
New Aural Test (from 2017) 
รายละเอยีดการสอบ Aural Test ใหม่ (ตัง้แต่ปี 2017) 

 

ระดบั 
Aural Test ปี 2017 เป็นต้นไป 

ลกัษณะโจทย ์ โจทย ์ ส่ิงท่ีต้องทาํ 

Initial 

ทาํนองแนวเดยีว 
 

4 หอ้ง 
 

คยีเ์มเจอร ์
 

จงัหวะ 2/4 

ฟังโจทย ์3 รอบ ตบมอืเป็นจงัหวะไปพรอ้มกบัรอบที ่3 โดยเน้นจงัหวะหนกัใหช้ดัเจน 

ฟังโจทย ์1 รอบ ตอบวา่ความดงัเบาเป็น forte หรอื piano 

ฟังโจทย ์1 รอบ ตอบว่าเป็น legato หรอื staccato 

ฟังโน้ตสามตวัแรกของโจทย ์ ตอบว่าโน้ตตวัไหนสงูทีสุ่ดหรอืตํ่าทีสุ่ด 

Grade 1 

ทาํนองแนวเดยีว 
 

4 หอ้ง 
 

คยีเ์มเจอร ์
 

จงัหวะ 2/4  

หรอื 3/4 

ฟังโจทย ์3 รอบ ตบมอืเป็นจงัหวะไปพรอ้มกบัรอบที ่3 โดยเน้นจงัหวะหนกัใหช้ดัเจน 

ฟังโจทย ์1 รอบ 
i) ตอบวา่ความดงัเบาเป็น forte หรอื piano 

ii) ตอบว่าเป็น legato หรอื staccato 

ฟังโจทย ์2 หอ้งแรกอกีครัง้ ตอบว่าโน้ตตวัสุดทา้ยสงูกว่าหรอืตํ่ากว่าตวัแรก 

ฟังโจทย ์2 รอบ รอบแรกเหมอืนเดมิ 

รอบที ่2 มกีารเปลีย่น rhythm หรอื 

pitch 1 จุด 

ยกมอืเมือ่ไดย้นิจุดทีเ่ปลีย่น 

Grade 2 

ทาํนองแนวเดยีว 
 

4 หอ้ง 
 

คยีเ์มเจอร ์

หรอืไมเนอร ์
 

จงัหวะ 2/4  

หรอื 3/4 

ฟังโจทย ์3 รอบ ตบมอืเป็นจงัหวะไปพรอ้มกบัรอบที ่3 โดยเน้นจงัหวะหนกัใหช้ดัเจน 

ฟังโจทย ์1 รอบ 

i) ตอบวา่ความดงัเบาเป็น forte หรอื piano โดยอาจมกีารเปลีย่นความ

ดงัเบาระหวา่งเพลง 

ii) ตอบว่าเป็น legato หรอื staccato 

ฟังโจทย ์1 รอบ ตอบว่าโน้ตตวัสุดทา้ยสงูกว่าหรอืตํ่ากว่าตวัแรก 

ฟังโจทย ์2 รอบ รอบแรกเหมอืนเดมิ 

รอบที ่2 มกีารเปลีย่น rhythm หรอื 

pitch 1 จุด 

i) ยกมอืเมือ่ไดย้นิจุดทีเ่ปลีย่น 

ii) บอกวา่เป็นการเปลีย่น rhythm หรอื pitch 

Grade 3 

ทาํนองแนวเดยีว 
 

4 หอ้ง 
 

คยีเ์มเจอร ์

หรอืไมเนอร ์
 

จงัหวะ 3/4  

หรอื 4/4 

ฟังโจทย ์2 รอบ ตบมอืเป็นจงัหวะไปพรอ้มกบัรอบที ่2 โดยเน้นจงัหวะหนกัใหช้ดัเจน 

ฟังโจทย ์1 รอบ ตอบว่าเป็น major หรอื minor 

ฟังโน้ตสองตวัแรกของโจทย ์ ตอบว่าเป็นขัน้คู่เสยีงอะไร (second, third, fourth, fifth หรอื sixth) 

ดโูน้ต ฟังโจทย ์รอบแรกเลน่เหมอืนเดมิ 

และรอบสองมกีารเปลีย่น rhythm หรอื 

pitch หนึ่งจุด 

i) บอกวา่หอ้งไหนมกีารเปลีย่นแปลง 

ii) บอกวา่เป็นการเปลีย่น rhythm หรอื pitch 

 



New Aural Test (from 2017) 
รายละเอยีดการสอบ Aural Test ใหม่ (ตัง้แต่ปี 2017) 

 

ระดบั 
Aural Test ปี 2017 เป็นต้นไป 

ลกัษณะโจทย ์ โจทย ์ ส่ิงท่ีต้องทาํ 

Grade 4 

แนวทาํนองพรอ้ม

สว่นเสยีงประสาน 
 

4 หอ้ง 
 

คยีเ์มเจอร ์

หรอืไมเนอร ์
 

จงัหวะ 4/4  

หรอื 6/8 

ฟังโจทย ์2 รอบ ตบมอืเป็นจงัหวะไปพรอ้มกบัรอบที ่2 โดยเน้นจงัหวะหนกัใหช้ดัเจน 

ฟังโจทย ์2 รอบ 
i) ตอบว่าเป็น major หรอื minor 

ii) ตอบว่า cadence ตอนจบเป็น perfect หรอื imperfect 

ฟังโน้ตสองตวัแรกของโจทย ์
ตอบว่าเป็นขัน้คู่เสยีงอะไร (major/minor second, major/minor third, 

perfect fourth, perfect fifth หรอื major/minor sixth) 

ดโูน้ต ฟังโจทย ์รอบแรกเลน่เหมอืนเดมิ 

และรอบสองมกีารเปลีย่น rhythm และ 

pitch อย่างละจุด 

i) ตอบว่าเปลีย่น rhythm ทีห่อ้งไหน 

ii) ตอบว่าเปลีย่น pitch ทีห่อ้งไหน 

Grade 5 

แนวทาํนองพรอ้ม

สว่นเสยีงประสาน 
 

8 หอ้ง 
 

คยีเ์มเจอร ์

หรอืไมเนอร ์
 

จงัหวะ 2/4, 3/4, 

4/4 หรอื 6/8 

ฟังโจทย ์2 รอบ 
i) ตบมอืเป็นจงัหวะไปพรอ้มกบัรอบที ่2 โดยเน้นจงัหวะหนกัใหช้ดัเจน 

ii) ตอบว่าเป็น time signature อะไร 

ฟังโจทย ์2 รอบ 

i) ตอบว่าเป็น major หรอื minor และมกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร 

ii) ตอบว่า cadence ตอนจบเป็น perfect, plagal, imperfect หรอื 

interrupted 

ฟังโน้ตสองตวัจากของโจทยท์าํนอง 

ตอบว่าเป็นขัน้คู่เสยีงอะไร (major/minor second, major/minor third, 

perfect fourth, perfect fifth, major/minor sixth, major/minor 

seventh หรอื octave) 

ดโูน้ต ฟังโจทย ์รอบแรกเลน่เหมอืนเดมิ 

และรอบสองมกีารเปลีย่น rhythm และ 

pitch อย่างละจุด (การเปลีย่นจะอยูใ่น

แนวทาํนองเทา่นัน้) 

i) ตอบว่าเปลีย่น rhythm ทีห่อ้งไหน 

ii) ตอบว่าเปลีย่น pitch ทีห่อ้งไหน 

Grade 6 

แนวทาํนองพรอ้ม

สว่นเสยีงประสาน 
 

8 หอ้ง 
 

คยีเ์มเจอร ์ 
 

จงัหวะ 2/4, 3/4, 

4/4 หรอื 6/8 

ฟังโจทย ์2 รอบ 

i) ตอบว่าเป็น time signature อะไร 

ii) อธบิาย dynamics 

iii) อธบิาย articulation  

ฟังโจทย ์2 รอบ อธบิายถงึลกัษณะสาํคญัของเพลงอกี 2 ขอ้ 

ฟังโจทย ์4 หอ้งแรกอกีครัง้ 
ตอบว่าเพลงเปลีย่นไปคยีใ์ด (dominant, subdominant หรอื relative 

minor) หรอืจะตอบโดยใชช้ือ่คยีก์ไ็ด ้

ดโูน้ต ฟังโจทย ์2 รอบ โดยจะมกีาร

เปลีย่น rhythm หรอื pitch  (การเปลีย่น

จะอยู่ในแนวทาํนองเท่านัน้) 

ตอบวา่เกดิการเปลีย่นแปลงทีใ่ดและอธบิายวา่เป็นการเปลีย่นอะไร 



New Aural Test (from 2017) 
รายละเอยีดการสอบ Aural Test ใหม่ (ตัง้แต่ปี 2017) 

 

ระดบั 
Aural Test ปี 2017 เป็นต้นไป 

ลกัษณะโจทย ์ โจทย ์ ส่ิงท่ีต้องทาํ 

Grade 7 

แนวทาํนองพรอ้ม

สว่นเสยีงประสาน 
 

8 หอ้ง 
 

คยีเ์มเจอร ์

หรอืไมเนอร ์
 

จงัหวะ 2/4, 3/4, 

4/4 หรอื 6/8 

ฟังโจทย ์2 รอบ 
i) ตอบว่าเป็น time signature อะไร 

ii) อธบิาย dynamics 

iii) อธบิาย articulation 

ฟังโจทย ์2 รอบ อธบิายถงึลกัษณะสาํคญัของเพลงอกี 2 ขอ้ 

ฟังโจทย ์4 หอ้งแรกอกีครัง้ 
ตอบว่าเพลงเปลีย่นไปคยีใ์ด (dominant, subdominant หรอื relative 

minor/major) หรอืจะตอบโดยใชช้ือ่คยีก์ไ็ด ้

ดโูน้ต ฟังโจทย ์2 รอบ โดยจะมกีาร

เปลีย่น rhythm หรอื pitch  ทัง้หมด 3 

จุด (การเปลีย่น pitch จะอยู่ในแนว

ทาํนองเทา่นัน้) 

ตอบวา่เกดิการเปลีย่นแปลงทีใ่ดและอธบิายวา่เป็นการเปลีย่นอะไร 

Grade 8 

แนวทาํนองพรอ้ม

สว่นเสยีงประสาน 
 

12-16 หอ้ง 
 

คยีเ์มเจอร ์

หรอืไมเนอร ์
 

จงัหวะ 2/4, 3/4, 

4/4, 6/8 หรอื 5/8 

ฟังโจทย ์1 รอบ 
i) ตอบว่าเป็น time signature อะไร 

ii) อธบิาย dynamics 

iii) อธบิาย articulation 

ฟังโจทย ์2 รอบ อธบิายถงึลกัษณะสาํคญัของเพลงอกี 3 ขอ้ 

ดโูน้ต ฟังโจทย ์2 รอบ โดยจะมกีาร

เปลีย่น rhythm หรอื pitch  ทัง้หมด 3 

จุด (การเปลีย่น pitch จะอยู่ในแนว

ทาํนองเทา่นัน้) 

ตอบวา่เกดิการเปลีย่นแปลงทีใ่ดและอธบิายวา่เป็นการเปลีย่นอะไร 

 

 


