชีือ่ตพีมิพล์งในนติยสำร Focus on Exams 

มกีำรควบคมุหรอืไม่ ม ีSolo Seal จะมกีำรควบคมุคณุสมบตัใินองักฤษ เวลสแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนอื 

หมำยเหต ุ กำรสอบ Solo Seal ทัง้หมดจะไดรั้บกำรบนัทกึเทปเพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรับประกนัคณุภำพ 

 
 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งท ำกำรแสดงระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation จ ำนวน 4 ครัง้ตำมล ำดบัดังนี:้ 
 

 ชดุระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation (ศตวรรษที ่20) 
 ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation จำกศตวรรษที ่21 หนึง่ตัวเลอืก  
 ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 
จำกระบ ำทีเ่คยไดรั้บกำรแตง่ขึน้ในกำรแสดงบลัเลต่ค์ลำสสกิหนึง่ตวัเลอืก (ศตวรรษที ่19) 

 ชว่งสดุทำ้ย  
 

หญงิ ชำย 

ชุดระบ ำเดีย่ว/ ระบ ำ variation 

Genée Port de Bras Largo 

ศตวรรษที ่21 

Caprice La Vision 

Tread Lightly Formal Allusion 

Dance a Little Faster Art of Flying 

ระบ ำทีเ่คยไดร้บักำรแตง่ขึน้ในกำรแสดงบลัเลต่ค์ลำสสกิ 

La Bayadère 1 Don Quixote 

La Bayadère 2 Coppélia 

La Bayadère 3 Swan Lake 1 

Raymonda 1 Swan Lake 2 

Raymonda 2 Sleeping Beauty 

Raymonda 3 Le Corsaire 

Raymonda 4 Raymonda 

ชว่งสดุทำ้ย 
 

Royal Academy of Dance ไดรั้บกำรยอมรับเป็นอย่ำงสงูจำก Rudolf Nureyev Foundation 
ส ำหรับกำรใชก้ำรออกแบบทำ่เตน้ของ Rudolf Nureyev กบั ‘La Bayadère’ และ 'Raymonda' 
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ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation ในศตวรรษที ่19, 20 และ 21  
 
คะแนนค ำอธบิำยกำรเคลือ่นไหว Benesh ของชดุระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation ไดรั้บกำรตพีมิพใ์น หนังสอื Solo 
Seal ซึง่รวมดวีดีไีวด้ว้ย 
 
ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation หญงิ:  
 

ล ำดบัที ่ หวัขอ้ ดนตร ี

F1  Genée port de bras Ann Hogben 

F2 Caprice (Hampson, 2003) Pasquinade Caprice, Op. 59 โดย Louis Moreau 

Gottschalk (1829-1869) 

F3  

 

Tread Lightly (Dowson, 2004) ดดัแปลงมำจำก Sonata in E flat, Op. 1 No. 1, 2nd 

Movt.: Rondo โดย John Field (1782-1837) 
แกไ้ขโดย Christopher Kite & Timothy Roberts, 

จัดพมิพโ์ดย Stainer & Bell Ltd  

F4 Dance a Little Faster (Ng, 2006) "Love Is..." จำก The Good Person of Szechuan 

โดย Leon Ko  

F5 La Bayadère 1 

La Bayadère Kingdom of the Shades,  
1st Variation 

จำก La Bayadère (1877) โดย Ludwig Minkus 
(1826-1917) 

F6 La Bayadère 2 

La Bayadère Kingdom of the Shades,  
2nd Variation 

จำก La Bayadère (1877) โดย Ludwig Minkus 
(1826-1917) 

F7 La Bayadère 3 

La Bayadère Kingdom of the Shades,  
3rd Variation 

จำก La Bayadère (1877) โดย Ludwig Minkus 
(1826-1917) 

F8 Raymonda 1 

Raymonda Act 1, Scene II, No. 14:  
Grand pas d'action, Variation I 

จำก Raymonda (1898) โดย Aleksandr Glazunov 
(1865 – 1936) 

F9 Raymonda 2 

Raymonda Act 1, Scene II, No. 14:  
Grand pas d'action, Variation II 

จำก Raymonda (1898) โดย Aleksandr Glazunov 
(1865 – 1936) 

F10 Raymonda 3 

Raymonda Act II, Grand pas d'action, 
Variation III 

จำก Raymonda (1898) โดย Aleksandr Glazunov 
(1865 – 1936) 

F11 Raymonda 4 

Raymonda Act III, Grand pas Hongrois, 
Variation I 

จำก Raymonda (1898) โดย Aleksandr Glazunov 
(1865 – 1936) 

 
 
ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation ชำย: 
 

ล ำดบัที ่ หวัขอ้ ดนตร ี

M1  

 

Largo 2nd movement from Concerto in F minor for 

Harpsichord และ Orchestra BWV1056 by J.S. 

Bach (1685-1750), 
ดดัแปลงและเรยีบเรยีงส ำหรับกำรแสดงเดีย่วเปียโนโดย 

Harold Craxton. ส ำนักพมิพ:์ Oxford University 

Press   

https://www.radenterprises.co.uk/books/voc.-graded-syllabus-material/solo-seal-award-100ssa
https://www.radenterprises.co.uk/books/voc.-graded-syllabus-material/solo-seal-award-100ssa
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M2 

 

La Vision (Hampson, 2003) Esquisses Op. 63 No. 1: La Vision by Charles-
Valentin Alkan (1813-1888) 

M3 

 

Formal Allusion (Dowson, 2004) Sonata Op. 1 No. 2 in A major, 2nd Movement: 

Allegro vivace โดย John Field (1782-1837) 

แกไ้ขโดยChristopher Kite & Timothy Roberts, 
จัดพมิพโ์ดยStainer & Bell Ltd 

M4 

 

The Art of Flying (Ng, 2006) The Art of Flying จำกThe Good Person of Szechuan 
โดย Leon Ko. ส ำนักพมิพ:์ Oknoel Music Ltd 

administered by Music Nation Publishing Co Ltd 

M5 Don Quixote  

Don Quixote Act III/Vpas de deux:  
ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation ชำย  

จำก Don Quixote (1869) โดย Ludwig Minkus (1826-
1917) 

M6 

 

Coppélia 

Coppélia Act III: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 
ของ Franz 

Coppélia Act III Scene VI: 'La discorde et la Guerre' 
- Marche des guerrières by Léo Delibes (1836-
1891) 

M7 Swan Lake 1 

Swan Lake pas de trois 

จำก Swan Lake Act 1 No 4, Pas de Trois, Male 
Variation 

M8 Swan Lake 2 

Swan Lake: Siegfried's variation from ‘Black 
Swan pas de deux’  

จำกSwan Lake (1877) Act 1 No. 5 (b): Pas de deux
  

M9 Sleeping Beauty  

Prince Desiré’s variation from Act III pas de 

deux 

จำก The Sleeping Beauty Act III No. 28 Variation 1 
(1890) โดย Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) 

M10 Le Corsaire  

จำกLe Corsaire pas de deux 

จำกLe Corsaire pas de deux by Riccardo Drigo  

M11 Raymonda  

เพิม่เตมิ ‘Jean de Brienne’ variation from 
Grand pas Hongrois Act III 

จำก Raymonda (1898) โดยAleksandr Glazunov 
(1865-1936) Act II No. 21 (b) Grand pas de deux, 

male variation 

 
 

ชว่งสดุทำ้ย 
 
หลังจำกท ำกำรแสดงระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation ในศตวรรษที ่19, 20 และ 21 

แลว้ผูเ้ขำ้ทดสอบแตล่ะคนจะท ำกำรแสดงควำมสำมำรถพเิศษชว่งสดุทำ้ยเพือ่ highlight grand allegro, 

batterie และ turning moving และจะแสดงควำมขอบคณุนักเปียโน กรรมกำรใหค้ะแนนและผูช้ม 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation เพิม่เตมินีค้วรไดรั้บกำรออกแบบทำ่เตน้โดยผูเ้ขำ้ทดสอบ และ/หรอื 

ครขูองพวกเขำ ซึง่เป็นกำรเพิม่องคป์ระกอบอยำ่งสรำ้งสรรคใ์หแ้กก่ำรสอบ 

(ถงึแมว้ำ่จะไมม่กีำรประเมนิทำ่เตน้กต็ำม) 

 

ชว่งสดุทำ้ยควรเป็นสไตลค์ลำสสกิประกอบดว้ยกำรแสดงตอ่ไปนี:้ 

 

 equal weighting of grand allegro, grand batterie, a batterie sequence และ turning 

movements ของระดับ Advanced 2 รวมถงึ manège และกำรแสดงควำมเคำรพ (ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 

variation) แกนั่กเปียโน กรรมกำรใหค้ะแนนหรอืผูช้ม 

 ทำ่ compulsory ทีร่วมถงึ: 

หญงิ: fouetté rond de jambe en tournant (อยำ่งนอ้ย 7 – ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้ง) 
ชำย: relevé turns en dehors in 2nd position และ pirouettes in 2nd position with petits 
sautés (ผูเ้ขำ้ทดสอบเลอืกขำ้ง) 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบควรจบกำรแสดงบนเวท ี(ไมจ่ ำเป็นตอ้งท ำกำรแสดงควำมเคำรพ (révérence) เพิม่เตมิ) 

 



116 
เนือ้หำ 

ดนตรคีวรประกอบดว้ย 64 บำรข์อง 2/4 แบบเร็วกบับทน ำเพิม่เตมิ 8 บำร ์(1 นับ = 1 บำร)์  

 

เมือ่ผูเ้ขำ้ทดสอบใชนั้กเปียโนของตนเอง จะใหค้ร ูผูเ้ขำ้ทดสอบ และ/หรอื นักเปียโนเป็นผูเ้ลอืกดนตร ี

เมือ่ใชนั้กเปียโนที ่RAD จดัเตรยีมให ้ควรจะแนบส ำเนำของแผน่ดนตรทีีจ่ะน ำมำใชใ้นกำรสมคัรสอบดว้ย หรอื 

(หำกไมท่ ำเชน่นัน้) นักเปียโนของ RAD จะบรรเลงดนตรทีีเ่หมำะสมในกำรฝึกซอ้ม หำกเป็นไปได ้

ควรมอีงคป์ระกอบบำงประกำรของควำมรว่มมอืกนัทีส่รำ้งสรรคท์ีม่กีำรฝึกซอ้มกนัมำ 

 
เรำขอแนะน ำไมใ่หใ้ชด้นตรจีำกหลกัสตูรอืน่ของ RAD 
หรอืดนตรทีีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งใกลช้ดิกบัระบ ำทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัด ี
เพือ่ไมใ่หท้ำ่เตน้คลำ้ยคลงึกบัทำ่เตน้ทีม่มีำอยูก่อ่น 
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เนือ้หำ 

Discovering Repertoire  
 
 

ภำพรวม 
 

ประเภท กำรประเมนิรูปแบบคลำสเรยีน 

ระดบั  ระดบั 2, 3, 4 

หวัขอ้ 

Discovering Repertoire ระดับ 2 (หน่วย: คลำสเรยีน ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1, 2) 
Discovering Repertoire ระดับ 3 (หน่วย: คลำสเรยีน ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1, 2) 
Discovering Repertoire ระดับ 4 (หน่วย: คลำสเรยีน ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1, 2) 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 – 8 คน 

อำยขุ ัน้ต ำ่ 12 ปี 

กำรก ำหนดเวลำ ดสูว่น กำรก ำหนดเวลำ 

มกีำรประเมนิหรอืไม ่ ม ีเป็นลกัษณะขอ้บง่ชีข้องมำตรฐำนแบบกวำ้งๆ แทนทีจ่ะเป็นกำรแจกแจงรำยละเอยีด 

ผลลพัธ ์ รำยงำนผลกำรประเมนิและใบประกำศนียบตัรส ำหรับแตล่ะหน่วย 

มกีำรควบคมุหรอืไม ่ ไมม่ ีกำรประเมนิรูปแบบคลำสเรยีนจะไมม่กีำรควบคมุคณุสมบัต ิ

 
 
ประเภท กำรสอบ 

ระดบั  ระดบั 2, 3, 4 

หวัขอ้ 

ใบประกำศนยีบตัร Classical Ballet Repertoire ระดบั 2 ของ RAD (หน่วย: คลำสเรยีน 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1, 2) 

ใบประกำศนยีบตัร Classical Ballet Repertoire ระดบั 3 ของ RAD (หน่วย: คลำสเรยีน 
ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1, 2) 

ใบประกำศนยีบตัร Classical Ballet Repertoire ระดบั 4 ของ RAD (หน่วย: คลำสเรยีน 
ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1, 2) 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ทดสอบ 1 – 4 คน 

อำยขุ ัน้ต ำ่ 12 ปี 

กำรก ำหนดเวลำ ดสูว่น กำรก ำหนดเวลำ 

มกีำรประเมนิหรอืไม ่ ม ีจะประเมนิตำมเกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

ผลลพัธ ์
แบบฟอรม์ผลสอบและและใบประกำศนียบตัรส ำหรับแตล่ะหน่วย 
เมือ่ท ำกำรแสดงครบทัง้สำมหน่วยในหนึง่ระดบัจะมกีำรออกใบประกำศนียบตัรรับรองคณุสมบตั  ิ

มกีำรควบคมุหรอืไม ่ ม ีระดบั 2, 3 และ 4 จะมกีำรควบคมุคณุสมบตัใินองักฤษ เวลสแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนอื 
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เนือ้หำ 

ระดบั 2 หนว่ย – คลำสเรยีน 
เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (หญงิ/ชำย) 
 

เนือ้หำ รูปแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

รำวเกำะ 

กำรอบอุน่ร่ำงกำย 

พรอ้มกนัทัง้หมด 
Pliés 

Battements tendus  

Battements glissés 

Preparation for ronds de jambe à terre 
พรอ้มกนัทัง้หมด สองครัง้ 

Battements fondus  

Adage 
พรอ้มกนัทัง้หมด 

Grands battements 

ศนูย ์ 

Port de bras 

สองตอ่สอง (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน 
แบง่เป็น 2 + 1) 

กำรฝึกตัง้ศนูย ์

Adage  

Allegro 1 

Allegro 2 

Allegro 3 ครัง้ละหนึง่คน 

Class révérence  พรอ้มกนัทัง้หมด 

 
 

ระดบั 2 หนว่ย – ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 1 
เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (หญงิ) 

 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ 

A:  กำรถำ่ยน ้ำหนัก 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน 
แบง่เป็น 2 + 1) 

B:  Port de bras 

C:  Port de bras with temps levé 

D:  เดนิแบบเหยยีดขำตรงไปขำ้งหนำ้ 

E:  Balancés 

F:  Posés in attitude 

ครัง้ละหนึง่คน G:  Chaînés 

H:  Swivel turns 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หญงิ Coppélia Act II (ภำษำสเปน) ครัง้ละหนึง่คน 

Coppélia révérence พรอ้มกนัทัง้หมด 
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เนือ้หำ 

ระดบั 2 หนว่ย – ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 1 
เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (ชำย) 

 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ 

A:  Retirés passés derrière 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 
2 + 1) 

B:  Kneel และ développé  

C:  Développé relevé 

D:  Sissonnes 

E:  Balancés 

F: Temps levé in 2nd 

G:  Tours en l’air 

H:  Posé temps levé 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 ชำย Coppélia Act I (Franz) ครัง้ละหนึง่คน 

Coppélia révérence พรอ้มกนัทัง้หมด 

 
 

ระดบั 2 หนว่ย – ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 2 
เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (หญงิ) 

 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ  

A:  Posés en diagonale ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 
2 + 1) B:  Posés en tournant en diagonale 

C:  Sissonnes relevées 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 
2 + 1) 

D:  Posés in attitude 

E:  Sissonnes ordinaires 

F:  Petits jetés en tournant 

G:  Sauts de basque 

H:  Cabriole devant 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 2 หญงิ Giselle Act I (Peasant 
pas de deux)  

ครัง้ละหนึง่คน 

Giselle révérence พรอ้มกนัทัง้หมด 
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เนือ้หำ 

ระดบั 2 หนว่ย – ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 2 
เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (ชำย) 
 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ 

A:  Tours en l’air 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน 
แบง่เป็น 2 + 1) 

B:  Tours en l’air to kneel 

C:  Grand jeté en avant 

D:  Glissade และ jeté ordinaire 

ครัง้ละหนึง่คน 

E:  Sissonne fermée dessus 

F:  Temps levé และ grand jeté en avant 

G:  Demi-contretemps และ fouetté sauté 

H:  Assemblés en avant 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 2 ชำย Giselle Act I (Peasant pas de 
deux) 

ครัง้ละหนึง่คน 

Giselle révérence พรอ้มกนัทัง้หมด 

 
 
ระดบั 3 หนว่ย – คลำสเรยีน 
เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (หญงิ/ชำย) 

 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

รำวเกำะ 

กำรอบอุน่ร่ำงกำย 

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Pliés 

Battements tendus 

Battements glissés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus 

Preparation for batterie 

Adage (หญงิ/ชำย) 

Grands battements 

ศนูย ์

Port de bras (หญงิ/ชำย) 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน 
แบง่เป็น 2 + 1) 

กำรฝึกตัง้ศนูย ์

Adage 

Allegro 1 

Allegro 2 

Allegro 3 ครัง้ละหนึง่คน 

Class révérence พรอ้มกนัทัง้หมด 
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เนือ้หำ 

ระดบั 3 หนว่ย – ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 1 
เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (หญงิ) 

 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ  

A:  Battement to 2nd และ courus ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  

2 + 1) B:  Fouetté à terre 

C:  Posés in attitude 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  
2 + 1) 

D:  Échappés relevés 

E:  Courus de côté 

F:  Chaînés 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  

2 + 1) 

G:  Posé pirouettes en dedans 
ครัง้ละหนึง่คน  

H:  Posé to arabesque และ kneel 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หญงิ The Sleeping 
Beauty Act III (Princess Florine) 

ครัง้ละหนึง่คน 

The Sleeping Beauty révérence พรอ้มกนัทัง้หมด 

 
 

ระดบั 3 หนว่ย – ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 1 
เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (ชำย) 

 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ 

A:  Jeté passé devant 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  
2 + 1) 

B:  Assemblé en avant 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  

2 + 1) 

C:  Posé pirouettes en dehors 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  
2 + 1) 

D:  Tours en l’air 

E:  Demi-grand rond de jambe   

F:  Posé to attitude 

G:  Sissonne en avant in attitude 

H:  Preparation for pirouette และ kneel 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 ชำย The Sleeping Beauty 
Act II (Prince Désiré) 

ครัง้ละหนึง่คน 

The Sleeping Beauty révérence พรอ้มกนัทัง้หมด 
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เนือ้หำ 

ระดบั 3 หนว่ย – ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 2 
เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (หญงิ) 

 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ 

A:  Relevé in attitude devant ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  

2 + 1) B:  Développé to 2nd with temps levé 

C:  Cabriole และ pirouette preparation 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  

2 + 1) 

D:  Pirouettes en dehors 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  

2 + 1) 

E:  Cabriole และ balancé en tournant ครัง้ละหนึง่คน  

F:  Posé to attitude ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  
2 + 1) G: Preparation for jeté élancé  

H:  Temps levé in arabesque และ pirouettes en dehors ครัง้ละหนึง่คน 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 2 หญงิ Paquita (Pas de trois) ครัง้ละหนึง่คน 

Paquita révérence พรอ้มกนัทัง้หมด 

 
 

ระดบั 3 หนว่ย – ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 2 
เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (ชำย) 

 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ  

A:  Temps de flèche ครัง้ละหนึง่คน 

B:  Grand jeté in attitude 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  
2 + 1) 

C:  Temps levé en tournant  ครัง้ละหนึง่คน 

D:  Pirouettes  
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  

2 + 1) 

E:  Balancés 

ครัง้ละหนึง่คน 
F:  Pas de bourrée และ changement 

G:  Sissonne ordinaire to 4th en fondu  

H:  Sissonne ordinaire to kneel 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 2 ชำย Paquita  ครัง้ละหนึง่คน 

Paquita révérence พรอ้มกนัทัง้หมด 
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เนือ้หำ 

ระดบั 4 หนว่ย – คลำสเรยีน  
เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (ชำย/หญงิ) 

 

เนือ้หำ   รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

รำวเกำะ  

กำรอบอุน่ร่ำงกำย 

 

พรอ้มกนัทัง้หมด 

Pliés    

Battements tendus    

Battements glissés  

Ronds de jambe à terre  

Battements fondus  

Battements frappés และ petits battements   

Adage (หญงิ/ชำย)  

Grands battements  

ศนูย ์

Port de bras (หญงิ/ชำย)  

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  
2 + 1) 

กำรฝึกตัง้ศนูย ์  

Adage (หญงิ/ชำย)  

Allegro 1                                          

Allegro 2                                          

Allegro 3  ครัง้ละหนึง่คน 

Class révérence  พรอ้มกนัทัง้หมด 

 
ระดบั 4 หนว่ย – ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 1 
เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (หญงิ) 
 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ  

A:  Port de bras ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  

2 + 1) B:  Rond de jambe en l’air 

C:  Développé passé to arabesque  
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  
2 + 1) 

D:  Posé to attitude 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  
2 + 1) 

E:  Posé to arabesque  

F:  Sissonnes 

G:  Posé pirouettes en dehors ครัง้ละหนึง่คน 

H:  Courus en tournant 
ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น 2 
+ 1) 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 หญงิ Swan Lake Act II 
(Odette)  

ครัง้ละหนึง่คน 

Swan Lake révérence พรอ้มกนัทัง้หมด 
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เนือ้หำ 

ระดบั 4 หนว่ย – ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 1 
เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (ชำย) 

 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ  

A: Saut de basque 
ครัง้ละหนึง่คน 

B:  Grand jeté en tournant 

C:  Relevé in attitude ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  

2 + 1) D:  Sauté in 2nd 

E: Grands jetés en avant ครัง้ละหนึง่คน 

F: Assemblé และ relevé in 5th 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  
2 + 1) 

G:  Pirouettes 

H:  Tours en l’air 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1 ชำย Swan Lake Act III 
(Prince Siegfried) 

ครัง้ละหนึง่คน 

Swan Lake révérence พรอ้มกนัทัง้หมด 

 

 
ระดบั 4 หนว่ย – ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 2 
เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (หญงิ) 
 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ  

A:  Relevés passés derrière 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  
2 + 1) 

B:  Pas de chat และ détourné 

C:  Courus และ petits battements battus 

D:  Posés to cou-de-pied 

E:  Pas de basque  

F: Dégagés และ courus 

G:  Posés passés 

H: Posés to arabesque และ retiré devant 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 2 หญงิ The Nutcracker Act II 
(Sugar Plum Fairy) 

ครัง้ละหนึง่คน 

The Nutcracker révérence พรอ้มกนัทัง้หมด 
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ระดบั 4 หนว่ย – ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 2 
เนือ้หำและรปูแบบกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (ชำย) 

 

เนือ้หำ  รปูแบบ (ทีม่ผีูเ้ขำ้ทดสอบสีค่น) 

แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ  

A:  Pirouettes 

ครัง้ละสองคน (ผูเ้ขำ้ทดสอบ 3 คน แบง่เป็น  

2 + 1) 

B:  Chassés 

C:  Détourné และ changements 

D:  Pas de bourrée และ tour en l’air 

E:  Chassé และ assemblé 

F:  Cabrioles 

G:  Jeté élancé 
ครัง้ละหนึง่คน 

H:  Assemblés en tournant 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 2 ชำย The Nutcracker Act II 
(Nutcracker Prince) 

ครัง้ละหนึง่คน 

The Nutcracker révérence พรอ้มกนัทัง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
กำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence) (ทกุระดบัและทกุหนว่ย): 
ดนตรจีะไดรั้บกำรก ำหนดและกำรออกแบบทำ่เตน้เป็นกำรจัดกำรแบบอสิระ 

 
กำรเตน้บนปลำยเทำ้: กำรเตน้บนปลำยเทำ้ส ำหรับหญงิในหน่วยตำ่งๆ อำจมหีรอืไมม่กี็ได:้ ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ 
variation 1 และ 2 ในทกุระดับ หำกท ำกำรแสดงระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation ในแบบกำรเตน้บนปลำยเทำ้ 
แบบฝึกหดัเพือ่กำรพัฒนำทัง้หมดก็ตอ้งแสดงแบบกำรเตน้บนปลำยเทำ้ดว้ยเชน่กนั 
จะไมม่กีำรใหค้ะแนนเพิม่เตมิส ำหรับกำรเตน้บนปลำยเทำ้ (เชน่ 
สำมำรถท ำคะแนนเต็มไดโ้ดยไมต่อ้งใชก้ำรเตน้บนปลำยเทำ้)  
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ผลกำรเรยีนรูแ้ละเกณฑก์ำรประเมนิ 

 
 

ผลกำรเรยีนรู ้อธบิำยถงึสิง่ทีผู่เ้รยีนควรทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ 
หรอืสำมำรถท ำไดภ้ำยหลังเสร็จสิน้กระบวนกำรเรยีนรู ้ซ ึง่นยิำมไวใ้นแงข่องควำมรู ้ทักษะและควำมสำมำรถ   
 
เกณฑก์ำรประเมนิ ระบถุงึมำตรฐำนทีค่ำดหวังใหผู้เ้รยีนท ำไดเ้พือ่แสดงวำ่ผลกำรเรยีนรูไ้ดส้มัฤทธผิลแลว้ 
 
 

Dance to Your Own Tune  
 
ในกำรเขำ้รว่มหลกัสตูร Dance to Your Tune เด็กๆ จะสำมำรถ 

 เคลือ่นไหวอยำ่งมกีำรควบคมุ กำรประสำนงำนและควำมมัน่ใจเพิม่ขึน้ได ้
 เคลือ่นไหวอยำ่งตระหนักถงึรำ่งกำย และมคีวำมเขำ้ใจในวธิกีำรเคลือ่นไหวไปทั่วพืน้ทีไ่ด ้
 แสดงใหเ้ห็นถงึควำมรูส้กึไวตอ่ดนตรทีีพั่ฒนำขึน้โดยผำ่นกำรเคลือ่นไหวได ้
 แสดงอำรมณ์และควำมรูส้กึผำ่นกำรเคลือ่นไหวได ้

 
คลำสสำธติ Dance to Your Own Tune จะไมม่กีำรประเมนิ 
 
 

Pre-Primary in Dance และ Primary in Dance 
 
เมือ่ส ำเร็จหลกัสตูรกำรเรยีน Pre-Primary in Dance และ Primary in Dance 
นักเรยีนทีผ่ำ่นกำรเขำ้รว่มและฝึกปฏบิตัจิะสำมำรถ: 

 จัดระเบยีบสว่นตำ่งๆ ของรำ่งกำยได ้ 
 แสดงถงึควำมตระหนักในกำรวำงต ำแหน่งรำ่งกำยได ้ 
 ท ำกำรแสดงดว้ยควำมตระหนักเกีย่วกบัพืน้ทีไ่ด ้ 
 แสดงถงึกำรควบคมุและกำรประสำนงำนได ้ 
 แสดงกำรยกได ้ 
 แสดงถงึกำรใชพ้ลวัตกำรเคลือ่นไหวทีเ่หมำะสมได ้ 
 ตอบสนองตอ่องคป์ระกอบของดนตรไีด ้ 
 แสดงอยำ่งลกึซึง้ได ้ 
 แสดงล ำดับของทำ่งำ่ยๆ เพือ่อธบิำยเรือ่งรำวได ้
 จดจ ำฉำกตำ่งๆ ไดอ้ยำ่งมัน่ใจได ้

 
 



127 
เนือ้หำ 

กำรสอบวดัระดบั (Grades 1-5) 
 

Grade 1  
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงเทคนคิทีเ่หมำะสมผ่ำนกำรแสดงล ำดับกำร 
เคลือ่นไหวพืน้ฐำนและระบ ำตำ่งๆ ในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงควำมรูเ้กีย่วกบัค ำศพัทข์องบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนได ้

 แสดงละครประกอบดนตรผี่ำนล ำดับกำรเคลือ่นไหว 

พืน้ฐำนและระบ ำตำ่งๆ ในบัลเลต่ไ์ด ้

 แสดงในระยะเวลำทีเ่หมำะสมได ้

 แสดงกำรตอบสนองตอ่ดนตร ี
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนได ้

 แสดงทักษะกำรแสดงล ำดับกำรเคลือ่นไหว 

พืน้ฐำนและระบ ำตำ่งๆ ในบัลเลต่ไ์ด ้

 แสดงผำ่นกำรแสดงออก กำรถ่ำยทอด 
กำรตคีวำมและกำรวำงแผน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนได ้

 
 

Grade 2  
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงเทคนคิทีเ่หมำะสมผ่ำนกำรแสดงล ำดับ 
กำรเคลือ่นไหวพืน้ฐำนและระบ ำตำ่งๆ ในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงควำมรูเ้กีย่วกบัค ำศพัทข์องบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนได ้

 แสดงละครประกอบดนตรผี่ำนกำรแสดงล ำดับ 

กำรเคลือ่นไหวพืน้ฐำนและระบ ำตำ่งๆ ในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงในระยะเวลำทีเ่หมำะสมได ้

 แสดงกำรตอบสนองตอ่ดนตร ี
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนได ้

 แสดงล ำดับกำรเคลือ่นไหวพืน้ฐำนและระบ ำตำ่งๆ  
ในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงผำ่นกำรแสดงออก กำรถ่ำยทอด 
กำรตคีวำมและกำรวำงแผน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนได ้
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Grade 3  
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงเทคนคิทีเ่หมำะสมผ่ำนล ำดบักำรเคลือ่นไหว 
ระดบัพืน้ฐำนถงึปำนกลำงและระบ ำตำ่งๆ ในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงควำมรูเ้กีย่วกบัค ำศพัทข์องบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนถงึปำนกลำงได ้

 แสดงละครประกอบดนตรผี่ำนล ำดับกำรเคลือ่นไหว 
ระดบัพืน้ฐำนถงึปำนกลำงและระบ ำตำ่งๆ ในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงในระยะเวลำทีเ่หมำะสมได ้

 แสดงกำรตอบสนองตอ่ดนตร ี
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนถงึปำนกลำงได ้

 แสดงทักษะในกำรแสดงผ่ำนล ำดบักำรเคลือ่นไหว 
ระดบัพืน้ฐำนถงึปำนกลำงและระบ ำตำ่งๆ ในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงผำ่นกำรแสดงออก กำรถ่ำยทอด 
กำรตคีวำมและกำรวำงแผน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนถงึปำนกลำงได ้

 
 
Grade 4  
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงเทคนคิทีเ่หมำะสมผ่ำนล ำดบักำรเคลือ่นไหวระดั

บปำนกลำงและระบ ำตำ่งๆ ในบัลเลต่ไ์ด ้
 แสดงควำมรูเ้กีย่วกบัค ำศพัทข์องบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัปำนกลำงได ้

 แสดงละครประกอบดนตรผี่ำนล ำดับกำรเคลือ่นไหวระดั
บปำนกลำงและระบ ำตำ่งๆ ในบัลเลต่ไ์ด ้

 แสดงในระยะเวลำทีเ่หมำะสมได ้

 แสดงกำรตอบสนองตอ่ดนตร ี
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัปำนกลำงได ้

 แสดงทักษะในกำรแสดงผ่ำนล ำดบักำรเคลือ่นไหวระดั

บปำนกลำงและระบ ำตำ่งๆ ในบัลเลต่ไ์ด ้
 แสดงผำ่นกำรแสดงออก กำรถ่ำยทอด 
กำรตคีวำมและกำรวำงแผน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัปำนกลำงได ้
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Grade 5  
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงเทคนคิทีเ่หมำะสมผ่ำนล ำดบักำรเคลือ่นไหว 

intermediate และระบ ำตำ่งๆ ในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงควำมรูเ้กีย่วกบัค ำศพัทข์องบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบั intermediate ได ้

 แสดงละครประกอบดนตรผี่ำนกำรเคลือ่นไหวระดบั 

intermediate และระบ ำตำ่งๆ ในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงในระยะเวลำทีเ่หมำะสมได ้

 แสดงกำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบั intermediate ได ้

 แสดงทักษะในกำรแสดงผ่ำนล ำดบักำรเคลือ่นไหวระดับ 

intermediate และระบ ำตำ่งๆ ในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงผำ่นกำรแสดงออก กำรถ่ำยทอด 
กำรตคีวำมและกำรวำงแผน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบั intermediate ได ้

 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีส่ ำเร็จหลกัสตูรกำรเรยีนของ Grade 1-5 จะสำมำรถ 

 

เทคนคิ 

 แสดงใหเ้ห็นถงึควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในเทคนคิขัน้พืน้ฐำนและเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีก่ ำหนดในระดับ 

1 / ระดับ 2 ได ้

 แสดงถงึกำรประสำนงำน กำรควบคมุและควำมถกูตอ้งในของล ำดับตำ่งๆ ได ้

 แสดงดว้ยควำมตระหนักถงึไลนเ์ตน้ได ้

 แสดงดว้ยกำรตระหนักเชงิพืน้ทีด่ำ้นรำ่งกำยในกำรเคลือ่นไหวอยำ่งตอ่เนือ่งและกำรหมนุตวั 

 แสดงถงึกำรตระหนักในคำ่เชงิไดนำมกิทีเ่หมำะสมในประสทิธภิำพของค ำศัพทไ์ด ้

 

ดนตร ี

 แสดงภำยในระยะเวลำทีถ่กูตอ้งและแมน่ย ำรวมถงึมกีำรตอบสนองทำงดนตรอียำ่งเหมำะสมได ้

 

กำรแสดง 

 แสดงผำ่นอำรมณ์ทีล่กึซึง้และกำรถำ่ยทอด 

 

ในกำรสอบ ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรประเมนิควำมสำมำรถดังนี้ 

 กำรแสดงชดุของแบบฝึกหัดบลัเลต่แ์บบตำ่งๆ ทีเ่ตรยีมไวซ้ ึง่จะตอ้งสำมำรถแสดงกำรวำงทำ่ทีม่ัน่คง 

กำรวำงน ้ำหนักอยำ่งถกูตอ้ง กำรประสำนงำนในทกุสว่นของรำ่งกำย กำรควบคมุ ไลนเ์ตน้ 

กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่และคำ่แบบไดนำมกิ 

 กำรระบ ำตรงตำมดนตรแีละมกีำรตอบสนองตอ่ดนตรตีลอดกำรสอบ 

 กำรระบ ำตลอดกำรสอบทีค่วำมลกึซึง้และกำรถำ่ยทอดได ้

 แสดงระบ ำสองครัง้ซึง่ผูเ้ขำ้ทดสอบตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึเทคนคิ ดนตร ีและกำรแสดงในทกุๆ ดำ้นขำ้งตน้ 

 

ในกำรกำ้วหนำ้ผำ่นคณุสมบตัริะดับ 1 และระดับ 2 เหลำ่นี ้

ผูเ้ขำ้ทดสอบไดรั้บกำรคำดหวังใหแ้สดงค ำศัพทข์องทำ่ตำ่งๆ ทีเ่พิม่ขึน้ 

รวมถงึกำรตระหนักและกำรเรยีนรูด้ำ้นเทคนคิกำรเตน้ทีเ่พิม่ขึน้ 

พวกเขำจะไดรั้บกำรคำดหวงัใหแ้สดงควำมรูด้ำ้นค ำศัพทต์ำมทีน่ยิำมไวใ้นเนือ้หำหลักสตูร 

ควำมเขำ้ใจในดำ้นเทคนคิจะสะทอ้นใหเ้ห็นจำกควำมสำมำรถในกำรประสำนกำรเคลือ่นไหวเพือ่สรำ้งกำรรวมกั

นของทำ่ตำ่งๆ กบัคณุภำพกำรเคลือ่นไหวทีเ่หมำะสม (เชน่ ควำมถกูตอ้งและกำรควบคมุ) 

ภำยในขอบเขตควำมสำมำรถทำงกำยภำพของผูเ้ขำ้ทดสอบ 

 



130 
เนือ้หำ 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งถำ่ยทอดใหเ้ห็นถงึควำมเชือ่มัน่ในกำรแสดงทีเ่พิม่ขึน้ 
พวกเขำควรจะสำมำรถตคีวำมดนตรแีละแสดงควำมรูส้กึออ่นไหวตำมเนือ้หำและสไตลด์นตรทีีพั่ฒนำขึน้ 
กำรแสดงควรถำ่ยทอดใหเ้ห็นถงึถงึควำมตระหนักเชงิพืน้ทีท่ีม่กีำรพัฒนำ ควำมสำมำรถในกำรเตน้รว่มกบัผูอ้ ืน่ 
และกำรตอบสนองตอ่ผูช้ม 
 
โดยผำ่นองคป์ระกอบตำ่งๆ ของกำรประเมนิผล หลกัสตูรจะระบทุักษะทีจ่ะเสรมิสรำ้งเทคนคิใหแ้ข็งแรงมำกขึน้ 
รวมถงึกำรเพิม่ควำมมัน่คงใหก้บัแกนกลำงของรำ่งกำย กำรวำงน ้ำหนัก กำรหมนุตวั และไลนเ์ตน้ 
ในขณะทีย่งัคงรับรูแ้ละประเมนิควำมตระหนักดำ้นศลิปะและไดนำมกิของผูเ้ขำ้ทดสอบ  
 
 

กำรประเมนิรปูแบบ Solo performance (Grades 1-5) 
 

Grade 1  
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงเทคนคิทีเ่หมำะสมผ่ำนกำรแสดงระบ ำ solo 3 
ครัง้ในระดบัพืน้ฐำนได ้

 แสดงควำมรูเ้กีย่วกบัค ำศพัทด์ำ้นกำรเคลือ่นไหวได ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนได ้

 แสดงละครประกอบดนตรผี่ำนกำรระบ ำ solo 

ระดบัพืน้ฐำนสำมครัง้ได ้

 แสดงในระยะเวลำทีเ่หมำะสมได ้

 แสดงกำรตอบสนองตอ่ดนตร ี
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนได ้

 แสดงทักษะกำรระบ ำ solo ระดับพืน้ฐำนสำมครัง้ได ้  แสดงผำ่นกำรแสดงออก กำรถ่ำยทอด 
กำรตคีวำมและกำรวำงแผน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนได ้

 

 
Grade 2 
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงเทคนคิทีเ่หมำะสมผ่ำนกำรระบ ำ solo 
ระดบัพืน้ฐำนสำมครัง้ได ้

 แสดงควำมรูเ้กีย่วกบัค ำศพัทด์ำ้นกำรเคลือ่นไหว 
แสดงทักษะทำงเทคนคิ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนได ้

 แสดงละครประกอบดนตรผี่ำนกำรระบ ำ solo 
ระดบัพืน้ฐำนสำมครัง้ได ้

 แสดงในระยะเวลำทีเ่หมำะสมได ้

 แสดงกำรตอบสนองตอ่ดนตร ี
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนได ้

 แสดงทักษะระบ ำ solo ระดับพืน้ฐำนสำมครัง้ได ้  แสดงผำ่นกำรแสดงออก กำรถ่ำยทอด 
กำรตคีวำมและกำรวำงแผน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนได ้
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Grade 3  
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงเทคนคิทีเ่หมำะสมผ่ำนกำรระบ ำ solo 
ระดบัพืน้ฐำนถงึปำนกลำงสำมครัง้ได ้

 แสดงควำมรูเ้กีย่วกบัค ำศพัทด์ำ้นกำรเคลือ่นไหวได ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนถงึปำนกลำงได ้

 แสดงละครประกอบดนตรผี่ำนกำรระบ ำ solo 
ระดบัพืน้ฐำนถงึปำนกลำงสำมครัง้ได ้

 แสดงในระยะเวลำทีเ่หมำะสมได ้

 แสดงกำรตอบสนองตอ่ดนตร ี
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนถงึปำนกลำงได ้

 แสดงทักษะกำรระบ ำ solo 
ระดบัพืน้ฐำนถงึปำนกลำงสำมครัง้ได ้

 แสดงผำ่นกำรแสดงออก กำรถ่ำยทอด 
กำรตคีวำมและกำรวำงแผน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัพืน้ฐำนถงึปำนกลำงได ้

 
 
Grade 4  
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงเทคนคิทีเ่หมำะสมผ่ำนกำรระบ ำใน 

ระดบัควำมยำกปำนกลำงสำมครัง้ได ้
 แสดงควำมรูเ้กีย่วกบัค ำศพัทด์ำ้นกำรเคลือ่นไหวได ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัปำนกลำงได ้

 แสดงละครประกอบดนตรผี่ำนกำรระบ ำใน 
ระดบัควำมยำกปำนกลำงสำมครัง้ได ้

 แสดงในระยะเวลำทีเ่หมำะสมได ้

 แสดงกำรตอบสนองตอ่ดนตร ี
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัปำนกลำงได ้

 แสดงทักษะกำรระบ ำในระดบัควำมยำกปำนกลำง 
สำมครัง้ได ้

 แสดงผำ่นกำรแสดงออก กำรถ่ำยทอด 
กำรตคีวำมและกำรวำงแผน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัปำนกลำงได ้
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Grade 5  
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงเทคนคิทีเ่หมำะสมผ่ำนกำรระบ ำในควำมยำกระดบั 

intermediate สำมครัง้ได ้
 แสดงควำมรูเ้กีย่วกบัค ำศพัทด์ำ้นกำรเคลือ่นไหวได ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบั intermediate 
ได ้

 แสดงควำมตระหนักในดนตรผี่ำนกำรระบ ำในควำมยำกระดบั 
intermediate สำมครัง้ได ้

 แสดงในระยะเวลำทีเ่หมำะสมได ้

 แสดงกำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบั intermediate 
ได ้

 แสดงทักษะกำรระบ ำในควำมยำกระดับ intermediate 
สำมครัง้ได ้

 แสดงผำ่นกำรแสดงออก กำรถ่ำยทอด 
กำรตคีวำมและกำรวำงแผน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบั intermediate 
ได ้

 
 

กำรสอบวดัระดบั (Grades 6-8) 
 

Grade 6 
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงเทคนคิทีเ่หมำะสมผ่ำนกำรแสดงตำมล ำดับกำรเคลือ่น

ไหวทีซ่บัซอ้นขึน้และกำรระบ ำตำ่งๆ ในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงควำมรูเ้กีย่วกบัค ำศพัทข์องบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีซ่ับซอ้นขึน้ได ้

 แสดงละครประกอบดนตรผี่ำนกำรแสดงตำมล ำดบัควำมซบั

ซอ้นขึน้และกำรระบ ำตำ่งๆ ในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงในระยะเวลำทีเ่หมำะสมได ้

 แสดงกำรตอบสนองตอ่ดนตร ี
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีซ่ับซอ้นขึน้ได ้

 แสดงทักษะกำรแสดงตำมล ำดับกำรเคลือ่นไหวทีซ่ับซอ้นขึ้
นและกำรระบ ำตำ่งๆ ในบัลเลต่ไ์ด ้

 แสดงผำ่นกำรแสดงออก กำรถ่ำยทอด 
กำรตคีวำมและกำรวำงแผน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีซ่ับซอ้นขึน้ได ้
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Grade 7  

 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงเทคนคิทีเ่หมำะสมผ่ำนกำรแสดงตำมชว่ง 

ล ำดับกำรเคลือ่นไหวขัน้สงูและกำรระบ ำตำ่งๆ 

ในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงควำมรูเ้กีย่วกบัค ำศพัทข์องบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัขัน้สงูได ้

 แสดงละครประกอบดนตรผี่ำนกำรแสดงตำมชว่ง 

ล ำดับกำรเคลือ่นไหวขัน้สงูและกำรระบ ำตำ่งๆ 

ในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงในระยะเวลำทีเ่หมำะสมได ้

 แสดงกำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัขัน้สงูได ้

 แสดงทักษะกำรแสดงตำมชว่งล ำดับกำรเคลือ่นไหว 

ขัน้สงูและกำรระบ ำตำ่งๆ ในบัลเลต่ไ์ด ้

 แสดงผำ่นกำรแสดงออก กำรถ่ำยทอด 

กำรตคีวำมและกำรวำงแผน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัขัน้สงูได ้

 

 

Grade 8  

 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงเทคนคิทีเ่หมำะสมผ่ำนกำรแสดงชว่งของ 

ล ำดับกำรเคลือ่นไหวทีซ่ับซอ้นและกำรระบ ำ solo 

ในบลัเลต่ ์

ระบ ำคำแรคเตอรแ์ละกำรเคลือ่นไหวอสิระได ้

 แสดงควำมรูเ้กีย่วกบัค ำศพัทข์องบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ทีซ่บัซอ้นส ำหรับระดับขัน้สงูได ้

 แสดงละครประกอบดนตรผี่ำนกำรแสดงชว่งของ 

ล ำดับกำรเคลือ่นไหวทีซ่ับซอ้นและระบ ำ solo 

ในบลัเลต่ ์

ระบ ำคำแรคเตอรแ์ละกำรเคลือ่นไหวอสิระได ้

 แสดงในระยะเวลำทีเ่หมำะสมได ้

 แสดงกำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ทีซ่บัซอ้นส ำหรับระดับขัน้สงูได ้

 แสดงทักษะกำรแสดงชว่งของล ำดับกำรเคลือ่นไหวที่

ซบัซอ้นและระบ ำ solo ในบลัเลต่ ์

คำแรคเตอรแ์ละกำรเคลือ่นไหวอสิระได ้

 แสดงผำ่นกำรแสดงออก กำรถ่ำยทอด 

กำรตคีวำมและกำรวำงแผน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ทีซ่บัซอ้นส ำหรับระดับขัน้สงูได ้

 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีส่ ำเร็จกำรศกึษำในหลักสตูร Grades 6-8 จะสำมำรถ 

 

เทคนคิ 

 แสดงกำรวำงทำ่ทำงทีช่ดัเจนและวำงน ้ำหนักอยำ่งถกูตอ้งในกำรเคลือ่นไหวทีซ่บัซอ้นมำกขึน้ได ้

 แสดงชว่งกำรเคลือ่นไหวทีซ่บัซอ้นดว้ยกำรประสำนทกุสว่นของรำ่งกำย 

กำรเหยยีดขำและขอ้เทำ้ไดอ้ยำ่งด ี

 แสดงไลนเ์ตน้ทำงรำ่งกำยและกำรใช ้épaulement ได ้
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 แสดงกำรเคลือ่นไหวทีซ่บัซอ้นมำกขึน้ดว้ยกำรจัดต ำแหน่งรำ่งกำยและใชพ้ืน้ทีอ่ยำ่งแมน่ย ำได ้

 แสดงกำรประสำนรำ่งกำยในกำรหมนุตัวไดด้โีดยวำงต ำแหน่งขำทีรั่บน ้ำหนักและ 

ขำทีย่กไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

 แสดงกำรยกและกำรวำงลงพืน้อยำ่งนุ่มนวลในล ำดับกำรเคลือ่นไหวตำ่งๆ ทีซ่บัซอ้นมำกขึน้ได ้

 

ดนตร ี

 แสดงภำยในระยะเวลำทีถ่กูตอ้งและแมน่ย ำรวมถงึมกีำรตอบสนองทำงดนตรอียำ่งเหมำะสมได ้

 

กำรแสดง 

 แสดงผำ่นอำรมณ์ทีล่กึซึง้และกำรถำ่ยทอด 

 
ในกำรกำ้วหนำ้ผำ่นคณุสมบตัริะดับ 3 เหลำ่นี ้
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรคำดหวังใหส้ำมำรถแสดงควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัค ำศัพทข์องรปูแบบเฉพำะอ
ยำ่งครบถว้นได ้ผำ่นกำรแสดงเทคนคิทีแ่ข็งแรงในกำรเคลือ่นไหวทีห่ลำกหลำย ดว้ยควำมมัน่ใจ 
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งถำ่ยทอดควำมควำมรูส้กึของตนเองในลักษณะของกำรตอบสนองตอ่อำรมณ์ทำงดนตรขีอ
งผูท้ีม่คีวำมออ่นไหว 
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งแสดงควำมตระหนักตอ่ผูช้มและควำมละเอยีดออ่นของกำรแสดงทีผ่สมผสำนกบัควำมลกึ
ซึง้และควำมลืน่ไหลของกำรเคลือ่นไหวทีเ่กีย่วขอ้งกบัไดนำมกิและกำรใชพ้ืน้ทีไ่ดไ้ดอ้ยำ่งสมบรูณ์ 
 
 

กำรสอบวดัผลระดบัอำชวีศกึษำ 
 

 

Intermediate Foundation 

 

 ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

  ประยกุตแ์ละแสดงควำมรูพ้ืน้ฐำนและควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึควำมเขำ้ใจในค ำศพัทแ์ละเทคนคิของบลัเลต่ ์
ผำ่นล ำดับกำรเคลือ่นไหวทีท่ำ้ทำยระดบัปำนกลำงได ้

 ประยกุตแ์ละแสดงควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักลไกและ 
วตัถปุระสงคข์องค ำศพัทด์ำ้นบัลเลต่ไ์ดเ้ป็นอยำ่งด ี

 ตอบสนองและตคีวำมค ำสัง่ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

 แสดงควำมแข็งแรง ควำมแข็งแกร่ง 
และวธิกีำรทีไ่ดรั้บกำรฝึกฝนผ่ำนทกัษะกำรเคลือ่นไหวเ 
ชงิเทคนคิตำ่งๆ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับควำมทำ้ทำยระดับปำนกลำงได ้

  ประยกุตแ์ละแสดงควำมรูพ้ืน้ฐำนและควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมถงึควำมเขำ้ใจในกำรแสดงละครประกอบดนตรใีนบลัเลต่ ์
ผำ่นล ำดับกำรเคลือ่นไหวทีค่วำมทำ้ทำยระดับปำนกลำงได ้

 แสดงถงึควำมเขำ้ใจในเสยีงจังหวะ 
ส ำเนยีงและระยะเวลำทีก่ ำหนดตำ่งๆ ไดอ้ยำ่งชดัเจน 

 แสดงควำมเขำ้ใจในกำรตคีวำมดนตรไีดอ้ยำ่งชดัเจน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับควำมทำ้ทำยระดับปำนกลำงได ้ 

  ประยกุตแ์ละแสดงควำมรูพ้ืน้ฐำนและควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมถงึควำมเขำ้ใจตอ่กำรแสดงทกัษะบลัเลต่ไ์ดเ้ป็นอยำ่งด ี

ผำ่นกำรแสดงล ำดับกำรเคลือ่นไหวทีท่ำ้ทำยระดับปำนกลำง 

 แสดงควำมสำมำรถในกำรดงึดดูผูช้มได ้

 ตระหนักในควำมละเอยีดออ่นของกำรแสดง 
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับควำมทำ้ทำยระดับปำนกลำงได ้
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Intermediate 

 

 ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

  ประยกุตแ์ละแสดงควำมรูพ้ืน้ฐำนและควำมรู ้

ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึควำมเขำ้ใจในค ำศพัทแ์ละ 

เทคนคิของบลัเลต่ ์ผ่ำนล ำดบักำรเคลือ่นไหว 

ทีค่วำมทำ้ทำยระดับตำ่งๆ ได ้

 ประยกุตแ์ละแสดงควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักลไ

กและวตัถุประสงคข์องค ำศพัทด์ำ้นบัลเลต่ไ์ดเ้ป็น

อยำ่งด ี

 ตอบสนองและตคีวำมค ำสัง่ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

 แสดงควำมแข็งแรง ควำมแข็งแกร่ง 

และวธิกีำรทีไ่ดรั้บกำรฝึกฝนผ่ำนทกัษะกำรเคลือ่น

ไหวเชงิเทคนคิตำ่งๆ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีท่ำ้ทำยได ้

  ประยกุตแ์ละแสดง ควำมรูพ้ืน้ฐำนและควำมรู ้

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมถงึควำมเขำ้ใจในกำรแสดงละครประกอบดนตรใีนบลัเ

ลต่ท์ีช่ดัเจนผ่ำนล ำดบักำรเคลือ่นไหวทีค่วำมทำ้ทำยระดั

บตำ่งๆ ได ้

 แสดงถงึควำมเขำ้ใจในเสยีงจังหวะ 

ส ำเนยีงและระยะเวลำทีก่ ำหนดตำ่งๆ 

ไดอ้ยำ่งชดัเจน 

 แสดงควำมเขำ้ใจในกำรตคีวำมดนตรไีดอ้ยำ่งชดัเ

จน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีท่ำ้ทำยได ้

  ประยกุตแ์ละแสดง ควำมรูพ้ืน้ฐำนและควำมรู ้

ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึควำมเขำ้ใจตอ่กำรแสดทกัษะตำ่งๆ 

ในบลัเลต่ ์ผำ่นล ำดับกำรเคลือ่นไหว 

ทีค่วำมทำ้ทำยระดับตำ่งๆ ไดอ้ยำ่งชดัเจน 

 แสดงควำมสำมำรถในกำรดงึดดูผูช้มได ้

 ตระหนักในควำมละเอยีดออ่นของกำรแสดง 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีท่ำ้ทำยได ้

 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีส่ ำเร็จกำรศกึษำในหลักสตูร Intermediate Foundation และ Intermediate จะสำมำรถ 

 

เทคนคิ 

 แสดงควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในเทคนคิพืน้ฐำนและเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีก่ ำหนดในระดับ 2 และ 3 ได ้

 แสดงกำรประสำนเสยีง กำรควบคมุและควำมถกูตอ้งในล ำดับตำ่งๆ ได ้

 แสดงดว้ยควำมรูส้กึทำงสนุทรยีศำสตรข์องไลนเ์ตน้ได ้

 แสดงดว้ยกำรตระหนักเชงิพืน้ทีด่ำ้นรำ่งกำยในกำรเคลือ่นไหวอยำ่งตอ่เนือ่งและกำรหมนุตวั 

 แสดงกำรตระหนักในคำ่ไดนำมกิในกำรแสดงดำ้นศัพทไ์ดอ้ยำ่งเหมำะสม 

 แสดงกำรเคลือ่นไหวของกำรเตน้บนปลำยเทำ้ลกัษณะตำ่งๆ อยำ่งรำบรืน่ได ้(เฉพำะผูห้ญงิ) 

 

ดนตร ี

 แสดงควำมเขำ้ใจของกำรเคลือ่นไหวภำยในชว่งจังหวะทีแ่ตกตำ่งกนัได ้

 แสดงดว้ยกำรตระหนักในกำรใชถ้อ้ยค ำและกำรใชไ้ดนำมกิทำงดนตรไีดอ้ยำ่งเหมำะสมได ้
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กำรแสดง 

 แสดงถงึควำมเขำ้ใจในกำรตคีวำมและกำรถำ่ยทอดควำมรูส้กึได ้

 แสดงใหเ้ห็นถงึกำรสือ่สำรและกำรออกแบบแสดงได ้

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรคำดหวังใหแ้สดงควำมรูด้ำ้นค ำศัพทต์ำมทีเ่นือ้หำของหลักสตูรในแตล่ะระดับนยิำมไ
ด ้
ควำมเขำ้ใจดำ้นเทคนคิจะสะทอ้นใหเ้ห็นจำกควำมสำมำรถของกำรประสำนกำรเคลือ่นไหวทีท่ ำใหเ้กดิกำรผสม
ผสำนของทำ่ตำ่งๆ กบักำรเคลือ่นไหวทีม่คีณุภำพภำยในขอบเขตควำมสำมำรถทำงกำยภำพของผูเ้ขำ้ทดสอบ 
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะแสดงใหเ้ห็นวำ่พวกเขำสำมำรถถำ่ยทอดกำรแสดงสูผู่ช้มไดด้ว้ยควำมมัน่ใจ 
พวกเขำจะสำมำรถตคีวำมดนตรแีละแสดงควำมรูส้กึออ่นไหวตำมเนือ้หำทำงดนตรแีละรปูแบบกำรเคลือ่นไหวไ
ด ้  

 

 
Advanced Foundation 
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 ประยกุตแ์ละแสดงควำมรูพ้ืน้ฐำนและควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึควำมเขำ้ใจค ำศพัทแ์ละเทคนคิของบลัเลต่ผ์่ำนก

ำรแสดงล ำดับกำรเคลือ่นไหวขัน้ทีส่งูขึน้ได ้

 ประยกุตแ์ละแสดงควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักลไกและ 
วตัถปุระสงคข์องค ำศพัทด์ำ้นบัลเลต่ไ์ดเ้ป็นอยำ่งด ี

 ตอบสนองและตคีวำมค ำสัง่ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

 แสดงควำมแข็งแรง ควำมแข็งแกร่ง 
และวธิกีำรทีไ่ดรั้บกำรฝึกฝนผ่ำนทกัษะกำรเคลือ่นไหวเ
ชงิเทคนคิตำ่งๆ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัขัน้ทีส่งูขึน้ได ้

 ประยกุตแ์ละแสดงควำมรูพ้ืน้ฐำนและควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึควำมเขำ้ใจตอ่กำรแสดงละครบัลเลต่ผ์ำ่นล ำดบั 
ควำมเคลือ่นไหวขัน้ทีส่งูขึน้ได ้

 แสดงถงึควำมเขำ้ใจในเสยีงจังหวะ 
ส ำเนยีงและระยะเวลำทีก่ ำหนดตำ่งๆ ไดอ้ยำ่งชดัเจน 

 แสดงควำมเขำ้ใจในกำรตคีวำมดนตรไีดอ้ยำ่งชดัเจน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัขัน้ทีส่งูขึน้ได ้

 ประยกุตแ์ละแสดงควำมรูพ้ืน้ฐำนและควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึควำมเขำ้ใจตอ่กำรแสดงทกัษะตำ่งๆ 
ในบลัเลต่ผ์ำ่นล ำดับตำ่งๆ 

ของควำมเคลือ่นไหวขัน้ทีส่งูขึน้ไดอ้ยำ่งชดัเจน 

 แสดงควำมสำมำรถในกำรดงึดดูผูช้มได ้

 ตระหนักในควำมละเอยีดออ่นของกำรแสดง 
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัขัน้ทีส่งูขึน้ได ้
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Advanced 1 
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 
ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 ประยกุตแ์ละแสดงใหเ้ห็นถงึควำมรูพ้ืน้ฐำนและควำมรูท้ีเ่
กีย่วขอ้ง รวมทัง้เขำ้ใจในค ำศัพทแ์ละเทคนคิของบลัเลต่ ์

ผำ่นกำรแสดงล ำดับตำ่งๆ 
ของกำรเคลือ่นไหวทีร่อบคอบและสมบรูณ์ได ้

 ประยกุตแ์ละแสดงควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักลไกและวั
ตถปุระสงคข์องค ำศพัทด์ำ้นบลัเลต่ไ์ดเ้ป็นอย่ำงด ี

 ตอบสนองและตคีวำมค ำสัง่ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

 แสดงควำมแข็งแรง ควำมแข็งแกร่ง 
และวธิกีำรทีไ่ดรั้บกำรฝึกฝนผ่ำนทกัษะกำรเคลือ่นไหวเชิ

งเทคนคิตำ่งๆ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยระดับของกำรออกแบบทำ่เตน้ซึง่ตอ้งกำร

วธิกีำรทีร่อบคอบและสมบรูณ์ก ำหนดได ้

 ประยกุตแ์ละแสดงใหเ้ห็นถงึควำมรูพ้ืน้ฐำน 

และควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้ควำมเขำ้ใจตอ่กำรแสดงละครประกอบดนตรใีนบั

ลเลต่ผ์่ำนล ำดบักำรเคลือ่นไหวทีร่อบคอบและสมบรูณ์ต่

ำงๆ ได ้

 แสดงถงึควำมเขำ้ใจในเสยีงจังหวะ 
ส ำเนยีงและระยะเวลำทีก่ ำหนดตำ่งๆ ไดอ้ยำ่งชดัเจน 

 แสดงควำมเขำ้ใจในกำรตคีวำมดนตรไีดอ้ยำ่งชดัเจน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยระดับของกำรออกแบบทำ่เตน้ซึง่ตอ้งกำรวิ
ธกีำรทีร่อบคอบและสมบรูณ์ก ำหนดได ้

 ประยกุตแ์ละแสดงใหเ้ห็นถงึควำมรูพ้ืน้ฐำนและควำมรูท้ีเ่
กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้ควำมเขำ้ใจในทกัษะกำรแสดงบลัเลต่ผ์ำ่นล ำดับค

วำมเคลือ่นไหวทีร่อบคอบและสมบรูณ์ได ้

 แสดงควำมสำมำรถในกำรดงึดดูผูช้มได ้

 ตระหนักในควำมละเอยีดออ่นของกำรแสดง 
ตำมทีก่ ำหนดโดยระดับของกำรออกแบบทำ่เตน้ซึง่ตอ้งกำรวิ

ธกีำรทีร่อบคอบและสมบรูณ์ก ำหนดได ้

 
 

Advanced 2 
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 
ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 ประยกุตแ์ละแสดงใหเ้ห็นถงึควำมรูพ้ืน้ฐำนและควำมรูท้ีเ่
กีย่วขอ้ง รวมทัง้เขำ้ใจในค ำศัพทแ์ละเทคนคิของบลัเลต่ ์
ผำ่นล ำดับกำรเคลือ่นไหวทีส่มบรูณ์และเป็นมอือำชพีได ้

 ประยกุตแ์ละแสดงควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักลไกและวั
ตถปุระสงคข์องค ำศพัทด์ำ้นบลัเลต่ไ์ดเ้ป็นอย่ำงด ี

 ตอบสนองและตคีวำมค ำสัง่ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

 แสดงควำมแข็งแรง ควำมแข็งแกร่ง 
และวธิกีำรทีไ่ดรั้บกำรฝึกฝนผ่ำนทกัษะกำรเคลือ่นไหวเชิ

งเทคนคิตำ่งๆ 

ตำมทีก่ ำหนดโดยระดับของกำรออกแบบทำ่เตน้ทีต่อ้งกำรวิ
ธกีำรทีส่มบรูณ์และเป็นมอือำชพีได ้

 ประยกุตแ์ละแสดงใหเ้ห็นถงึควำมรูพ้ืน้ฐำน 

และควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมทัง้เขำ้ใจในกำรแสดงละครประกอบดนตรใีนบลัเลต่ ์
ผำ่นล ำดับกำรเคลือ่นไหวทีส่มบรูณ์และเป็น 

มอือำชพีได ้

 แสดงถงึควำมเขำ้ใจในเสยีงจังหวะ 
ส ำเนยีงและระยะเวลำทีก่ ำหนดตำ่งๆ ไดอ้ยำ่งชดัเจน 

 แสดงควำมเขำ้ใจในกำรตคีวำมดนตรไีดอ้ยำ่งชดัเจน 

ตำมทีก่ ำหนดโดยระดับของกำรออกแบบทำ่เตน้ทีต่อ้งกำรวธิี
กำรทีส่มบรูณ์และเป็นมอือำชพีได ้

 ประยกุตแ์ละแสดงใหเ้ห็นถงึควำมรูพ้ืน้ฐำน 

และควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมทัง้เขำ้ใจตอ่ทกัษะกำรแสดงบลัเลต่ ์
ผำ่นล ำดับกำรเคลือ่นไหวทีส่มบรูณ์และเป็นมอือำชพีได ้

 แสดงควำมสำมำรถในกำรดงึดดูผูช้มได ้

 ตระหนักในควำมละเอยีดออ่นของกำรแสดง 

ตำมทีก่ ำหนดโดยระดับของกำรออกแบบทำ่เตน้ทีต่อ้งกำรวธิี
กำรทีส่มบรูณ์และเป็นมอือำชพีได ้
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ผูเ้ขำ้ทดสอบทีส่ ำเร็จกำรศกึษำในหลักสตูร Advanced Foundation, 1 และ 2 จะสำมำรถ 

 

เทคนคิ 

 แสดงใหเ้ห็นถงึสำมำรถดำ้นเทคนคิระดับสงูอนัเกดิจำกกำรศกึษำขัน้สงู 

 แสดงแบบฝึกหัดทีซ่บัซอ้นซึง่ตอ้งกำรกำรผสมผสำนอนัหลำกหลำยในค ำศัพทข์ัน้สงูไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย 

 แสดงควำมสำมำรถขัน้สงูในกำรควบคมุไลนเ์ตน้ทีป่ระณีตได ้

 แสดงควำมสำมำรถดำ้นรำ่งกำย กำรเคลือ่นไหวทั่วทัง้พืน้ทีแ่ละภำยในพืน้ทีใ่นระดบัสงูได ้

 แสดงค ำศัพทท์ีห่ลำกหลำยขึน้ตำมคำ่ไดนำมกิทีเ่หมำะสมได ้

 เฉพำะผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิ: แสดงกำรเคลือ่นไหวแบบเตน้บนปลำยเทำ้แบบตำ่งๆ 

ไดอ้ยำ่งคลอ่งตัวและรำบรืน่  

 เฉพำะผูเ้ขำ้ทดสอบชำย: แสดงกำรเคลือ่นไหวในล ำดับ allegro และกำรหมนุตัว (enchaînements) 

ไดอ้ยำ่งรำบรืน่ กำรพดูทีค่ลอ่งแคลว่ ควำมมชีวีติชวีำและทรงพลัง 

 

ดนตร ี

 แสดงควำมออ่นไหวทีร่นุแรงตอ่โครงสรำ้งดำ้นจังหวะ ทว่งท ำนอง เนือ้สมัผัส 

และกำรถำ่ยทอดทำงไดนำมกิของดนตรไีด ้

 

กำรแสดง 

 แสดงควำมเขำ้ใจในกำรตคีวำมและกำรถำ่ยทอดกำรแสดงอยำ่งมสีสีนัในระดบัสงูได ้

 แสดงควำมเชือ่มัน่และมัน่ใจในระดับของกำรดงึดดูทีส่งูได ้

 

ในหลกัสตูรของคณุสมบตัเิหลำ่นี ้

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรคำดหวังใหแ้สดงค ำศัพทต์ำมทีน่ยิำมในเนือ้หำหลกัสตูรทีห่ลำกหลำยเพิม่ขึน้ 

ควำมเขำ้ใจดำ้นเทคนคิจะสะทอ้นใหเ้ห็นจำกควำมสำมำรถในกำรประสำนกำรเคลือ่นไหวทีซ่บัซอ้น 

ทีท่ ำใหเ้กดิกำรผสมผสำนของทำ่ตำ่งๆ และคณุภำพของกำรเคลือ่นไหว (น่ันคอืควำมแมน่ย ำและควำมรำบรืน่) 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะถำ่ยทอดควำมสมบรูณ์และอำรมณ์ทำงกำรแสดงทีเ่ขำ้ถงึไดม้ำกขึน้ 

พวกเขำจะสำมำรถตคีวำมดนตรแีละตอบสนองตอ่เนือ้หำและรปูแบบดนตรไีดอ้ยำ่งทันสมยัมำกขึน้ 

กำรแสดงของผูเ้ขำ้ทดสอบจะแสดงใหเ้ห็นถงึกำรตระหนักเชงิพืน้ทีแ่ละกำรตอบสนองทีล่ะเอยีดออ่นไปสูผู่ช้ม 
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Solo Seal 
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 ประยกุตแ์ละแสดงควำมเขำ้ใจทีล่กึซึง้เ
กีย่วกบัเทคนคิและค ำศพัทข์องบลัเลต่ไ์
ดอ้ย่ำงครอบคลมุ  

 ประยกุตแ์ละแสดงใหเ้ห็นผำ่นกำรแสดงระบ ำ solo 
ถงึควำมรูอ้ย่ำงละเอยีดและครอบคลมุ 
รวมถงึควำมเขำ้ใจอย่ำงลกึซึง้ตอ่กลไกและวัตถปุระสงคข์องค ำศพัทท์ี่

ก ำหนด ตอ่หนำ้ผูช้มได ้

 แสดงควำมเขำ้ใจทีล่กึซึง้ตอ่ควำมแตกตำ่งของรูปแบบ กำรระบ ำ solo 
variations ในศตวรรษที ่19, 20 และ 21 

 แสดงระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 
ทีม่คีวำมซบัซอ้นและควำมทำ้ทำยทำงก
ำยภำพอยำ่งสงูได ้เป็นกำรแสดงถงึ 

ทกัษะทำงเทคนคิของบลัเลต่ท์ีไ่ดรั้บ 

กำรพัฒนำและสรำ้งขึน้อยำ่งสม ำ่เสมอ 

 แสดงทักษะทำงเทคนคิระดับสงูและซับซอ้นได ้เป็นกำรแสดงใหเ้ห็น 
ถงึกำรตระหนักทำงกำยภำพ 
ควำมแข็งแรงและควำมแข็งแกร่งทีเ่หมำะสม 

 แสดงวธิกีำรทีไ่ดรั้บกำรฝึกฝน สมบรูณ์ มั่นใจและ 
เป็นมอือำชพีในทักษะทำงเทคนคิระดบัสงูตำ่งๆ 
รวมถงึกำรตระหนักเชงิพืน้ที ่กำรควบคมุ กำรประสำน 

และควำมแตกตำ่งของคำ่ไดนำมกิได ้

 แสดงระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 
ทีม่คีวำมซบัซอ้นตำ่งๆ ได ้

เป็นกำรแสดงใหเ้ห็นควำมเขำ้ใจดำ้นกำ
รแสดงละครประกอบดนตรใีนบัลเลต่ท์ีไ่

ดรั้บกำรพัฒนำและลกึซึง้เป็นอยำ่งสงู 

 แสดงควำมเขำ้ใจในเชงิลกึและสมบรูณ์ใน ชว่งระยะเวลำ จังหวะ 
และส ำเนยีงทีซ่ับซอ้นได ้

 แสดงควำมเขำ้ใจในกำรตคีวำมทำงดนตรทีีไ่ดพั้ฒนำ 
สมบรูณ์และลกึซึง้ยิง่ขึน้ ภำยใน ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variations แบบตำ่งๆ 

ทีม่คีวำมแตกตำ่งกนัซึง่รวมไปถงึจังหวะ กำรใชถ้อ้ยค ำ 

ไดนำมกิและบรรยำกำศได ้

 ประยกุตแ์ละแสดงควำมมั่นใจในทกัษะก
ำรแสดงบลัเลต่ท์ีส่มบรูณ์ 
เหมำะสมและมกีำรพัฒนำอย่ำงสงูได ้

 แสดงใหเ้ห็นถงึกำรดงึดดูผูช้มดว้ย ลักษณะทำ่ทำงที ่สมบรูณ์ 
เหมำะสมและเป็นมอือำชพีเป็นอยำ่งสงูได ้

 แสดงถงึวธิกีำรทีพั่ฒนำมำกขึน้เพือ่ท ำควำมเขำ้ใจในรำยละเอยีดปลกีย่
อยของกำรแสดงทีเ่หมำะสมกับยคุสมัยและกำรออกแบบทำ่เตน้ของทัง้

ชดุ และระบ ำ solo variations ทีเ่ลอืกรวมถงึกำรแสดงออก กำรสือ่สำร 
และกำรวำงแผนได ้

 แสดงทำ่เตน้ทีแ่มน่ย ำได ้  แสดงทำ่เตน้ตำมดวีดีขีอง Royal Academy of Dance และ Benesh 
Movement Notation ไดอ้ยำ่งแมน่ย ำ 

 
ส ำหรับระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation ทัง้หมดผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรประเมนิดังตอ่ไปนี้ 
 
เทคนคิ 

 กำรวำงทำ่ทำง กำรวำงน ้ำหนักและวธิกีำรหมนุตวัทีถ่กูตอ้ง 
 ควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมรำบรืน่และคณุภำพทีห่ลำกหลำยซึง่แสดงออกมำไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย 
 กำรประสำนทกุสว่นในรำ่งกำยผำ่นควำมสมัพันธท์ีก่ลมกลนืระหวำ่งล ำตัว แขนขำ ศรีษะ 
และจดุโฟกสัของสำยตำในกำรเคลือ่นไหว 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 ควำมแตกตำ่งของคำ่ไดนำมกิ 
 ชว่งของไลนเ์ตน้ทีป่ระณีต 
 กำรใช ้épaulement 
 กำรหมนุตัวทีม่กีำรประสำนรำ่งกำยอยำ่งมัน่คง 
 กำรใชเ้ทำ้ทีเ่ชือ่มตอ่อยำ่งชดัเจน 
 ชว่งกำรยกทีเ่หมำะสม 
 กำรเคลือ่นไหวบนปลำยเทำ้ทีม่ัน่คงและมัน่ใจ (เฉพำะผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิ) 
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ดนตร ี
 ใชร้ะยะเวลำถกูตอ้ง 
 ตอบสนองตอ่จังหวะ กำรใชถ้อ้ยค ำ ควำมแตกตำ่งของไดนำมกิและบรรยำกำศอยำ่งเหมำะสม 

 
กำรแสดง 

 กำรถำ่ยทอดและกำรตคีวำมระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variations 
ทีเ่ลอืกและก ำหนดไวไ้ดอ้ยำ่งเหมำะสมกบัยคุสมยัและทำ่เตน้ 

 กำรสือ่สำรและกำรออกแบบ 
 
ควำมถกูตอ้งของทำ่เตน้ 

 ส ำหรับระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation ในศตวรรษที ่19th, 20th และ 21st 
ควำมถกูตอ้งของทำ่เตน้มคีวำมสมัพันธก์บัดวีดีขีอง Royal Academy of Dance Solo Seal และ 
Benesh Movement Notation 

 ส ำหรับชว่งสดุทำ้ย เนือ้หำจะตอ้งเป็นไปตำมค ำแนะน ำในหนำ้ 108-109 
 
 

กำรสอบ Discovering Repertoire 
 

ระดบั 2 (หนว่ย: คลำสเรยีน) 
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงแบบฝึกหัดและล ำดับกำรเคลือ่นไหว 
ในรูปแบบ ‘คลำสเรยีน’ 
ในระดบัควำมยำกปำนกลำงผำ่นกำรแสดงถงึเทคนคิทีแ่

ข็งแรงในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงควำมรูใ้นเนือ้หำทีก่ ำหนดไวไ้ด ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ  
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ระดับควำมยำกปำนกลำงได ้

 แสดงแบบฝึกหัดและล ำดับกำรเคลือ่นไหว 
ในรูปแบบ ‘คลำสเรยีน’ 
ในระดบัควำมยำกปำนกลำงผำ่นกำรแสดงละครประกอ

บดนตรใีนบลัเลต่ไ์ด ้

 ระบ ำไดต้รงตำมดนตร ี
 แสดงควำมเขำ้ใจในดนตรซีึง่ไดแ้ก ่กำรใชถ้อ้ยค ำ  
ไดนำมกิ บรรยำกำศ ส ำเนยีงและจังหวะกำรระบ ำ  

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ระดับควำมยำกปำนกลำงได ้

 แสดงทักษะกำรแสดงทีเ่หมำะสมในแบบฝึกหัด 

และล ำดับกำรเคลือ่นไหวในรูปแบบ ‘คลำสเรยีน’ 
ในระดบัควำมยำกปำนกลำงได ้ 

 แสดงกำรถำ่ยทอด กำรตคีวำมและกำรวำงแผนได ้

 สือ่สำรกบัผูช้มไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ  
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ระดับควำมยำกปำนกลำงได ้
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ระดบั 2 (หนว่ย: ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 1, 2) 
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงแบบฝึกหัดและระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 
ทีม่พัีฒนำกำรในระดบัควำมยำกปำนกลำงผำ่นกำรแสด
งถงึเทคนคิทีแ่ข็งแรงในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงควำมรูใ้นเนือ้หำทีก่ ำหนดไวไ้ด ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ  
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ระดับควำมยำกปำนกลำงได ้

 แสดงแบบฝึกหัดและระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 
ทีม่พัีฒนำกำรในระดบัควำมยำกปำนกลำงผำ่นกำรแสด

งละครประกอบดนตรใีนบลัเลต่ไ์ด ้

 ระบ ำไดต้รงตำมดนตร ี
 แสดงควำมเขำ้ใจในดนตรซีึง่ไดแ้ก ่กำรใชถ้อ้ยค ำ  
ไดนำมกิ บรรยำกำศ ส ำเนยีงและจังหวะกำรระบ ำ  

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ระดับควำมยำกปำนกลำงได ้

 แสดงทักษะกำรแสดงทีเ่หมำะสมผ่ำนแบบฝึกหัดและระ
บ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 

ทีม่พัีฒนำกำรในระดบัควำมยำกปำนกลำงได ้

 แสดงกำรถำ่ยทอด กำรตคีวำมและกำรวำงแผนได ้

 สือ่สำรกบัผูช้มไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ  
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ระดับควำมยำกปำนกลำงได ้

 
 
ระดบั 3 (หนว่ย: คลำสเรยีน) 
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงแบบฝึกหัดและล ำดับกำรเคลือ่นไหวในรูปแบบ 
‘คลำสเรยีน’ ในระดบัควำมยำกมำกขึน้ 
ผำ่นเทคนคิทีแ่ข็งแรงในบัลเลต่ไ์ด ้

 แสดงควำมรูใ้นเนือ้หำทีก่ ำหนดไวไ้ด ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ  
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีย่ำกมำกขึน้ได ้

 แสดงแบบฝึกหัดและล ำดับกำรเคลือ่นไหวในรูปแบบ 
‘คลำสเรยีน’ 

ในระดบัควำมยำกมำกขึน้ผำ่นกำรแสดงละครประกอบด
นตรใีนบลัเลต่ไ์ด ้

 ระบ ำไดต้รงตำมดนตร ี
 แสดงควำมเขำ้ใจในดนตรซีึง่ไดแ้ก ่กำรใชถ้อ้ยค ำ  
ไดนำมกิ บรรยำกำศ ส ำเนยีงและจังหวะกำรระบ ำ  

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีย่ำกมำกขึน้ได ้

 แสดงทักษะกำรแสดงทีเ่หมำะสมในแบบฝึกหัดและ 
ล ำดับกำรเคลือ่นไหวในรูปแบบ ‘คลำสเรยีน’ 
ในระดบัควำมยำกมำกขึน้ได ้ 

 แสดงกำรถำ่ยทอด กำรตคีวำมและกำรวำงแผนได ้

 สือ่สำรกบัผูช้มไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ  
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีย่ำกมำกขึน้ได ้
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ระดบั 3 (หนว่ย: ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 1, 2) 
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงแบบฝึกหัดและระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 
ทีม่พัีฒนำกำรในระดบัควำมยำกมำกขึน้ผ่ำนเทคนคิทีแ่
ข็งแรงในบลัเลต่ไ์ด ้

 แสดงควำมรูใ้นเนือ้หำทีก่ ำหนดไวไ้ด ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ  
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีย่ำกมำกขึน้ได ้

 แสดงแบบฝึกหัดและระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 
ทีม่พัีฒนำกำรในระดบัควำมยำกมำกขึน้ผ่ำนกำรแสดงล

ะครประกอบดนตรใีนบัลเลต่ไ์ด ้

 ระบ ำไดต้รงตำมดนตร ี
 แสดงควำมเขำ้ใจในดนตรซีึง่ไดแ้ก ่กำรใชถ้อ้ยค ำ  
ไดนำมกิ บรรยำกำศ ส ำเนยีงและจังหวะกำรระบ ำ  

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีย่ำกมำกขึน้ได ้

 แสดงทักษะกำรแสดงทีเ่หมำะสมผ่ำนแบบฝึกหัดและระ
บ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 

ทีม่พัีฒนำกำรในระดบัควำมยำกมำกขึน้ได ้

 แสดงกำรถำ่ยทอด กำรตคีวำมและกำรวำงแผนได ้

 สือ่สำรกบัผูช้มไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ  
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีย่ำกมำกขึน้ได ้

 

 
ระดบั 4 (หนว่ย: คลำสเรยีน) 
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงแบบฝึกหัดและล ำดับกำรเคลือ่นไหวในรูปแบบ 
‘คลำสเรยีน’ ในระดบัทีท่ำ้ทำย 
ผำ่นเทคนคิทีแ่ข็งแรงในบัลเลต่ไ์ด ้

 แสดงควำมรูใ้นเนือ้หำทีก่ ำหนดไวไ้ด ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ  
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีท่ำ้ทำยได ้

 แสดงแบบฝึกหัดและล ำดับกำรเคลือ่นไหวในรูปแบบ 
‘คลำสเรยีน’ 
ในระดบัทีท่ำ้ทำยผ่ำนกำรแสดงละครประกอบดนตรใีนบั

ลเลต่ไ์ด ้

 ระบ ำไดต้รงตำมดนตร ี
 แสดงควำมเขำ้ใจในดนตรซีึง่ไดแ้ก ่กำรใชถ้อ้ยค ำ  
ไดนำมกิ บรรยำกำศ ส ำเนยีงและจังหวะกำรระบ ำ  

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีท่ำ้ทำยได ้

 แสดงทักษะกำรแสดงทีเ่หมำะสมตำมแบบฝึกหัดและ
ล ำดับกำรเคลือ่นไหวในรูปแบบ ‘คลำสเรยีน’ 
ในระดบัทีท่ำ้ทำยได ้ 

 แสดงกำรถำ่ยทอด กำรตคีวำมและกำรวำงแผนได ้

 สือ่สำรกบัผูช้มไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ  
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีท่ำ้ทำยได ้
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ระดบั 4 (หนว่ย: ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 1, 2) 
 

ผลกำรเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนจะ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผูเ้รยีนสำมำรถ 

 แสดงแบบฝึกหัดและระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 
ทีม่พัีฒนำกำรในระดบัทีท่ำ้ทำย 
ผำ่นเทคนคิทีแ่ข็งแรงในบัลเลต่ไ์ด ้

 แสดงควำมรูใ้นเนือ้หำทีก่ ำหนดไวไ้ด ้

 แสดงทักษะดำ้นเทคนคิ  
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีท่ำ้ทำยได ้

 แสดงแบบฝึกหัดและระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 
ทีม่พัีฒนำกำรในระดบัทีท่ำ้ทำยผำ่นกำรแสดงละครประ

กอบดนตรใีนบัลเลต่ไ์ด ้

 ระบ ำไดต้รงตำมดนตร ี
 แสดงควำมเขำ้ใจในดนตรซีึง่ไดแ้ก ่กำรใชถ้อ้ยค ำ  
ไดนำมกิ บรรยำกำศ ส ำเนยีงและจังหวะกำรระบ ำ  

ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีท่ำ้ทำยได ้

 แสดงทักษะกำรแสดงทีเ่หมำะสมผ่ำนแบบฝึกหัดและระ
บ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 

ทีม่พัีฒนำกำรในระดบัทีท่ำ้ทำยได ้

 แสดงกำรถำ่ยทอด กำรตคีวำมและกำรวำงแผนได ้

 สือ่สำรกบัผูช้มไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ  
ตำมทีก่ ำหนดโดยทำ่เตน้ส ำหรับระดบัทีท่ำ้ทำยได ้

 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีส่ ำเร็จกำรศกึษำในหลักสตูรตำมโครงกำร Discovering Repertoire จะสำมำรถ 

 

เทคนคิ 

 แสดงควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในเทคนคิขัน้ตน้และเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกรอบคณุวฒุทิี่

ก ำหนด (RQF) ระดับ 2, 3 และ 4 ได ้

 แสดงกำรประสำนงำน ควำมรำบรืน่และควำมแมน่ย ำของไลนเ์ตน้ในล ำดับตำ่งๆ ได ้

 แสดงดว้ยกำรตระหนักเชงิพืน้ทีด่ำ้นรำ่งกำยในกำรเคลือ่นไหวอยำ่งตอ่เนือ่งและกำรหมนุตวั 

 แสดงถงึกำรตระหนักในคำ่เชงิไดนำมกิทีเ่หมำะสมในประสทิธภิำพของค ำศัพทไ์ด ้

 

ดนตร ี

 แสดงภำยในระยะเวลำทีถ่กูตอ้งและแมน่ย ำรวมถงึมกีำรตอบสนองทำงดนตรอียำ่งเหมำะสมได ้

 

กำรแสดง 

 แสดงผำ่นกำรถำ่ยทอด กำรออกแบบและกำรสือ่สำรได ้

 

ในกำรสอบ ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรประเมนิควำมสำมำรถดำ้น 

 

 แสดงชดุของแบบฝึกหดัทีจั่ดเตรยีมไวแ้ละ (ส ำหรับหน่วย: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ Variation 1 และ 2 

เทำ่นัน้) กำรระบ ำเดีย่วทีต่อ้งแสดงควำมสำมำรถในกำรวำงทำ่ทำงทีม่ัน่คง 

มกีำรวำงน ้ำหนักอยำ่งถกูตอ้ง กำรประสำนของทกุสว่นของรำ่งกำย ควำมรำบรืน่ไลนเ์ตน้ 

กำรตะหนักเชงิพืน้ทีแ่ละคำ่ไดนำมกิดังนี ้ 

 กำรระบ ำตรงตำมดนตรแีละมกีำรตอบสนองตอ่ดนตรตีลอดกำรสอบ 

 กำรระบ ำซึง่มกีำรตคีวำมดว้ยควำมเขำ้ใจตลอดกำรสอบ 

 

ในกำรกำ้วหนำ้ผำ่นคณุสมบตัใินระดับ 2, 3 และ 4 ตำมกรอบคณุวฒุทิีก่ ำหนด (RQF) 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรคำดหวังใหส้ำมำรถแสดงค ำศพัทข์องทำ่ตำ่งๆ ไดเ้พิม่ขึน้ 

และประยกุตก์ำรตระหนักและควำมช ำนำญเชงิเทคนคิกำรระบ ำไปสูเ่นือ้หำทีม่คีวำมซบัซอ้นมำกขึน้ได ้

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรคำดหวังใหแ้สดงควำมรูด้ำ้นค ำศัพทต์ำมทีน่ยิำมไวใ้นเนือ้หำได ้

ควำมเขำ้ใจดำ้นเทคนคิจะสะทอ้นใหเ้ห็นจำกควำมสำมำรถในกำรประสำนกำรเคลือ่นไหวทีท่ ำใหเ้กดิกำรผสมผ
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สำนของทำ่ตำ่งๆ ทีซ่บัซอ้นยิง่ขึน้ดว้ยคณุภำพของกำรเคลือ่นไหวทีเ่หมำะสม (เชน่ 

ควำมแมน่ย ำและควำมรำบรืน่) 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งมคีวำมมัน่ใจตลอดกำรแสดง 

พวกเขำควรตคีวำมดนตรแีละแสดงควำมออ่นไหวตำมเนือ้หำและรปูแบบของดนตรไีด ้

กำรแสดงของผูเ้ขำ้ทดสอบควรมกีำรตระหนักเชงิพืน้ทีแ่ละกำรตอบสนองตอ่ผูช้ม 

ผูเ้ขำ้ทดสอบควรแสดงใหเ้ห็นถงึควำมเขำ้ใจทีม่ตีอ่ระบ ำทีเ่คยถกูแตง่ขึน้ในกำรแสดงบลัเลต่แ์บบคลำสสกิ 

ผำ่นกำรแสดง กำรตคีวำมและควำมเชีย่วชำญในทกัษะทำงเทคนคิตำ่งๆ ไดอ้ยำ่งเหมำะสม  
 

 

กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน (Pre-Primary in Dance, Grades 1-5 และ 

Discovering Repertoire) 

 

ระบบกำรประเมนิผลส ำหรับกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีนจะเป็นรปูแบบกำรประเมนิผลระหวำ่งเรยีนตลอดเวลำ

มำกกวำ่กำรประเมนิผลแบบสรปุเมือ่ส ิน้สดุกำรเรยีน และมุง่หวังทีจ่ะใหภ้ำพรวมกวำ้งๆ 

ของควำมส ำเร็จและควำมกำ้วหนำ้ของผูเ้ขำ้ทดสอบ ณ วันทีผู่ค้มุสอบท ำกำรสงัเกตกำรณ์ 

กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีนจะไมร่ะบรุะดับควำมส ำเร็จทีแ่น่นอนใหแ้กผู่เ้ขำ้ทดสอบและไมใ่ชใ่บประกำศนยีบตั ิ

 

 

Presentation classes (Grades 6-8) 

 

จะไมม่กีำรประเมนิ Presentation classes 
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กำรประเมนิ 
 
 

คลำสสำธติและ presentation classes 
 

จะไมม่กีำรประเมนิคลำสเหลำ่นี ้
 
 

กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน 
 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรประเมนิผำ่นกำรแสดงเนือ้หำกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีนทัง้หมดตำมเกณฑต์อ่ไปนี้ 
 
Pre-Primary in Dance และ Primary in Dance  
 

สว่น คณุลกัษณะส ำคญั ค ำนยิำม 

เทคนคิ ควำมมั่นคง กำรแสดงกำรควบคมุและกำรประสำนงำนได ้

ดนตร ี ระยะเวลำ / ไดนำมกิ กำรแสดงระยะเวลำทีถู่กตอ้งและปฏกิริยิำตอ่รูปแบบของดนตร ี
ไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

กำรแสดง กำรถำ่ยทอด กำรรักษำกำรถำ่ยทอดทีเ่หมำะสมผ่ำนทำงใบหนำ้และร่ำงกำย  

ล ำดับกำรเคลือ่นไหว / 
กำรระบ ำทีส่รำ้งสรรค ์

ควำมมั่นใจ / 
ควำมคดิสรำ้งสรรค ์

ถำ่ยทอดเรือ่งรำวผ่ำนกำรเคลือ่นไหวดว้ยควำมมั่นใจและสรำ้งสรรค ์ 

 
Grades 1-5 
 

องคป์ระกอบ คณุลกัษณะส ำคญั ค ำนยิำม 

เทคนคิ ควำมมั่นคง กำรแสดงกำรควบคมุและกำรประสำนงำนได ้

ดนตร ี ระยะเวลำ /  

กำรตอบสนอง 

กำรแสดงระยะเวลำทีถู่กตอ้งและกำรโตต้อบตอ่ดนตรไีดอ้ยำ่งเหมำะ

สม 

กำรแสดง กำรถำ่ยทอด กำรรักษำกำรถำ่ยทอดทีเ่หมำะสมผ่ำนทำงใบหนำ้และร่ำงกำย 

กำรระบ ำ / ระบ ำ 

variation 

ควำมมั่นคง / ระยะเวลำ 

/  

กำรตอบสนอง /  
กำรถำ่ยทอด 

กำรแสดงกำรควบคมุและกำรประสำนงำนได ้

กำรแสดงระยะเวลำทีถู่กตอ้งและกำรโตต้อบตอ่ดนตรไีดอ้ยำ่งเหมำะ

สม 

กำรรักษำกำรถำ่ยทอดทีเ่หมำะสมผ่ำนทำงใบหนำ้และร่ำงกำย 

 
Discovering Repertoire 
 

องคป์ระกอบ คณุลกัษณะส ำคญั ค ำนยิำม 

รำวเกำะหรอืแบบฝึกหั

ดเพือ่กำรพัฒนำ 

กำรควบคมุและกำรประ

สำนงำน 
กำรแสดงกำรควบคมุและกำรประสำนงำนได ้

ศนูยห์รอืระบ ำเดีย่ว/ระ

บ ำ variation 

กำรควบคมุและกำรประ

สำนงำน 
กำรแสดงกำรควบคมุและกำรประสำนงำนได ้

ดนตร ี ระยะเวลำ /  

กำรตอบสนอง 

กำรแสดงระยะเวลำทีถู่กตอ้งและกำรโตต้อบตอ่ดนตรไีดอ้ยำ่งเหมำะ

สม 

กำรแสดง กำรถำ่ยทอด /  

กำรสือ่สำร /  

กำรตคีวำม /  
กำรออกแบบ 

กำรรักษำกำรถำ่ยทอดทีเ่หมำะสมผ่ำนทำงใบหนำ้และร่ำงกำย 

กำรแสดงกำรควบคมุและกำรประสำนงำนได ้

กำรแสดงระยะเวลำทีถู่กตอ้งและกำรโตต้อบตอ่ดนตรไีดอ้ยำ่งเหมำะ
สม 

กำรแสดงใหเ้ห็นถงึกำรออกแบบ 

 
 
ตวัชีว้ดัควำมส ำเร็จ 
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ควำมส ำเร็จ ตวัชีว้ดั 

ไมแ่สดง ไมแ่สดงองคป์ระกอบทีจ่ะท ำกำรประเมนิ 

เป็นครัง้ครำว  ผูเ้ขำ้ทดสอบแสดงควำมสำมำรถเพือ่ใหผ้ำ่นเกณฑก์ำรประเมนิทีก่ ำหนดเป็นบำงคร ัง้  

เป็นปกต ิ ผูเ้ขำ้ทดสอบแสดงควำมสำมำรถเพือ่ใหผ้ำ่นเกณฑก์ำรประเมนิทีก่ ำหนดเกนิกวำ่ครึง่หนึง่ของเวลำด ั
งกลำ่ว 

เป็นประจ ำ  ผูเ้ขำ้ทดสอบแสดงควำมสำมำรถเพือ่ใหผ้ำ่นเกณฑก์ำรประเมนิทีก่ ำหนดไดเ้กอืบทุกคร ัง้ 

 
หำกตวัชีว้ัดควำมส ำเร็จ ไมแ่สดง อยูใ่นสว่นใดสว่นหนึง่ ถอืวำ่ไมผ่ำ่นกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน 

 

 

กำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบ solo performance 

  

ผลกำรเรยีนรูแ้ละเกณฑก์ำรประเมนิตำมทีแ่สดงรำยละเอยีดดำ้นบนมคีวำมแตกตำ่งกนัในแตล่ะกำรสอบ 

เนือ่งจำกองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดรั้บกำรประเมนิดังนี้ 

 เทคนคิ 

 ดนตร ี

 กำรแสดง 

 กำรจดจ ำ (เฉพำะกำรสอบ Primary in Dance และกำรประเมนิรปูแบบ solo performance) 

 ควำมถกูตอ้งของทำ่เตน้ (เฉพำะ Solo Seal) 

 

เทคนคิ ดนตร ีกำรแสดง และ (ทีใ่ชบ้งัคับ) 

กำรจดจ ำหรอืควำมถกูตอ้งของทำ่เตน้จะไดรั้บกำรประเมนิโดยใชเ้กณฑก์ำรใหค้ะแนน 

ซึง่ประกอบดว้ยสบิคะแนนองคป์ระกอบ (หรอืแปดองคป์ระกอบส ำหรับกำรสอบ Grade 8 และ 27 

องคป์ระกอบส ำหรับ Solo Seal) ทีน่ ำไปใชก้บัเนือ้หำของกำรประเมนิ  

 

บำงองคป์ระกอบจะน ำไปใชก้บักำรสอบสว่นใดสว่นหนึง่โดยเฉพำะ (เชน่ ‘Dance A หรอื B’, ‘waltz 

enchaînement’, หรอื ‘barre’) ในขณะทีส่ว่นอืน่ๆ 

มอียูท่ั่วไปในหลำยสว่นตำมทีร่ะบใุนตำรำงเกณฑก์ำรใหค้ะแนนดำ้นลำ่ง   

 

คะแนนองคป์ระกอบจะไดรั้บกำรประเมนิผำ่นกำรประเมนิองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตำมทีเ่หมำะสมกบัแตล่ะองคป์ระกอบทีไ่ดรั้บกำรประเมนิ 

ซึง่จะท ำใหเ้ห็นถงึทกัษะและควำมสำมำรถของนักระบ ำ เชน่ กำรประสำนงำน ควำมรำบรืน่ไลนเ์ตน้ 

กำรตระหนักเชงิพืน้ทีแ่ละคำ่ไดนำมกิ รวมถงึ (ทีใ่ชบ้งัคบั) 

กำรศกึษำทีเ่จำะจงกบักำรเตน้บนปลำยเทำ้ส ำหรับผูห้ญงิและ allegro ส ำหรับผูช้ำย 

องคป์ระกอบยอ่ยทัง้หมดเหลำ่นีต้อ้งอำศัยเทคนคิคลำสสกิทีแ่ข็งแรง ซึง่รวมถงึทำ่ทำงทีถ่กูตอ้ง 

กำรวำงน ้ำหนักและกำรหมนุตัว (ตำมควำมเหมำะสมกบัประเภท) ผสมผสำนกนั 

ค ำนยิำมของศัพทท์ีใ่ชไ้ดรั้บกำรแสดงดำ้นลำ่ง 

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บกำรประเมนิควำมสำมำรถในดำ้นตอ่ไปนี ้

 แสดงเนือ้หำกำรสอบทีก่ ำหนด แสดงกำรวำงทำ่ทำงทีม่ัน่คง กำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง 

กำรประสำนของทกุสว่นของรำ่งกำย ควำมรำบรืน่ไลนเ์ตน้ กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่คำ่ไดนำมกิและ 

(ส ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบหญงิในกำรสอบวดัระดับอำชวีศกึษำ) 

กำรเคลือ่นไหวแบบเตน้บนปลำยเทำ้ไดส้ ำเร็จ 

 กำรระบ ำตรงตำมดนตรแีละมกีำรตอบสนองตอ่ดนตรตีลอดกำรสอบ 

 กำรระบ ำผำ่นกำรตคีวำม กำรสือ่สำรและกำรออกแบบตลอดกำรสอบ 
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 กำรระบ ำ (เฉพำะกำรสอบ Primary in Dance และกำรประเมนิรปูแบบ solo performance) 

ทีแ่สดงถงึกำรจดจ ำเนือ้หำไดอ้ยำ่งเหมำะสมตลอดกำรสอบ 

 กำรระบ ำ (เฉพำะ Solo Seal) ทีม่คีวำมถกูตอ้งของทำ่เตน้ตลอดกำรสอบ 

 (ส ำหรับ Intermediate, Intermediate Foundation และ Advanced Foundation เทำ่นัน้) แสดง 

enchaînement ทีไ่มไ่ดเ้ตรยีมไวล้ว่งหนำ้หนึง่อยำ่งตำมค ำสัง่ของผูค้มุสอบ 

กำรแสดงใหเ้ห็นถงึควำมรูค้วำมเขำ้ใจในค ำศัพทท์ีก่ ำหนดและทกุๆ 

องคป์ระกอบทีก่ลำ่วขำ้งตน้ในเชงิเทคนคิ ดนตรแีละกำรแสดงไดอ้ยำ่งลกึซึง้ 

 

 

ตวัชีว้ดัควำมส ำเร็จ 

 

ในกำรสอบ ผูค้มุสอบจะใหค้ะแนนระหวำ่ง 0 ถงึ 10 ในแตล่ะองคป์ระกอบ  

 

คะแนน 1 หรอืสงูกวำ่ หมำยถงึผูเ้ขำ้ทดสอบสำมำรถแสดงองคป์ระกอบนัน้ๆ ไดต้ำมมำตรฐำน  

คะแนน 0 หมำยถงึไมม่ผีลงำนในสว่นของกำรสอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบนัน้  

 

ตำรำงดำ้นลำ่งเป็นกำรอธบิำยถงึมำตรฐำนทีผู่เ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งแสดงใหไ้ดเ้พือ่ใหไ้ดค้ะแนนเหลำ่นี ้

จะมกีำรน ำตัวชีว้ดัมำใชโ้ดยทั่วไปในกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบ solo performance 

ในทกุระดบัส ำหรับองคป์ระกอบดำ้นเทคนคิ ดนตร ีกำรแสดงและ (ทีบ่งัคบัใช)้ กำรจดจ ำ 

รวมถงึควำมถกูตอ้งของทำ่เตน้ 

 

คะแนน ตวัชีว้ดั 

0 ไมม่ผีลงำน 

1 ผูเ้ขำ้ทดสอบแสดงควำมสำมำรถทีจ่ ำกดัอยำ่งยิง่เพือ่ใหผ้ำ่นองคป์ระกอบทีป่ระเมนิ 

2 ผูเ้ขำ้ทดสอบแสดงควำมสำมำรถทีจ่ ำกดัมำกเพือ่ใหผ้่ำนองคป์ระกอบทีป่ระเมนิ 

3 ผูเ้ขำ้ทดสอบแสดงควำมสำมำรถทีจ่ ำกดัเพือ่ใหผ้่ำนองคป์ระกอบทีป่ระเมนิ 

4 ผูเ้ขำ้ทดสอบแสดงควำมสำมำรถทีเ่พยีงพอเพือ่ใหผ้่ำนองคป์ระกอบทีป่ระเมนิ 

5 ผูเ้ขำ้ทดสอบแสดงควำมสำมำรถทีพ่อใชเ้พือ่ใหผ้่ำนองคป์ระกอบทีป่ระเมนิ 

6 ผูเ้ขำ้ทดสอบแสดงควำมสำมำรถทีด่พีอใชเ้พือ่ใหผ้ำ่นองคป์ระกอบทีป่ระเมนิ 

7 ผูเ้ขำ้ทดสอบแสดงควำมสำมำรถทีด่เีพือ่ใหผ้ำ่นองคป์ระกอบทีป่ระเมนิ 

8 ผูเ้ขำ้ทดสอบแสดงควำมสำมำรถทีด่มีำกเพือ่ใหผ้ำ่นองคป์ระกอบทีป่ระเมนิ 

9 ผูเ้ขำ้ทดสอบแสดงควำมสำมำรถทีด่เียีย่มเพือ่ใหผ้่ำนองคป์ระกอบทีป่ระเมนิ 

10 ผูเ้ขำ้ทดสอบแสดงควำมสำมำรถทีด่เีป็นพเิศษเพือ่ใหผ้ำ่นองคป์ระกอบทีป่ระเมนิ 
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ค ำนยิำมของศพัทท์ีใ่ชใ้นเกณฑก์ำรใหค้ะแนน 
(กำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบ solo performance) 

 
 

เทคนคิ 
 

ศพัท ์ ค ำนยิำม 

กำรวำงทำ่ทำงและกำ

รวำงน ำ้หนกัทีถู่กตอ้ง 

กำรใชล้ ำตวัอย่ำงมั่นคง (ดทูีห่นำ้ 8 The Foundations of Classical Ballet Technique) 

น ้ำหนักร่ำงกำยทีไ่ดศ้นูยบ์นขำขำ้งหนึง่หรอืสองขำ้ง หรอืถำ่ยเทจำก sur place 
หนึง่ขำเป็นสองขำหรอืสองขำเป็นหนึง่ขำหรอืในกำรเคลือ่นไหวแบบตอ่เนื่องไดอ้ย่ำงงำ่ยดำย 

กำรประสำนของทุกส่

วนของรำ่งกำย 

กำรประสำนอย่ำงกลมกลนืของล ำตวั แขนขำและจดุโฟกสัของสำยตำในกำรเคลือ่นไหว 

กำรควบคมุ  กำรเคลือ่นไหวอย่ำงตอ่เนือ่งและสมดลุซึง่ท ำไดด้ว้ยควำมแข็งแรงและใชก้ำรหมนุตวัอย่ำงถกูต ้
อง(ตำมควำมเหมำะสมกบัประเภท) 

ไลนเ์ตน้ ควำมสำมำรถในกำรแสดงไลน์เตน้ทีก่ลมกลนืแบบตำ่งๆ ผำ่นทกุสว่นของร่ำงกำย 

กำรตระหนกัเชงิพืน้ที ่ กำรใชป้ระโยชนจ์ำกพืน้ทีโ่ดยรอบและพืน้ทีท่ ำกำรแสดงไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
รวมถงึควำมสำมำรถในกำรเคลือ่นทีท่ัว่ทัง้พืน้ที ่

คำ่ไดนำมกิ ควำมสำมำรถในกำรแสดงไดนำมกิกำรเคลือ่นไหวแบบตำ่งๆ ทีเ่หมำะสมส ำหรับแตล่ะทำ่ 

 
 

ดนตร ี 
 
Primary in Dance 
 

ศพัท ์ ค ำนยิำม 

กำรก ำหนดเวลำ กำรแสดงทำ่ตำ่งๆ ตรงตำมดนตร ีเชน่ ตำมจัหวะทีถู่กตอ้ง 

ไดนำมกิ ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองตอ่ควำมดงัและชว่งทีส่ ำคญัของดนตร ี

 
 

กำรสอบวดัระดบั Grades 1-8 อำชวีศกึษำDiscovering Repertoire  
 

ศพัท ์ ค ำนยิำม 

กำรก ำหนดเวลำ กำรแสดงทำ่ตำ่งๆ ตรงตำมดนตร ีเชน่ ตำมจัหวะทีถู่กตอ้ง 

กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองตอ่กำรใชถ้อ้ยค ำ (ควำมหนักเบำของดนตร)ี ไดนำมกิ 

(ควำมดงัและชว่งทีส่ ำคญัของดนตร)ี บรรยำกำศ (รูปแบบและอำรมณ์ของดนตร)ี 
และส ำเนยีงทีห่ลำกหลำยรวมถงึ ‘รูปทรง’ 

ของเครือ่งหมำยก ำหนดจังหวะในเวลำทีแ่ตกตำ่งกนัและจังหวะกำรระบ ำ 
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กำรแสดง  
 

ศพัท ์ ค ำนยิำม 

กำรถำ่ยทอด กำรถำ่ยทอดผ่ำนทำงใบหนำ้ ร่ำงกำยและไดนำมกิของกำรเคลือ่นไหว 

กำรวำงแผน ควำมสำมำรถในออกแบบกำรถำ่ยทอด อำรมณ์และควำมรูส้กึไปสูผู่ช้ม 

กำรตคีวำม กำรระบ ำดว้ยควำมเขำ้ใจและถ่ำยทอดควำมรูส้กึตอ่เนือ้หำทีก่ ำลงัระบ ำอยำ่งปรำดเปรือ่งน่ันคอื 

แรงจงูใจในกำรเคลือ่นไหว  

กำรสือ่สำร กำรดงึดดูผูช้มและคูเ่ตน้ใหม้สีว่นร่วมอย่ำงเหมำะสม 

 
 

กำรจดจ ำ (เฉพำะกำรประเมนิรปูแบบ Primary in Dance และ solo performance) 
 

ศพัท ์ ค ำนยิำม 

กำรจดจ ำ จดจ ำเนื้อหำไดอ้ยำ่งแมน่ย ำ (โดยไมค่ ำนงึถงึควำมถกูตอ้งของหลกัสตูร)  

 
 

ควำมถกูตอ้งของทำ่เตน้ (เฉพำะ Solo Seal) 
 

ศพัท ์ ค ำนยิำม 

ควำมถูกตอ้งของทำ่เตน้ ควำมถกูตอ้งของทำ่เตน้ตำมดวีดีขีอง RAD Solo Seal และ Benesh Movement Notation 
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เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  
(กำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบ solo performance) 
 

 

กำรสอบ Primary in Dance  
ควรแสดงกำรอบอุน่รำ่งกำยและกำรผอ่นคลำยกลำ้มเนือ้ / กำรแสดงควำมเคำรพ (révérence) 
แตก่ำรแสดงดังกลำ่วจะไมไ่ดรั้บกำรประเมนิ 
 

เนือ้หำกำรสอบ คะแนนองคป์ระกอบ 

แบบฝึกหดั  

1. เทคนคิ 1: ขำและเทำ้ / แขนและศรีษะ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

2. เทคนคิ 2: กำรกม้ตวัและว ิง่ / กำรกม้ตวัและยนืบนปลำยเทำ้   

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

3. เทคนคิ 3: กำรถำ่ยน ำ้หนกั / เดนิแบบขำยกงอไปขำ้งหนำ้ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

4. เทคนคิ 4: กำรกระโดด / กำรสปรงิตวั / กระโดดขำเดยีว / กระโดดและสปรงิ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

5. เทคนคิที ่5: ยอ่ กระโดดขำคูก่ลำงอำกำศ และกระโดดขำเดยีวกลำงอำกำศ  

อกีขำยกขนำนอยูด่ำ้นขำ้ง / ว ิง่และว ิง่โหยง่ 

10  กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

6. ดนตร ี 

 กำรก ำหนดเวลำ 
 

 ไดนำมกิ 
10 

7. กำรแสดง  
10 

 กำรถำ่ยทอด  กำรสือ่สำร 

ระบ ำ: A หรอื B 

8. เทคนคิ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

9. ดนตรแีละกำรแสดง 

10  กำรก ำหนดเวลำ 
 กำรถำ่ยทอด 

 ไดนำมกิ 

 กำรสือ่สำร 

กำรจดจ ำ 

10. กำรจดจ ำ 
10 

 จดจ ำเนือ้หำไดอ้ยำ่งแมน่ย ำ  

รวม 100 
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กำรสอบ Grades 1-3 
 

เนือ้หำกำรสอบ คะแนนองคป์ระกอบ 

แบบฝึกหดั  

1. เทคนคิ 1 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

2. เทคนคิ 2  

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

3. เทคนคิ 3 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

4. เทคนคิ 4 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

5. ดนตร ี
10 

 กำรก ำหนดเวลำ  กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

6. กำรแสดง 

10  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

ระบ ำ  

7. ระบ ำ A หรอื B: เทคนคิ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

8. ระบ ำ A หรอื B: ดนตรแีละกำรแสดง 

10 
 กำรก ำหนดเวลำ 

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี 

 กำรถำ่ยทอด                                                   

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน                                                

9. ระบ ำคำแรคเตอร ์C หรอื D และกำรแสดงควำมเคำรพ(Révérence): เทคนคิ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

10. ระบ ำคำแรคเตอร ์C หรอื D และกำรแสดงควำมเคำรพ(Révérence): ดนตรแีละกำรแสดง 

10 
 กำรก ำหนดเวลำ 

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี 

 กำรถำ่ยทอด                                                   

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน                                                

รวม  100 

  



152 
เนือ้หำ 

กำรสอบ Grades 4-5 
 

เนือ้หำกำรสอบ คะแนนองคป์ระกอบ 

แบบฝึกหดั  

1. เทคนคิ 1: รำวเกำะ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

2. เทคนคิ 2: ศนูย ์  

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

3. เทคนคิ 3: Allegro 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

4. เทคนคิ 4: กำรหมนุตวัและ Grand Allegro 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

5. ดนตร ี
10 

 กำรก ำหนดเวลำ  กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

6. กำรแสดง 

10  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

ระบ ำ  

7. ระบ ำ A, B หรอื C: เทคนคิ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

8. ระบ ำ A, B หรอื C: ดนตรแีละกำรแสดง 

10 
 กำรก ำหนดเวลำ  

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

 กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

9. ระบ ำคำแรคเตอร ์D, E หรอื F และกำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence): เทคนคิ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

10. ระบ ำคำแรคเตอร ์D, E หรอื F และกำรแสดงควำมเคำรพ (Révérence): 
ดนตรแีละกำรแสดง 

10  กำรก ำหนดเวลำ 

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี 

 กำรถำ่ยทอด                                                   

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน                                                

รวม  100 
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กำรประเมนิรปูแบบ solo performance ส ำหรบั Grades 1-5 
 

 
 

เนือ้หำกำรสอบ คะแนนองคป์ระกอบ 

ระบ ำ 1  

1. เทคนคิ  

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  
 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

2. ดนตร ี 
10 

 กำรก ำหนดเวลำ  กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

3. กำรแสดง  

10  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 
 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

ระบ ำ 2 

4. เทคนคิ  

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  
 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

5. ดนตร ี 
10 

 กำรก ำหนดเวลำ  กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

6. กำรแสดง  

10  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 
 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

ระบ ำ 3  

7. เทคนคิ 

10 

 

 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  
 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

8. ดนตร ี 10 

  กำรก ำหนดเวลำ  กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

6. กำรแสดง  

10  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 
 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

ระบ ำครบท ัง้สำม 

10. กำรจดจ ำ 

 จดจ ำเนือ้หำไดอ้ยำ่งแมน่ย ำ 
10 

รวม  100 
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กำรสอบ Grades 6-7 
 

เนือ้หำกำรสอบ คะแนนองคป์ระกอบ 

แบบฝึกหดัคลำสสกิ 

1. เทคนคิ 1: รำวเกำะ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  
 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

2. เทคนคิ 2: Port de bras กำรฝึกต ัง้ศนูย ์

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  
 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

3. เทคนคิ 3: Allegro 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  
 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

4. Waltz enchaînement / Grand allegro 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  
 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

5. ดนตร ี
10 

 กำรก ำหนดเวลำ  กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

6. กำรแสดง 

10  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 
 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

แบบฝึกหดักำรเคลือ่นไหวอสิระและคำแรคเตอร ์

7. แบบฝึกหดักำรเคลือ่นไหวแบบอสิระ 

10 

 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  
 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

 กำรก ำหนดเวลำ 
 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี
 กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 
 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

8. แบบฝึกหดัคำแรคเตอร ์

10 

 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  
 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

 กำรก ำหนดเวลำ 
 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี
 กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 
 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

ระบ ำ (คลำสสกิ กำรเคลือ่นไหวอสิระหรอืคำแรคเตอร)์ 

9. เทคนคิ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  
 กำรประสำนงำน  
 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

10. ดนตรแีละกำรแสดง 

10 
 กำรก ำหนดเวลำ 
 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี
 กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร  
 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

รวม  100 



155 
เนือ้หำ 

กำรสอบ Grade 8 
 

ไมม่คีะแนนส ำหรับรำวเกำะ Polonaise ชว่งตน้และ Polonaise ชว่งสดุทำ้ย  
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งสอบผำ่นกำรระบ ำแตล่ะประเภทจงึจะถอืวำ่สอบผำ่น 

 
 

เนือ้หำกำรสอบ คะแนนองคป์ระกอบ 

ÉTUDE LYRIQUE 

1. เทคนคิ 

10 

20 

 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง 

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ  

2. ดนตรแีละกำรแสดง 

10  กำรก ำหนดเวลำ 

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี 

 กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

VALSE PRINTEMPS / VALSE AUTOMNE / DEMI-CARACTERE 

3. เทคนคิ 

10 

20 

 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง 

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ  

4. ดนตรแีละกำรแสดง 

10  กำรก ำหนดเวลำ 

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี 

 กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

MOUVEMENT LIBRE POETIQUE / MOUVEMENT LIBRE DRAMATIQUE 

5. เทคนคิ 

10 

20 

 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง 

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ  

6. ดนตรแีละกำรแสดง 

10  กำรก ำหนดเวลำ 

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี 

 กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

MAZURKA DE SALON / DANSE RUSSE 

7. เทคนคิ  

10 

20 

 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง 

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ  

8. ดนตรแีละกำรแสดง 

10  กำรก ำหนดเวลำ 

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี 

 กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

รวม                                                                      (คำ่เฉลีย่คะแนนถงึ 100) 80 80 

 



156 
เนือ้หำ 

Intermediate Foundation และ Intermediate 
 

เนือ้หำกำรสอบ คะแนนองคป์ระกอบ 

แบบฝึกหดั 

1. เทคนคิ 1: รำวเกำะ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  
 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

2. เทคนคิ 2: Port de bras กำรฝึกต ัง้ศนูยแ์ละ pirouettes  

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  
 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

3. เทคนคิ 3: Adage  

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  
 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

4. เทคนคิ 4: Allegro 1, 2 และ 3  

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  
 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

5. เทคนคิที ่5: ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลกัสตูร  

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  
 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

6. เทคนคิที ่6: Allegro 4 และ 5 (ชำย) / กำรเตน้บนปลำยเทำ้ (หญงิ) 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง 
 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

7. ดนตร ี 
10 

 กำรก ำหนดเวลำ  กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

8. กำรแสดง  

10  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 
 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 

9. เทคนคิ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง 
 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

10. ดนตรแีละกำรแสดง  

10 
 กำรก ำหนดเวลำ 
 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี
 กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 
 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

รวม 100 



157 
เนือ้หำ 

Advanced Foundation 
  

เนือ้หำกำรสอบ คะแนนองคป์ระกอบ 

แบบฝึกหดั 

1. เทคนคิ 1: รำวเกำะ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

2. เทคนคิ 2: Port de bras กำรฝึกต ัง้ศนูยแ์ละ pirouettes  

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

3. เทคนคิ 3: Adage  

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

4. เทคนคิ 4: Allegro 1, 2, 3 และ 4  

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ                                                                                                    

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ  

5. เทคนคิที ่5: ทำ่เตน้ตอ่เนือ่งทีไ่มเ่รยีงตำมล ำดบัแบบในหลกัสตูร 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ                                                                                              

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

6. เทคนคิที ่6: Allegro 5 และ 6 (ชำย) / กำรเตน้บนปลำยเทำ้ (หญงิ)  

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

7. ดนตร ี 

10  กำรก ำหนดเวลำ 

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

 

8. กำรแสดง  

10  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 

9. เทคนคิ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง 

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

10. ดนตรแีละกำรแสดง  

10 
 กำรก ำหนดเวลำ 

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

 กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

รวม 100 



158 
เนือ้หำ 

Advanced 1 (หญงิ) 
 

เนือ้หำกำรสอบ คะแนนสู
งสดุ 

คะแนนที่
ผำ่น 

แบบฝึกหดั 

1. เทคนคิ 1: รำวเกำะ  

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

2. เทคนคิ 2: Port de bras กำรฝึกต ัง้ศนูยแ์ละ pirouettes  

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

3. เทคนคิ 3: Adage 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

4. เทคนคิ 4: Allegro 1, 2, และ 3 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

5. เทคนคิที ่5: Allegro 4 และ 5 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

6. เทคนคิที ่6: กำรเตน้บนปลำยเทำ้ 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

7. ดนตร ี

10 4  กำรก ำหนดเวลำ 

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

8. กำรแสดง  

10 4  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 

9. เทคนคิ 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง 

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

10. ดนตรแีละกำรแสดง 

10 4 
 กำรก ำหนดเวลำ  

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

 กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

รวม 100  

 



159 
เนือ้หำ 

Advanced 1 (ชำย) 
 

เนือ้หำกำรสอบ คะแนนสู
งสดุ 

คะแนนที่
ผำ่น 

แบบฝึกหดั 

1. เทคนคิ 1: รำวเกำะ  

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

2. เทคนคิ 2: Port de bras กำรฝึกต ัง้ศนูยแ์ละ pirouettes  

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

3. เทคนคิ 3: Adage 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

4. เทคนคิ 4: Allegro 1, 2, และ 3 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

5. เทคนคิที ่5: Allegro 4 และ 5 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

6. เทคนคิที ่6: Allegro 6 และ 7 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

7. ดนตร ี

10 4  กำรก ำหนดเวลำ 

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

8. กำรแสดง  

10 4  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 

9. เทคนคิ 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง 

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

10. ดนตรแีละกำรแสดง 

10 4 
 กำรก ำหนดเวลำ  

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

 กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

รวม 100  
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Advanced 2 (หญงิ) 
 

เนือ้หำกำรสอบ คะแนนสู
งสดุ 

คะแนนที่
ผำ่น 

แบบฝึกหดั 

1. เทคนคิ 1: รำวเกำะ  

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

2. เทคนคิ 2: Port de bras กำรฝึกต ัง้ศนูยแ์ละ pirouettes   

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

3. เทคนคิ 3: Adage 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

4. เทคนคิ 4: Allegro 1, 2, 3 และ 4 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

5. เทคนคิที ่5: Pointe barre และ pointe enchaînements 1 และ 2 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

6. เทคนคิที ่6: Pointe enchaînements 3, 4 และ 5 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

7. ดนตร ี 

10 

 

4  กำรก ำหนดเวลำ 

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

 

8. กำรแสดง  

10 4  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 

9.  เทคนคิ 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง 

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

10.  ดนตรแีละกำรแสดง 

10 4 
 กำรก ำหนดเวลำ  

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

 กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

รวม 100  
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Advanced 2 (ชำย) 
 

เนือ้หำกำรสอบ คะแนนสู
งสดุ 

คะแนนที่
ผำ่น 

แบบฝึกหดั 

1. เทคนคิ 1: รำวเกำะ  

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

2. เทคนคิ 2: Port de bras, battements tendus และ grands battements, 
battement fondus และ ronds de jambe en l’air   

10 4  กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

3. เทคนคิ 3: Pirouettes en dehors in attitude หรอื arabesque, pirouette, enchaînement 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

4. เทคนคิ 4: Adage 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

5. เทคนคิที ่5: Allegro 1, 2, 3 และ 4 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

6. เทคนคิที ่6: Allegro 5, 6 และ 7 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง  

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

7. ดนตร ี 

10 

 

4  กำรก ำหนดเวลำ 

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

 

8. กำรแสดง  

10 4  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 

9.  เทคนคิ 

10 4 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถ่กูตอ้ง 

 กำรประสำนงำน 

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

10.  ดนตรแีละกำรแสดง 

10 4 
 กำรก ำหนดเวลำ  

 กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

 กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

รวม 100  
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Solo Seal 
 

 

เนือ้หำกำรสอบ คะแนนองคป์ระกอบ 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 1  

 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  

 กำรควบคมุและกำรหมนุตวั  

 กำรประสำนงำน 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

 ดนตร ี

 กำรแสดง 

 ควำมถกูตอ้งของหลักสตูร 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 2 

 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  

 กำรควบคมุและกำรหมนุตวั  

 กำรประสำนงำน 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

 ดนตร ี

 กำรแสดง 

 ควำมถกูตอ้งของหลักสตูร 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation 3  

 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  

 กำรควบคมุและกำรหมนุตวั  

 กำรประสำนงำน 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

 ดนตร ี

 กำรแสดง 

 ควำมถกูตอ้งของหลักสตูร 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

ชว่งสดุทำ้ย 

 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  

 กำรควบคมุและกำรหมนุตวั  

 กำรประสำนงำน 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

 ดนตร ี

 กำรแสดง 

 ควำมถกูตอ้งของหลักสตูร 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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กำรสอบ Discovering Repertoire ระดบัที ่2-4 (หนว่ย: คลำสเรยีน) 
 

เนือ้หำกำรสอบ คะแนนองคป์ระก
อบ 

เทคนคิ 1: รำวเกำะ 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

ดนตร:ี รำวเกำะ 
10 

 กำรก ำหนดเวลำ  กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

กำรแสดง: รำวเกำะ 

10  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

เทคนคิ 2: Port de bras  

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

เทคนคิ 3: กำรฝึกต ัง้ศนูย ์

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

เทคนคิ 4: Adage 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

เทคนคิที ่5: Allegro 1 และ Allegro 2 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

เทคนคิที ่6: Allegro 3  

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

 ดนตร:ี ศูนย ์
10 

 กำรก ำหนดเวลำ  กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

 กำรแสดง: ศูนย ์

10  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

รวม 100 
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กำรสอบ Discovering Repertoire ระดบัที ่2-4 (หนว่ย: ระบ ำเด ีย่ว/ระบ ำ variation 1, 2) 
 

เนือ้หำกำรสอบ คะแนนองคป์ระก
อบ 

เทคนคิ 1: แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ A และ B 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

เทคนคิ 2: แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ C และ D 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

เทคนคิ 3: แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ E และ F 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

เทคนคิ 4: แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ G และ H 

10 
 กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  

 กำรประสำนงำน  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่

 คำ่ไดนำมกิ 

 ดนตร:ี แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ 
10 

 กำรก ำหนดเวลำ  กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

 กำรแสดง: แบบฝึกหดัเพือ่กำรพฒันำ 

10  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation เทคนคิ A 

10  กำรวำงทำ่ทำงและกำรวำงน ้ำหนักทีถู่กตอ้ง  

 กำรควบคมุ 

 ไลนเ์ตน้ 

 

ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation เทคนคิ B  

10  กำรประสำนงำน 

 กำรตระหนักเชงิพืน้ที ่
 คำ่ไดนำมกิ 

 

ดนตร:ี ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation  
10 

 กำรก ำหนดเวลำ  กำรตอบสนองตอ่ดนตร ี

กำรแสดง: ระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variation  

10  กำรถำ่ยทอด 

 กำรสือ่สำร 

 กำรตคีวำม 

 กำรวำงแผน 

รวม   100 
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ผลกำรประเมนิและกำรรำยงำน 
 
 

คะแนนและระดบัข ัน้ควำมส ำเร็จ 
 
ส ำหรับกำรสอบ (ยกเวน้ Solo Seal) และกำรประเมนิรปูแบบ solo performance 
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะไดรั้บทัง้คะแนนสดุทำ้ย (แสดงเป็นเปอรเ์ซน็ต)์ และระดับขัน้ควำมส ำเร็จ 
ซึง่แบง่เป็นสำมระดบัคอื ผำ่น ด ีและดเียีย่ม 
ผูเ้ขำ้ทดสอบทีไ่มผ่ำ่นเกณฑม์ำตรฐำนทีก่ ำหนดจะไดรั้บผลสอบ "ไมผ่่ำนมำตรฐำน"   
 
คะแนนจะไดรั้บกำรรวมเป็นคะแนนรวมทัง้หมดเพือ่จดักลุม่ผลกำรสอบตอ่ไปนี้ 
 

กำรจดักลุม่ผลสอบ คะแนนรวม กำรจดักลุม่เหรยีญ 
(เฉพำะกำรสอบวัดระดับ) 

ไมผ่่ำนมำตรฐำน 0 – 39 ไมม่ขีอ้มลู 

ผำ่น 40 – 54 ทองแดง 

ด ี 55 – 74 เงนิ 

ดเียีย่ม 75 – 100 ทอง 

 
ไมจ่ ำเป็นตอ้งสอบผำ่นสว่นทีเ่ฉพำะเจำะจงส ำหรับ 

 
 Primary in Dance และ Grades 1-7 
 กำรประเมนิรปูแบบ solo performance ส ำหรับ Grades 1-5 
 Intermediate Foundation และ Intermediate  
 Discovering Repertoire ในทกุระดับและทกุหน่วย 

 
เพือ่ใหส้อบผำ่นกำรประเมนิขำ้งตน้ คะแนนทีต่อ้งกำรอำจมำจำกสว่นใดก็ได ้
 
ในกำรสอบ Grade 8 ผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งไดค้ะแนนข ัน้ต ำ่ 8 คะแนนจำก 20 คะแนนเต็ม (น ัน่คอื 40%) 
ส ำหรบักำรระบ ำแตล่ะสว่นเพือ่ใหส้ำมำรถสอบผำ่นท ัง้หมด (หมำยเหต:ุ ไมจ่ ำเป็นตอ้งสอบผำ่น 
(น่ันคอืได ้4 คะแนน) ในสว่นเทคนคิและดนตร/ีกำรแสดง เพือ่ใหส้อบผำ่นกำรระบ ำแตล่ะสว่นในภำพรวม)  
 
ส ำหรับ Advanced 1 และ 2 
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งไดค้ะแนนองคป์ระกอบแตล่ะสว่นของกำรสอบอยำ่งนอ้ย 4 คะแนน 
เพือ่ใหผ้ำ่นกำรประเมนิโดยรวม  
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบทีค่ะแนนไมถ่งึขัน้ต ่ำในแตล่ะสว่น / องคป์ระกอบทีก่ ำหนดจะไดรั้บผล "ไมผ่ำ่นมำตรฐำน" 
แมว้ำ่พวกเขำจะไดผ้ลคะแนนสดุทำ้ยเทำ่กบั 40 คะแนนหรอืสงูกวำ่ 
 
Solo Seal อำจมกีำรประเมนิหรอืไมม่กีำรประเมนิ ไมม่กีำรใหเ้กรดเพิม่เตมิ 
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ผำ่นกำรประเมนิ ผูเ้ขำ้ทดสอบสำมำรถแสดงทักษะตอ่ไปนีใ้หเ้ห็นอยำ่งสม ำ่เสมอ 
ตลอดกำรระบ ำเดีย่ว/ระบ ำ variations ทัง้สีค่รัง้ 
 

 ผลสมัฤทธิท์ำงเทคนคิในระดับสงู 
 กำรถำ่ยทอดควำมรูส้กึตอ่ดนตรอียำ่งเป็นธรรมชำต ิ
 ควำมสำมำรถในกำรแสดงไดห้ลำกหลำยรปูแบบโดยกำรตคีวำมอยำ่งงำ่ยและแ

ตกตำ่ง 
 ควำมถกูตอ้งของทำ่เตน้ / เนือ้หำ 

ไมผ่ำ่นกำรประเมนิ ผูเ้ขำ้ทดสอบทีไ่มผ่ำ่นกำรประเมนิดำ้นเทคนคิ ดนตร ี
กำรแสดงและควำมถกูตอ้งของทำ่เตน้ทีก่ ำหนด  

 
เพือ่ใหส้ำมำรถผำ่นกำรประเมนิ Solo Seal ผูเ้ขำ้ทดสอบจะตอ้งมคีะแนนองคป์ระกอบแตล่ะสว่นไมน่อ้ยกวำ่ 8 
คะแนน (จำก 10 คะแนน) ผูเ้ขำ้ทดสอบทีม่คีะแนนไมถ่งึขัน้ต ่ำในองคป์ระกอบใดๆ จะไดรั้บผล 
'ไมผ่ำ่นกำรประเมนิ' 
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบทีผ่ำ่นกำรสอบทัง้สำมหน่วยในระดับเดยีวกนัส ำหรับ Discovering Repertoire 
จะไดรั้บประกำศนยีบตัรในระดับดังกลำ่ว 
คะแนนและระดับขัน้ควำมส ำเร็จจะค ำนวณจำกคำ่เฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดใ้นแตล่ะหน่วยของทัง้สำมหน่วย 
 

 

ตวัชีว้ดัระดบัข ัน้ควำมส ำเร็จ 
 
ตัวชีว้ดัดำ้นลำ่งนีจ้ะแสดงขอ้บง่ชีท้ัว่ไปของผลลัพธโ์ดยรวมทีค่ำดหวังส ำหรับระดับขัน้ควำมส ำเร็จแตล่ะขัน้ 
เนือ่งจำกธรรมชำตขิองกำรชดเชยของเกณฑก์ำรใหค้ะแนนโดยทั่วไป 
ท ำใหอ้ำจมบีำงสว่นทีเ่ดน่กวำ่และบำงสว่นทีด่อ้ยกวำ่ส ำหรับผูเ้ขำ้ทดสอบบำงคน 
 

ระดบัข ัน้ควำมส ำเร็จ ตวัชีว้ดั 

ดเียีย่ม เทคนคิโดยรวมถกูตอ้งและแมน่ย ำ 
รวมถงึสำมำรถแสดงรปูแบบทีแ่ตกตำ่งตำมทีก่ ำหนดโดยเนือ้หำได ้
แสดงใหเ้ห็นถงึทกัษะดำ้นกำรแสดงประกอบดนตรทีีม่กีำรพัฒนำอยำ่งสงูเกอืบตลอดเว
ลำรวมถงึถงึมกีำรถำ่ยทอดและกำรสือ่สำรทีเ่หมำะสม 

ด ี เทคนคิโดยรวมอยูใ่นระดับทีเ่ชีย่วชำญแมว้ำ่จะไมอ่ยูใ่นระดับเดยีวกนัทกุสว่น 
ทักษะทำงดนตรทีีเ่ดน่ชดั แมใ้นบำงครัง้ตอ้งเพิม่ควำมสม ำ่เสมอใหม้ำกขึน้ 
แสดงถงึกำรถำ่ยทอดและกำรสือ่สำรไดเ้หมำะสม 
แมว้ำ่บำงครัง้ตอ้งเพิม่ควำมตอ่เนือ่งใหม้ำกขึน้ 

ผำ่น ทักษะดำ้นเทคนคิในกำรแสดงอยูใ่นระดบัพืน้ฐำนแมว้ำ่มบีำงสว่นทีเ่ดน่กวำ่สว่นอืน่ๆ 
ทักษะกำรแสดงประกอบดนตรบีำงอยำ่งมคีวำมเด่นชดั แมว้ำ่บำงสว่นจะมขีอ้จ ำกดัอยู ่
ทักษะพืน้ฐำนในกำรถำ่ยทอดและกำรสือ่สำรบำงอยำ่งมคีวำมเดน่ชดั 

ไมผ่ำ่นมำตรฐำน โดยรวมแลว้มกีำรแสดงใหเ้ห็นถงึกำรตระหนักทำงเทคนคิเพยีงเล็กนอ้ย 
ทักษะดำ้นดำ้นดนตรแีละกำรแสดงไมค่อ่ยเดน่ชดั 
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แบบฟอรม์ผลสอบ รำยงำนกำรประเมนิ 
ใบประกำศนยีบตัรและเหรยีญ 

 
 

ประเภท ระดบั 

แบบฟอรม์ผลสอบ / 

รำยงำนผลกำรประเมนิ 
(ผูเ้ขำ้รว่มทดสอบทุกคน) 

ใบประกำศนยีบตัร  

(ผูเ้ขำ้รว่มกำรทดสอบ 
ทีส่อบผำ่น) 

เหรยีญ 

(ผูเ้ขำ้รว่มกำร 
ทดสอบทีส่อบผำ่น) 

คลำสสำธติ 
ระดบั 1 และ 

2 
 

ใบประกำศนยีบตัรกำรเขำ้ร่ว

ม  
 

กำรสอบ 

PiD, G1-8    

IF, INT,  

ADV F 
   

Discovering 
Repertoire 
ระดบั 2-4 

 

ใบประกำศนยีบตัรส ำหรับแ
ตล่ะหน่วย 

และใบรับรองคณุสมบัตสิ ำห
รับผูเ้ขำ้ทดสอบทีผ่ำ่นครบทั ้

งสำมหน่วยใน 

หนึง่ระดบั (หมำยเหต ุ
แบบฟอรม์ผลสอบเพิม่เตมิจ

ะไมไ่ดม้อบใหพ้รอ้มกับใบรั
บรองคณุสมบัต)ิ 

 

Solo Seal    

กำรประเมนิรูปแบบ 
คลำสเรยีน 

PiD, G 1-5    

Discovering 
Repertoire 
ระดบั 2-4 

 
ใบประกำศนยีบตัรแตล่ะหน่

วย 
 

กำรประเมนิรูปแบบ 
Solo 

performance 

G 1-5   แถบ 

Presentation 

classes 
G 6-8  

ใบประกำศนยีบตัรกำรเขำ้ร่ว

ม 
 

 
 
ใบประกำศนยีบตัรจะระบรุะดับ ระดับขัน้ควำมส ำเร็จและขอ้มลูคณุสมบตัดิำ้นอืน่ๆ 
เหรยีญจะระบรุะดบัขัน้ควำมส ำเร็จ  

 
ผูเ้ขำ้ทดสอบ Solo Seal ทีส่อบผำ่นจะมชีือ่ตพีมิพล์งในนติยสำร Focus on Exams 
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบทีผ่ำ่น Grades 6 - 8, Intermediate Foundation, Intermediate และ Advanced Foundation 
สำมำรถเขำ้รว่มเป็น สมำชกิในเครอื ของ Royal Academy of Dance ได ้
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบทีผ่ำ่น Advanced 1 และ 2 สำมำรถเขำ้รว่มเป็น สมำชกิเต็มรปูแบบ ของ Royal Academy of 
Dance ได ้
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบทีผ่ำ่น Advanced 1 ดว้ยคะแนนดเียีย่มสำมำรถเขำ้รว่มใน Phyllis Bedells Bursary 
ไดโ้ดยขึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิ  
 
ผูเ้ขำ้ทดสอบทีผ่ำ่น Advanced 2 ดว้ยคะแนนดเียีย่มสำมำรถเขำ้รว่มใน กำรแขง่ขนับลัเลต่น์ำนำชำต ิGenée 
ได ้โดยขึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิ  

https://www.rad.org.uk/join/become-an-affiliate-member
https://www.rad.org.uk/join/become-a-full-member-1
https://www.rad.org.uk/achieve/bursaries-and-scholarships/phyllis-bedells-bursary
https://www.rad.org.uk/achieve/bursaries-and-scholarships/phyllis-bedells-bursary
https://www.rad.org.uk/achieve/the-genee
https://www.rad.org.uk/achieve/the-genee
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สว่นที ่3: ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้บงัคบั 
 
 

จดุมุง่หมำยและวตัถปุระสงค ์

 

 

ควำมรูแ้ละทักษะทีไ่ดรั้บจำกกำรส ำเร็จกำรเรยีนรูค้ณุสมบตัติำ่งๆ ของ RAD 

จะชว่ยในกำรพฒันำตวัเองอยำ่งตอ่เนือ่ง กำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

และโอกำสทำงกำรศกึษำทีก่ำ้วไกลและสงูขึน้  

 

นอกจำกนี ้ยงัเป็นกำรเตรยีมผูเ้ขำ้ทดสอบส ำหรับควำมกำ้วหนำ้เพือ่กำรสอบบลัเลต่แ์ละกำรเตน้ร ำประเภทอืน่ๆ 

ทีต่ำมมำอกีดว้ย  

 

หลกัสตูรแบบแบง่เกรดและหลกัสตูรระดับอำชวีศกึษำและโปรแกรม Discovering Repertoire 

จะน ำทำงไปสูค่วำมส ำเร็จทีไ่ดรั้บกำรยอมรับส ำหรับกำรแสดงระบ ำในระดบัสงู 

คณุสมบตัริะดับทีส่งูขึน้จะไดรั้บกำรยอมรับวำ่เป็นเกณฑม์ำตรฐำนของผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนจำกโรงเรยีนอำ

ชวีศกึษำ ซึง่นักระบ ำหนุ่มสำวสว่นใหญท่ีเ่ขำ้ศกึษำตัง้ใจทีจ่ะเขำ้สูอ่ำชพีนี ้ 

 

มหำวทิยำลัยตำ่งๆ / สถำบนั HE ก็ไดพ้จิำรณำคณุสมบตัเิหลำ่นีด้ว้ยเชน่กนั โดยกำรน ำเสนอหลกัสตูร / 

โปรแกรมกำรระบ ำระดับปรญิญำและกำรศกึษำแกค่รสูอนเตน้ร ำ นอกจำกนี ้

ยงัชว่ยเพิม่โอกำสกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำน เชน่ นักเตน้มอือำชพี ครสูอนเตน้ร ำมอือำชพี 

นักออกแบบทำ่เตน้มอือำชพี ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรเตน้อำชพี นักประวตัศิำสตรก์ำรเตน้มอือำชพี 

อำจำรยส์อนเตน้ร ำ และวทิยำกรในกำรเตน้ของชมุชน 

 

ควำมส ำเร็จในกำรเตน้ร ำจะชว่ยพัฒนำควำมสำมำรถและทักษะชวีติ เชน่ กำรควบคมุอำรมณ์ กำรแสดงออก 

สมรรถภำพและควำมแข็งแกรง่ทำงรำ่งกำย สขุภำพและโภชนำกำร ควำมมวีนิยั 

สตปิญัญำและควำมม ัน่ใจ  

 

จดุมุง่หมำยของหลกัสตูรแบบแบง่เกรดคอื 

 สง่เสรมิกำรศกึษำบลัเลต่แ์ละสำขำกำรระบ ำทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กระตุน้นักเรยีนโดยกำรใหเ้ป้ำหมำยตำ่งๆ ทีก่ ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน  

 ชว่ยใหค้รมูวีธิกีำรส ำหรับใชว้ัดควำมกำ้วหนำ้ของนักเรยีนแตล่ะคน  

 วัดทักษะดำ้นเทคนคิ ดนตรแีละกำรแสดงบลัเลต่แ์ละสำขำกำรระบ ำทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิควำมรืน่รมยใ์นกำรเคลือ่นไหวในรปูแบบของแบบฝึกหดัทำงกำย 

 ใหผู้เ้ขำ้ทดสอบทกุคนมโีอกำสไดรั้บประสบกำรณ์ในกำรระบ ำกบัดนตรสีดและดนตรบีนัทกึเสยีง 

 เสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจในตนเองและกำรตระหนักตอ่กลุม่ผำ่นประสบกำรณ์กำรระบ ำ solo 

กำรระบ ำคูแ่ละระบ ำกลุม่ยอ่ย 

 สง่เสรมิใหเ้กดิควำมชืน่ชมตอ่ดนตรมีำกขึน้ผำ่นกำรระบ ำกบัดนตรแีละรปูแบบจังหวะทีห่ลำกหลำย 

 สง่เสรมิหลักปฏบิตัดิำ้นกำรเตน้ร ำอยำ่งปลอดภยั 

 

นักเรยีนทีป่ฏบิตัติำมเสน้ทำงกำรเรยีนรูต้ำมหลกัสตูรแบบแบง่เกรดจะสำมำรถแสดงใหเ้ห็นถงึ 

 ควำมสำมำรถดำ้นควำมรูใ้นเชงิปฏบิตัใินกำรระบ ำบลัเลต่แ์ละระบ ำคำแรคเตอรท์ีเ่พิม่ขึน้ 
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 ควำมส ำเร็จทีว่ัดเมือ่จบกำรศกึษำเทยีบกบัเกณฑท์ีเ่ฉพำะเจำะจง 

 ควำมมัน่ใจในตนเองมำกขึน้ผำ่นกำรเรยีนรู ้กำรจดจ ำและกำรแสดงล ำดับกำรเคลือ่นไหวทีก่ ำหนด 

กำรศกึษำและกำรระบ ำ 

 ควำมมวีนัิยตอ่ตนเอง กำรตระหนักและควำมเขำ้ใจในกำรท ำงำนรว่มกบัผูอ้ ืน่มำกขึน้ 

 ควำมชืน่ชมในควำมแตกตำ่งของสำขำกำรระบ ำตำ่งๆ 

กบัดนตรปีระกอบของพวกเขำผำ่นประสบกำรณ์เชงิปฏบิตั ิ

 

จดุมุง่หมำยของหลกัสตูรระดบัอำชวีศกึษำคอื 

 วัดทักษะดำ้นเทคนคิ ดนตรแีละกำรแสดงบลัเลต่ ์

 กระตุน้นักเรยีนโดยกำรใหเ้ป้ำหมำยตำ่งๆ ทีก่ ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน 

 ใหผู้เ้ขำ้ทดสอบมพีืน้ฐำนบลัเลต่ท์ีแ่ข็งแรงเพือ่เตรยีมพรอ้มส ำหรับกำรฝึกอบรมเพิม่เตมิ และ/หรอื 

มอีำชพีในดำ้นกำรเตน้ร ำหรอืเกีย่วขอ้งกบักำรเตน้ร ำ  

 ใหผู้เ้ขำ้ทดสอบมโีอกำสไดรั้บคณุวฒุทิำงบลัเลต่ท์ีเ่ป็นทีย่อมรับในระดบันำนำชำตจินถงึระดับขัน้สงู 

 ใหก้ำรวดัควำมกำ้วหนำ้ของควำมส ำเร็จทำงบลัเลต่เ์ทยีบกบัเกณฑท์ีเ่ฉพำะเจำะจง  

 สง่เสรมิหลักปฏบิตัดิำ้นกำรเตน้ร ำอยำ่งปลอดภยั 

 

นักเรยีนทีป่ฏบิตัติำมเสน้ทำงกำรเรยีนรูต้ำมหลกัสตูรแบบแบง่เกรดระดบัอำชวีศกึษำจะสำมำรถแสดงใหเ้ห็

นถงึ 

 ควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมรูใ้นเชงิลกึและทักษะเชงิปฏบิตัใินบลัเลต่ท์ีเ่พิม่ขึน้ 

 

จดุมุง่หมำยของโครงกำร Discovering Repertoire คอื 

 สง่เสรมินักเตน้ทีม่อีำย ุ12 ปีขึน้ไปใหส้นใจกำรศกึษำบลัเลต่แ์ละกำรเตน้ร ำทีเ่กีย่วขอ้งมำกขึน้ 

 ใหว้ธิกีำรวดัระดับทักษะดำ้นเทคนคิ ดนตรแีละกำรแสดงบลัเลต่ ์

 สง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิควำมรืน่รมยใ์นกำรเคลือ่นไหวในรปูแบบของแบบฝึกหดัทำงกำย 

 ใหผู้เ้ขำ้ทดสอบทกุคนโดยเฉพำะเยำวชนและผูใ้หญม่โีอกำสไดรั้บประสบกำรณ์ในระบ ำกบัดนตรจีำกบลั

เลต่ค์ลำสสกิ 

 เพิม่ควำมมัน่ใจในตนเองและกำรเตบิโตผำ่นกำรเตน้ร ำ 

 ชว่ยพัฒนำควำมชืน่ชมตอ่ดนตรทีีเ่กีย่วขอ้งกบั classical ballet repertoire 

 กระตุน้นักเรยีนโดยกำรใหเ้ป้ำหมำยตำ่งๆ ทีก่ ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน 

เพือ่ใหเ้ห็นถงึหลักกำรเตน้ร ำอยำ่งปลอดภยั 

 ชว่ยใหค้รมูวีธิกีำรส ำหรับใชว้ัดและพัฒนำควำมกำ้วหนำ้ของนักเรยีนแตล่ะคน 

 

หลกัสตูรกำรศกึษำตำมโครงกำร Discovering Repertoire 

มจีดุมุง่หมำยเพือ่ใหนั้กเรยีนมคีณุสมบตัติอ่ไปนี ้

 มคีวำมสำมำรถในกำรแสดงควำมรูเ้ชงิปฏบิตัใินบลัเลตค์ลำสสกิทีเ่พิม่ขึน้  

 ควำมส ำเร็จทีว่ัดเมือ่จบกำรศกึษำเทยีบกบัเกณฑท์ีเ่ฉพำะเจำะจง 

 ควำมมัน่ใจในตนเองมำกขึน้ผำ่นกำรเรยีนรู ้กำรจดจ ำและกำรแสดงล ำดับกำรเคลือ่นไหวทีก่ ำหนด 

กำรศกึษำและกำรระบ ำ 

 ควำมชืน่ชมในควำมแตกตำ่งของสำขำกำรระบ ำตำ่งๆ 

กบัดนตรปีระกอบของพวกเขำผำ่นประสบกำรณ์เชงิปฏบิตั ิ
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ควำมเหมำะสมตอ่วตัถปุระสงค ์
 
 
คณุสมบตัจิะมคีวำมเหมำะสมกบัวตัถปุระสงค ์หำกคณุสมบตันัิน้ตรงตำมขอ้ก ำหนดเหลำ่นีม้ำกทีส่ดุเทำ่นัน้ 

 

 ถกูตอ้ง 

 เชือ่ถอืได ้

 เปรยีบเทยีบกนัได ้

 บรหิำรจัดกำรได ้

 ลดอคต ิ

 

RAD มจีดุมุง่หมำยเพือ่บรรลขุอ้ก ำหนดเหลำ่นี ้ดว้ยวธิกีำรตอ่ไปนี้ 

 

 กำรแตง่ตัง้ผูค้มุสอบสอบซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชำญในดำ้นนัน้ๆ 

และมคีวำมเหมำะสมในกำรท ำหนำ้ทีเ่ป็นผูป้ระเมนิผำ่นผลลัพธข์องโปรแกรมฝึกอบรมทีเ่ขม้งวดและครอ

บคลมุ 

 กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของผูค้มุสอบโดยกำรจัดสมัมนำกำรฝึกอบรม 

กำรตรวจเยีย่มกำรพัฒนำตัวเองใหไ้ดต้ำมมำตรฐำน และกำรมอบแบบฝึกหัดทีเ่หมำะสมเป็นประจ ำ 

รวมถงึกำรทบทวนควำมสำมำรถของผูค้มุสอบแตล่ะคนอยำ่งสม ำ่เสมอ 

 กำรด ำเนนิกำรทบทวนเนือ้หำหลักสตูรและวธิกีำรใหค้ะแนนซึง่น ำไปสูก่ำรก ำหนดแนวทำงปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่

ดในกำรประเมนิผลกำรเตน้ 

 กำรตรวจสอบกำรประกนัคณุภำพของผลสอบ 

รวมถงึกำรวเิครำะหค์ะแนนในเชงิสถติแิละท ำกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม 

 กำรมนีโยบำยและขัน้ตอนเกีย่วกบัควำมเสมอภำคและควำมหลำกหลำยเพือ่ใหท้กุคนเขำ้ถงึกำรสอบได ้

มำกทีส่ดุ รวมถงึเพือ่ระบแุละลดอปุสรรคตำ่งๆ 

และท ำใหม้ัน่ใจวำ่ผูเ้ขำ้ทดสอบทกุคนจะไดรั้บกำรประเมนิในลักษณะเดยีวกนัโดยไมค่ ำนงึถงึลักษณะสว่

นบคุคล 

 กำรก ำหนดวธิกีำรทีช่ดัเจนในกำรปรับเปลีย่นอยำ่งเหมำะสมและกำรพจิำรณำเป็นพเิศษทีอ่ำจน ำมำใชใ้น

กำรสอบ 

 กำรระบผุลประโยชนท์บัซอ้นและกำรก ำหนดวธิกีำรจัดกำร 
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ควำมรู ้ทกัษะและควำมเขำ้ใจทีจ่ ำเป็น 
และควำมรูท้ ีม่มีำกอ่น 

 
 
กำรแสดงควำมรู ้

ทักษะและควำมเขำ้ใจทีจ่ ำเป็นในกำรเริม่หลักสตูรกำรศกึษำทีน่ ำไปสูค่ณุสมบตัแิตล่ะประเภทจะไดจ้ำกเนือ้

หำทีเ่รยีนในหลักสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นหนำ้ ดังเชน่  

 

 ใชก้ำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน Pre-Primary in Dance 

ส ำหรับกำรสอบและกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน Primary in Dance 

 กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน Primary in Dance หรอืกำรสอบส ำหรับกำรสอบ Grade 1 

กำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีนหรอืกำรประเมนิรปูแบบ solo performance  

เป็นตน้ 

 

นอกจำกนี ้

 

 หลกัสตูร Dance to Your Own Tune ส ำหรับกำรประเมนิรปูแบบคลำสเรยีน Pre-Primary in 

Dance 

 Grades 4 / 5 ส ำหรับ Intermediate Foundation 

 Grade 3 ส ำหรับ Discovering Repertoire ระดบั 2  

 

RAD ไมย่อมรับกำรอำ้งสทิธิข์อยกเวน้กำรมคีณุสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึง่ โดยใชว้ธิเีทยีบโอนควำมรูท้ีม่มีำกอ่น 

(Recognition of Prior Learning - RPL) 
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กฎขอ้บงัคบั 
 
 
Royal Academy of Dance เป็นองคก์รกำรประเมนิทีไ่ดรั้บกำรยอมรับในคณุสมบตัดิำ้นกรอบคณุวฒุทิีก่ ำหนด 

(RQF) โดยคณะกรรมกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของรัฐบำลองักฤษ (Ofqual) กำรรับรองคณุวฒุใินเวลส ์

และองคก์รเพือ่หลกัสตูร กำรสอบและกำรประเมนิผลตำมล ำดับ ในประเทศองักฤษ เวลสแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนอื 

 

กรอบคณุวฒุทิีก่ ำหนด (RQF) เป็นโครงสรำ้งทีค่รอบคลมุคณุสมบตัทิัง้หมด (นอกเหนอืจำกปรญิญำ) 

ในประเทศองักฤษ เวลสแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนอื  

 

RQF ประกอบดว้ยคณุสมบตัหิลำยประเภทและทกุสำขำวชิำ ไดแ้ก ่GCSEs, ระดบั A และ NVQs 

กำรจัดสอบเตน้ร ำในรปูแบบของกำรเรยีนรูแ้ละผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนทีค่รอบคลมุขึน้ 

รวมถงึกำรยอมรับควำมเทำ่เทยีมกนัในระดบัควำมรู ้ทักษะและควำมเขำ้ใจ  

 

ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั RQF โปรดดทูี ่

   

https://www.gov.uk/government/news/ofqual-to-introduce-new-regulated-qualifications-

framework 

 

(เว็บไซตน์ีถ้อืวำ่ถกูตอ้งในเวลำทีเ่ผยแพร)่ 

 

ตำรำงดำ้นลำ่งในหนำ้ 167 เป็นกำรอธบิำยถงึวธิกีำรสอบวัดระดับและกำรสอบระดับอำชวีศกึษำของ RAD 

ทีส่อดคลอ้งกบัคณุสมบตักิำรควบคมุอืน่ๆ ในประเทศองักฤษ เวลสแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนอื 

 

ตำรำงดำ้นลำ่งในหนำ้ 168 จะแสดงคณุสมบตัขิอง RAD ทีถ่กูควบคมุโดย RQF 

 

 

กฎขอ้บงัคบัทีอ่ยูน่อกประเทศองักฤษ เวลสแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนอื 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบักำรยอมรับและรับรองคณุสมบตันิอกประเทศองักฤษและเวลสส์ำมำรถ ดไูด ้

จำกเอกสำรนีใ้นเวอรช์ัน่อืน่ๆ และจำกส ำนักงำนประจ ำประเทศและเว็บไซตข์อง RAD  

https://www.gov.uk/government/news/ofqual-to-introduce-new-regulated-qualifications-framework
https://www.gov.uk/government/news/ofqual-to-introduce-new-regulated-qualifications-framework
http://obtained/
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ขอ้มลูสรปุแบบยอ่ของของควำมกำ้วหนำ้และระดบั RQF  
 

ระดบั 
RQF 

ต ัง้แตอ่
ำย ุ(ปี) 

คลำสสำธติ 
(ไมค่วบคมุ) 

กำรประเมนิรปู
แบบ 

คลำสเรยีน 
(ไมค่วบคมุ) 

กำรประเมนิรปูแ
บบ Solo 

performance 
(ควบคมุ) 

Presentation 
classes 

(ไมค่วบคมุ) 

กำรสอบวดัระ
ดบั 

(ควบคมุ) 

กำรสอบวดัระ
ดบัอำชวีศกึษำ 
(ควบคมุ) 

กำรสอบ 
Discovering 
Repertoire 
(ควบคมุ) 

  2½  
Dance to 
Your Own 
Tune 

          
 

  5   
Pre-Primary 
in Dance 

        
 

เริม่ตน้ 6   
Primary in 
Dance 

    
Primary in 
Dance 

  
 

1 

7   Grade 1 Grade 1   Grade 1    

7   Grade 2 Grade 2   Grade 2    

7    Grade 3 Grade 3   Grade 3    

2 

7   Grade 4 Grade 4   Grade 4    

7   Grade 5 Grade 5   Grade 5    

11   
  
 

     Intermediate 
Foundation 

 

11            

12  
Discovering 
Repertoire  
ระดบั 2  

    ระดบั 2 

3 

11      Grade 6 Grade 6 Intermediate  

11       Grade 7 Grade 7    

11       Grade 8 Grade 8    

12   
Discovering 
Repertoire  
ระดบั 3  

      ระดบั 3 

13      
Advanced 
Foundation 

 

4 

12  
Discovering 
Repertoire  
ระดบั 4 

    ระดบั 4 

14   
  
 

     Advanced 1 
 

15           Advanced 2  

5 15           Solo Seal   
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วธิที ีค่ณุสมบตัขิอง RAD สอดคลอ้งกบัคณุสมบตักิำรควบคมุอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นประเทศองักฤษ 
เวลสแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนอื 
 

ระดบั กำรสอบ RAD กรอบคณุวฒุทิ ีก่ ำหนด (RQF) กรอบมำตรฐำนคณุวฒุ ิ
ระดบัอดุมศกึษำ (FHEQ) 

ระดบัเร ิม่ตน้ 
กำรสอบ Primary in 
Dance 

ใบประกำศนยีบัตรระดับเริม่ตน้ 
ทักษะเพือ่ชวีติส ำหรับกำรประเมนิระดับเริม่ตน้  
ใบประกำศนยีบัตรและวฒุบิตัรส ำหรับระดับเริม่ตน้ 
เสน้ทำงพืน้ฐำนของล ำดับกำรเรยีนรู ้
ทักษะกำรท ำงำนในระดับเริม่ตน้ 

 

1 
กำรสอบ Grades 1-3 
และกำรประเมนิรปูแบบ 
solo performance 

GCSEs graded D-G 
NVQs ในระดับ 1 
ทักษะส ำคัญในระดับ 1 
ทักษะเพือ่ชวีติ 
วฒุบิัตรกำรปรับพืน้ฐำน 
กำรประเมนิ BTEC ใบประกำศนยีบัตรและวฒุบิัตรในระดับ 
1 
ทักษะกำรท ำงำนในระดับ 1 
OCR ในพระบรมรำชปูถัมภ ์
เสน้ทำงพืน้ฐำนของล ำดับกำรเรยีนรู ้

 

2 

กำรสอบ Grades 4 
และ 5 
และกำรประเมนิรปูแบบ 
solo performance 
กำรสอบ Intermediate 
Foundation 
กำรสอบ Discovering 
Repertoire ระดับ 2 

GCSEs เกรด A*-C  
NVQs ในระดับ 2  
VQs ในระดับ 2  
ทักษะส ำคัญในระดับ 2  
ทักษะเพือ่ชวีติ  
วฒุบิัตรทีส่งูขึน้ 
กำรประเมนิ BTEC ใบประกำศนยีบัตรและวฒุบิัตรในระดับ 
2  
ทักษะกำรท ำงำนในระดับ 2  

 

3 

กำรสอบ Grades 6, 7 
และ 8 

กำรสอบ Intermediate 
และ Advanced 
Foundation 

กำรสอบ Discovering 
Repertoire ระดับ 3 

ระดับ AS/A  
กำรประเมนิรปูแบบสว่นขยำย Advanced  
หลักสตูร International Baccalaureate  
ทักษะส ำคัญในระดับ 3  
NVQs ในระดับ 3  
Cambridge International Awards  
วฒุบิัตรควำมกำ้วหนำ้และขัน้สงู 
กำรประเมนิ BTEC ใบประกำศนยีบัตรและวฒุบิัตรในระดับ 
3  
BTEC ในพระบรมรำชปูถัมภ ์ 
OCR ในพระบรมรำชปูถัมภ ์ 

 

4 

กำรสอบ Advanced 1 
และ Advanced 2 

กำรสอบ Discovering 
Repertoire ระดับ 4 

NVQs ในระดับ 4  
ทักษะส ำคัญในระดับ 4  
วฒุบิัตรวชิำชพี BTEC ใบประกำศนยีบัตรและรำงวลั 

ใบรับรองกำรศกึษำระดับอดุมศกึษำ 

5 
กำรสอบ Solo Seal 

 

วฒุบิัตรแหง่ชำตริะดับสงู 
วฒุบิัตรเพือ่กำรศกึษำตอ่  
วฒุบิัตรชัน้สงูอืน่ๆ  
NVQs ในระดับ 5 
HNCs และ HNDs  
วฒุบิัตรวชิำชพี BTEC ใบประกำศนยีบัตรและรำงวลั 

วฒุบิัตรกำรศกึษำชัน้สงู  
ปรญิญำตรแีละวฒุบิัตรแหง่ชำตริะดบัสงู 

6  
วฒุบิัตรแหง่ชำตดิำ้นทักษะกำรผลติวชิำชพี BTEC  
วฒุบิัตรวชิำชพีชัน้สงู ใบประกำศนยีบัตรและรำงวลั 

ปรญิญำตร ี
ประกำศนยีบัตรบัณฑติและวฒุบิตัร 

7  

ประกำศนยีบัตรมหำบณัฑติและวฒุบิตัร  
กำรประเมนิวชิำชพีขัน้สงู BTEC 
ใบประกำศนยีบัตรและวฒุบิตัร  
กำรศกึษำหลังปรญิญำและวฒุบิัตรกำรศกึษำหลังปรญิญำ  
ประกำศนยีบัตรรำงวลัวชิำชพีชัน้สงูดำ้นกำรแปล  
ใบประกำศนยีบัตรและวฒุบิตัร 

ปรญิญำโท 
ประกำศนยีบัตรมหำบณัฑติและวฒุบิตัร 

8  
กำรประเมนิ 
ประกำศนยีบัตรและวฒุบิตัรในทศิทำงดำ้นกลยทุธ ์

ปรญิญำเอก 
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วธิกีำรควบคมุคณุสมบตัขิอง RAD ใน RQF 
 
 

ชือ่คณุสมบตั ิ ชือ่ยอ่ 
หมำยเลขคุ
ณสมบตั ิ

หมำยเลขหน่
วย 

ระดบั 
RQF 

ระดบั 
EQF 

มลูคำ่เคร
ดติ 

กำรประเมนิรปูแบบกำรสอบแบบแบง่เกร
ดในกำรระบ ำระดับเริม่ตน้ของ RAD 

Primary in Dance 
Primary in Dance 601/2838/0 L/505/6848 เริม่ตน้ 3 1 ไมม่ขีอ้มลู 

กำรประเมนิรปูแบบกำรสอบแบบแบง่เกร
ดในกำรระบ ำระดับ 1 ของ RAD Grade 

1 (บัลเลต่)์ 
กำรสอบ Grade 1 501/1393/8 A/616/8216 1 2 7 

กำรประเมนิรปูแบบ Solo Performance 
in Dance ระดับ 1 ของ RAD Grade 1 

กำรประเมนิรปูแบบ 
solo performance 
ของ Grade 1 

601/4072/0 D/506/1729 1 2 ไมม่ขีอ้มลู 

กำรประเมนิรปูแบบกำรสอบแบบแบง่เกร
ดในกำรระบ ำระดับ 1 ของ RAD Grade 

2 (บัลเลต่)์ 
กำรสอบ Grade 2 501/1389/6 F/616/8217 1 2 7 

กำรประเมนิรปูแบบ Solo Performance 
in Dance ระดับ 1 ของ RAD Grade 2 

กำรประเมนิรปูแบบ 
Solo Performance 
ส ำหรับ Grade 2 

601/4568/7 M/506/7003 1 2 ไมม่ขีอ้มลู 

กำรประเมนิรปูแบบกำรสอบแบบแบง่เกร
ดในกำรระบ ำระดับ 1 ของ RAD Grade 

3 (บัลเลต่)์ 
กำรสอบ Grade 3 501/1379/3 J/616/8218 1 2 7 

กำรประเมนิรปูแบบ Solo Performance 
in Dance ระดับ 1 ของ RAD Grade 3 

กำรประเมนิรปูแบบ 
Solo Performance 
ส ำหรับ Grade 3 

601/4649/7 J/506/2373 1 2 ไมม่ขีอ้มลู 

กำรประเมนิรปูแบบกำรสอบวัดระดับ 
กำรระบ ำระดับ 2 ของ RAD Grade 4 

(บัลเลต่)์ 
กำรสอบ Grade 4 501/1392/6 L/616/8219 2 3 10 

กำรประเมนิรปูแบบ Solo Performance 
in Dance ระดับ 2 ของ RAD: Grade 4 

กำรประเมนิรปูแบบ 
Solo Performance 
ส ำหรับ Grade 4 

601/4651/5 M/506/7003 2 3 ไมม่ขีอ้มลู 

กำรประเมนิรปูแบบกำรสอบวัดระดับ 

กำรระบ ำระดับ 2 ของ RAD Grade 5 
(บัลเลต่)์ 

กำรสอบ Grade 5 501/1405/0 F/616/8220 2 3 10 

กำรประเมนิรปูแบบ Solo Performance 
in Dance ระดับ 2 ของ RAD: Grade 5 

กำรประเมนิรปูแบบ 
Solo Performance 
ส ำหรับ Grade 5 

601/4652/7 T/506/7004 2 3 ไมม่ขีอ้มลู 

ใบประกำศนยีบัตรกำรสอบวัดระดับส ำหรั
บกำรระบ ำในระดับ 3 ของ RAD: Grade 

6 (บัลเลต่)์ 
กำรสอบ Grade 6 501/1375/6 R/616/8223 3 3 13 

ใบประกำศนยีบัตรกำรสอบวัดระดับส ำหรั
บกำรระบ ำในระดับ 3 ของ RAD: Grade 

7 (บัลเลต่)์ 
กำรสอบ Grade 7 501/1380/X D/616/8225 3 4 13 

ใบประกำศนยีบัตรกำรสอบวัดระดับส ำหรั
บกำรระบ ำในระดับ 3 ของ RAD: Grade 

8 (บัลเลต่)์ 
กำรสอบ Grade 8 501/1376/8 H/616/8226 3 4 13 

ใบประกำศนยีบัตรกำรสอบวัดระดับอำชวี

ศกึษำส ำหรับกำรระบ ำในระดับ 2 ของ 
RAD: Intermediate Foundation 

(บัลเลต่)์ 

Intermediate 
Foundation 

501/1582/0 L/616/8222 2 3 28 

ใบประกำศนยีบัตรกำรสอบวัดระดับอำชวี
ศกึษำส ำหรับกำรระบ ำในระดับ 3 ของ 
RAD: Intermediate (บัลเลต่)์ 

Intermediate 501/1583/2 K/616/8227 3 4 28 

ใบประกำศนยีบัตรกำรสอบวัดระดับอำชวี
ศกึษำส ำหรับกำรระบ ำในระดับ 3 ของ 
RAD: Advanced Foundation 

(บัลเลต่)์ 

Advanced 
Foundation 

501/1591/1 M/616/8228 3 4 28 

https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=5c193dc1-2a1f-4c27-ab8c-2de1dfe749bf
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=811160a1-5836-4147-975d-ecbf3e0b2e94
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=f72e991d-2cbd-45b2-9c47-c250930f5fd2
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=9a8b7c92-764b-4482-9150-d992cd9750f6
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=be823a22-3642-4e80-a6e0-3a6ca4ea7561
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=dedb299d-414e-4b5a-8ff7-5c7db2217c78
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=5c1683d9-6729-4b62-8db4-8c9332f672c4
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=003a9566-50f4-4dab-ac67-1b6cb418c295
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=a04542ca-9e9f-429f-9ac5-ec8405090e2d
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ใบประกำศนยีบัตรกำรสอบวัดระดับอำชวี
ศกึษำส ำหรับกำรระบ ำในระดับ 4 ของ 

RAD: Advanced 1 (บัลเลต่)์ 
Advanced 1 501/1378/1 T/616/8229 4 5 33 

ใบประกำศนยีบัตรกำรสอบวัดระดับวชิำชี

พขัน้สงูส ำหรับกำรระบ ำในระดับ 4 ของ 
RAD: Advanced 2 (บัลเลต่)์ 

Advanced 2 501/1489/X K/616/8230 4 5 38 

ใบประกำศนยีบัตรกำรสอบวัดระดับอำชวี
ศกึษำส ำหรับกำรระบ ำในระดับ 5 ของ 

RAD: Solo Seal (บัลเลต่)์ 
Solo Seal 601/6060/3 L/507/1706 5 5 24 

ประกำศนยีบัตรระบ ำทีเ่คยถกูแตง่ขึน้ในก
ำรแสดงบัลเลต่ค์ลำสสกิระดับ 2 ของ 

RAD 

Discovering 
Repertoire ระดับ 2 

603/2484/3 

J/616/2483 

K/616/3335 

M/616/3336 

2 3 24 

ประกำศนยีบัตรระบ ำทีเ่คยถกูแตง่ขึน้ในก
ำรแสดงบัลเลต่ค์ลำสสกิระดับ 3 ของ 

RAD 

Discovering 
Repertoire ระดับ 3 

603/2485/5 

A/616/3338 

T/616/3337 

F/616/3339 

3 4 27 

ประกำศนยีบัตรระบ ำทีเ่คยถกูแตง่ขึน้ในก
ำรแสดงบัลเลต่ค์ลำสสกิระดับ 4 ของ 

RAD 

Discovering 
Repertoire ระดับ 4 

603/2486/7 

F/616/3342 

T/616/3340 

A/616/3341 

4 5 30 

 
 

https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=8d3678df-c878-4137-a385-fb83b6867dde
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=79995d99-c80a-4dd4-b067-07edbcd0734f
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ตวับง่ชีร้ะดบั  
 
 
องคก์รประเมนิกำรเตน้ร ำแหง่สหรำชอำณำจักรซึง่ไดรั้บกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนก ำกบัดแูลในประเทศองักฤ

ษ 

เวลสแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนอืไดพั้ฒนำชดุตวับง่ชีร้ะดับส ำหรับกำรสอบเตน้ร ำแบบแบง่เกรดและวดัระดับอำชวีศกึษ

ำส ำหรับกำรรับรองดัง้เดมิของคณุสมบตัเิหลำ่นีใ้นปีพ.ศ. 2544 

 

ส ำหรับกำรเปลีย่นคณุสมบตัเิหลำ่นีไ้ปเป็นกรอบคณุวฒุ ิและ กำรหน่วยกติ ในปีพ.ศ. 2553 

องคก์รกำรประเมนิไดม้ำรวมกนัภำยใตก้ำรน ำขององคก์รเพือ่กำรศกึษำและฝึกอบรมเกีย่วกบักำรเตน้ร ำ 

กำรแสดง และละครเพลง (Council for Dance, Drama and Musical Theatre - CDMT) 

เพือ่ทบทวนชดุตวับง่ชีแ้บบเดมิกบัตวับง่ชีท้ั่วไปส ำหรับ QCF และท ำกำรแกไ้ขตำมควำมจ ำเป็น 

ตัวบง่ชีท้ีเ่กดิขึน้หลำยตัวไดรั้บกำรจัดท ำขึน้เพือ่ท ำหนำ้ทีส่องประกำรคอื 

 

 เพือ่ใหช้ดุของเกณฑม์ำตรฐำนส ำหรับกำรพัฒนำกำรสอบแบง่เกรดและวดัระดับอำชวีศกึษำในคณุสมบตัิ

กำรเตน้ร ำในอนำคต 

 เพือ่ใหเ้กณฑม์ำตรฐำนซึง่จะใหพ้ืน้ฐำนส ำหรับกำรเปรยีบเทยีบและกำรรักษำมำตรฐำนอยำ่งตอ่เนือ่งภำ

ยในองคก์รและระหวำ่งองคก์รทีท่ ำกำรประเมนิ 

 

Ofqual ไดน้ ำกำรจัดกำร QCF ออกในปี พ.ศ. 2558 

และแทนทีด่ว้ยเงือ่นไขทั่วไปของกำรยอมรับพรอ้มกบัตวับง่ชีร้ะดบัซึง่ก ำหนดแตล่ะระดับผำ่นค ำแถลงของ 

"ผลลัพธ"์ ในกำรตอบสนองตอ่สิง่นี ้CDMT ไดพ้ัฒนำตวับง่ชีร้ะดับปรับปรงุใหมใ่นปี พ.ศ.2558 

มำใชส้ ำหรับกำรเตน้ร ำเพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นควำมเปลีย่นแปลงเหลำ่นี ้

แตใ่นขณะเดยีวกนัก็รักษำกำรอำ้งองิทีเ่ฉพำะเจำะจงตอ่กำรเตน้ร ำ 

 

ตัวบง่ชีร้ะดับเหลำ่นีแ้สดงอยูใ่นตำรำงดำ้นลำ่ง 

 
 

 
 



178 
เนือ้หำ 

ตัวบง่ชีร้ะดับส ำหรับกำรสอบวดัระดบักำรระบ ำ 

 
ตวัชีว้ดัท ัว่ไป ค ำแถลงดำ้นควำมรู ้(เจำ้ของ...) ค ำแถลงดำ้นทกัษะ (เจำ้ของสำมำรถ...) 

ควำมส ำเร็จในระดบั 1 
สะทอ้นถงึควำมสำมำรถ
ในควำมเขำ้ใจ กำรใช ้
และประยกุตค์วำมรู ้
ควำมเขำ้ใจและทักษะทีเ่
กีย่วขอ้งทีส่ัมพันธก์ับค ำ
ศัพทก์ำรเคลือ่นไหวและ
กำรตระหนักทำงศลิปะที่
เพิม่ขึน้ได ้
 

มคีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจดำ้นเทคนคิ 
ดนตรแีละกำรแสดงซึง่สะทอ้นถงึควำมสำม
ำรถในกำรประสำนกำรเคลือ่นไหวแบบเรยี
บง่ำยเพือ่ใหเ้กดิกำรผสมผสำนของทำ่ทำง
ดว้ยควำมแมน่ย ำและกำรควบคมุทีเ่หมำะส
มได ้
 

 มเีทคนคิขัน้พืน้ฐำนโดยกำรใชค้ ำศัพทใ์นกำรเคลือ่นไหวใ
นสำขำ / ประเภทกำรระบ ำทีเ่ลอืกไวไ้ดม้ำกขึน้  

 มคีวำมสำมำรถในกำรตคีวำมดนตรจีำกควำมรูส้กึของจังหว
ะและจังหวะกำรเตน้ทีเ่หมำะสมส ำหรับสำขำวชิำ / 
ประเภททีเ่ลอืกไวไ้ด ้

 สำมำรถท ำกำรแสดงดว้ยควำมมั่นใจและกำรตอบสนองตอ่
ผูช้มทีเ่พิม่ขึน้  

ควำมส ำเร็จในระดบั 2 
สะทอ้นถงึควำมสำมำรถ
ในกำรสรำ้งทักษะ 
ควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจ
ค ำศัพทใ์นกำรเคลือ่นไห
วและควำมเขำ้ใจในศลิป
ะทีเ่พิม่ขึน้ 
ซึง่แสดงถงึควำมมั่นใจแ
ละควำมเชือ่มั่นในกำรปร
ะยกุตใ์ชท้ีเ่พิม่ขึน้ 

 

 

มคีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจดำ้นเทคนคิ 
ดนตรแีละกำรแสดงทีช่ดัเจนซึง่สะทอ้นให ้
เห็นถงึควำมสำมำรถในกำรประสำนกำรเค
ลือ่นไหวทีซ่บัซอ้นมำกขึน้เพือ่ใหเ้กดิกำร
ผสมผสำนของทำ่ทำงตำ่งๆ 
ดว้ยควำมแมน่ย ำและกำรควบคมุทีเ่พิม่ขึน้ 

 

 แสดงใหเ้ห็นถงึกำรรวมตัวของทักษะดำ้นเทคนคิในสำขำ / 
ประเภทกำรเตน้ทีเ่ลอืกไวไ้ดม้ำกขึน้ 

 มคีวำมสำมำรถในกำรตคีวำมดนตร ี
และแสดงควำมไวในกำรรับรูต้อ่เนือ้หำและรปูแบบดนตรทีีเ่
หมำะสมกับสำขำ / ประเภทของกำรเตน้ร ำ 

 สำมำรถแสดงกำรเคลือ่นไหวตำ่งๆในล ำดับของควำมยำวแ
ละควำมซบัซอ้นมำกขึน้ 
และมคีวำมสำมำรถในกำรรักษำควำมรูส้กึตอ่รปูแบบของส
ำขำ / ประเภทของกำรเตน้ร ำทีเ่หมำะสมได ้ 

 มคีวำมมั่นใจในกำรแสดงล ำดับกำรเคลือ่นไหวทีก่ ำหนด 

ควำมส ำเร็จในระดบั 3 
สะทอ้นถงึควำมสำมำรถ
ในกำรสรำ้งชว่งทักษะ 
ควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจ
ค ำศัพทใ์นกำรเคลือ่นไห
ว 
และกำรตคีวำมทำงศลิป
ะทีแ่สดงถงึควำมเชือ่มั่น 
ควำมมั่นใจและควำมออ่
นไหวในกำรประยกุตใ์ช ้

ทีเ่พิม่ขึน้ 

 

มคีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจเกีย่วกับเทคนคิแล
ะดนตรใีนของสำขำ / 
ประเภทกำรเตน้ทีเ่ฉพำะเจำะจงอยำ่งลกึซึ้

งและเป็นระบบ  

มกีำรตระหนักในกำรแสดงและควำมเขำ้ใจ
เกีย่วกับควำมสัมพันธร์ะหวำ่งนักแสดงและ
ผูช้มเพิม่ขึน้  

 

 แสดงกำรเคลือ่นไหวทีห่ลำกหลำยขึน้อยำ่งตอ่เนือ่งและมั่
นใจดว้ยควำมถกูตอ้งและกำรควบคมุทำงเทคนคิได ้ 

 แสดงควำมรูส้กึออ่นไหวตอ่เนือ้หำและรปูแบบดนตรทีีห่ลำ
กหลำยไดล้กึซึง้ยิง่ขึน้และเหมำะสมกับสำขำ / 
ประเภทกำรเตน้ร ำ 

 แสดงถงึไดนำมกิและควำมรำบรืน่ของกำรเคลือ่นไหวทีร่ว
มกำรใชพ้ืน้ทีแ่ละควำมสมบรูณ์ตลอดจนควำมเป็นตัวตนใน

กำรตคีวำมและกำรถำ่ยทอดได ้
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ตัวบง่ชีร้ะดับส ำหรับกำรสอบวดักำรระบ ำระดบัอำชวีศกึษำ 
 

ตวัชีว้ดัท ัว่ไป ค ำแถลงดำ้นควำมรู ้ 
(เจำ้ของ...) 

ค ำแถลงดำ้นทกัษะ (เจำ้ของสำมำรถ...) 

ควำมส ำเร็จในระดบั 2  
สะทอ้นถงึวธิทีีผู่เ้ขำ้ทดสอบจะเริม่เกิ
ดกำรเปลีย่นแปลงจำกกำรเตน้ร ำแบ
บแรงจูงใจสว่นตัวไปสูท่ัศนคตทิีผ่่ำน
กำรฝึกฝนทีจ่ ำเป็นส ำหรับนักเตน้มอื
อำชพี  ผูเ้ขำ้ทดสอบจะสรำ้งทักษะ 
ควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจเกีย่วกับค ำศัพ
ทด์ำ้นกำรเคลือ่นไหวและควำมเขำ้ใ
จดำ้นศลิปะทีเ่พิม่มำกขึน้ซึง่แสดงถงึ
ควำมมั่นใจและเชือ่มั่นทีเ่พิม่ขึน้ 

 มคีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจดำ้นเท
คนคิ 
ดนตรแีละกำรแสดงทีช่ดัเจนภำ
ยในสำขำ / ประเภทวชิำทีเ่ลอืก 
ซึง่สัมพันธก์ับอำรมณ์ 
ไดนำมกิและจังหวะ 
รวมถงึกลศำสตรแ์ละวัตถปุระสง
คข์องค ำศัพทท์ีก่ ำหนด 

 แสดงใหเ้ห็นถงึควำมตระหนักใน
กำรพัฒนำดำ้นรปูแบบของกำรเ
ตน้ร ำแบบมอือำชพี 

 แสดงควำมแมน่ย ำทำงเทคนคิผำ่นทำง 
· กำรแสดงออกทำงทำงกำยทีเ่หมำะสม  

ควำมมั่นคงและยดืหยุน่ของล ำตัวทีจ่ ำเป็นต่
อกำรเตน้ร ำ 

· กำรแสดงอำรมณ์ตอ่ไลนเ์ตน้และรูปแบบได ้
อยำ่งชดัเจน  

· สำมำรถแสดงตำมทำ่ทำง 
กำรเคลือ่นไหวและล ำดับทีก่ ำหนดไวแ้ลว้ได ้
อยำ่งเหมำะสม 

· กำรใชภ้ำษำทำงเทคนคิและศลิปะทีเ่หมำะส
ม  

 แสดงควำมรูส้กึทีอ่อ่นไหวตอ่คณุภำพทำงดนตรี
ทีแ่ตกตำ่งกันดว้ยเครือ่งมอืดำ้นเทคนคิไดล้กึซึง้
ยิง่ขึน้ 

 มคีวำมมั่นใจในกำรน ำเสนอและกำรแสดงมำกขึ้
นโดยผำ่น 

· กำรใชท้ักษะดำ้นดนตรแีละศลิปะทีพั่ฒนำขึ้
น 

· กำรรับรูม้ติสิัมพันธท์ีด่ขี ึน้  

· มคีวำมสำมำรถในกำรสือ่สำรโดยตรงกับผูช้
ม 

· กำรตคีวำมทีส่นับสนุนดว้ยกำรอำ้งองิถงึประเ
ด็นส ำคัญของประเภทดนตร ี

· ควำมมั่นใจและควำมสำมำรถในกำรปฏบัิตติ
ำมทศิทำงภำยในสำขำ / 
ประเภทกำรเตน้ร ำทีเ่ลอืก  

ควำมส ำเร็จในระดบั 3  
สะทอ้นถงึวธิทีีผู่เ้ขำ้ทดสอบจะเริม่ต ้
นสรำ้งกำรเปลีย่นแปลงจำกแรงจูงใจ
สว่นตัวและกำรถำ่ยทอดกำรเตน้ร ำไ
ปสูท่ัศนคตทิีผ่ำ่นกำรฝึกฝนทีจ่ ำเป็น
ส ำหรับนักเตน้ร ำมอือำชพี  
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะสรำ้งชว่งทักษะ 
ควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในค ำศัพทเ์กี่
ยวกับกำรเคลือ่นไหวและกำรตคีวำม
ดำ้นศลิปะทีล่กึซึง้ไดเ้พิม่มำกขึน้ 
ซึง่แสดงถงึควำมมั่นใจ 
ควำมเชือ่มั่นและควำมรูส้กึออ่นไหว
ทีเ่พิม่ขึน้ นอกจำกนี ้
ยังจะแสดงใหเ้ห็นถงึควำมเขำ้ใจในรู
ปแบบแบบมอือำชพี 
และน ำมำใชใ้นกำรแสดงและกำรปฏิ
บัตมิำกยิง่ขึน้ 

 มคีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจเกีย่วกับ
เทคนคิและค ำศัพทท์ีจ่ ำเป็นภำย
ในสำขำกำรเตน้ร ำทีเ่ลอืกไดอ้ย่
ำงลกึซึง้ดแีละเป็นระบบ 

 สำมำรถทีจ่ะน ำควำมรูแ้ละควำม
เขำ้ใจแบบกวำ้งๆ 
ในสำขำไปใชใ้นกำรท ำงำนของ
ตนเอง 
และมคีวำมรูเ้กีย่วกับบทบำทขอ
งนักเตน้ร ำมอือำชพีและควำมต ้
องกำรในกำรปฏบัิตงิำนอยำ่งปล
อดภัยและมสีขุภำพด ี
รวมถงึบรบิทแบบมอือำชพีของก
ำรเตน้ร ำ 

 

 

 แสดงทักษะทำงเทคนคิทีร่วบรวมไวโ้ดยผำ่น  
· กำรใชค้ ำศัพทก์ำรเคลือ่นไหวอยำ่งคลอ่งแค

ลว่ 

· กำรเคลือ่นไหวตำมล ำดับในรปูแบบตำ่งๆ 
ทีม่คีวำมยำวและควำมซบัซอ้นทีเ่พิม่ขึน้ 

· ควำมสำมำรถในกำรรักษำควำมรูส้กึทีเ่หมำะ
สมของรปูแบบตลอดล ำดับทีซ่บัซอ้นมำกขึน้ 

· องคป์ระกอบเพิม่เตมิทัง้หลำยของค ำศัพท ์
และ/หรอื 
เทคนคิกำรเคลือ่นไหวทีจ่ ำเป็นตอ่ควำมกำ้ว
หนำ้ในกำรเตน้ร ำอย่ำงมอือำชพี 

 แสดงใหเ้ห็นถงึคณุภำพทำงดนตรแีละศลิปะทีเ่พิ่
มขึน้โดยผำ่น 

· มคีวำมเขำ้ใจดำ้นอำรมณ์ 
ไดนำมกิและจังหวะมำกขึน้ 

· กำรตคีวำมอำรมณ์ทีอ่อ่นไหวทำงดนตรสีว่น
บคุคล 

 ผูเ้ขำ้ทดสอบจะท ำกำรแสดงโดยผำ่น 

· สำมำรถแสดงตำมทำ่ทำง 
กำรเคลือ่นไหวและล ำดับทีก่ ำหนดไวแ้ลว้ได ้
อยำ่งเหมำะสม  

· กำรถำ่ยทอดและควำมรำบรืน่ในกำรเคลือ่นไ
หวทีเ่กีย่วขอ้งกับไดนำมกิและกำรใชพ้ืน้ที ่

· ควำมมั่นใจและควำมสำมำรถในกำรตคีวำม
ค ำสั่งของแตล่ะบคุคลภำยในสำขำ / 
ประเภทกำรเตน้ร ำทีเ่ลอืกไว ้
และใชท้ักษะดำ้นกำรแสดงทีจ่ ำเป็นตอ่กำรดึ
งดดูผูช้ม   
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ควำมส ำเร็จในระดบั 4  
สะทอ้นวธิกีำรทีผู่เ้ขำ้ทดสอบสรำ้งทั
กษะ 
ควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจทีห่ลำกหลำย
ในกำแสดงถงึทัศนคตทิีผ่ำ่นกำรฝึกฝ
นซึง่จ ำเป็นส ำหรับนักเตน้ร ำมอือำชพี 
ผูเ้ขำ้ทดสอบจะแสดงใหเ้ห็นถงึค ำศั
พทเ์กีย่วกับกำรเคลือ่นไหวทีท่ันสมัย
และศลิปะทีซ่บัซอ้นไดม้ำกขึน้ 
ซึง่แสดงถงึควำมมั่นใจ 
ควำมเชือ่มั่นและควำมตระหนักอยำ่ง
มอือำชพีในกำรประยกุตใ์ชน้อกจำกนี ้
จะสำมำรถแสดงถงึควำมเขำ้ใจในรปู
แบบของมอือำชพีและน ำประยกุตใ์ช ้

ในกำรแสดงและกำรปฏบัิต ิ

 

 มคีวำมรูท้ีค่รอบคลมุในดำ้นระบ ำ
ทีเ่คยถกูแตง่ขึน้ในกำรแสดงบัล
เลต่ ์และค ำ 
ศัพทใ์นประเภทกำรเตน้ร ำทีเ่ลอื
กไว ้

 มคีวำมสำมำรถในกำรแสดงควำ
มคดิเห็นเชงิลกึตอ่กำรเตน้ร ำขอ
งผูอ้ ืน่ได ้
โดยอำ้งองิจำกรปูแบบของขอ้ 
ก ำหนดในกำรเตน้ร ำทีค่รอบคลุ
มมำกขึน้  

 มคีวำมรูเ้กีย่วกับโลกแหง่กำรเต ้
นร ำและควำมสัมพันธก์ับมมุมอง
ของทำ่เตน้และค ำสั่งทีส่นับสนุน
กำรพัฒนำเชงิมอือำชพีในฐำนะ
นักเตน้ร ำ 
และควำมสำมำรถในกำรสรำ้งคว
ำมสัมพันธก์ับกำรท ำงำนในรปูแ

บบระดับมอือำชพี 

 

 แสดงใหเ้ห็นถงึรปูแบบสว่นบคุคลและและควำมเ
ชีย่วชำญดำ้นเทคนคิโดยผำ่น 

· กำรเคลือ่นไหวทีห่ลำกหลำยซึง่แสดงดว้ยค
วำมแข็งแกรง่และควำมแข็งแรงทำงดำ้นเทค
นคิทีพ่ัฒนำไดอ้ยำ่งปลอดภัย 

· กำรใชค้ ำศัพทก์ำรเคลือ่นไหวดำ้นกำรเตน้ร ำ
ไดก้วำ้งขึน้ 

 แสดงออกถงึควำมมั่นใจในดนตรแีละศลิปะโดย
ผำ่น 

· กำรพัฒนำควำมเขำ้ใจในอำรมณ์ 
ไดนำมกิและจังหวะเป็นอยำ่งสงู 

· กำรตคีวำมทำงดนตรทีีล่กึซึง้ขึน้ 

 ผูเ้ขำ้ทดสอบจะท ำกำรแสดงในลักษณะบคุคลทีเ่
ชือ่มประสำนกันกันอยำ่งมั่นใจและเชือ่มั่นโดยผำ่
น 

· ควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนควำมรูแ้ละปร
ะสบกำรณ์สว่นบคุคลกับระบ ำทีเ่คยถกูแตง่ขึ้

นในกำรแสดงบัลเลต่ท์ีจ่ ำเป็นในสำขำ / 
ประเภทกำรเตน้ทีเ่ลอืกไว ้
โดยใชส้ิง่นีเ้ป็นพืน้ฐำนในกำรแสดงออกตำม
อำรมณ์ในขณะนัน้ในกำรเตน้ร ำ 

· ควำมละเอยีดออ่นในกำรแสดง  

· แสดงใหเ้ห็นผำ่นกำรเตน้ร ำทีแ่สดงดว้ยควำ
มหลำกหลำยและทำ้ทำยมำกขึน้ 

· ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำรควำมละเอยีดออ่
นดำ้นกำร 
ตคีวำมอยำ่งมปีระสทิธภิำพ (ทัง้เดีย่ว 
และ/หรอื เป็นชดุ) 

· ควำมสำมำรถในกำรตคีวำมระบ ำทีเ่คยถกูแต่
งขึน้ในกำรแสดงบัลเลต่ใ์นสำขำ / 
ประเภทกำรเตน้ร ำ 
ทีม่พัีฒนำกำรดำ้นควำมรูส้กึของควำมเป็นปั
จเจกและรปูแบบ 

· มวีธิกีำรปรับตัวและมั่นใจในตนเองตอ่ทักษะ
กำรแสดง 

 

หมำยเหต ุไมม่ตีวับง่ชีร้ะดบัทีเ่ฉพำะเจำะจงส ำหรับกำรระบ ำในระดบั 5  
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เวลำท ัง้หมดทีผู่เ้รยีนใชเ้พือ่ใหไ้ดร้บัประกำศนยีบตัร 
และช ัว่โมงกำรเรยีนกบัคร ู

 
 
เวลำท ัง้หมดทีผู่เ้รยีนใชเ้พือ่ใหไ้ดร้บัประกำศนยีบตัร (TQT) 

คอืจ ำนวนชัว่โมงรวมทัง้หมดทีผู่เ้รยีนโดยทั่วไปจะตอ้งเขำ้รว่มและแสดงระดบัควำมสำมำรถทีจ่ ำเป็นในกำร

ประเมนิคณุสมบตั ิ 

 

TQT ประกอบดว้ย 

 

(i) จ ำนวนชัว่โมงทีก่ ำหนดตอ่คณุสมบตัสิ ำหรับกำรเรยีนรูท้ีแ่นะน ำ (ช ัว่โมงกำรเรยีนกบัคร)ู และ  

(ii) กำรประมำณจ ำนวนชัว่โมงทีผู่เ้รยีนมแีนวโนม้ทีจ่ะใชใ้นกำรเตรยีมพรอ้ม 

กำรศกึษำหรอืรปูแบบกำรเขำ้รว่มอืน่ๆ ในกำรศกึษำหรอืกำรฝึกอบรมรวมถงึ กำรประเมนิ 

ซึง่จะเกดิขึน้ตำมทีก่ ำกบัโดย – แตแ่ตกตำ่งจำกชัว่โมงกำรเรยีนกบัคร ูไมอ่ยูภ่ำยใต ้

ค ำแนะน ำหรอืกำรก ำกบัดแูลในขณะนัน้ของ – คร ู(หรอืผูใ้หก้ำรศกึษำหรอื กำรฝึกอบรมอืน่ๆ) 

 
อตัรำกำรเรยีนรูข้องนักเรยีนแตล่ะคนจะแตกตำ่งกนัออกไปและระยะเวลำของกำรฝึกอบรมกำรสอบส ำหรับนั

กเรยีนแตล่ะคนจะขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของคร ู 

 

อยำ่งไรกต็ำม ขอแนะน ำใหนั้กเรยีนทีเ่รยีนเพือ่กำรสอบวัดระดบัอำชวีศกึษำควรเรยีน syllabus classes 

อยำ่งนอ้ยสองครัง้ตอ่สปัดำหใ์นระดับทีต่ ำ่กวำ่ 

และบอ่ยครัง้ขึน้เมือ่นักเรยีนมคีวำมกำ้วหนำ้ไปในระดบัทีส่งูขึน้ เวลำทีข่ ึน้ 

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เมือ่กำรเตบิโตขึน้จะเป็นประโยชนใ์นระยะยำวเทำ่นัน้ 

 

ตัวบง่ชีเ้วลำทีผู่เ้รยีนทั่วไปใชเ้มือ่ท ำกำรศกึษำเกีย่วกบัคณุสมบตัขิอง RAD 

ทีว่ำงไวใ้นกรอบคณุวฒุทิีก่ ำหนด (RQF) แสดงในตำรำงดำ้นลำ่ง  

 

ส ำหรับกำรสอบแบง่เกรดและวัดระดับอำชวีศกึษำตัง้แต ่Grade 1 จนถงึ Advanced 2 

ตัวบง่ชีเ้วลำเหลำ่นีจ้ะอำ้งองิกบัเวลำทัง้หมดทีผู่เ้รยีนใชเ้พือ่ใหไ้ดรั้บประกำศนยีบตัร (TQT) 

ทีพ่ัฒนำโดยองคก์รประเมนิกำรเตน้ร ำแหง่สหรำชอำณำจักรในปี 2015/16  

 

ในกำรสอบ Primary in Dance และ Solo Seal 

ตัวบง่ชีเ้วลำเหลำ่นีจ้ะสอดคลอ้งกบักำรก ำหนดชัว่โมงกำรเรยีนกบัคร ู/ 

คำ่เครดติทีส่รำ้งขึน้เมือ่มกีำรวำงคณุสมบตัเิหลำ่นีไ้วใ้น RQF ในปี 2015 
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เวลำทัง้หมดทีผู่เ้รยีนใชเ้พือ่ใหไ้ดรั้บประกำศนยีบตัร 
 
 

คณุสมบตั ิ
ชัว่โมง 

กำรเรยีนกบัครู 
กำรเรยีนรูเ้พ ิม่เตมิ 

เวลำท ัง้หมด 
ทีผู่เ้รยีนใช ้

เพือ่ใหไ้ดร้บัประกำศนยีบตัร  

กำรสอบ Primary in Dance 40 0 40 

กำรสอบ Grade 1 60 10 70 

กำรประเมนิรูปแบบ solo 

performance ของ Grade 1 
50 10 60 

กำรสอบ Grade 2 60 10 70 

กำรประเมนิรูปแบบ solo 
performance ส ำหรับ Grade 2 

50 10 60 

กำรสอบ Grade 3 60 10 70 

กำรประเมนิรูปแบบ solo 
performance ส ำหรับ Grade 3 

50 10 60 

กำรสอบ Grade 4 75 20 95 

กำรประเมนิรูปแบบ solo 
performance ส ำหรับ Grade 4 

60 15 75 

กำรสอบ Grade 5 75 20 95 

กำรประเมนิรูปแบบ solo 

performance ส ำหรับ Grade 5 
60 15 75 

กำรสอบ Grade 6 90 40 130 

กำรสอบ Grade 7 90 40 130 

กำรสอบ Grade 8 90 40 130 

กำรสอบ Intermediate Foundation 150 125 275 

กำรสอบ Intermediate 150 125 275 

กำรสอบ Advanced Foundation 150 125 275 

กำรสอบ Advanced 1 150 175 325 

กำรสอบ Advanced 2 150 225 375 

กำรสอบ Solo Seal 180 60 240 

Discovering Repertoire ระดับ 2 180 60 240 

Discovering Repertoire ระดับ 3 210 60 270 

Discovering Repertoire ระดับ 4 240 60 300 
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กระบวนกำรสมคัรเรยีนหลกัสตูรระดบัปรญิญำในองักฤ
ษโดยผำ่นระบบจำกสว่นกลำง (UCAS) 

 
 
กำรสอบของ RAD ตำมกรอบคณุวฒุทิีก่ ำหนด (RQF) ในระดับ 3 ถกูรวมอยูใ่นคำ่คะแนน UCAS 

ส ำหรับกำรเขำ้เรยีนระดับมหำวทิยำลัย วทิยำลัย และสถำบนักำรศกึษำระดับอดุมศกึษำ (HEIs) 

ในประเทศองักฤษ ผูเ้ขำ้ทดสอบทีส่อบผำ่นในระดบั Grades 6-8 หรอืสงูกวำ่ Intermediate หรอื Advanced 

Foundation สำมำรถใชผ้ลกำรสอบของตนเองเพือ่น ำมำค ำนวณคำ่คะแนนได ้  

 

คะแนนทีจ่ัดสรรใหก้บักำรสอบเตน้ร ำจะแสดงในตำรำงดำ้นลำ่ง:  

 

กำรสอบ ผำ่น ด ี ดเียีย่ม 

Grade 6 8 10 12 

Grade 7 12 14 16 

Grade 8 16 18 20 

Intermediate 8 14 20 

Advanced Foundation 16 20 24 

 

ระดับขนำด: 2 

ระดับชัน้: 8-10 (Grade 8), 6-8 (Grade 7), 4-6 (Grade 6)   

 

หำกใชค้ณุสมบตักิำรระบ ำของ RAD ของตนเองในกำรค ำนวณคะแนน UCAS 

ควรกรอกคณุสมบตัทิีเ่กีย่วขอ้งท ัง้หมดในใบสมคัรของคณุ มหำวทิยำลัย / 

สถำบนัอดุมศกึษำของคณุจะก ำหนดวำ่คณุสำมำรถใชอ้ะไรไดบ้ำ้งเพือ่เพิม่คะแนนสะสมของคณุ 

โดยปกตแิลว้จะใชว้ฒุกิำรศกึษำสงูสดุเทำ่นัน้ แตใ่นบำงกรณีมหำวทิยำลัย / 

สถำบนัอดุมศกึษำมดีลุยพนิจิในกำรยอมรับมำกกวำ่หนึง่คณุสมบตั ิ

 

ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที:่  

 

https://www.ucas.com/advisers/guides-and-resources/information-new-ucas-tariff-advisers 

 

https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/entry-requirements/tariff/calculator 

 

เพือ่เพิม่คณุสมบตักิำรเตน้ร ำในกำรค ำนวณกำรจัดล ำดับ 

 

 พมิพ ์‘graded’ ลงในชอ่งคณุสมบตัแิละกำรระบ ำ grades 6, 7 และ 8 

ควรปรำกฏในรำยกำรแบบเลือ่นลง เลอืกคณุสมบตัทิีเ่หมำะสม 

 พมิพ ์‘vocational’ ลงในชอ่งคณุสมบตัแิละควรปรำกฏตวัเลอืก Intermediate และ Advanced 

Foundation เลอืกคณุสมบตัทิีเ่หมำะสม 

 

https://www.ucas.com/advisers/guides-and-resources/information-new-ucas-tariff-advisers
https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/entry-requirements/tariff/calculator
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บนัทกึกำรเรยีนรูส้ว่นบคุคล (PLR) 

 
 
PLR 

เป็นบนัทกึทีย่นืยนักำรเขำ้รว่มกำรเรยีนรูแ้ละผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนซึง่ใหค้วำมสะดวกในกำรบนัทกึผลสมัฤ

ทธิท์ำงกำรเรยีนของผูเ้รยีนทกุคนในสหรำชอำณำจักร 

เป็นกำรบรกิำรแบบไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีช่ว่ยเหลอืผูใ้หบ้รกิำรและทีป่รกึษำในกำรสนับสนุนผูเ้รยีนใหเ้ขำ้ถงึแล

ะแปลควำมหมำยขอ้มลูควำมส ำเร็จของพวกเขำได ้ซึง่เป็นบรกิำรทำงออนไลนแ์ละครบถว้นในทีเ่ดยีว  

 

ผูเ้ขำ้ทดสอบทีป่ระสงคจ์ะใหอ้ปัโหลดผลกำรสอบ RAD ของตนเองไปยงั PLR 

จะตอ้งระบหุมำยเลขกำรเรยีนรูท้ีไ่มซ่ ้ำใคร (ULN) ในขณะลงทะเบยีน ในกรณีทีผู่เ้ขำ้ทดสอบยงัไมม่ ีULN 

จะตอ้งใหผู้ใ้หบ้รกิำรกำรเรยีนรูด้ ำเนนิกำรสมคัรแทน (โดยปกตจิะเป็น 'home center' ของผูเ้ขำ้ทดสอบ 

เชน่ โรงเรยีนหรอืวทิยำลัย) หรอือำจเป็น RAD ในกรณีทีร่ะบขุำ้งตน้ไมส่ำมำรถท ำได ้

 

สำมำรถอปัโหลดไดเ้ฉพำะผลของคณุสมบตัทิีร่วมอยูใ่นทะเบยีนคณุสมบตัทิีค่วบคมุ (กำรสอบ Primary in 

Dance – Grade 8 กำรประเมนิรปูแบบ solo performance ส ำหรับ Grades 1-5 

และกำรสอบวดัระดับอำชวีศกึษำ) ลงใน PLR  

 

บรกิำรบนัทกึกำรเรยีนรู ้(LRS) ท ำหนำ้ทีเ่ป็นเจำ้ภำพและจัดกำร PLR  ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี:่ 

https://www.gov.uk/government/publications/learning-records-service-the-plr-for-learners-

and-parents 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/learning-records-service-the-plr-for-learners-and-parents
https://www.gov.uk/government/publications/learning-records-service-the-plr-for-learners-and-parents

