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Dear Parent/Guardian,  
 
A message from ABRSM  
 
Thank you for all that you do to support your child in their music lessons. At ABRSM our purpose 
is to inspire musical achievement, offering exams and resources to help learners progress, 
whatever their musical goals.  
 
We hope your child has been able to keep learning and playing their instrument throughout the 
recent months of disruption. For those that were able to, we know adapting to online lessons was 
not always an easy experience; however, we have also been very heartened by stories from 
teachers reporting how much they have valued parental support and engagement during this 
time. 
 
If your child was working towards an ABRSM exam in 2020, there is a strong likelihood it was 
cancelled due to Covid-19 restrictions. We know what a significant impact this has had on 
learners who had worked so hard towards their exam, which is why we have worked hard to 
provide a new, digital solution to help your child to progress and get the recognition they deserve. 
We are therefore pleased to introduce our new Performance Grades; these new, remotely-
assessed exams focus on developing skills in programming and performing.  
 
In Thailand, your child will be able to enter for one of these new assessments before the end of the 
year. Because of the nature of the exam, you are able to make your recordings any time from now 
on and then submit them for assessment as soon as an exam date has been booked. This means 
your child can still complete their current exam grade this year, before progressing on to the 
next.  If you are going to be making a recording in advance, it’s important that everyone involved 
has read the full guidance carefully – this is available on our website. 
 
Why Performance Grades?  
 

• They offer an alternative route to the live exams, allowing students to perform four pieces, 
including one own-choice piece.  

• The exams are assessed remotely: choose your pieces/songs, practise your performance 
and - when you’re ready – record a video of your performance and send it to us for 
marking by our examiner panel.  

• These exams are a permanent addition to our offer – they are equivalent in demand and 
value to our existing live exams but with a different emphasis. 

• When live exams resume, your child can choose to switch between Practical and 
Performance Grades. 

• A safe and secure option for music exams in 2020 and 2021, especially when the ability to 
run live, face-to-face exams will always be subject to changing local government 
guidelines.  

 
We are sure they will appeal to many learners and the remote nature of these assessments means 
you can have confidence that they will go ahead as planned even when face-to-face exams cannot. 
 

 

 



 
Thailand 
ประเทศไทย 
 
 

 
Find out more 
  
There is a wealth of further resources available on our website to help you and your child prepare 
for the next stage of their exam experience.  
 
Find out more here: www.abrsm.org/latestupdates 
 
You and your child matter to us, and we will continue to do everything we can to support your 
musical journeys. 
 
With best wishes, 
 
ABRSM 

 
 

กันยายน 2563 
 
เร่ือง ข้อความจาก ABRSM 
เรียน ท่านผู้ปกครอง และครูทุกท่าน 
 

ก่อนอ่ืนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ทุ่มเทและสนับสนุนด้านการเรียนดนตรีให้กับเดก็ ๆ ด้วยดี
เสมอมา เจตนารมณ์หลักของ ABRSM คือใหบ้ริการด้านการสอบวัดผลทีมี่มาตรฐานสูง รวมถึงการผลิต
สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ และเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน ให้
บรรลุเป้าหมายทางดนตรีที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน 
 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนดนตรีของเด็ก ๆ จะไม่ได้หยุดชะงักไปในช่วงเวลาหลายเดือน
ของภาวะโรคระบาดท่ีผ่านมา เด็กหลายๆ คนอาจไดเ้รียนออนไลน์ ด้วยความพยายามและช่วยเหลือใน
ทุก ๆ ด้าน จากคุณครูและผู้ปกครอง จนสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ด้วยด ี
 

สำหรับท่านที่วางแผนให้นักเรียนสอบในปี 2563 น้ี  ABRSM ขอเรียนให้ทราบว่า จะไม่มีการ
สอบแบบปกติ (Face-to-Face) ในปีน้ี เราเข้าใจและเสียใจกับผลกระทบที่มีต่อท่าน และสิ่งน้ีเป็นแรง
ผลัดดันให้เราทำงานหนักขึ้นเพื่อสร้างสรรคก์ารสอบที่มีมาตรฐานเที่ยบเท่าขึ้นมาทดแทน และบัดน้ีเรา
ขอนำเสนอการสอบรูปแบบใหม่ที่มีชื่อว่า “Remotely- Assessed Performance Grades Exam” 
(แบบส่งคลิปวิดีโอการบรรเลง 4 เพลง) เน้นวัดผลจากการบรรเลง และการนำเสนอของผู้สอบ 
  
 
 
 
 
 

http://www.abrsm.org/latestupdates
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 สำหรับประเทศไทย ABRSM จะเปิดให้มีการลงทะเบียนการสอบแบบใหม่ในช่วงสิ้นปี 2563 น้ี 
นักเรียนที่มีความพร้อมในการสอบแล้วสามารถอัดคลิปวีดีโอไว้ได้เลยตั้งแต่บัดน้ี และเม่ือมีการเปิดรับ
สมัครและได้กำหนดการวันส่งคลิปแลว้ จึงค่อยนำคลิปที่อัดไวท้ำการส่งมายัง ABRSM และก่อนการอัด
คลิป กรุณาศึกษารายละเอียดและคำแนะนำทั้งหมดจากเว็ปไซด์ของ ABRSM ก่อน หลังจากการอัดคลิป
วีดีโอแล้ว เดก็ ๆ สามารถเตรียมตัวสำหรับการสอบในเกรดต่อไปได้ทันที 
 
การสอบแบบ “Remotely- Assessed Performance Grades Exam”   

- เป็นทางเลือกเพื่อทดแทนการสอบแบบปกต ิ(Face-to-Face)  
- สะดวกไม่ต้องเดินทางมาสอบ เพียงแค่เลือกเพลงที่จะใช้สอบแล้วฝึกซ้อม เม่ือพร้อมแล้วจึงอัดคลิปวดีีโอ

ส่งมายัง ABRSM ซ่ึงจะให้คะแนนโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ABRSM ประเทศอังกฤษ 
- การสอบแบบน้ีจะเป็นการสอบที่จะใช้ไปตลอด เปน็หน่ึงในทางเลือกของการสอบที่ ABRSM จัดขึ้น ซ่ึง

จะมีคุณค่าและมาตรฐานเทียบเท่าการสอบแบบปกติ เพียงแต่ให้น้ำหนักในเร่ืองทีแตกต่างกัน 
- เม่ือเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ผู้สอบสามารถเลือกสอบได้ทั้งแบบ Practical Exam (แบบปกต ิFace-to-

Face) หรือ Performance Grades (แบบส่งคลิปวีดีโอ)   
 
 

ตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่ WWW.ABRSM.ORG/LATESTUPDATES  
หากต้องการรับ E-mail กรุณา ลงชื่อทีน้ี 

 
ABRSM ให้ความสำคัญกับพัฒนาการทางดนตรีของผูเ้รียนอย่างจริงจัง และจะทุ่มเทความพยายามเพื่อ
สนับสนุนและเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางทางดนตรีของเด็ก ๆ ต่อไป 
  
    
ด้วยความนับถือ 
ABRSM  

http://www.abrsm.org/LATESTUPDATES

