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Durchführungsbestimmungen zur Prüfung 

GOETHE-ZERTIFIKAT C1 
Stand: 1. September 2020 

 

 

กฎข้อบังคับส ำหรับกำรด ำเนินกำรสอบ Goethe-

Zertifikat C1 
แก้ไขล่ำสุดวนัที ่1 กันยำยน 2563 

 

Die Durchführungsbestimmungen zur Prüfung GOETHE-

ZERTIFIKAT C1 sind Bestandteil der Prüfungsordnung des 

Goethe-Instituts in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 

 

กฎข้อบังคับส ำหรับกำรด ำเนินกำรสอบ GOETHE-

ZERTIFIKAT C1 เป็นส่วนหน่ึงของระเบียบกำรจัดสอบ 

ของสถำบันเกอเธ ่ฉบับที่เป็นปัจจุบัน 

Die Prüfung GOETHE-ZERTIFIKAT C1 wird vom Goethe-

Institut getragen. Sie wird an den in § 2 der Prüfungsord-

nung genannten Prüfungszentren weltweit nach einheit-

lichen Kriterien durchgeführt und bewertet. 

 

ข้อสอบ GOETHE-ZERTIFIKAT C1 

อยู่ในควำมรับผิดชอบของสถำบันเกอเธ่ 

ซึ่งตำมระเบียบกำรจัดสอบ ข้อ 2 

จะให้มีกำรจัดสอบได้ตำมศูนย์สอบทั่วโลกที่มีใบอ

นุญำตโดยยึดเกณฑ์เดียวกันในกำรด ำเนินกำรสอ

บและให้คะแนนวัดผล 

Die Prüfung dokumentiert die fünfte Stufe – C1 – der im 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

(GER) beschriebenen sechsstufigen Kompetenzskala und 

damit die Fähigkeit zur kompetenten Sprachverwendung. 

 

 

ข้อสอบนี ้

เป็นหลักฐำนแสดงควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไ

ด้อย่ำงมีประสิทธิภำพ - ระดับที่ห้ำ – C1 – 

ของเกณฑ์วัดควำมสำมำรถ 6 ระดับ 

ดังที่บรรยำยไว้ใน 

กรอบควำมตกลงร่วมกันของสภำยุโรปด้ำนภำษำ 

(GER) 

§ 1 Prüfungsbeschreibung 

§ 1.1 Bestandteile der Prüfung 

Die Prüfung GOETHE-ZERTIFIKAT C1 besteht aus folgenden 

obligatorischen Teilprüfungen: 

 schriftliche Gruppenprüfung, 

 mündliche Paar- oder Einzelprüfung. 

 

 

§ 1 ค ำบรรยำยเกี่ยวกับข้อสอบ 

§ 1.1 ส่วนประกอบของข้อสอบ 

ข้อสอบ Goethe-Zertifikat C1 

ประกอบด้วยข้อสอบส่วนต่ำงๆที่เป็นข้อบังคับดังต่อ

ไปนี้ 

 ข้อสอบข้อเขียนที่จัดใหส้อบเป็นกลุ่ม 

 ข้อสอบปำกเปล่ำ ให้สอบเป็นคู่ หรือ 

สอบคนเดียว 

§ 1.2 Prüfungsmaterialien 

Die Prüfungsmaterialien bestehen aus Kandidatenblättern 

mit Antwortbögen (Lesen, Hören, Schreiben), Prüferblättern 

mit den Bögen Schreiben – Bewertung, Sprechen – Bewer-

tung, Schreiben – Ergebnis, Sprechen – Ergebnis und dem 

Bogen Gesamtergebnis sowie Tonträgern. 

 

§ 1.2 อุปกรณ์ในกำรสอบ 

อุปกรณ์ในกำรสอบประกอบด้วย ชดุขอ้สอบ 

ส ำหรับผู้เข้ำสอบ กับ แผน่เขียนตอบ (ข้อสอบอ่ำน, 

ฟัง, เขียน) ชดุเอกสำรส ำหรับกรรมกำรตรวจวัดผล 

กับ แบบฟอรม์กำรวัดผล  

ส ำหรับข้อสอบเขียนและข้อสอบพูด 

และส ำหรับผลกำรสอบเขียนและพูด 

พร้อมทั้งแบบฟอร์มส ำหรับ ผลกำรสอบรวม 

และอุปกรณ์ให้เสียง 
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Die Kandidatenblätter enthalten die Aufgaben für die 

Prüfungsteilnehmenden: 

 Texte und Aufgaben zum Prüfungsteil LESEN  

(Aufgaben 1–3); 

 Aufgaben zum Prüfungsteil HÖREN (Aufgaben 1 und 2); 

 Textvorlagen und Aufgaben zum Prüfungsteil 

SCHREIBEN (Aufgaben 1 und 2); 

 Textvorlagen und Aufgaben zum Prüfungsteil SPRECHEN 

(Aufgaben 1 und 2). 

 

 

ชุดข้อสอบ 

ประกอบด้วยหัวข้องำนส ำหรับผู้เข้ำสอบดังน้ี 

 บทอ่ำนและข้อสอบส ำหรับสอบกำรอ่ำน (ส่วนที่ 

1-3) 
 ข้อสอบส ำหรับสอบฟัง (ส่วนที่ 1 และ 2) 

 ข้อควำมต้นแบบและข้อสอบส ำหรับข้อสอบเขีย

น (ส่วนที่ 1 และ 2) 

 ข้อควำมต้นแบบและข้อสอบส ำหรับข้อสอบพูด 

(ส่วนที่ 1 และ 2) 

In die Antwortbögen tragen die Prüfungsteilnehmenden 

ihre Lösungen bzw. ihren Text ein. Gegebenenfalls wird den 

Prüfungsteilnehmenden vom Prüfungszentrum gestempel-

tes Konzeptpapier zur Verfügung gestellt. 

 

ให้ผู้เข้ำสอบเขียนค ำตอบที่เลือก 

หรือข้อควำมที่เขียนขึ้นด้วยตนเองลงใน 

แผ่นเขียนตอบ 

ให้ศูนย์จัดสอบเตรียมกระดำษที่ประทับตรำของศูน

ย์ไว้ส ำหรับให้ผู้เข้ำสอบทดลองเขียนร่ำงค ำตอบด้ว

ย 

Die Prüferblätter enthalten 

 die Lösungen bzw. Lösungsvorschläge; 

 die Transkriptionen der Hörtexte; 

 die Anweisungen zur Bewertung der schriftlichen 

Prüfungsteile; 

 die Anweisungen zur Durchführung und Bewertung der 

mündlichen Prüfung. 

 

ชุดเอกสำรส ำหรับกรรมกำรตรวจวัดผล 

ประกอบขึ้นด้วย 

 เฉลยข้อสอบ หรือ แนวเฉลยข้อสอบ 

 เน้ือหำบทฟัง 

 ข้อแนะน ำส ำหรับกำรตรวจวัดผลข้อสอบข้อเขีย

น 

 ข้อแนะน ำส ำหรับกำรด ำเนินกำรสอบปำกเปล่ำแ

ละกำรวัดผล 

In die Antwortbögen Lesen und Hören bzw. in die Bögen 

Schreiben – Bewertung und Sprechen – Bewertung tragen 

die Prüfenden ihre Bewertung ein. Die Ergebnisse werden 

jeweils auf die Bögen Schreiben – Ergebnis und Sprechen – 

Ergebnis übertragen. Auf dem Bogen Gesamtergebnis wer-

den die Ergebnisse der Teilprüfungen zusammengeführt. 

 

ให้กรรมกำรสอบกรอกคะแนนลงบนแผ่นกระดำษ

ค ำตอบ ในช่องผลกำรสอบ ส ำหรับข้อสอบอ่ำน 

ข้อสอบฟังและข้อสอบเขยีน 

และกรอกคะแนนของข้อสอบพูดลงในแบบฟอร์มผ

ลกำรสอบพูด 

แล้วให้กรอกคะแนนลงบนแบบฟอร์มผลกำรสอบก

ำรเขียนและผลกำรสอบกำรพูด 

Die Tonträger enthalten die Texte zum Prüfungsteil HÖREN 

sowie alle Anweisungen und Informationen. 

 

 

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 sind – davon unabhängig – 

ebenfalls in Prüfungssätzen zusammengefasst.  

Die schriftlichen Prüfungssätze können mit den mündlichen 

Prüfungssätzen beliebig kombiniert werden. 

 

 

§ 1.3 ชุดข้อสอบ 

เอกสำรส่วนที่เป็นข้อสอบข้อเขียนให้จัดเรียงตำมหั

วข้อและจัดรวมเป็นชุดข้อสอบ ข้อเขยีน 

ส่วนที่เป็นเอกสำรประกอบกำรสอบพูด 

ให้จัดแยกเปน็ชุดไว้ต่ำงหำก 

หรือจะจัดรวมไว้ในชุดข้อสอบ 

ข้อเขียนก็ไดต้ำมสะดวก 



GOETHE-ZERTIFIKAT C1   

Durchführungsbestimmungen กฎขอ้บังคับส ำหรับกำรด ำเนนิกำรสอบ 4 / 12 

 

Stand: 1. September 2020 แก้ไขล่ำสุดวันที่ 1 กันยำยน 2563 

 

§ 1.4 Zeitliche Organisation 

Die schriftliche Prüfung findet in der Regel vor der münd-

lichen 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 

ต้องจัดสอบส่วนที่เป็นข้อเขียนก่อนกำรสอบปำกเป

ล่ำ 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถจัดให้สอบข้อเขยีนและสอบป

ำกเปล่ำในวันเดียวกันได้ 

ให้จัดสอบปำกเปล่ำขึ้นได้ภำยหลัง ภำยในเวลำ 14 

วัน 

Die schriftliche Prüfung dauert ohne Pausen insgesamt 

190 Minuten: 

 

Prüfungsteil Dauer 

LESEN 70 Minuten 

HÖREN ca. 40 Minuten 

SCHREIBEN 80 Minuten 

Gesamt 190 Minuten 

 

 

กำรสอบข้อเขียนโดยไม่รวมเวลำพัก 

จะใช้เวลำรวม 190 นำที 

 

ลักษณะข้อสอบ                                      เวลำสอบ 

ข้อสอบอ่ำน                                                    70 นำที 

ข้อสอบฟัง                                   ประมำณ 40 นำที 

ข้อสอบเขียน                       80 นำที 

เวลำรวม                                                ประมำณ 190 นำที 
 

Der Prüfungsteil SPRECHEN wird in der Regel als Paarprü-

fung durchgeführt, in Ausnahmefällen ist auch eine Einzel-

prüfung möglich. Die mündliche Paarprüfung dauert circa 

15 Minuten, die Einzelprüfung circa 10 Minuten.  

Zur Vorbereitung auf den Prüfungsteil SPRECHEN erhalten 

die Teilnehmenden sowohl für die Paar- als auch für die 

Einzelprüfung 15 Minuten Zeit. 

 

 

กำรสอบพูดให้ด ำเนนิกำรสอบเป็นคู่ 

ในกรณีที่มีข้อยกเว้นให้สอบคนเดียวได้ 

หำกสอบเป็นคู่ใช้เวลำสอบ 15 นำที 

หำกสอบคนเดียว ใช้เวลำสอบ 10 นำที 

โดยให้เวลำเตรียมตัว 15 นำที 

ไม่ว่ำจะสอบเป็นคู่หรือสอบคนเดียว 

Für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf können 

die angegebenen Zeiten verlängert werden. Einzelheiten 

sind in den Ergänzungen zu den Durchführungs-

bestimmungen: Prüfungsteilnehmende mit spezifischem 

Bedarf geregelt. 

 

 

ส ำหรับผู้เข้ำสอบที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย 

ให้ขยำยเวลำสอบได้ รำยละเอียดต่ำง ๆ 

ให้ดูที่บทประกอบเพิ่มเติมกฎข้อบังคบัส ำหรับกำร

ด ำเนินกำรสอบ 

ใช้กับผู้เข้ำสอบที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นกรณีพิเศษ 

§ 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 ำเนินกำรสอบจะต้องมีกำรจดบันทึกรำยงำ

น 

ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมิได้คำดหมำยระหว่ำงกำรสอบ 

ให้แนบบันทึกนี้ไปกับใบแจ้งผลกำรสอบ 

เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำน 
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§ 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 

ในกรณีที่ด ำเนินกำรข้อสอบข้อเขียนทั้งสำมส่วนใ

นครำวเดียวกัน 

ขอแนะน ำให้ท ำกำรสอบข้อเขียนตำมล ำดับดังนี้ 

ข้อสอบอ่ำน – ข้อสอบฟัง – ข้อสอบเขยีน  

หำกขัดข้องด้วยสำเหตุทำงเทคนิค 

ศูนย์จัดสอบสำมำรถปรับเปลี่ยนล ำดับข้อสอบได้ 

Zwischen jedem dieser Prüfungsteile ist eine Pause von 

mindestens 10 Minuten vorzusehen. 

 

 

เมื่อสอบเสร็จแต่ละส่วน ให้พักได ้อย่ำงน้อย 10 

นำที 

§ 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 

ก่อนสอบผู้เข้ำสอบต้องแสดงเอกสำรประจ ำตัว 

ต่อจำกน้ันกรรมกำรคุมสอบจะให้ค ำแนะน ำที่จ ำเป็

นแก่ผู้เข้ำสอบ 

Vor Beginn der jeweiligen Prüfungsteile werden die ent-

sprechenden Kandidatenblätter und Antwortbögen sowie 

bei Bedarf gestempeltes Konzeptpapier ausgegeben.  

Die Teilnehmenden tragen alle erforderlichen Daten auf 

Antwortbögen und Konzeptpapier ein; erst dann beginnt die 

eigentliche Prüfungszeit.  

 

ก่อนสอบข้อสอบแต่ละส่วน 

กรรมกำรคุมสอบจะแจกชุดข้อสอบกบัแผ่นเขียนต

อบและกระดำษส ำหรับเขียนร่ำงค ำตอบ 

ผู้เข้ำสอบจะเขียนกรอกข้อมูลที่จ ำเป็นลงบนแผ่นเ

ขียนตอบและบนกระดำษส ำหรับเขียนร่ำง 

ต่อจำกน้ันจึงเริ่มนับเวลำสอบจริง 

Die Kandidatenblätter zu den jeweiligen Prüfungsteilen 

werden ohne Kommentar ausgegeben; alle Aufgabenstel-

lungen sind auf den Kandidatenblättern erklärt.  

Am Ende der jeweiligen Prüfungsteile werden alle Unter-

lagen, auch das Konzeptpapier, eingesammelt. Beginn und 

Ende der Prüfungszeit werden jeweils in geeigneter Form 

von der Aufsichtsperson mitgeteilt.  

 

 

ขณะแจกชุดข้อสอบจะไม่มีกำรอธิบำยใดๆ ทั้งสิ้น 

ค ำอธิบำยงำนต่ำงๆ 

ที่ก ำหนดส ำหรับข้อสอบแต่ละส่วนจะมีเขียนบอกไ

ว้ในแผ่นชุดข้อสอบแล้ว  

เมื่อเสร็จสิ้นกำรสอบแล้ว 

เก็บรวบรวมเอกสำรทุกแผ่นเข้ำด้วยกัน 

ให้กรรมกำรคุมสอบหำวธิีที่เหมำะสมส ำหรับบอกเว

ลำลงมือท ำข้อสอบและหมดเวลำสอบ 



GOETHE-ZERTIFIKAT C1   

Durchführungsbestimmungen กฎขอ้บังคับส ำหรับกำรด ำเนนิกำรสอบ 6 / 12 

 

Stand: 1. September 2020 แก้ไขล่ำสุดวันที่ 1 กันยำยน 2563 

 

Für die schriftliche Prüfung gilt folgender Ablauf: 

 

1. Die Prüfung beginnt in der Regel mit dem Prüfungsteil 

LESEN. Die Teilnehmenden markieren bzw. schreiben 

ihre Lösungen im Regelfall direkt auf den Antwortbogen 

Lesen. Falls die Teilnehmenden ihre Lösungen zunächst 

auf den Kandidatenblättern notieren, planen sie für das 

Übertragen ihrer Lösungen auf den Antwortbogen Lesen 

circa 5 Minuten innerhalb der Prüfungszeit ein. 

 

 

ล ำดับขั้นตอนกำรสอบข้อเขียน 

 
1.  ตำมกฎแล้วข้อสอบจะเริ่มด้วยข้อสอบอ่ำน 

ผู้เข้ำสอบจะท ำเครื่องหมำยหรือเขียนค ำตอบบ

นแผ่นข้อสอบแล้วจึงลอกค ำตอบลงแผ่นเขียนต

อบเป็นล ำดับสุดท้ำย 

ผู้เข้ำสอบต้องเหลือเวลำสอบไว้ประมำณ 5 นำที 

ส ำหรับลอกค ำตอบที่เลือกลงบนแผ่นเขียนตอบ 

2. Nach einer Pause wird der zweite Prüfungsteil (in der 

Regel HÖREN) durchgeführt. Der Tonträger wird von der 

Aufsichtsperson gestartet. Die Teilnehmenden schreiben 

bzw. markieren ihre Lösungen zunächst auf den Kandi-

datenblättern und übertragen sie am Ende auf den 

Antwortbogen Hören. Für das Übertragen ihrer Lösun-

gen stehen den Teilnehmenden circa 5 Minuten inner-

halb der Prüfungszeit zur Verfügung.  

 

 

2.  หลังจำกพักแล้ว 

จะเป็นกำรสอบข้อสอบสว่นที่สอง 

โดยตำมกฎแล้วจะเป็นข้อสอบฟัง 

กรรมกำรคุมสอบจะเปิดเสียงให้ฟัง 

ผู้เข้ำสอบจะท ำเครื่องหมำยหรือเขียนบนแผ่นชุ

ดข้อสอบไวก้่อนได้ 

ต่อจำกน้ันจึงลอกค ำตอบใส่บนแผ่นเขียนตอบ 

ทั้งน้ีมีเวลำในช่วงสอบไว้ให้ประมำณ 5 นำที 

3. Nach einer Pause bearbeiten die Teilnehmenden den 

dritten Prüfungsteil (in der Regel SCHREIBEN).  

Sie erhalten zuerst das Kandidatenblatt mit den Themen 

zu Aufgabe 1, treffen ihre Wahl und erhalten dann das 

Kandidatenblatt mit dem gewählten Thema (Aufgabe 1/ 

Thema 1 oder Aufgabe 1/Thema 2).  

Nach der Themenwahl beginnt die Prüfungszeit; eine 

Änderung der Themenwahl ist danach nicht mehr mög-

lich. Den Text zu Aufgabe 1 verfassen die Teilnehmen-

den direkt auf dem Antwortbogen Schreiben. 

 

 

3. ต่อจำกน้ัน ผู้เข้ำสอบจะท ำข้อสอบส่วนที่สำม 

(ตำมกฎแล้วจะเป็นข้อสอบเขียน) 

ผู้เข้ำสอบจะได้รับแผ่นขอ้สอบ ที่มีโจทย์ข้อที่ 1 

ที่มีหัวข้อให้เลือก 2 หัวขอ้ (ข้อที่ 1/หวัข้อที่ 1 

หรือ ข้อที่ 1/หัวข้อที่ 2) 

เมื่อเลือกหัวข้อแล้วจึงจะเริ่มนับเวลำสอบจริง 

หลังจำกน้ีจะเปลี่ยนหัวข้อที่จะเขียนไม่ได้แล้ว 

ให้ผู้เข้ำสอบเขียนเรียงควำมส ำหรับขอ้ที่ 1 

ลงบนแผ่นเขียนตอบส ำหรับข้อสอบเขยีนโดยต

รง  

 

§ 3 Der Prüfungsteil SPRECHEN 

Die Aufgabe 1 des Prüfungsteils SPRECHEN dauert für 

jede/-n Teilnehmende/-n circa 3 Minuten, die Aufgabe 2 

dauert circa 6 Minuten. Das einleitende Gespräch sowie 

Vorstellung der Prüfenden und Teilnehmenden dauern 

insgesamt circa 3 Minuten. 

 

 

§ 3 ข้อสอบพดู 

ผู้เข้ำสอบพูดมีเวลำส ำหรับส่วนที่ 1 ประมำณ 3 

นำที ส ำหรับส่วนที่ 2 ประมำณ 6 นำที 

กำรสนทนำเพื่อน ำเข้ำสู่กำรสอบเช่นกำรแนะน ำต

นเองระหว่ำงผู้เข้ำสอบและกรรมกำรสอบ 

ใช้เวลำประมำณ 3 นำที 

§ 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 
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Wie in der schriftlichen Prüfung muss die Identität der 

Teilnehmenden vor Beginn der mündlichen Prüfung zwei-

felsfrei festgestellt werden. 

 

 

ก่อนเริ่มสอบพูด 

ผู้เข้ำสอบต้องแสดงเอกสำรประจ ำตัว 

เช่นเดียวกับกำรสอบข้อเขียน 

หรือในบำงกรณีอำจจะมีกำรขอดูเอกสำรในขณะที่

สอบก็ได้ เพื่อควำมโปร่งใส 

 

§ 3.2 Vorbereitung 

Für die Vorbereitung steht ein geeigneter Raum zur Ver-

fügung. Die Aufsichtsperson gibt den Teilnehmenden ohne 

Kommentar die Kandidatenblätter für den Prüfungsteil 

SPRECHEN; alle Aufgabenstellungen sind auf den Kandida-

tenblättern vermerkt. Für Notizen steht gestempeltes 

Konzeptpapier zur Verfügung. 

 

§ 3.2 กำรเตรียมควำมพร้อม 

ให้จัดห้องที่เหมำะสมไว้ส ำหรับผู้เข้ำสอบได้เตรียม

ตัว 

โดยกรรมกำรคุมสอบจะแจกแผ่นข้อสอบโดยไม่พู

ดอะไร เพรำะงำนต่ำง ๆ ที่ก ำหนดให้ท ำ 

จะเขียนบอกไว้บนแผ่นข้อสอบแล้ว 

ให้เตรียมกระดำษที่ประทับตรำศูนย์ไว้ให้ผู้เข้ำสอ

บเขียนร่ำงด้วย 

ในขณะสอบพูดอนุญำตให้ผู้เข้ำสอบใช้ข้อควำมที่

ร่ำงไว้บนกระดำษได้ 

Die Teilnehmenden dürfen ihre in der Vorbereitungszeit 

erstellten stichpunktartigen Notizen während der mündli-

chen Prüfung verwenden. 

 

 

ในขณะสอบพูด 

อนุญำตให้ผู้เข้ำสอบใช้บันทึกข้อควำมที่มีลักษณะเ

ป็นกำรร่ำงไว้เป็นหัวข้อๆ 

ที่ได้บันทึกไว้ในเวลำเตรียมควำมพร้อมได้ 

§ 3.3 Ablauf 

Der Prüfungsteil SPRECHEN wird von zwei Prüfenden 

durchgeführt. Eine/-r der Prüfenden übernimmt die Mode-

ration des Prüfungsteils SPRECHEN. Beide Prüfenden 

machen Notizen und bewerten die Prüfungsleistungen 

unabhängig voneinander.  

 

 

§ 3.3 ขั้นตอน 

ในกำรสอบพูด ให้มีกรรมกำรสอบ 2 คน 

โดยที่กรรมกำรสอบจะสลับกันเป็นผู้เริ่มขั้นตอนน ำ

เข้ำสู่กำรสอบ ในระหว่ำงกำรสอบ 

กรรมกำรสอบทั้งสองคนจะจดบันทึกควำมเห็นอย่ำ

งสั้นๆ และให้คะแนนวัดผล อย่ำงเป็นอิสระต่อกัน 

Für den Prüfungsteil SPRECHEN gilt folgender Ablauf: 

 

Zu Beginn begrüßen die Prüfenden die Teilnehmenden und 

stellen sich selbst kurz vor. Anschließend werden die 

Teilnehmenden gebeten, sich selbst vorzustellen. Die 

Prüfenden erläutern vor jedem Prüfungsteil kurz die 

Aufgabenstellung. Außerdem entscheiden sie, welche/-r 

Teilnehmende beginnt.  

 

ล ำดับขั้นตอนกำรสอบพูด 

 

เริ่มด้วยกรรมกำรสอบกล่ำวทักทำยผู้เข้ำสอบ 

แล้วจึงแนะน ำตัวเองสั้นๆ 

และขอให้ผู้เข้ำสอบแนะน ำตัวบ้ำง ก่อนเริ่มสอบ 

กรรมกำรสอบจะอธิบำยถึงสิ่งที่ต้องท ำในแต่ละหัว

ข้อให้เข้ำใจ 

และเป็นผู้เลือกให้ผู้เข้ำสอบคนใดคนหนึง่เป็นผู้เริ่ม

พูดก่อน 

1. In Aufgabe 1 sprechen die Teilnehmenden nacheinander 

über ein vorgegebenes Thema. Eine Diskussion findet 

nicht statt.  

 

1. ในข้อที่ 1 

ผู้เข้ำสอบจะพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รบัแจกมำก่อ

นทีละคน โดยไม่มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
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2. In Aufgabe 2 bestimmen die Vorgaben auf dem Kandida-

tenblatt Ziel und Thema des Gesprächs zwischen den 

Teilnehmenden; die Auswahlangebote bilden dazu die 

konkreten Grundlagen. In der Einzelprüfung ist eine/-r 

der Prüfenden Gesprächspartner/-in der/des Teilneh-

menden.  

 

2. ในข้อที ่2 ซึ่งอยู่ในแผ่นข้อสอบ 

จะก ำหนดหัวข้อเร่ืองและจุดประสงค์ของกำรสน

ทนำระหว่ำงผู้เข้ำสอบทั้งสองคน 

ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่มีไว้ให้เลือก 

จะเป็นพื้นฐำนและแนวทำงของกำรสนทนำ 

ในกรณีที่มีผู้เข้ำสอบคนเดียว 

ให้กรรมกำรสอบคนหนึ่งเป็นคู่สนทนำของผู้เข้ำ

สอบ 

Am Ende der Prüfung werden alle Unterlagen, auch das 

Konzeptpapier, eingesammelt.  

 

 

เมื่อจบกำรสอบให้รวบรวมเอกสำรทุกชิ้นเข้ำไว้ด้ว

ยกัน รวมทั้งกระดำษที่ผู้เข้ำสอบใช้เขยีนร่ำงด้วย 

§ 4 Bewertung schriftliche Prüfung 

Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsteile findet im 

Prüfungszentrum oder in ausgewiesenen Diensträumen 

statt. Die Bewertung erfolgt durch zwei unabhängig Bewer-

tende. Die Ergebnisse aus der schriftlichen Prüfung werden 

nicht an die Prüfenden der mündlichen Prüfung weiterge-

geben. 

 

 

§ 4 กำรตรวจวดัผลข้อสอบข้อเขียน 

กำรตรวจวัดผลข้อสอบขอ้เขียน 

จะท ำในศูนย์จัดสอบหรอืในห้องท ำงำนที่จัดไว้เพื่อ

กำรน้ีโดยเฉพำะ 

โดยมีกรรมกำรตรวจวัดผลสองคนซึ่งวัดผลอย่ำงเป็

นอิสระต่อกัน 

ผลคะแนนของข้อสอบข้อเขียนไม่ต้องน ำไปมอบใ

ห้กรรมกำรสอบปำกเปล่ำ 

§ 4.1 LESEN 

Im Prüfungsteil LESEN sind maximal 25 Punkte erreichbar. 

Es werden nur die vorgesehenen Punktwerte vergeben,  

pro Lösung 1 Punkt, 0,5 Punkte (Lesen 2) oder 0 Punkte. Zur 

Berechnung des Ergebnisses werden die in Aufgabe 3 

vergebenen Punkte durch den Faktor 2 dividiert; anschlie-

ßend werden die in den Aufgaben 1, 2 und 3 erzielten 

Punkte addiert.  

Die erzielten Punkte werden in den Antwortbogen Lesen 

eingetragen, der von beiden Bewertenden gezeichnet wird.  

 

 

§ 4.1 ข้อสอบอ่ำน 

ข้อสอบอ่ำน มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน 

กำรให้คะแนนจะให้ได้ข้อละ 1 หรือ 0 

คะแนนตำมที่ก ำหนดไว้เท่ำน้ัน 

กำรคิดผลคะแนนของข้อที่ 3 

ให้หำรจ ำนวนคะแนนที่ได้ด้วย 2 ก่อน 

จึงจะเป็นผลคะแนนที่ได้ส ำหรับข้อนี ้

ต่อจำกน้ันจึงบวกคะแนนที่ท ำได้ ในข้อที่ 1 

ในข้อที่ 2 และในข้อที่ 3 เข้ำด้วยกัน 

ผลบวกที่ไดใ้ห้น ำไปกรอกลงในแผ่นเขียนตอบส ำ

หรับข้อสอบอ่ำน 

โดยให้กรรมกำรตรวจวัดผลทั้งสองคนลงชื่อก ำกับ

ไว้ 
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§ 4.2 HÖREN 

Im Prüfungsteil HÖREN sind maximal 25 Punkte erreichbar. 

Es werden nur die vorgesehenen Punktwerte vergeben,  

pro Lösung 1 Punkt oder 0 Punkte. Zur Berechnung des 

Ergebnisses werden die in Aufgabe 2 vergebenen Punkte 

mit dem Faktor 1,5 multipliziert; anschließend werden die in 

den Aufgaben 1 und 2 erzielten Punkte addiert. Halbe 

Punkte werden nicht aufgerundet.  

Die Punkte werden in den Antwortbogen Hören eingetragen, 

der von beiden Bewertenden gezeichnet wird.  

 

 

§ 4.2 ข้อสอบฟัง 

ข้อสอบฟังมีคะแนนเต็ม 25 คะแนน 

กำรให้คะแนนจะให้ข้อละ 1 คะแนนหรือ 0 คะแนน 

ตำมที่ก ำหนดไว้เท่ำน้ัน กำรคิดผลคะแนนของข้อที่ 

2 ให้คูณคะแนนที่ได้ด้วย 1.5 

ก่อนจึงจะเป็นผลคะแนนที่ได้ส ำหรับงำนนี้ 

ต่อจำกน้ันให้บวกผลคะแนนของข้อที่ 1 และข้อที่ 2 

เข้ำด้วยกัน โดยไม่มีกำรปัดเศษครึ่งคะแนนขึ้น 

ให้น ำผลบวกที่ได้ไปกรอกในแผ่นเขียนตอบส ำหรั

บข้อสอบฟัง 

โดยให้กรรมกำรตรวจวัดผลทั้งสองคนจะลงชื่อก ำ

กับไว ้

§ 4.3 SCHREIBEN 

Die Aufgaben zum Prüfungsteil SCHREIBEN werden von 

zwei Bewertenden getrennt bewertet. Die Bewertungen 

werden jeweils auf einem Bogen Schreiben – Bewertung 

eingetragen und ggf. kommentiert. Die in Aufgabe 1 und 2 

erzielten Punkte werden addiert. Halbe Punkte werden 

nicht aufgerundet. Zur Ermittlung des Gesamtergebnisses 

wird das arithmetische Mittel aus den beiden Bewertungen 

gezogen. Eine Drittbewertung (= Bewertung 3) erfolgt, 

wenn die vergebenen Punktzahlen für den Prüfungsteil 

SCHREIBEN der/des einen Bewertenden unterhalb der 

Bestehensgrenze und der/des anderen Bewertenden ober-

halb der Bestehensgrenze liegen und dabei das arithmeti-

sche Mittel aus beiden Bewertungen unter der Bestehens-

grenze von 15 Messpunkten liegt.   

Das Ergebnis wird auf dem Bogen Schreiben – Ergebnis 

eingetragen. Der Bogen Schreiben – Ergebnis wird als 

rechnerisch richtig gezeichnet und von einer/einem der 

Bewertenden unterschrieben. 

 

 

§ 4.3 ข้อสอบเขียน 

ในกำรวัดผลข้อสอบเขียน 

กรรมกำรตรวจวัดผลทั้งสองคนจะแยกกันตรวจแล

ะให้คะแนนวัดผล 

กรรมกำรสอบแต่ละคนจะวัดผลลงบนแบบฟอร์มด้ว

ยกำรลงคะแนน และบันทึกควำมคิดเหน็ (ถ้ำม)ี 

กำรคิดผลคะแนนให้น ำคะแนนที่ได้จำกข้อที่ 1 

และ 2 มำบวกเข้ำด้วยกันโดยไม่ปดัเศษครึ่งคะแนน 

แล้วน ำผลบวกที่ได้ ไปกรอกลงใน แบบฟอร์ม 

โดยมีกรรมกำรสอบคนหนึ่งลงชื่อก ำกับไว้ 

ในกรณีคะแนนข้อสอบเขียนของกรรมกำรตรวจวั

ดผลคนใดคนหน่ึง ต่ ำกว่ำ เกณฑ์สอบผ่ำน 

และของกรรมกำรตรวจวัดผลอีกคนหนึ่ง สูงกว่ำ 

เกณฑ์สอบผ่ำน 

และเมื่อน ำผลคะแนนรวมที่ได้มำหำค่ำเฉลี่ยแล้วยัง

คงได้คะแนน ต่ ำกว่ำเกณฑ์สอบผ่ำน 15 คะแนน 

ให้ท ำกำรตรวจวัดผลจำกกรรมกำรคนที่ 3 อีกครั้ง  

คะแนนจำกกำรประเมินที่ค ำนวณเอำไว้อย่ำงถูกต้อ

งตำมหลักแล้วให้กรอกไว้ในแบบฟอร์มผลกำรสอบ

เขียน กรณีที่มีกำรตรวจวัดผลจำกกรรมกำรที่ 3 

ให้ลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 
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§ 4.3.1 SCHREIBEN, Aufgabe 1 

Die Bewertung von Aufgabe 1 erfolgt nach festgelegten 

Bewertungskriterien (s. Übungssatz, Teil Prüferblätter).  

Es werden nur die vorgegebenen Punktwerte für jedes der 

Kriterien vergeben; Zwischenwerte sind nicht zulässig. 

 

§ 4.3.1 ข้อสอบเขียน ข้อที ่1 

กำรให้คะแนนส่วนที่เป็นข้อที่ 1 

ให้ยึดเกณฑ์กำรวัดผล (ดูที ่ชุดฝึกท ำข้อสอบ 

ส่วนที่เป็นชุดเอกสำรส ำหรับกรรมกำรตรวจวัดผล) 

กำรให้คะแนนจะให้ได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ส ำห

รับแต่ละหัวข้อเท่ำนั้น 

ไม่มีกำรให้คะแนนย่อยไปกว่ำนั้น 

In Aufgabe 1 sind maximal 20 Punkte erreichbar. Bewertet 

wird die Reinschrift auf dem Antwortbogen Schreiben.  

 

 

ข้อที่ 1 มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน  

ให้ตรวจวัดผลควำมถูกต้องของค ำตอบที่เขียนบน 

แผ่นเขียนตอบส ำหรับขอ้สอบเขียน 

§ 4.3.2 SCHREIBEN, Aufgabe 2 

In Aufgabe 2 sind maximal 5 Punkte erreichbar. Es werden 

nur die vorgegebenen Punktwerte vergeben, pro Lösung 

0,5 Punkte oder 0 Punkte.  

Wenn der/die Teilnehmende mehrere Lösungen angibt, wird 

nur die erste Lösung gewertet.  

 

§ 4.3.2 ข้อสอบเขียน ข้อที ่2 

ข้อที่ 2 มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

กำรให้คะแนนจะให้ข้อละ 0.5 คะแนนหรือ 0 

คะแนน ตำมที่ก ำหนดไว้เท่ำน้ัน 

หำกผู้เข้ำสอบเลือกหลำยค ำตอบ 

ให้ตรวจวัดผลค ำตอบข้อแรกเท่ำนั้น 

 

§ 5 Bewertung Prüfungsteil SPRECHEN 

Die Aufgaben des Prüfungsteils SPRECHEN werden von 

zwei Prüfenden getrennt bewertet.  

Die Bewertung erfolgt nach festgelegten Bewertungskrite-

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

vorgesehenen Punktwerte für jedes der Kriterien vergeben; 

Zwischenwerte sind nicht zulässig.  

 

§ 5 กำรวัดผลกำรสอบพูด 

ในกำรสอบพูด 

กรรมกำรสอบทั้งสองคนจะแยกกันให้คะแนนวัดผล 

โดยยึดเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้เป็นแนว (ดู 

ชุดเอกสำรส ำหรับกรรมกำรตรวจวัดผล ใน 

ชุดฝึกเตรียมสอบ) 

กำรให้คะแนนจะให้ได้ตำมที่ก ำหนดไว้ส ำหรับแต่ล

ะหัวข้อเท่ำน้ัน 

ไม่มีกำรให้คะแนนที่แบ่งย่อยไปกว่ำนั้น 

Im Prüfungsteil SPRECHEN sind maximal 25 Punkte erreich-

bar, jeweils 12,5 Punkte bei den Aufgaben 1 und 2. Einlei-

tungsgespräch und Vorstellung der Teilnehmenden werden 

nicht bewertet.  

 

กำรสอบพูดมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ไม่มีกำรวัดผลกำรสนทนำแนะน ำตัวของผู้เข้ำสอบ 
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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.    

 

 

ในกำรคิดค ำนวณผลคะแนนรวมข้อสอบพูด 

ให้น ำคะแนนดิบที่ได้มำหำค่ำเฉลี่ย 

แล้วปัดเศษไม่ให้มีจุดทศนิยม 

(ปัดเศษลงเมื่อคะแนนเศษไม่เกิน 0.49 

และปัดขึ้นตัง้แต ่0.5 เป็นต้นไป)  

ในกำรคิดค ำนวณผลคะแนนสอบพูด 

ให้น ำคะแนนจำกกำรประเมินของกรรมกำรสอบทั้ง

สองคนมำค ำนวณหำค่ำเฉลี่ย 

ซึ่งเป็นคะแนนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มผลกำรสอบพู

ดและค ำนวณเอำไว้อย่ำงถูกต้องตำมหลักแล้ว 

 

§ 6 Gesamtergebnis 

Die Ergebnisse der einzelnen schriftlichen Prüfungsteile 

und das Ergebnis des Prüfungsteils SPRECHEN werden – 

auch bei nicht bestandener Prüfung – auf den Bogen 

Gesamtergebnis übertragen. Der Bogen Gesamtergebnis wird 

von beiden Prüfenden unter Angabe der jeweiligen Bewer-

ternummer unterschrieben.  

 

 

§ 6 สรุปผลกำรสอบ 

ให้น ำผลสอบของข้อสอบข้อเขียนแต่ละส่วนและผ

ลสอบพูด ของผู้เข้ำสอบทุกคน-

ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่สอบไม่ผ่ำน-กรอกลงบนแผ่น 

แบบฟอร์มรำยงำนสรุปผลกำรสอบ 

โดยกรรมกำรสอบทั้งสองคนจะระบุหมำยเลขประ

จ ำตัวผู้วัดผลและลงชื่อก ำกับไว้ 

§ 6.1 Ermittlung der Gesamtpunktzahl 

Zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl werden die in den 

einzelnen Prüfungsteilen erzielten Punkte addiert.  

Es wird weder auf- noch abgerundet, auch nicht an den 

Notengrenzen.  

 

 

§ 6.1 กำรคิดค ำนวณคะแนนรวม 

ในกำรคิดค ำนวณคะแนนรวม 

ให้น ำผลคะแนนที่สอบได้ในแต่ละส่วนมำบวกเข้ำด้

วยกัน โดยไม่มีกำรปัดเศษใดๆ 

เพื่อไม่มีผลกระทบกับระดับผลสอบ 

§ 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 

ผลสอบที่ลงบันทึกเป็นหลักฐำน 

จะอยู่ในรูปของระดับคะแนนและระดับเกรด 

ซึ่งจะคิดเทียบจำกคะแนนรวมของผลกำรสอบทั้งห

มด ดังนี ้

Punkte Prädikat 

100–90 sehr gut 

89,5–80 gut 

79,5–70 befriedigend 

69,5–60 ausreichend 

59,5–0 nicht bestanden 

 

 

ระดับคะแนน ระดับเกรด  

100–90 ดีมำก  

89,5–80 ดี  

79,5–70 พอใช้ได้  

69,5–60 ผ่ำน  

59,5–0 ไม่ผ่ำน  
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§ 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. 

Andernfalls gilt die gesamte Prüfung als nicht bestanden. 

 

 

§ 6.3 เกณฑ์สอบผ่ำน 

ข้อสอบมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

โดยแบ่งเป็นคะแนนสอบข้อเขียน 75 คะแนน 

สอบปำกเปลำ่ 25 คะแนน  

หำกท ำข้อสอบทุกส่วนได้คะแนนรวม 60 คะแนน 

(คือร้อยละ 60) จะถือว่ำสอบผ่ำน 

ทั้งน้ีผู้เข้ำสอบต้องได้คะแนนข้อสอบข้อเขียนอย่ำง

น้อย 45 คะแนน  และได้คะแนนสอบปำกเปล่ำ 

อย่ำงน้อย 15 คะแนน จึงจะถือว่ำสอบผ่ำน 

ถ้ำได้คะแนนข้อเขียนหรือปำกเปล่ำน้อยกว่ำที่ก ำห

นดนี ้ถือว่ำสอบไม่ผ่ำน 

§ 7 Wiederholung und Zertifizierung der Prüfung 

Es gelten § 14 und § 15 der Prüfungsordnung.  

 

 

§ 7 กำรสอบซ่อม 

ตำมระเบียบกำรจัดสอบข้อที่ 15 และข้อที ่16 

§ 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 Bogen Gesamtergebnis wird …“) 
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