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Durchführungsbestimmungen zu den  

Prüfungen GOETHE-ZERTIFIKAT A2 und 

GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH 
Stand: 1. September 2020 

 

 

กฎข้อบังคับส ำหรับกำรด ำเนินกำรสอบ Goethe-

Zertifikat A2 ส ำหรับบุคคลทั่วไปและกำรสอบ Goethe-

Zertifikat A2: Fit in Deutsch ส ำหรับเยำวชน 

แกไ้ขลา่สดุเมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2563 

Die Durchführungsbestimmungen zu den Prüfungen  

GOETHE-ZERTIFIKAT A2 für Erwachsene und GOETHE-

ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH für Jugendliche sind Be-

standteil der Prüfungsordnung des Goethe-Instituts in ihrer 

jeweils aktuellen Fassung. 

 

กฎข้อบังคับส ำหรับกำรด ำเนินกำรสอบ GOETHE-

ZERTIFIKAT A2 ส ำหรับบคุคลทั่วไป และกำรสอบ 

GOETHE-ZERTIFIKAT A2: FIT IN DEUTSCH 2 
ส ำหรับเยำวชน 

เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบกำรจัดสอบของสถำบันเก

อเธ่ ฉบับที่เป็นปัจจุบัน 

Die Prüfungen GOETHE-ZERTIFIKAT A2 und GOETHE-

ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH werden vom Goethe-

Institut getragen. Sie werden an den in § 2 der Prüfungs-

ordnung genannten Prüfungszentren weltweit nach einheit-

lichen Kriterien durchgeführt und bewertet. 

 

ข้อสอบ GOETHE-ZERTIFIKAT A2 และ Goethe-Zertifikat 

A2 Fit in Deutsch 

อยู่ในควำมรับผิดชอบของสถำบันเกอเธ่ 

ซึ่งตำมระเบียบกำรจัดสอบ ข้อ 2 

ให้จัดสอบได้ตำมศูนย์สอบทั่วโลกทีม่ีใบอนุญำต 

โดยยึดเกณฑ์เดียวกันในกำรด ำเนินกำรสอบและใ

ห้คะแนนวัดผล 

Die Prüfungen dokumentieren die zweite Stufe – A2 – der 

im Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

(GER) beschriebenen sechsstufigen Kompetenzskala und 

damit die Fähigkeit zur elementaren Sprachverwendung. 

 

 

ข้อสอบนี้เป็นหลักฐำนแสดงควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำ

ขั้นพื้นฐำนระดับที่สอง – A2 – ของเกณฑ์วัดควำมสำมำรถ 

6 ระดับ 

ดังได้บรรยำยไว้ในกรอบควำมตกลงร่วมกันของสภำยุโรป

ด้ำนภำษำ (GER) 

Die Prüfungen GOETHE-ZERTIFIKAT A2 und GOETHE-

ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH haben das gleiche Format, 

die folgenden Paragrafen gelten gleichermaßen für beide 

Prüfungen. 

 

ข้อสอบ GOETHE-ZERTIFIKAT A2 และ Goethe-Zertifikat 

A2 Fit in Deutsch มีรูปแบบเหมือนกัน 

ข้อมูลดังต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ส ำหรบักำรสอบทั้งส

องแบบ 

  

§ 1 Prüfungsbeschreibung 

Abhängig vom Prüfungsangebot und den Voraussetzungen 

am Prüfungszentrum können das GOETHE-ZERTIFIKAT A2 

und GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH papierbasiert 

und/oder digital abgelegt werden. Prüfungsaufbau, Inhalt 

und Bewertung sind im Print- und Digitalformat identisch. 

Besondere Regelungen und Hinweise zu den digitalen 

Deutschprüfungen, die von den Durchführungsbestimmun-

gen für papierbasierte Deutschprüfungen abweichen, sind 

im Anhang beschrieben. 

 

 

§ 1 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับข้อสอบ 

กำรสอบ Goethe-Zertifikat A2 และ Goethe-Zertifikat A2 Fit in 

Deutsch 

สำมำรถจัดสอบได้ทั้งแบบทดสอบกับกระดำษค ำตอบหรือ

แบบดิจิทัล 

ตำมรำยละเอียดกำรสอบและข้อก ำหนดของศูนย์สอบได้ 

โครงสร้ำง 

เน้ือหำและกำรประเมินทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัลจะมี

ลักษณะเหมือนกัน 

ส ำหรับระเบียบข้อบังคับพิเศษและข้อมูลเกี่ยวกับกำรสอบภ

ำษำเยอรมันแบบดิจิทัลที่แตกต่ำงไปจำกกฎข้อบังคับส ำหรั

บกำรด ำเนินกำรสอบภำษำเยอรมันแบบกระดำษ 

ได้อธิบำยไว้ในภำคผนวกแล้ว 
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§ 1.1 Bestandteile der Prüfung 

Die Prüfung besteht aus folgenden obligatorischen  

Teilprüfungen: 

 schriftliche Prüfung, 

 mündliche Prüfung.  

 

 

§ 1.1 ส่วนประกอบของข้อสอบ 

ข้อสอบประกอบด้วย ข้อสอบส่วนต่ำงๆ 

ที่เป็นข้อบังคับดังต่อไปนี้ 

 ข้อสอบข้อเขียน 

 ข้อสอบปำกเปล่ำ 

§ 1.2 Prüfungsmaterialien 

Die Prüfungsmaterialien bestehen aus Kandidatenblättern 

und dem Antwortbogen (Lesen, Hören, Schreiben), Prüfer-

blättern und den Bögen Schreiben – Bewertung, Sprechen – 

Bewertung, Schreiben – Ergebnis, Sprechen – Ergebnis sowie 

einem Tonträger.  

 

§ 1.2 อุปกรณ์ในกำรสอบ 

อุปกรณ์ในกำรสอบประกอบด้วย 

ชุดข้อสอบส ำหรับผู้เข้ำสอบกับกระดำษค ำตอบ 

(ข้อสอบฟัง, อ่ำน, เขียน) 

ชุดเอกสำรส ำหรับกรรมกำรตรวจข้อสอบ 

แบบฟอร์มกำรวัดผลข้อสอบพูด 

แบบฟอร์มส ำหรับผลกำรสอบรวม 

และอุปกรณ์ให้เสียง 

Die Kandidatenblätter enthalten die Aufgaben für die 

Prüfungsteilnehmenden: 

 Texte und Aufgaben zum Prüfungsteil LESEN (Teil 1–4); 

 Aufgaben zum Prüfungsteil HÖREN (Teil 1–4);  

 Aufgaben zum Prüfungsteil SCHREIBEN (Teil 1 und 2). 

 

ชุดข้อสอบ ประกอบด้วยข้อสอบส ำหรับผู้เข้ำสอบ 

ดังนี ้

 บทอ่ำนและข้อสอบส ำหรับข้อสอบกำรอ่ำน 

(ส่วนที่ 1-4( 

 ข้อสอบส ำหรับข้อสอบกำรฟัง (ส่วนที่ 1-4) 

 บทอ่ำนและข้อสอบส ำหรับข้อสอบกำรเขียน 

(ส่วนที่ 1 และ 2) 

Im Prüfungsteil SPRECHEN erhalten die Prüfungsteilneh-

menden Aufgabenkarten (Teil 1–3). 

 

In den Antwortbogen tragen die Prüfungsteilnehmenden 

ihre Lösungen bzw. ihren Text ein. 

 

ในกำรสอบพูด 

ก ำหนดให้กรรมกำรสอบอธิบำยและให้ตัวอย่ำงส ำ

หรับข้อสอบทุกส่วน เช่น ค ำส ำคัญ บัตรค ำ 

และบัตรภำพ (ส่วนที่ 1-3( 

 

ให้ผู้เข้ำสอบเขียนค ำตอบที่เลือกหรือข้อควำมที่เขี

ยนขึ้นด้วยตนเองลงในกระดำษค ำตอบ 

Die Prüferblätter enthalten 

 die Lösungen zu den Prüfungsteilen LESEN und HÖREN;  

 die Transkripte der Hörtexte; 

 Bewertungskriterien SCHREIBEN und SPRECHEN;  

 Leistungsbeispiele für das Niveau A2 für den Prüfungs-

teil SCHREIBEN;  

 Hinweise zur Gesprächsführung und Moderation für den 

Prüfungsteil SPRECHEN.  

ชุดเอกสำรส ำหรับกรรมกำรตรวจวัดผล 

ประกอบด้วย 

 เฉลยข้อสอบและข้อสอบส่วนกำรอ่ำนและกำรฟั

ง 

 เน้ือหำบทฟัง 

 ข้อแนะน ำส ำหรับกำรตรวจวัดผลข้อสอบกำรเขี

ยนและกำรพูด 

 ข้อแนะน ำส ำหรับกำรด ำเนินกำรสอบปำกเปล่ำแ

ละกำรวัดผล 
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In den Antwortbogen zu den Prüfungsteilen LESEN, HÖREN, 

SCHREIBEN und in die Bögen Schreiben – Bewertung und 

Sprechen – Bewertung  tragen die Prüfenden ihre Bewer-

tung ein. Die Bewertungen werden jeweils auf die Bögen 

Schreiben – Ergebnis und Sprechen – Ergebnis übertragen.  

 

ให้กรรมกำรสอบกรอกคะแนนลงบนแผ่นกระดำษ

ค ำตอบ ในช่องผลกำรสอบ ส ำหรับข้อสอบอ่ำน 

ข้อสอบฟังและข้อสอบเขยีน 

และกรอกคะแนนของข้อสอบพูดลงในแบบฟอร์มผ

ลกำรสอบพูด 

แล้วให้รวมคะแนนจำกกำรสอบแต่ละส่วนลงบนแบ

บฟอร์มผลกำรสอบกำรเขียนและผลกำรสอบกำรพู

ด 

Der Tonträger enthält die Texte zum Prüfungsteil HÖREN 

sowie alle Anweisungen, Pausen und Übertragungszeiten. 

 

 

อุปกรณ์ให้เสียงส ำหรับข้อสอบฟัง ประกอบด้วย 

บทฟัง 

รวมถึงข้อแนะน ำในกำรท ำข้อสอบและข้อมูลอื่นๆ 

§ 1.3 Prüfungssätze 

Die Materialien zu den schriftlichen Prüfungsteilen sind 

jeweils in Prüfungssätzen zusammengefasst. Die Materialien 

zum Prüfungsteil SPRECHEN können mit den schriftlichen 

Prüfungssätzen beliebig kombiniert werden. 

 

 

§ 1.3 ชุดข้อสอบ 

เอกสำรส่วนที่เป็นข้อสอบข้อเขียนให้จัดเรียงตำมหั

วข้อและจัดรวมเข้ำเป็นชุดข้อสอบข้อเขียน 

ส่วนที่เป็นข้อสอบพูดจะจัดเป็นชุดแยกไว้ต่ำงหำกห

รือจะจัดรวมอยู่ในชุดข้อสอบข้อเขียนก็ได้ 

§ 1.4 Zeitliche Organisation 

Die schriftliche Prüfung findet in der Regel vor der mündli-

chen statt. Falls schriftliche und mündliche Prüfung nicht 

am selben Tag stattfinden, liegen zwischen schriftlicher und 

mündlicher Prüfung maximal 14 Tage. 

 

§ 1.4 ก ำหนดเวลำท ำข้อสอบ 

ตำมกฎแล้ว 

ต้องด ำเนินกำรจัดสอบส่วนที่เป็นข้อเขียนก่อนข้อส

อบปำกเปล่ำ 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถจัดให้สอบข้อเขยีนและสอบป

ำกเปล่ำในวันเดียวกันได้ 

ให้จัดสอบปำกเปล่ำได้ภำยหลัง ภำยในเวลำ 14 วัน 

Die schriftliche Prüfung dauert ohne Pausen insgesamt 

90 Minuten: 

 

Prüfungsteil Dauer 

LESEN 30 Minuten 

HÖREN ca. 30 Minuten 

SCHREIBEN 30 Minuten 

Gesamt 90 Minuten 

 

 

กำรสอบข้อเขียนจะใช้เวลำรวม 90 นำที 

โดยไม่มีกำรหยุดพัก 

 

ลักษณะข้อสอ

บ            

ระยะเวลำ                    

ข้อสอบฟัง 30 นำที   

ข้อสอบอ่ำน ประมำณ 30 

นำที 
  

ข้อสอบเขียน                 30 นำที   

เวลำรวม                       90 นำที   
 

Der Prüfungsteil SPRECHEN wird in der Regel als Paarprü-

fung durchgeführt, in Ausnahmefällen ist auch eine Einzel-

prüfung möglich. Die Paarprüfung dauert insgesamt 15 

Minuten, die Einzelprüfung 10 Minuten. Es gibt keine 

Vorbereitungszeit. 

 

กำรสอบพูดให้สอบเป็นคู ่ 

ในกรณีที่มีข้อยกเว้นให้สอบคนเดียวได้ 

กำรสอบเป็นคู่ใช้เวลำคู่ละ 15 นำที 

กำรสอบเดี่ยวใช้เวลำ 10 นำที 

ไม่ต้องให้เวลำเตรียมตัว 
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Für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf können 

die angegebenen Zeiten verlängert werden. Einzelheiten 

sind in den Ergänzungen zu den Durchführungsbestim-

mungen: Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf 

geregelt. 

 

 

ส ำหรับผู้เข้ำสอบที่เป็นบคุคลที่มีควำมบกพร่องทำง

ร่ำงกำย ให้ขยำยเวลำสอบได้ รำยละเอียดต่ำงๆ 

ดูเพิ่มเติมที ่บทประกอบเพิ่มเติม 

กฎข้อบังคับส ำหรับกำรด ำเนินกำรสอบ 

ส ำหรับผู้เข้ำสอบที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นกรณีพิเศษ 

§ 1.5 Protokoll über die Durchführung der Prüfung 

Über die Durchführung der Prüfung wird ein Protokoll ge-

führt, das besondere Vorkommnisse während der Prüfung 

festhält und mit den Prüfungsergebnissen archiviert wird. 

 

 

§ 1.5 บันทึกรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรสอบ 

ในกำรด ำเนินกำรสอบจะต้องมีกำรท ำรำยงำนบันทึ

กถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมิไดค้ำดหมำยระหว่ำงกำรสอ

บ 

ให้แนบบันทึกนี้ไปกับใบแจ้งผลกำรสอบเพื่อเก็บไว้

เป็นหลักฐำน 

§ 2 Die schriftliche Prüfung 

Für die schriftliche Prüfung wird folgende Reihenfolge 

empfohlen: LESEN – HÖREN – SCHREIBEN. Aus organisatori-

schen Gründen kann die Reihenfolge der Prüfungsteile von 

den Prüfungszentren geändert werden. 

 

§ 2 ข้อสอบข้อเขียน 

ขอแนะน ำให้ท ำกำรสอบข้อเขียนตำมล ำดับดังนี้ 

ข้อสอบอ่ำน - ข้อสอบฟัง - ข้อสอบเขยีน 

หำกขัดข้องด้วยสำเหตุทำงด้ำนเทคนิค 

ศูนย์จัดสอบสำมำรถปรับเปลี่ยนล ำดับของข้อสอบไ

ด้ 

Zwischen den Prüfungsteilen ist keine Pause vorgesehen. 

 

 

ไม่มีกำรหยุดพักในระหว่ำงกำรสอบแต่ละส่วน 

§ 2.1 Vorbereitung 

Vor dem Prüfungstermin bereitet der/die Prüfungsverant-

wortliche unter Beachtung der Geheimhaltung die Prüfungs-

materialien vor. Dazu gehört auch eine inhaltliche Überprü-

fung inklusive des Tonträgers. 

 

 

§ 2.1 กำรเตรียมควำมพร้อม 

ก่อนถึงก ำหนดวันสอบ 

ให้ประธำนกำรจัดสอบเตรียมข้อสอบโดยถือเป็นค

วำมลับอย่ำงสูง 

ทั้งน้ีรวมถึงกำรตรวจสอบข้อสอบส่วนต่ำงๆ 

และอุปกรณ์ให้เสียงอีกครั้งก่อนวันสอบจริง 

§ 2.2 Ablauf 

Vor Beginn der Prüfung weisen sich alle Teilnehmenden 

aus. Die Aufsichtsperson gibt danach alle notwendigen 

organisatorischen Hinweise. 

 

§ 2.2 ขั้นตอน  

ก่อนเริ่มสอบ ผู้เข้ำสอบต้องแสดงเอกสำรประจ ำตัว 

จำกน้ันกรรมกำรคุมสอบจะให้ค ำแนะน ำที่จ ำเป็นแ

ก่ผู้เข้ำสอบ 

Vor Beginn der jeweiligen Prüfungsteile werden die ent-

sprechenden Kandidatenblätter und der Antwortbogen 

ausgegeben. Die Teilnehmenden tragen alle erforderlichen 

Daten auf dem Antwortbogen ein; erst dann beginnt die 

eigentliche Prüfungszeit. 

 

ก่อนเริ่มสอบข้อสอบแต่ละส่วน 

กรรมกำรคุมสอบจะแจกชุดข้อสอบและ 

แผ่นกระดำษค ำตอบ 

ผู้เข้ำสอบจะเขียนกรอกข้อมูลที่จ ำเป็นลงบนแผ่นก

ระดำษค ำตอบ แล้วจึงเริ่มนับเวลำสอบจริง 
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Die Kandidatenblätter zu den jeweiligen Prüfungsteilen 

werden ohne Kommentar ausgegeben; alle Aufgabenstel-

lungen sind auf den Kandidatenblättern erklärt.  

Am Ende der schriftlichen Prüfung werden alle Unterlagen 

eingesammelt. Beginn und Ende der Prüfungszeit werden 

jeweils in geeigneter Form von der Aufsichtsperson mitge-

teilt. 

 

 

ขณะแจกชุดข้อสอบจะไม่มีกำรอธิบำยใดๆ ทั้งสิ้น 

ค ำอธิบำยงำนต่ำงๆ 

ที่ก ำหนดส ำหรับข้อสอบแต่ละส่วนจะมีเขียนบอกไ

ว้ในแผ่นชุดข้อสอบแล้ว  

เมื่อเสร็จสิ้นกำรสอบแล้ว 

เก็บรวบรวมเอกสำรทุกแผ่นเข้ำด้วยกัน 

ให้กรรมกำรคุมสอบหำวธิีที่เหมำะสมส ำหรับบอกเว

ลำลงมือท ำข้อสอบและหมดเวลำสอบ 

Für die schriftliche Prüfung gilt folgender Ablauf: 

1. Die Prüfung beginnt in der Regel mit dem Prüfungsteil 

LESEN. Die Teilnehmenden markieren ihre Lösungen auf 

den Kandidatenblättern und übertragen sie am Ende auf 

den Antwortbogen. Für das Übertragen ihrer Lösungen 

planen die Teilnehmenden circa 3 Minuten innerhalb 

der Prüfungszeit ein.  

 

 

ล ำดับขั้นตอนกำรสอบข้อเขียน 

1.  ตำมกฎแล้วกำรสอบจะเริ่มด้วยข้อสอบอ่ำน 

ผู้เข้ำสอบจะท ำเครื่องหมำยหรือเขียนค ำตอบบนแ

ผ่นข้อสอบ 

จนเมื่อฟังจบแล้วจึงลอกค ำตอบที่เลือกลงบนแผ่นก

ระดำษค ำตอบ 

ซึ่งขั้นตอนนี้มีกำรเผื่อเวลำในช่วงเวลำสอบไว้ให้แ

ล้วประมำณ 3 นำที 

2. Nach dem Prüfungsteil LESEN wird der Tonträger für 

den Prüfungsteil HÖREN von der Aufsichtsperson ge-

startet. Die Teilnehmenden markieren ihre Lösungen 

zunächst auf den Kandidatenblättern und übertragen sie 

am Ende auf den Antwortbogen.  

Für das Übertragen ihrer Lösungen auf den Antwortbogen 

stehen den Teilnehmenden circa 3 Minuten innerhalb der 

Prüfungszeit zur Verfügung. 

 

 

2.  ต่อจำกน้ันผู้เข้ำสอบจะท ำข้อสอบฟัง 

กรรมกำรคุมสอบจะเปิดเสียงให้ฟัง 

ผู้เข้ำสอบจะท ำเครื่องหมำยหรือเขียนค ำตอบบนแ

ผ่นข้อสอบ 

จนเมื่อฟังจบแล้วจึงลอกค ำตอบที่เลือกลงบนแผ่นก

ระดำษค ำตอบ 

 

ทั้งน้ีผู้เข้ำสอบต้องเผื่อเวลำประมำณ 3 

นำทีไว้ส ำหรับลอกค ำตอบลงบนแผ่นกระดำษค ำต

อบ 

3. Danach bearbeiten die Teilnehmenden den Prüfungsteil 

SCHREIBEN. Die Texte werden direkt auf dem Antwort-

bogen verfasst. 

 

 

ส ำหรับข้อสอบเขียน 

ให้ผู้เข้ำสอบเขียนลงบนแผ่นกระดำษค ำตอบ 

§ 3 Der Prüfungsteil SPRECHEN 

Das Einführungsgespräch einschließlich Vorstellung der 

Prüfenden und des/der Teilnehmenden dauert circa eine 

Minute.    

Teil 1 dauert circa 3 Minuten, Teil 2 circa 3 Minuten pro 

Teilnehmenden und Teil 3 circa 5 Minuten.   

 

 

§ 3 ข้อสอบพดู 

กำรแนะน ำเบื้องต้น 

รวมถึงกำรแนะน ำตัวกรรมกำรคุมสอบของผู้เข้ำสอ

บแต่ละคนใช้เวลำประมำณ 1 นำที 

ข้อสอบพูดสว่นที่ 1 ใช้เวลำประมำณ 3 นำที ส่วนที่ 

2 ใช้เวลำประมำณ 3 นำทีต่อผู้เข้ำสอบแต่ละคน 

และส่วนที่ 3 ใช้เวลำประมำณ 5 นำที 
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§ 3.1 Organisation 

Für die Prüfung steht ein geeigneter Raum zur Verfügung. 

Tisch- und Sitzordnung werden so gewählt, dass eine 

freundliche Prüfungsatmosphäre entsteht. 

 

§ 3.1 กำรจัดห้องสอบ 

กำรสอบจะต้องจัดสอบในห้องที่เหมำะสม 

กำรจัดโต๊ะและเก้ำอี้ส ำหรับนั่งสอบ 

ควรจัดให้มบีรรยำกำศที่ดูเป็นกันเอง 

Vor  der mündlichen Prüfung muss die Identität des/der 

Teilnehmenden zweifelsfrei festgestellt werden. 

 

 

ก่อนเริ่มสอบพูด 

ผู้เข้ำสอบต้องแสดงเอกสำรประจ ำตัวเพื่อควำมโปร่

งใส 

§ 3.2 Vorbereitung 

Es gibt keine Vorbereitungszeit. Die Teilnehmenden erhal-

ten die Aufgabenstellung direkt in der Prüfung. 

 

 

§ 3.2 กำรเตรียมควำมพร้อม 

ไมใ่ห้เวลำส ำหรับเตรียมตัว 

ผู้เข้ำสอบจะได้รับหัวข้องำนที่ก ำหนดให้ท ำในห้อง

สอบทันที 

§ 3.3 Ablauf 

Der Prüfungsteil SPRECHEN wird von zwei Prüfenden 

durchgeführt.  

Eine/-r der Prüfenden moderiert das Prüfungsgespräch. 

Beide Prüfenden bewerten die Prüfungsleistungen unab-

hängig voneinander.   

 

 

§ 3.3 ขั้นตอน 

ในกำรสอบพูด ให้มีกรรมกำรสอบ 2 คน 

โดยที่กรรมกำรสอบจะสลับกันเป็นผู้เริ่มขั้นตอนน ำ

เข้ำสู่กำรสอบ 

กรรมกำรสอบทั้งสองคนท ำกำรประเมินโดยเป็นอิส

ระจำกกัน 

Für den Prüfungsteil SPRECHEN gilt folgender Ablauf: 

 

Zu Beginn begrüßen die Prüfenden die Teilnehmenden, 

stellen sich selbst kurz vor und fragen die Teilnehmenden 

nach ihrem Namen, ihrer Herkunft o.Ä. Vor Beginn jedes 

Prüfungsteiles erläutert der/die Moderierende die Aufga-

benstellung und verdeutlicht diese in Teil 1 anhand eines 

Beispiels. Außerdem entscheidet er/sie, welche/-r Teilneh-

mende beginnt. 

 

ล ำดับขั้นตอนกำรสอบพูด 

 

เริ่มด้วยกรรมกำรสอบกล่ำวทักทำยผู้เข้ำสอบ 

แล้วจึงแนะน ำตัวอย่ำงสั้นๆ 

และถำมผู้เข้ำสอบถึงชื่อและที่มำ เป็นต้น 

ก่อนเริ่มสอบกรรมกำรสอบจะอธิบำยส่วนต่ำงๆ 

ของข้อสอบให้เข้ำใจ โดยยกตัวอย่ำงประกอบ 

แล้วจึงเลือกผู้เข้ำสอบคนหนึ่งให้เป็นผู้เริ่มกำรสนท

นำ 

1. In Teil 1 formulieren die Teilnehmenden nacheinander 

anhand der Stichworte auf den Aufgabenkarten vier 

Fragen und beantworten  die Fragen des Partners/der 

Partnerin.  

 

1.  ในส่วนที ่1 

ผู้เข้ำสอบใช้ค ำจำกในแผ่นชุดข้อสอบแต่งค ำถำม

และตอบค ำถำมกับคู่สนทนำ 4 ค ำถำม 

2. In Teil 2 erzählt jede/-r Teilnehmende anhand der 

Stichworte auf der Aufgabenkarte etwas über sich und 

beantwortet am Ende eine oder zwei Fragen des/der 

Prüfenden dazu. 

 

2.  ในส่วนที ่2 

ผู้เข้ำสอบแต่ละคนใช้ค ำจำกในแผ่นชุดข้อสอบเ

พื่อตอบค ำถำมเกี่ยวกับตนเอง 

เมื่อกรรมกำรสอบถำมค ำถำมหนึ่งหรือสองค ำถำ

ม   
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3. In Teil 3 planen die Teilnehmenden anhand von Aufga-

benkarten etwas gemeinsam, indem sie Fragen stellen, 

Vorschläge machen und auf diese reagieren. 

 

3.  ในส่วนที่ 3 

ผู้เข้ำสอบร่วมกันแต่งประโยคตำมที่ก ำหนดในแ

ผ่นชุดข้อสอบ โดยให้มีกำรตั้งค ำถำม 

ให้ค ำแนะน ำและโต้ตอบกัน 

Am Ende der Prüfung werden alle Unterlagen eingesam-

melt. 

 

 

เมื่อจบกำรสอบให้รวบรวมเอกสำรทุกแผ่นเข้ำไว้ด้

วยกัน 

§ 4 Bewertung schriftliche Prüfung 

Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsteile findet im 

Prüfungszentrum oder in ausgewiesenen Diensträumen 

statt. Die Bewertung erfolgt jeweils durch zwei unabhängig 

Bewertende. Bei der Bewertung werden nur auf dem 

Antwortbogen eingetragene Antworten berücksichtigt. 

 

Die Ergebnisse aus der schriftlichen Prüfung werden nicht 

an die Prüfenden der mündlichen Prüfung weitergegeben. 

 

 

§ 4 กำรตรวจวัดผลข้อสอบข้อเขียน 

กำรตรวจวัดผลข้อสอบขอ้เขียน 

จะท ำในศูนย์จัดสอบหรอืห้องในส ำนักงำนที่จัดไว้เ

พื่อกำรนี้โดยเฉพำะ 

โดยมีกรรมกำรตรวจวัดผลสองคนที่เป็นอิสระต่อกั

น ใน กระดำษเขียนตอบ 

คะแนนที่ได้จำกกำรสอบในส่วน ข้อสอบ, ฟัง, อ่ำน 

และถูกรวมเข้ำด้วยกันและบันทึกลงในช่อง 

ผลกำรสอบรวม 

ผลคะแนนสอบข้อเขียนไม่ต้องน ำไปมอบให้กรรม

กำรสอบปำกเปล่ำ 

§ 4.1 LESEN 

Im Prüfungsteil LESEN gibt es 20 Items. Jedes Item ist ein 

Messpunkt. Pro Messpunkt und Lösung werden entweder 1 

Punkt oder 0 Punkte vergeben. Die addierten Messpunkte 

werden in den Antwortbogen eingetragen und von beiden 

Bewertenden mit Unterschrift gezeichnet. 

 

§ 4.1 ข้อสอบอ่ำน 

ข้อสอบอ่ำนมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

กำรให้คะแนนจะให้ได้ข้อละ 1 หรือ 0 

คะแนนตำมที่ก ำหนดไว้เท่ำน้ัน กำรคิดผลคะแนน 

ให้บวกคะแนนที่ท ำได้เข้ำด้วยกัน 

แล้วน ำผลบวกที่ได้นี้ไปกรอกลงบนแผ่นกระดำษ

ค ำตอบ ในช่องผลกำรสอบอ่ำน 

โดยให้กรรมกำรตรวจวัดผลทั้งสองคนลงชื่อก ำกับ

ไว้ 

Die Messpunkte werden auf 25 Ergebnispunkte umgerech-

net. Dazu werden sie mit 1,25 multipliziert.  

 

 

คะแนนที่ท ำได้จะถูกปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 25 

คะแนน ด้วยกำรคูณด้วย 1.25 

จึงจะเป็นผลคะแนนที่ได้ 
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§ 4.2 HÖREN 

Im Prüfungsteil HÖREN gibt es 20 Items. Jedes Item ist ein 

Messpunkt. Pro Messpunkt und Lösung werden entweder 1 

Punkt oder 0 Punkte vergeben. Die addierten Messpunkte 

werden in den Antwortbogen eingetragen und von beiden 

Bewertenden mit Unterschrift gezeichnet. 

 

§ 4.2 ข้อสอบฟัง 

ข้อสอบฟังมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

กำรให้คะแนนจะให้ข้อละ 1 คะแนน หรือ 0 คะแนน 

กำรคิดผลคะแนน 

ให้บวกคะแนนที่ท ำได้เข้ำด้วยกัน 

แล้วน ำผลคะแนนที่ได้นี้ไปกรอกลงในแผ่นกระดำ

ษค ำตอบ ในช่องผลกำรสอบฟัง 

โดยให้กรรมกำรตรวจวัดผลทั้งสองคนลงชื่อก ำกับ

ไว้ 

Die Messpunkte werden auf 25 Ergebnispunkte umgerech-

net. Dazu werden sie mit 1,25 multipliziert.  

 

 

คะแนนที่ท ำได้จะถูกปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 25 

คะแนน ด้วยกำรคูณด้วย 1.25 

จึงจะเป็นผลคะแนนที่ได้ 

§ 4.3 SCHREIBEN 

Die Bewertung des Prüfungsteils SCHREIBEN erfolgt durch 

zwei voneinander unabhängig Bewertende nach festgeleg-

ten Bewertungskriterien, Bewertung 1 und Bewertung 2 (s. 

Modellsatz, Teil Prüferblätter). Es werden nur die auf dem 

Bogen Schreiben – Bewertung vorgegebenen Punktwerte für 

jedes der Kriterien vergeben; Zwischenwerte sind nicht 

zulässig. Die für die Vergabe der Punkte relevanten Fehl-

griffe etc. können auf dem Bogen Schreiben – Bewertung  

notiert werden.  Die vergebenen Messpunkte werden 

addiert und vom Bewertenden unter Angabe der jeweiligen 

Bewerternummer mit Unterschrift gezeichnet.  

 

§ 4.3 ข้อสอบเขียน 

ในกำรตรวจวัดผลข้อสอบเขียน 

กรรมกำรตรวจวัดผลทั้งสองคนจะแยกกันตรวจและใ

ห้คะแนนตำมเกณฑ์กำรวัดผล กำรวัดผลที่ 1 

และกำรวัดผลที่ 2 (ดูที่ ชุดฝึกท ำข้อสอบ, 

ชุดเอกสำรส ำหรับกรรมกำรตรวจวัดผล) 

โดยกรอกคะแนนลงบนแบบฟอร์มตำมที่ก ำหนดไว้ส ำ

หรับแต่ละหัวข้อเท่ำนั้น 

ไม่มีกำรให้คะแนนย่อยไปกว่ำนั้น 

ข้อผิดพลำดและอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้คะแนนสำมำรถลงบันทึกไว้ได้ใ

นแบบประเมินผลกำรเขียน 

คะแนนกำรวัดผลที่ได้จะถูกเพิม่เข้ำไป 

โดยกรรมกำรตรวจวัดผลทั้งสองคนจะต้องระบุหมำยเ

ลขประจ ำตัวผู้วัดผลและลงชื่อก ำกับไว้ 
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Die jeweiligen Punktwerte von Bewertung 1 und Bewertung 

2 werden auf den Bogen Schreiben – Ergebnis übertragen. 

Zur Ermittlung der Punktzahl Schreiben wird das arithmeti-

sche Mittel aus den beiden Bewertungen gezogen. Eine 

Drittbewertung (= Bewertung 3) erfolgt, wenn die verge-

benen Punktzahlen für den Prüfungsteil SCHREIBEN der/des 

einen Bewertenden unterhalb der Bestehensgrenze und 

der/des anderen Bewertenden oberhalb der Bestehens-

grenze liegen und dabei das arithmetische Mittel aus 

beiden Bewertungen unter der Bestehensgrenze von 12 

Messpunkten liegt. Die Punkte werden auf dem Bogen 

Schreiben – Ergebnis eingetragen. Der Bogen Schreiben – 

Ergebnis wird als rechnerisch richtig gezeichnet und im 

Falle einer Drittbewertung von dem/der Drittbewertenden 

unterschrieben.    

 

ผลคะแนนจำกกรรมกำรวัดผลคนที่ 1 

และกรรมกำรวัดผลคนที่ 2 ให้น ำไปกรอกลงใน 

แบบฟอร์มให้คะแนนวัดผลสอบเขียน 

ในกำรคิดค ำนวณคะแนนรวมของข้อสอบเขียน 

ให้น ำผลคะแนนที่สอบได้จำกกำรวัดผลทั้งสองส่ว

นบวกกันแล้วหำค่ำเฉลี่ย  

ในกรณีคะแนนข้อสอบเขียนของกรรมกำรตรวจวั

ดผลคนใดคนหน่ึง ต่ ำกว่ำ เกณฑ์สอบผ่ำน 

และของกรรมกำรตรวจวัดผลอีกคนหนึ่ง สูงกว่ำ 

เกณฑ์สอบผ่ำน 

และเมื่อน ำผลคะแนนรวมที่ได้มำหำค่ำเฉลี่ยแล้วยัง

คงได้คะแนน ต่ ำกว่ำเกณฑ์สอบผ่ำน 12 คะแนน 

ให้ท ำกำรตรวจวัดผลจำกกรรมกำรคนที่ 3 อีกครั้ง 

คะแนนจำกกำรประเมินที่ค ำนวณเอำไว้อย่ำงถูกต้อ

งตำมหลักแล้วให้กรอกไว้ในแบบฟอร์มผลกำรสอบ

เขียน กรณีที่มกีำรตรวจวัดผลจำกกรรมกำรคนที่ 3 

ให้ลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 

Im Prüfungsteil SCHREIBEN sind insgesamt maximal 20 

Messpunkte erreichbar, die auf volle Punkte gerundet und 

mit dem Faktor 1,25 zu maximal 25 Ergebnispunkten 

multipliziert werden.   
 

 

ข้อสอบเขียนมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ให้บวกคะแนนที่ท ำได้เข้ำด้วยกัน แล้วคูณด้วย 

1.25 เพื่อปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 25 คะแนน 

§ 5 Bewertung Prüfungsteil SPRECHEN 

Die Teile 1 bis 3 des Prüfungsteils SPRECHEN werden von 

zwei Prüfenden getrennt bewertet.  

Die Bewertung erfolgt nach festgelegten Bewertungskrite-

rien (s. Modellsatz, Teil Prüferblätter). Es werden nur die auf 

dem Bogen Sprechen – Ergebnis  vorgesehenen Punktwerte 

vergeben. Zwischenwerte sind nicht zulässig. 

 

§ 5 กำรตรวจวัดผลกำรสอบพูด 

กำรวัดผลส่วนที่ 1 ถึง 3 

กรรมกำรสอบทั้งสองคนจะแยกกันให้คะแนน 

โดยยึดเกณฑ์กำรวัดผลที่ก ำหนดไว้เป็นแนว (ดู 

เอกสำรส ำหรับกรรมกำรตรวจวัดผล 

ในชุดฝึกเตรียมสอบ) 

ทั้งน้ีจะให้คะแนนได้ตำมที่ก ำหนดไว้ส ำหรับแต่ละ

หัวข้อเท่ำนั้น ไม่มีกำรให้คะแนนที่ย่อยไปกว่ำน้ัน 

Im Prüfungsteil SPRECHEN sind maximal 25 Ergebnispunkte 

erreichbar, davon 4 Punkte in Teil 1 sowie jeweils 8 Punkte 

in Teil 2 und 3 und 5 Punkte für die Aussprache. 

Das Einführungsgespräch wird nicht bewertet.  

 

 

ข้อสอบพูดมคีะแนนเต็ม 25 คะแนน 

เป็นคะแนนในส่วนที่ 1 จ ำนวน 4 คะแนน ส่วนที่ 2 

และ 3 จ ำนวน 8 

คะแนนและมีคะแนนกำรออกเสียง 5 คะแนน 

โดยไม่มีกำรประเมินช่วงกำรแนะน ำตัว 
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Während der Prüfung oder direkt danach notiert jede/-r 

Bewertende seine/ihre Bewertungen auf dem Bogen Spre-

chen Bewertung und zeichnet diesen mit Bewerternummer 

und Unterschrift.  

Zur Ermittlung des Ergebnisses des Prüfungsteils SPRECHEN 

wird aus beiden Bewertungen das arithmetische Mittel 

gezogen und auf volle Punkte gerundet (bis 0,49 wird 

abgerundet, ab 0,5 wird aufgerundet).  

Das Ergebnis des Prüfungsteils SPRECHEN wird auf dem 

Bogen Sprechen – Ergebnis festgehalten und als rechnerisch 

richtig gezeichnet. Alternativ können die Bewertungen der 

Prüfenden auch in eine digitale Bewertungsmaske eingege-

ben werden; unabhängig davon, ob eine papierbasierte 

oder digitale Prüfung gebucht wurde. Die Prüfenden und 

Bewertenden authentifizieren sich auf der Testplattform 

durch individuelle Login-Daten; daher entfällt die Notwen-

digkeit einer Unterschrift.       

 

 

ในระหว่ำงกำรสอบหรือหลังกำรสอบทันที 

ให้กรรมกำรสอบกรอกคะแนนลงใน 

แบบฟอร์มให้คะแนนวัดผลสอบพูด 

โดยกรรมกำรจะต้องระบุหมำยเลขประจ ำตัวผู้วัดผ

ลและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 

ในกำรคิดค ำนวณผลคะแนนรวมข้อสอบพูด 

ให้น ำคะแนนดิบที่ได้มำหำค่ำเฉลี่ย 

แล้วปัดเศษไม่ให้มีจุดทศนิยม 

(ปัดเศษลงเมื่อคะแนนเศษไม่เกิน 0.49 

และปัดขึ้นตัง้แต ่0.5 เป็นต้นไป)  

ในกำรคิดค ำนวณผลคะแนนสอบพูด 

ให้น ำคะแนนจำกกำรประเมินของกรรมกำรสอบทั้ง

สองคนมำค ำนวณหำค่ำเฉลี่ย 

ซึ่งเป็นคะแนนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มผลกำรสอบพู

ดและค ำนวณเอำไว้อย่ำงถูกต้องตำมหลักแล้ว  

นอกจำกน้ี 

กรรมกำรสอบยังสำมำรถป้อนผลกำรประเมินในรูป

แบบกำรประเมินดิจิทัลได้ 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรสอบแบบกระดำษหรือแบบดิจิทัลก็

ตำม 

กรรมกำรสอบและกรรมกำรตรวจวัดผลสำมำรถระ

บุตัวตนบนแพลตฟอร์มทดสอบได้โดยใช้ข้อมูลกำร

เข้ำสู่ระบบของแต่ละบุคคล 

ดังนั้นจึงไม่จ ำเป็นต้องมีลำยเซ็นก ำกับ 

 

§ 6 Gesamtergebnis 

§ 6.1 Ermittlung der Gesamtpunktzahl 

Zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl werden die in den 

einzelnen Prüfungsteilen erreichten Ergebnispunkte addiert 

und auf volle Punkte gerundet.  

 

 

§ 6 สรุปผลกำรสอบ  

§ 6.1 กำรคิดค ำนวณคะแนนรวม 

ในกำรคิดค ำนวณคะแนนรวม 

ให้น ำผลคะแนนที่สอบได้ในแต่ละส่วนมำบวกกันแ

ละปัดเศษไม่ให้มีจุดทศนิยม 

§ 6.2 Punkte und Prädikate 

Die Prüfungsleistungen werden in Form von Punkten und 

Prädikaten dokumentiert. Es gelten folgende Punkte und 

Prädikate für die Gesamtprüfung: 

 

§ 6.2 ระดับคะแนนและระดับเกรด 

ผลสอบที่ลงบันทึกเป็นหลักฐำนจะอยู่ในรูปของระดั

บคะแนนและระดับเกรด 

โดยจะคิดจำกคะแนนรวมของผลสอบทั้งหมด ดังนี ้
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Punkte Prädikat 

100–90 sehr gut 

89–80 gut 

79–70 befriedigend 

69–60 ausreichend 

59–0 nicht bestanden 

 

 

ระดับคะแนน ระดับเกรด                  

100–90 ดีมำก                         

89–80 ดี   

79–70 พอใช้   

69–60 สอบผ่ำน                 

59–0 สอบไม่ผ่ำน                 

 

 

§ 6.3 Bestehen der Prüfung 

Maximal können 100 Punkte erreicht werden, 75 Punkte im 

schriftlichen Teil und 25 Punkte im mündlichen Teil.  

Die Prüfung ist bestanden, wenn insgesamt mindestens 60 

Punkte (60 % der Maximalpunktzahl) erzielt und alle 

Prüfungsteile abgelegt wurden. Hiervon müssen mindestens 

45 Punkte in der schriftlichen Prüfung und mindestens 15 

Punkte in der mündlichen Prüfung erreicht werden. Andern-

falls gilt die gesamte Prüfung als nicht bestanden.  

 

 

§ 6.3 เกณฑ์สอบผ่ำน 

ข้อสอบมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

โดยแบ่งเป็นคะแนนสอบข้อเขียน 75 คะแนน 

และสอบปำกเปล่ำ 25 คะแนน 

หำกสอบท ำคะแนนข้อสอบได้ 60 

คะแนนจำกคะแนนเต็มของข้อสอบทั้งหมดถือว่ำสอ

บผ่ำน (คือสอบได้ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

โดยจะต้องได้คะแนนอย่ำงน้อย 45 

คะแนนในกำรสอบข้อเขียนและได้คะแนนอย่ำงน้อ

ย 15 คะแนนในกำรสอบปำกเปล่ำ 

มิเช่นนั้นจะถือว่ำไม่ผ่ำนกำรสอบทั้งหมด 

§ 7 Wiederholung und Zertifizierung der Prüfung 

Es gelten § 14 und § 15 der Prüfungsordnung.  

 

In Ausnahmefällen und sofern es die organisatorischen 

Möglichkeiten am Prüfungszentrum erlauben, sind Teilwie-

derholungen möglich, d.h. die Wiederholung entweder der 

mündlichen Prüfung oder der gesamten schriftlichen 

Prüfung. Ein Anspruch auf Teilwiederholung seitens der 

Teilnehmenden besteht nicht. Teilwiederholungen sind 

innerhalb eines Jahres nur am selben Prüfungszentrum 

möglich, an dem die erste Prüfung durchgeführt wurde. Das 

Prüfungszentrum kann eine Bearbeitungsgebühr für die 

Teilwiederholung verlangen. 

 

 

§ 7 กำรสอบซ่อม 

ตำมระเบียบกำรจัดสอบข้อที่ 15 และข้อที ่16  

 

กำรขอสอบซ่อมเฉพำะบำงหัวข้อสำมำรถท ำได้ 

หำกศูนย์จัดสอบสำมำรถด ำเนินกำรจัดสอบซ่อมดงัก

ล่ำวได้ 

โดยผู้เข้ำสอบสำมำรถขอสอบซ่อมเฉพำะกำรสอบปำ

กเปล่ำหรือกำรสอบข้อเขียนทั้งหมดได้ 

โดยผู้เข้ำสอบไม่มีสิทธิ์ก ำหนดเงื่อนไขในกำรขอสอบ

ซ่อมดังกล่ำวได้  

กำรขอสอบซ่อมเฉพำะบำงหัวข้อจะต้องท ำภำยใน 1 

ปี ณ ศูนย์จัดสอบเดียวกัน 

โดยศูนย์จัดสอบมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมใน

กำรด ำเนินกำรขอสอบซ่อมเฉพำะบำงหัวข้อดังกลำ่ว 
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§ 8 Schlussbestimmungen 

Diese Durchführungsbestimmungen treten am 1. September 

2020 in Kraft und gelten erstmals für Prüfungsteilnehmen-

de, deren Prüfung nach dem 1. September 2020 stattfindet. 

 

§ 8 บทสรุปสง่ท้ำย 

กฎข้อบังคับส ำหรับกำรด ำเนินกำรสอบฉบับนี้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2563 

และเริ่มใช้กับผู้ที่เข้ำสอบหลังวันที่  1 กันยำยน 

2563 เป็นต้นไป 

Im Falle von sprachlichen Unstimmigkeiten zwischen den 

einzelnen Sprachversionen der Durchführungsbestimmungen 

ist die deutsche Fassung maßgeblich. 

 

ในกรณีที่กฎข้อบังคับส ำหรับกำรด ำเนินกำรสอบฉ

บับที่แปลเปน็ภำษำอื่นมีควำมคลำดเคลื่อน 

ให้ยึดต้นฉบบัที่เป็นภำษำเยอรมันเป็นหลัก 

 

 

Legende zu Formatierungen: 

VERSAL: Prüfungsnamen und Prüfungsteile (z. B. „Prüfungsteil SPRECHEN“) 

kursiv:  Dokumentenbezeichnungen, Eigennamen, Verweise (z. B. „Der Antwortbogen wird …“) 
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Hinweise zur Durchführung digitaler 

Deutschprüfungen 
 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรด ำเนินกำรสอบแบบดิจิทัล 

Wird die Prüfung digital abgelegt, gilt abweichend zur 

papierbasierten Prüfung Folgendes: 

 

กำรด ำเนินกำรสอบแบบดิจิทัลจะมีควำมแตกต่ำงจ

ำกกำรสอบแบบกระดำษดงัต่อไปนี้ 

Prüfungsmaterialien: 

Sämtliches Prüfungsmaterial der Module/Prüfungsteile 

LESEN, HÖREN und SCHREIBEN wird den Prüfungsteilneh-

menden mittels einer Testplattform digital vorgelegt und 

von diesen digital bearbeitet. Die Prüfungsteilnehmenden 

verfassen ihre Texte mit einer deutschen Tastatur. Das 

digitale Material entspricht inhaltlich der papierbasierten 

Prüfung. Die Übertragung auf Antwortbögen entfällt, da die 

Prüfungsteilnehmenden ihre Lösungen und ihre Texte 

direkt auf der Testplattform eingeben. Eine Änderung ihrer 

Lösungen und ihrer Texte ist so lange möglich, bis das 

jeweilige Modul bzw. bei nicht-modularen Prüfungen die 

schriftliche Prüfung abgegeben wurde bzw. die vorgegebe-

ne Prüfungszeit abgelaufen ist.  

 

อุปกรณ์ในกำรสอบ 

ผู้เข้ำสอบจะได้รับอุปกรณ์ในกำรสอบทั้งหมดของก

ำรสอบแต่ละส่วน (ข้อสอบฟัง, อ่ำน, เขียน) 

ผ่ำนแพลตฟอร์มดิจิทัลและท ำข้อสอบผ่ำนสื่อดิจิทัล

ดังกล่ำว 

โดยให้ผู้เข้ำสอบเขียนขอ้ควำมของตนด้วยแป้นพิ

มพ์ภำษำเยอรมัน 

เอกสำรแบบดิจิทัลเหมือนกันกับข้อสอบฉบับที่ท ำใ

นกระดำษ 

ไม่จ ำเป็นต้องใส่ค ำตอบและข้อควำมลงในกระดำษ

ค ำตอบ 

เน่ืองจำกผู้เข้ำสอบสำมำรถกรอกค ำตอบของตนเอ

งลงบนแพลตฟอร์มดังกล่ำวได้โดยตรง 

สำมำรถเปลี่ยนแปลงแก้ไขค ำตอบและข้อควำมได้

จนกว่ำจะส่งค ำตอบของแต่ละส่วนและข้อสอบข้อเ

ขียนที่ไม่ได้แยกส่วนไปแล้ว 

หรือจนกว่ำจะหมดเวลำกำรสอบ 

Die Teilnehmenden können am Anfang jedes Moduls bzw. 

bei nicht-modularen Prüfungen zu Beginn der schriftlichen 

Prüfung ein Tutorial mit Erklärungen zum Umgang mit der 

Testplattform ansehen. Die Prüfungszeit startet erst da-

nach. 

 

เมื่อเริ่มต้นกำรสอบข้อเขียนในแต่ละส่วนและแบบ

ที่ไม่แยกส่วน 

ผู้เข้ำสอบสำมำรถดูสำธิตวิธีกำรใช้แพลตฟอร์มกำ

รสอบได้ โดยจะเริ่มจับเวลำสอบหลังจำกน้ัน 

Die Texte zum Modul/Prüfungsteil HÖREN werden direkt 

durch die Testplattform über Kopfhörer ausgespielt. 

 

เน้ือหำในส่วนกำรฟังจะถูกเล่นบนแพลตฟอร์มโดย

ตรงผ่ำนหูฟัง 

Beim Modul/Prüfungsteil SPRECHEN erhalten die Prüfungs-

teilnehmenden die Aufgaben weiterhin auf Papier. 

 

ในส่วนกำรสอบพูด 

ผู้เข้ำสอบจะได้รับข้อสอบบนกระดำษ 
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Bewertung: 

Die Aufgaben mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten in 

den Modulen/Prüfungsteilen LESEN und HÖREN werden 

technisch automatisiert durch die Testplattform bewertet. 

Bei den Modulen/Prüfungsteilen SCHREIBEN und SPRECHEN 

werden die Bewertungen durch zwei voneinander unab-

hängig Prüfende/Bewertende direkt auf der Testplattform 

eingegeben. Die Bewertungskriterien entsprechen den 

Bewertungskriterien der papierbasierten Prüfung. Die 

Prüfenden und Bewertenden authentifizieren sich auf der 

Testplattform durch individuelle Login-Daten, daher entfällt 

die Notwendigkeit einer Unterschrift. 

 

กำรตรวจวัดผล 

ข้อสอบส่วนที่ได้มีกำรก ำหนดค ำตอบเอำไว้ล่วงหน้

ำแล้วในส่วนกำรอ่ำนและกำรฟังจะได้รับกำรประเ

มินโดยอัตโนมัติทันทีบนแพลตฟอร์มกำรสอบ 

ส ำหรับข้อสอบส่วนกำรเขียนและกำรพูดจะมีกรรม

กำรตรวจวัดผลสองคนที่เป็นอิสระต่อกันเป็นผู้ประเ

มินและให้คะแนนลงบนแพลตฟอร์มโดยตรง 

โดยใช้เกณฑ์กำรวัดผลเช่นเดียวกันกับกำรสอบด้ว

ยกระดำษ 

กรรมกำรสอบและกรรมกำรตรวจวัดผลสำมำรถระ

บุตัวตนบนแพลตฟอร์มทดสอบได้โดยใช้ข้อมูลกำร

เข้ำสู่ระบบของแต่ละบุคคล 

ดังนั้นจึงไม่จ ำเป็นต้องมีลำยเซ็นก ำกับ 
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