
รายละเอียดน้ีสามารถมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  

 
แสดงศักยภาพทางดนตรีใหโลกไดรู Rock & Pop FEST Digital Edition จัดข้ึนเพื่อตอบสนองตอสถานการณโลกที่

เปลี่ยนแปลงไป ที่การบรรเลง รับชม และแบงปนเสียงดนตรีสวนใหญเกิดข้ึนในโลกออนไลน  นักดนตรียุคใหมจึงควร

มีความสามารถในการนำเสนอผลงานของตนเองผานสื่อดิจทิัล  ซึ่งอาศัยทกัษะที่แตกตางจากการบรรเลงสดตอหนา

ผูชม ไมวาจะเปนทักษะการประเมินผลงานของตนเอง (self-evaluation) และการวิเคราะห (analysis) เพื่อคัดเลือก

ผลงานที่ดีทีสุ่ด หรอืความมานะอดทนและสมาธิในการขัดเกลาการบรรเลงจนกวาจะไดผลงานทีเ่ปนที่นาพอใจ 

กิจกรรมครั้งน้ีสงเสริมใหเยาวชนไดบรรเลงเพลงจากหลักสูตรมาตรฐานสากล ประกอบกับเปดโอกาสใหเลือกบทเพลง

อิสระนอกเหนือจากรายช่ือเพลงทีก่ำหนด เพือ่ใหนักดนตรีรุนเยาวไดสรรหาและแสดงออกถึงบุคลิกภาพทางดนตรีของ

ตนเอง และเปนจุดเริ่มตนในการสรางพอรตโฟลิโอของผลงานดนตรีของตนเองอีกดวย 

 

21st Century rock star 
เปดรับ 

เครื่องดนตรีกีตารไฟฟา กีตารเบสไฟฟา กลอง คียบอรด ขับรอง 

ระยะเวลาที่เปดรับสมัคร 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2022 
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วิธีการสงผลงาน 

 ผูเขารวมกิจกรรมบรรเลงเพลงตามที่กำหนดแตละรุน บันทึกวิดีโอเปนเทคยาวเทคเดียว และอัปโหลดขึ้นสูแพลทฟอรมวิดีโอ

ตางๆ เชน YouTube, Vimeo  

 ล็อกอินเพื่อเพิ่ม link และโนตเพลงผานระบบออนไลน โดยจะไดรับ username และ password ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 

2022 และมีเวลากรอกขอมูลและสงคลิปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2022  

รุนอายุ  

Junior Category 

สำหรับเยาวชนอายุไมเกิน 10 ป (อายุไมถึง 11 ปบริบูรณ, วันเกิดหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2011) 

เลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงจากเกรดที่กำหนดและอีก 1 เพลงอิสระ* ความยาวของโปรแกรมรวมไมเกิน 4 นาที 

เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity Rock & Pop Syllabus ของวิชาที่เลือกระดับ Grade Initial - Grade 1  

Category I 

สำหรับเยาวชนอายุไมเกิน 12 ป (อายุไมถึง 13 ปบริบูรณ, วันเกิดหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2009) 

เลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงจากเกรดที่กำหนดและอีก 1 เพลงอิสระ* ความยาวของโปรแกรมรวมไมเกิน 5 นาที 

เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity Rock & Pop Syllabus ของวิชาที่เลือกระดับ Grade 2-3  

Category II 

สำหรับเยาวชนอายุไมเกิน 15 ป (อายุไมถึง 16 ปบริบูรณ, วันเกิดหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2006) 

เลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงจากเกรดที่กำหนดและอีก 1 เพลงอิสระ* ความยาวของโปรแกรมรวมไมเกิน 7 นาที 

เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity Rock & Pop Syllabus ของวิชาที่เลือกระดับ Grade 4-5  

Category III 

สำหรับเยาวชนอายุไมเกิน 18 ป (อายุไมถึง 19 ปบริบูรณ, วันเกิดหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2003) 

เลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงจากเกรดที่กำหนดและอีก 1 เพลงอิสระ* ความยาวของโปรแกรมรวมไมเกิน 10 นาที 

เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity Rock & Pop Syllabus ของวิชาที่เลือกระดับ Grade 6-8  

 

*เพลงเลือกอิสระ ควรมีระดับเทคนิคใกลเคียงกับเพลงในหลักสูตรสอบ ผูเขารวมกิจกรรมจะตองอัปโหลดไฟลสแกนหรือไฟลรูปถาย

ของโนตเพลงเลือกอิสระดวย หรือหากไมตองการใชเพลงอิสระ สามารถใชเพลงจากหลักสูตรสอบทั้งหมดก็ได 

**หากโปรแกรมที่เลือกมายาวเกินเวลาที่กำหนด สามารถตัดใหส้ันลงไดตามความเหมาะสม 
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หลักเกณฑการใหคะแนน 

 คะแนนการบรรเลงเพลง 95% ประกอบดวย 

o ความถูกตองคลองแคลว (30%) 

o ความสามารถทางเทคนิค (30%) 

o การส่ืออารมณ การตีความบทเพลง ความเขาใจในสไตลเพลง (35%) 

 คะแนนการนำเสนอ 5% ประกอบดวย 

o ความม่ันใจและความตอเน่ืองของการนำเสนอบทเพลง สมาธิในการบรรเลง 

o การแตงกายและทรงผมที่สุภาพเรียบรอย คุณภาพของการถายทำ เชน มุมกลองที่เห็นผูแสดงชัดเจน แสงสวาง

เพียงพอ ไมถายยอนแสง เปนตน  

การประเมินและรางวัล 

 อาจารยกรรมการจะใหความคิดเห็นและคำช้ีแนะเก่ียวกับการบรรเลง ซ่ึงจะจัดพิมพใหผูเขารวมกิจกรรมในรูปแบบ Festival 

Performance Adjudication Report 

 ผูเขารวมกิจกรรมจะไดรับเหรียญรางวัลตามระดับผลงานการบรรเลง ไดแก เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง 

 ผูเขารวมกิจกรรมจะไดรับใบประกาศนียบัตรการเขารวมกิจกรรม 21st Century Rock Star 

 ผลการประเมิน ใบประกาศนียบัตร และเหรียญรางวัลทั้งหมดจะจัดสงใหผูเขารวมกิจกรรมทางไปรษณีย 

 ผูรวมกิจกรรมที่ไดรับรางวัลเหรียญทอง สามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงบนเวทีในงาน Gold Medal Celebration Concert 

ซ่ึงจะจัดขึ้นในชวงตนป 2023 ได เพื่อเสริมสรางประสบการณการแสดงสดบนเวทจีริง โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม 

ระยะเวลาเปดรับสมคัร คาสมัคร และ Priority Pass 

 ระยะเวลาเปดรับสมัครสำหรับผูสมัครใหม 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2022 จะมีคาสมัครเขารวมกิจกรรมเปนดังน้ี 

o Junior Category 3,800 บาท 

o Category I 4,000 บาท 

o Category II 4,200 บาท 

o Category III  4,400 บาท 

 ผูสมัคร Rock & Pop Fest 2020 ที่ไดรับ Gold Priority Pass สำหรับกิจกรรมครั้งน้ี จะไดสิทธ์ิการสมัครกอนและไดรับ

สวนลดคาสมัคร 20% โดยจะตองทำการสมัครในวันที่ 1-15 มิถุนายน 2022 

 ผูสมัคร Rock & Pop Fest 2021 ที่ไดรับ Silver Priority Pass สำหรับกิจกรรมครั้งน้ี ไดรับสิทธ์ิการสมัครเปนลำดับที่

สอง และไดรับสวนลดคาสมัคร 10% โดยจะตองทำการสมัครในวันที่ 16-30 มิถุนายน 2022 

 รับจำนวนจำกัด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ติดตอสอบถามไดที่ บ. เอดูโพรเกรส จำกัด 1602 ช้ัน 16 อาคารศิวาเทล ทาวเวอร 53 ถ. วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330  

โทร 02-655-7770 อีเมล info@eduprogress.com 


