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Prüfungsordnung Goethe-Test PRO 
Stand: 1. September 2020   

 

 

ระเบียบการจดัสอบ Goethe-Test PRO 
ฉบบัแกไ้ขล่าสุดวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 

Der Goethe-Test PRO des Goethe-Instituts ist zum Nachweis 

von Sprachkenntnissen in Deutsch als Fremdsprache und 

Deutsch als Zweitsprache konzipiert und wird an den in § 2 

dieser Prüfungsordnung genannten Prüfungszentren welt-

weit nach einheitlichen Bestimmungen durchgeführt.  

Der Test ist skaliert, das heißt, er stuft in alle sechs Niveaus 

der im Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 

Sprachen (GER) beschriebenen Kompetenzskala ein. 

 

 

การสอบ Goethe-Test PRO 

ของสถาบนัเกอเธ่ถกูอออกแบบข้ึนโดยมีจุดประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงทั
กษะการใชภ้าษาเยอรมนัในฐานะภาษาต่างประเทศ 
และภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาท่ีสอง 
และถกูจดัข้ึนตามขอ้บงัคบัมาตรฐานในศูนยส์อบทัว่โลกดงัท่ีจะกล่าวถึงในระเบียบการ
จดัสอบขอ้ 2 

ขอ้สอบดงักล่าวถูกแบ่งเป็นระดบั กล่าวคือ การจดัสอบจะถูกแบ่งเป็น 6 

ระดบัความเช่ียวชาญทางดา้นภาษาตามมาตรฐานสากลท่ีใชอ้ธิบายความเช่ียวชาญทางด้
านภาษาตามกรอบความตกลงร่วมกนัของสหภาพยโุรป (Common European 

Framework of Reference for Languages หรือ CEFR) 

 

§ 1 Grundlagen des Tests 

§ 1.1 Gültigkeit 

Diese Prüfungsordnung ist für den Goethe-Test PRO des 

Goethe-Instituts gültig. Es gilt die jeweils zum Zeitpunkt der 

Anmeldung aktuelle Fassung. 

 

1. ขอ้มูลพื้นฐานของขอ้สอบ 

1.1 ผลบงัคบัใช ้

ระเบียบการจดัสอบน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัสอบ Goethe-Test PRO 

ของสถาบนัเกอเธ่ 
โดยระเบียบการจดัสอบฉบบัแกไ้ขล่าสุดมีผลบงัคบัใชท้นัทีท่ีลงทะเบียนเขา้สอบ 

§ 1.2     Bestandteile des Tests 

Der Goethe-Test PRO besteht aus zwei Teilen, die in Kom-

bination abgelegt werden: Lesen (inklusive Wortschatz und 

Grammatik) und Hören. 

 

1.2 องคป์ระกอบของขอ้สอบ 

ขอ้สอบ Goethe-Test PRO แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ไดแ้ก่ส่วนทดสอบทกัษะการอ่าน (รวมค าศพัท ์และไวยากรณ์) 

และส่วนทดสอบทกัษะการฟัง 

§ 1.3 Testinhalte 

Der Goethe-Test PRO ist ein Online-Test und wird auf der 

Testplattform des Goethe-Instituts abgelegt. Die Antworten 

werden direkt auf der Testplattform eingegeben. Die 

Auswertung der Antworten erfolgt vollautomatisch. 

 

1.3 เน้ือหาของขอ้สอบ 

การสอบ Goethe-Test PRO 

เป็นการจดัสอบในรูปแบบออนไลน์บนเวบ็ไซตส์ าหรับการจดัสอบโดยเฉพาะของสถา
บนัเกอเธ่ โดยผูเ้ขา้สอบจะบนัทึกค าตอบลงบนเวบ็ไซตส์ าหรับการจดัสอบโดยตรง 
และค าตอบจะถกูประเมินโดยอตัโนมติั 

§ 1.4 Zeitliche Organisation 

Der Goethe-Test PRO dauert in der Regel zwischen 60 und 

90 Minuten. Da es sich um einen adaptiven Test handelt, 

der sich auf die individuellen Kenntnisse des/der Testteil-

nehmenden einstellt, kann die Testdauer von der oben 

genannten abweichen. 

 

1.4 ระยะเวลาในการท าขอ้สอบ 

โดยทัว่ไปการสอบ Goethe-Test PRO จะใชเ้วลาระหวา่ง 60 - 90 นาที 

แต่เน่ืองจากขอ้สอบดงักล่าวมีการปรับใหเ้หมาะสมกบัระดบัภาษาของผูส้อบแต่ละคน 

เวลาท่ีใชใ้นการสอบท่ีกล่าวขา้งตน้จึงอาจมีการคลาดเคล่ือน 
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§ 2 Prüfungszentren des Goethe-Instituts 

Der Goethe-Test PRO wird durchgeführt von: 

 

 Goethe-Instituten in Deutschland und im Ausland, 

 Goethe-Zentren im Ausland 

 Prüfungskooperationspartnern des Goethe-Instituts in 

Deutschland und im Ausland 

 sowie Institutionen mit einem Vertragsverhältnis zur 

Durchführung des GOETHE-TEST PRO.  

 

 

2. ศูนยจ์ดัสอบของสถาบนัเกอเธ่ 

การสอบ Goethe-Test PRO จะถกูจดัข้ึนท่ีศนูยจ์ดัสอบ ดงัน้ี 

 

 สถาบนัเกอเธ่ในประเทศเยอรมนี และในต่างประเทศ 

 ศูนยเ์กอเธ่ในต่างประเทศ 

 หน่วยงานท่ีร่วมจดัสอบกบัสถาบนัเกอเธ่ในประเทศเยอรมนี 

และในต่างประเทศ 

 และสถาบนัท่ีไดท้  าสญัญาส าหรับการด าเนินการจดัสอบ GOETHE-

TEST PRO 

§ 3 Teilnahmevoraussetzungen 

§ 3.1 Der Goethe-Test PRO kann von allen Testinteressier-

ten mit Ausnahme von § 3.2 bis § 3.5 unabhängig vom 

Erreichen eines Mindestalters und unabhängig vom Besitz 

der deutschen Staatsangehörigkeit abgelegt werden.  

Der Goethe-Test PRO wird für Teilnehmende ab 16 Jahren 

empfohlen. 

 

3. เง่ือนไขในการเขา้สอบ 

3.1 ผูท่ี้สนใจทุกคน ยกเวน้บุคคลท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 - 3.5 สามารถเขา้สอบ 

Goethe-Test PRO ไดโ้ดยไม่จ ากดัอายขุั้นต ่า 
และไม่จ าเป็นตอ้งเป็นบุคคลท่ีถือสัญชาติเยอรมนัเท่านั้น 

อยา่งไรกต็าม สถาบนัเกอเธ่ขอแนะน าวา่ผูท่ี้เขา้สอบ Goethe-Test PRO ควรมีอาย ุ
16 ปีข้ึนไป 

Für Testteilnehmende, die vor Erreichen des empfohlenen 

Alters oder erheblich abweichend vom empfohlenen Alter 

den Goethe-Test PRO ablegen, ist ein Einspruch gegen das 

Testergebnis aus Altersgründen z. B. wegen nicht altersge-

rechter Themen des Tests o. Ä. ausgeschlossen. Die Testteil-

nahme ist weder an den Besuch eines bestimmten Sprach-

kurses noch an den Erwerb eines Zertifikats gebunden. 

 

ผูเ้ขา้สอบท่ีมีอายนุอ้ยกวา่อายท่ีุแนะน าไว ้หรือมีอายตุ่างจากอายท่ีุแนะน าไวม้าก 
จะไม่มีสิทธิร้องเรียนหากไม่เห็นดว้ยกบัผลการสอบ เช่น 

การร้องเรียนในกรณีท่ีหวัขอ้ในขอ้สอบไม่เหมาะสมกบัอายขุองผูเ้ขา้สอบ เป็นตน้ 

ผูเ้ขา้สอบไม่จ าเป็นตอ้งเขา้เรียนหลกัสูตรภาษาโดยเฉพาะ 
และไม่จ าเป็นตอ้งมีประกาศนียบตัรเพื่อสามารถมีสิทธิเขา้สอบ 

§ 3.2  Personen, die Zeugnisse des Goethe-Instituts ge-

fälscht haben oder ein gefälschtes Zeugnis bzw. manipulier-

te Screenshots der Prüfungsergebnisanzeige auf Mein 

Goethe.de vorlegen, sind für die Dauer von einem (1) Jahr 

ab Kenntniserlangung des Goethe-Instituts von der Fäl-

schung von der Testteilnahme ausgeschlossen. Diese 

Sperrfrist von einem (1) Jahr gilt weltweit für die Testteil-

nahme sowohl an Goethe-Instituten als auch bei Prüfungs-

kooperationspartnern des Goethe-Instituts.  

 

3.2 ผูท่ี้เคยปลอมแปลงประกาศนียบตัรของสถาบนัเกอเธ่ 
หรือผูท่ี้เคยยืน่ประกาศนียบตัรท่ีมีการปลอมแปลง เช่น 

ภาพบนัทึกหนา้จอของการแสดงผลสอบบนเวบ็ไซต ์Mein Goethe.de 

ท่ีมีการปลอมแปลง เป็นตน้ จะถกูสั่งหา้มใหมี้สิทธิเขา้สอบเป็นเวลา 1 
ปีนบัจากวนัท่ีสถาบนัเกอเธ่รับทราบเร่ืองการปลอมแปลงดงักล่าว โดยค าสั่งหา้ม 1 

ปีขา้งตน้นั้นมีผลบงัคบัใชท่ี้สถาบนัเกอเธ่ 
และเครือข่ายท่ีร่วมจดัสอบกบัสถาบนัเกอเธ่ทัว่โลก 

§ 3.3    Personen, die Testinhalte an Dritte weitergegeben 

haben, werden für die Dauer von einem (1) Jahr ab Kennt-

niserlangung des Goethe-Instituts von der Testteilnahme 

ausgeschlossen. § 3.2 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

 

3.3 ผูท่ี้น าเน้ือหาขอ้สอบไปเผยแพร่ใหก้บับุคคลท่ีสาม 

จะถูกสั่งหา้มใหมี้สิทธิเขา้สอบเป็นเวลา 1 
ปีนบัจากวนัท่ีสถาบนัเกอเธ่รับทราบเร่ืองการเผยแพร่ดงักล่าว 
โดยมีเง่ือนไขการสั่งหา้มเช่นเดียวกบัท่ีระบุในขอ้ 3.2 

§ 3.4    Im Fall eines wiederholten Testausschlusses auf-

grund von § 3.2, § 3.3, § 11.2 wird die betroffene Person für 

die Dauer von fünf (5) Jahren ab dem wiederholten Test-

ausschluss von der Testteilnahme ausgeschlossen. 

3.4 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีถูกตดัสิทธิจากการสอบเน่ืองจากกระท าความผิดตามท่ีระบุในขอ้ 
3.2 ขอ้ 3.3 และขอ้ 11.2 มากกวา่ 1 คร้ัง 
บุคคลดงักล่าวจะถูกสั่งหา้มใหมี้สิทธิเขา้สอบเป็นเวลา 5 ปี 
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§ 3.5    Personen, die vom Test gemäß § 11.1 und/oder § 11.2 

ausgeschlossen worden sind, sind bis zum Ablauf der in § 11 

geregelten Sperrfristen von der Testteilnahme ausgeschlos-

sen. 

 

3.5 ผูท่ี้ถกูตดัสิทธิจากการสอบเน่ืองจากกระท าทุจริตท่ีระบุไวใ้นขอ้ 11.1 และ/หรือ 
11.2 จะถกูสั่งหา้มใหมี้สิทธิเขา้สอบตามระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นขอ้ 11 

  

§ 4 Anmeldung 

§ 4.1    Vor Anmeldung zum Goethe-Test PRO erhalten die 

Testinteressierten ausreichend Möglichkeiten, sich am 

Prüfungszentrum oder via Internet über die Testanforde-

rungen, die Prüfungsordnung und über die anschließende 

Mitteilung der Testergebnisse zu informieren. Die Prüfungs-

ordnung ist in ihrer jeweils aktuellen Fassung im Internet 

zugänglich. Mit der Anmeldung bestätigen die Testteilneh-

menden bzw. die gesetzlichen Vertreter, dass sie die jeweils 

geltende Prüfungsordnung zur Kenntnis genommen haben 

und anerkennen.  

 

Nähere Information zu den Anmeldemöglichkeiten enthält 

das Anmeldeformular bzw. die Testbeschreibung im Inter-

net. Die Anmeldeformulare erhalten die Testinteressierten 

beim örtlichen Prüfungszentrum oder via Internet. Bei 

beschränkt geschäftsfähigen Minderjährigen ist die Einwil-

ligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 

 

4. การลงทะเบียนเขา้สอบ 

4.1 ก่อนการลงทะเบียนเขา้สอบ Goethe-Test PRO 

ผูท่ี้สนใจเขา้สอบสามารถขอรับขอ้มูลเก่ียวกบัเง่ือนไขการเขา้สอบ ระเบียบการจดัสอบ 

และการประกาศผลสอบ ไดท่ี้ศนูยจ์ดัสอบ หรือบนอินเตอร์เน็ต 
โดยผูท่ี้สนใจเขา้สอบสามารถเรียกระเบียบการจดัสอบฉบบัแกไ้ขล่าสุดไดบ้นอินเตอร์เ
นต เม่ือไดท้ าการลงทะเบียนเขา้สอบแลว้ ถือวา่ผูท่ี้สนใจเขา้สอบ 

หรือผูป้กครองยนืยนัการยอมรับ และรับทราบระเบียบการจดัสอบท่ีถูกบงัคบัใชด้ว้ย 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการลงทะเบียนถูกระบุไวใ้นแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการลงทะเบียน 

และในค าอธิบายเก่ียวกบัขอ้สอบบนอินเตอร์เน็ต 

โดยผูท่ี้สนใจเขา้สอบสามารถขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนเขา้สอบไดท่ี้ศนูยจ์ดัสอบใน
พื้นท่ีใกลเ้คียง หรือบนอินเตอร์เน็ต 

ผูท่ี้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะจะตอ้งไดรั้บการยินยอมจากผูป้กครองก่อนลงทะเบียนเขา้สอบ 

§ 4.2    Soweit die jeweilige Anmeldemöglichkeit besteht, 

kann das  ausgefüllte Anmeldeformular per Post, Fax oder 

E-Mail an das jeweils zuständige Prüfungszentrum zurück-

gesendet werden.  Für die Anmeldung, den Vertragsschluss 

und die Vertragsabwicklung gelten vorrangig die Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen des Goethe-Instituts e.V. Auf 

diese wird bei der Anmeldung ausdrücklich hingewiesen.  

Für den Fall, dass die Anmeldung bzw. Durchführung der 

Prüfung über einen Prüfungskooperationspartner erfolgt, 

gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

des Prüfungskooperationspartners. Auf diese wird bei der 

Anmeldung ausdrücklich hingewiesen. 

Die Angabe der konkreten Uhrzeit wird den Testinteressen-

ten ca. fünf (5) Tage vor dem Testtermin in Textform 

mitgeteilt. 

 

4.2 หากยงัไม่พน้ก าหนดลงทะเบียนเขา้สอบ 

ผูท่ี้สนใจเขา้สอบสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน 

และส่งกลบัไปยงัศนูยจ์ดัสอบท่ีรับผิดชอบการจดัสอบไดท้างไปรษณีย ์ทางโทรสาร 
และทางอีเมล ์
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสถาบนัเกอเธ่มีผลบงัคบัใชส้ าหรับการลงทะเบียน 

การท าสัญญา และการบงัคบัใชส้ัญญาตามกฎหมาย 
โดยขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักล่าวจะถกูช้ีแจงอยา่งละเอียดในขณะท่ีลงทะเบียนเขา้สอ
บ 

ในกรณีท่ีเครือข่ายท่ีร่วมจดัสอบเป็นผูด้  าเนินการสอบ 

ใหถื้อวา่ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของเครือข่ายท่ีร่วมจดัสอบมีผลบงัคบัใช ้
ซ่ึงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักล่าวจะถกูช้ีแจงอยา่งละเอียดในขณะท่ีลงทะเบียนเขา้สอบ 

 

ผูท่ี้สนใจเขา้สอบจะไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัก าหนดการสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 5 

วนัก่อนวนัสอบ 

§ 4.3    Soweit diese Anmeldemöglichkeit besteht,  kann die 

Anmeldung online unter www.goethe.de bzw. gegebenen-

falls über die Website des jeweiligen Prüfungszentrums 

erfolgen. Für die Anmeldung, den Vertragsschluss und die 

Vertragsabwicklung gelten vorrangig die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Goethe-Instituts e.V. Auf diese 

wird bei der Anmeldung ausdrücklich hingewiesen. 

 

4.3 หากยงัไม่พน้ก าหนดลงทะเบียนเขา้สอบ 

ผูส้นใจเขา้สอบสามารถลงทะเบียนเขา้สอบออนไลน์ผา่นทาง www.goethe.de 

หรือบนเวบ็ไซตข์องศนูยจ์ดัสอบ 

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสถาบนัเกอเธ่มีผลบงัคบัใชส้ าหรับการลงทะเบียน 

การท าสัญญา และการบงัคบัใชส้ัญญาตามกฎหมาย 
โดยขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักล่าวจะถกูช้ีแจงอยา่งละเอียดในขณะท่ีลงทะเบียนเขา้สอ
บ 

http://www.goethe.de/pruefungen
http://www.goethe.de/
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§ 4.4    Soweit diese Anmeldemöglichkeit besteht, kann die 

Anmeldung persönlich beim örtlichen Prüfungszentrum 

erfolgen. Für den Vertragsschluss und die Vertragsabwick-

lung gelten vorrangig die Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen des Goethe-Instituts e.V. Auf diese wird bei der Anmel-

dung ausdrücklich hingewiesen. 

 

 

4.4 หากยงัไม่พน้ก าหนดลงทะเบียนเขา้สอบ 

ผูท่ี้สนใจเขา้สอบสามารถลงทะเบียนไดด้ว้ยตนเองท่ีศูนยจ์ดัสอบในพื้นท่ีใกลเ้คียง 
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสถาบนัเกอเธ่มีผลบงัคบัใชส้ าหรับการลงทะเบียน 

การท าสัญญา และการบงัคบัใชส้ัญญาตามกฎหมาย 
โดยขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักล่าวจะถกูช้ีแจงอยา่งละเอียดในขณะท่ีลงทะเบียนเขา้สอ
บ 

§ 5 Termine 

Das jeweilige Prüfungszentrum bestimmt die Anmeldefrist 

sowie Ort und Zeit des Tests. Die aktuellen Testtermine und 

Anmeldefristen finden sich auf den Anmeldeformularen 

bzw. bei der Testbeschreibung im Internet. 

 

 

5. ก าหนดการสอบ 

ศนูยจ์ดัสอบแต่ละแห่งจะเป็นผูก้  าหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนเขา้สอบ 

รวมทั้งสถานท่ี และเวลาในการจดัสอบ ก าหนดการในการจดัสอบ 

และระยะเวลาในการลงทะเบียนเขา้สอบจะถูกระบุไวใ้นแบบฟอร์มลงทะเบียน 

และในค าอธิบายเก่ียวกบัการสอบบนอินเตอร์เน็ต 

§ 6 Testgebühr und Gebührenerstattung 

§ 6.1 Die Gebühr richtet sich nach der jeweils gültigen 

lokalen Gebührenordnung und wird auf dem Anmeldefor-

mular bzw. bei der Testbeschreibung im Internet ausgewie-

sen. Der Test kann nicht begonnen werden, sofern die 

vereinbarten Zahlungstermine nicht eingehalten wurden. 

 

 

6. ค่าธรรมเนียมการสอบ และการช าระคืนค่าธรรมเนียม 

6.1 

ค่าธรรมเนียมในการสอบนั้นเป็นไปตามระเบียบในการเกบ็ค่าธรรมเนียมท่ีบงัคบัใชใ้นแ
ต่ละทอ้งถ่ิน และไดถ้กูระบุไวใ้นแบบฟอร์มลงทะเบียน 

และในค าอธิบายเก่ียวกบัการสอบบนอินเตอร์เน็ต 
ผูท่ี้สนใจเขา้สอบจะไม่มีสิทธิเขา้สอบ 

หากไม่ไดช้ าระค่าธรรมเนียมตามเวลาท่ีก าหนดไว ้

§ 6.2 Gilt ein Test aus Krankheitsgründen als nicht abge-

legt (vgl. § 12), wird die Testgebühr für den nächsten 

Testtermin gutgeschrieben. Das jeweils zuständige Prü-

fungszentrum entscheidet über die Erhebung einer Verwal-

tungsgebühr in Höhe von bis zu 25 % der Testgebühr für die 

Umbuchung. Dem/Der Testeilnehmenden bleibt der Nach-

weis vorbehalten, dass ein Schaden überhaupt nicht ent-

standen oder wesentlich niedriger als die Pauschale ist. 

 

6.2 หากผูท่ี้ลงทะเบียนเขา้สอบไม่เขา้สอบ เน่ืองจากมีอาการเจบ็ป่วย (ดูขอ้ 12 

เพื่อเปรียบเทียบ) 

ผูท่ี้ลงทะเบียนเขา้สอบจะไดรั้บคืนค่าธรรมเนียมในรูปแบบของค่าธรรมเนียมในการลง
ทะเบียนสอบคร้ังต่อไป 

ศนูยจ์ดัสอบท่ีรับผิดชอบแต่ละแห่งอาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการลงทะเบี
ยนสอบใหม่จ านวนร้อยละ 25 ของค่าธรรมเนียมในการสอบ 

โดยผูเ้ขา้สอบมีสิทธิท่ีจะรับหลกัฐานท่ียืนยนัวา่ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการลงทะเบี
ยนใหม่นั้นจะตอ้งต ่ากวา่ราคาค่าธรรมเนียมในการสอบทั้งหมด 

§ 6.3 Wird einem Einspruch stattgegeben (vgl. § 17), so gilt 

der Test als nicht abgelegt und die Testgebühr wird vom 

Prüfungszentrum gutgeschrieben oder erstattet.  

 

6.3 หากค าร้องเรียนของผูเ้ขา้สอบเป็นท่ียอมรับ (ดูขอ้ 17 เพื่อเปรียบเทียบ) 

ถือวา่ผูล้งทะเบียนสอบไม่เขา้สอบ 

และศนูยส์อบจะเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียมคืนในรูปแบบของบตัรก านลั หรือเงินสด 

§ 6.4 Wird ein/-e Teilnehmende/-r vom Test ausgeschlos-

sen (vgl. § 11), wird die Testgebühr nicht zurückerstattet. 

 

6.4 หากผูเ้ขา้สอบถูกตดัสิทธิในการสอบ (ดูขอ้ 11 เพื่อเปรียบเทียบ) 

ผูเ้ขา้สอบจะไม่ไดรั้บค่าธรรมเนียมคืน 

  

§ 7 Testinhalte 

Die Testinhalte werden ausschließlich in diesem Test und 

nur in der Form verwendet, in der sie von der Zentrale des 

Goethe-Instituts ausgegeben werden. Die Texte werden 

weder in ihrem Wortlaut noch in ihrer Anordnung verän-

dert; ausgenommen von dieser Bestimmung ist die Korrek-

tur technischer Fehler oder Mängel.  

 

 

7. เน้ือหาของขอ้สอบ 

เน้ือหาของขอ้สอบจะถูกใชใ้นขอ้สอบน้ีโดยเฉพาะ 
และอยูใ่นรูปแบบท่ีออกโดยส านกังานใหญ่ของสถาบนัเกอเธ่เท่านั้น 

ขอ้ความและโครงสร้างในขอ้สอบจะตอ้งไม่ถกูปรับเปล่ียน 

เวน้แต่เป็นการแกไ้ขความผิดพลาดทางเทคนิค หรือความบกพร่องของขอ้สอบ 
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§ 8 Ausschluss der Öffentlichkeit 

Der Test ist nicht öffentlich. 

 

8. การไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเขา้หอ้งสอบ 

การสอบดงักล่าวเป็นการสอบในหอ้งปิด 

Ausschließlich Vertreter des Goethe-Instituts sind aus 

Gründen der Qualitätssicherung (vgl. § 23) berechtigt, auch 

unangemeldet dem Test beizuwohnen. Sie dürfen jedoch 

nicht in das Testgeschehen eingreifen.  

Eine solche Hospitation ist im Protokoll über die Durch-

führung des GOETHE-TEST PRO unter Angabe des Zeitraums 

zu dokumentieren. 

 

 

ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นหอ้งสอบจะตอ้งเป็นตวัแทนของสถาบนัเกอเธ่เท่านั้น 

โดยมีจุดประสงคเ์พื่อประกนัคุณภาพของการด าเนินการจดัสอบ (ดูขอ้ 23 

เพื่อเปรียบเทียบ) อยา่งไรกต็าม 

บุคคลดงักล่าวจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหก้า้วก่ายการด าเนินการสอบแต่อยา่งใด 

การสังเกตการณ์การจดัสอบดงักล่าวจะตอ้งถกูระบุไวใ้นบนัทึกรายงานการด าเนินการจั
ดสอบ GOETHE-TEST PRO โดยจะตอ้งระบุระยะเวลาในการสังเกตการณ์ไวด้ว้ย 

§  9 Ausweispflicht 

Das Prüfungszentrum ist verpflichtet, die Identität der 

Testteilnehmenden zweifelsfrei festzustellen. Diese weisen 

sich vor Prüfungsbeginn und gegebenenfalls zu jedem 

beliebigen Zeitpunkt während des Prüfungsablaufs mit 

einem offiziellen Bilddokument aus. Das Prüfungszentrum 

hat das Recht, über die Art des Bilddokuments zu entschei-

den und weitere Maßnahmen zur Klärung der Identität 

durchzuführen. Welche Dokumente akzeptiert werden und 

welche weiteren Maßnahmen zur Identitätsfeststellung 

vorgenommen werden können, wird dem/der Testteilneh-

menden zusammen mit der Entscheidung über die Teilnah-

me (§§ 3, 4) mitgeteilt. 

 

 

9. การแสดงตวัตน 

ศนูยจ์ดัสอบมีหนา้ท่ีตรวจสอบตวัตนของผูเ้ขา้สอบโดยไม่มีเง่ือนไข 
ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งแสดงหลกัฐานยนืยนัตวัตนดว้ยบตัรประจ าตวัท่ีมีรูปถ่ายก่อนเขา้สอบ 

หรือในเวลาอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นขณะด าเนินการสอบ 

ศนูยจ์ดัสอบมีสิทธิท่ีจะก าหนดประเภทหลกัฐานแสดงตวัท่ีมีรูปถ่ายท่ีผูเ้ขา้สอบจะตอ้งแ
สดง และมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบตวัตนของผูเ้ขา้สอบดว้ยวิธีอ่ืน 

ผูเ้ขา้สอบจะไดรั้บแจง้จากศนูยจ์ดัสอบวา่จะตอ้งแสดงหลกัฐานยนืยนัตวัตนประเภทใด 
รวมถึงวิธีท่ีศนูยจ์ดัสอบจะใชต้รวจสอบตวัตนของผูเ้ขา้สอบ 

และจะไดรั้บแจง้วา่ผูเ้ขา้สอบมีสิทธิท่ีจะเขา้สอบหรือไม่ (ดูขอ้ 3 และ 4) 

§ 10 Aufsicht 

Durch mindestens eine qualifizierte Aufsichtsperson wird 

sichergestellt, dass der Goethe-Test PRO ordnungsgemäß 

durchgeführt wird. Die Testteilnehmenden dürfen den 

Testraum nur einzeln verlassen. Dies wird im Protokoll über 

die Durchführung des GOETHE-TEST PRO unter Angabe des 

konkreten Zeitraums vermerkt. Teilnehmende, die den Test 

beendet und den Testraum verlassen haben, dürfen den 

Testraum während des laufenden Tests dann nicht mehr 

betreten.  

 

10. การคุมสอบ 

ตามขอ้บงัคบัในการด าเนินการจดัสอบ Goethe-Test PRO 

จะตอ้งมีกรรมการคุมสอบท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมอยา่งนอ้ย 1 คน 

ผูเ้ขา้สอบจะไดรั้บอนุญาตใหอ้อกจากหอ้งสอบทีละคนเท่านั้น 

โดยจะตอ้งระบุไวใ้นบนัทึกรายงานการด าเนินการจดัสอบ GOETHE-TEST PRO 

และจะตอ้งระบุระยะเวลาท่ีชดัเจนไวด้ว้ย 
ผูเ้ขา้สอบท่ีส่งขอ้สอบและออกไปจากหอ้งสอบแลว้ 
จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหก้ลบัเขา้มาในหอ้งสอบขณะท่ียงัด าเนินการสอบอยู ่

Die Aufsichtsperson gibt vor dem Test die nötigen organisa-

torischen Hinweise und stellt sicher, dass die Teilnehmen-

den selbstständig und nur mit den erlaubten Arbeitsmitteln 

(vgl. auch § 11) arbeiten. Die Aufsichtsperson ist nur zur 

Beantwortung von Fragen zur Durchführung des Tests 

befugt. Fragen zu Testinhalten dürfen von ihm/ihr weder 

beantwortet noch kommentiert werden. 

 

กรรมการคุมสอบมีหนา้ท่ีแจง้ค าแนะน าในการด าเนินการสอบเท่าท่ีจ  าเป็น 

และแจง้ผูเ้ขา้สอบใหท้ าขอ้สอบดว้ยตนเอง 
และใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น (ดูขอ้ 11 เพื่อเปรียบเทียบ) 

กรรมการคุมสอบมีหนา้ท่ีเพียงตอบค าถามเก่ียวกบัการด าเนินการสอบ 

และไม่มีสิทธิตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาในขอ้สอบแต่อยา่งใด 
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§ 11 Ausschluss vom Test 

§ 11.1   Vom Goethe-Test PRO wird ausgeschlossen, wer in 

Zusammenhang mit der Prüfung täuscht, unerlaubte Hilfs-

mittel mitführt, verwendet oder sie anderen gewährt oder 

sonst durch sein Verhalten den ordnungsgemäßen Ablauf 

des Tests stört. In diesem Fall werden die Testleistungen 

nicht bewertet. Als unerlaubte Hilfsmittel gelten fachliche 

Unterlagen, die weder zum Testmaterial gehören noch in 

der Prüfungsordnung vorgesehen sind (z. B. Wörterbücher, 

Grammatiken, vorbereitete Konzeptpapiere o. Ä.). Techni-

sche Hilfsmittel, wie Mobiltelefone, Minicomputer, Smart-

watches oder andere zur Aufzeichnung oder Wiedergabe 

geeignete Geräte, dürfen weder in den Vorbereitungsraum 

noch in den Testraum mitgenommen werden.  

Das Prüfungszentrum hat das Recht, die Einhaltung der 

oben genannten Bestimmungen zu überprüfen bzw. durch-

zusetzen. Zuwiderhandlungen führen zum Testausschluss. 

Bereits der Versuch von Testteilnehmenden, vertrauliche 

Testinhalte Dritten zugänglich zu machen, führt zum Aus-

schluss vom Test.  

Wird ein/-e Testteilnehmende/-r aus einem der in diesem 

Paragrafen genannten Gründe vom Test ausgeschlossen, 

kann der Test frühestens nach drei Monaten ab dem Tag 

des Testausschlusses wiederholt werden.  

 

11. การถูกตดัสิทธิในการสอบ 

11.1 ผูท่ี้จะถกูตดัสิทธิในการสอบ Goethe-Test PRO ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทุจริตในการสอบ 

โดยน าอุปกรณ์ช่วยเหลือท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้หอ้งสอบเพื่อใชใ้นการสอบ 

หรือใหผู้เ้ขา้สอบคนอ่ืนยมืใชใ้นการสอบ 

หรือผูท่ี้มีพฤติกรรมก่อกวนขั้นตอนการด าเนินการสอบตามท่ีระบุในขอ้บงัคบัในการด า
เนินการจดัสอบ ในกรณีดงักล่าวการสอบจะไม่ไดรั้บการประเมินผล 

อุปกรณ์ช่วยเหลือท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้หอ้งเตรียมสอบหรือหอ้งสอบ ไดแ้ก่ 
เอกสารรายวิชาท่ีเขา้สอบท่ีไม่ใช่อุปกรณ์ส าหรับการสอบ 

และไม่ใช่เอกสารท่ีระบุในระเบียบการจดัสอบ (เช่น พจนานุกรม คู่มือไวยากรณ์ 

กระดาษส าหรับเขียนร่างค าตอบท่ีศนูยจ์ดัสอบเตรียมไว ้ฯลฯ) 
อุปกรณ์ช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค เช่น โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์พกพา 
นาฬิกาอจัฉริยะ (Smartwatch) และอุปกรณ์ท่ีสามารถอดัเสียง และเล่นเสียงได ้
เป็นตน้ 

ศนูยจ์ดัสอบมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบ และปฏิบติัตามขอ้บงัคบัท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

ผูเ้ขา้สอบท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบัจะตอ้งถูกตดัสิทธิในการสอบ 

ผูเ้ขา้สอบท่ีพยายามเผยแพร่เน้ือหาในขอ้สอบซ่ึงเป็นเอกสารลบัใหแ้ก่บุคคลท่ีสามจะตอ้
งถกูตดัสิทธิในการสอบเช่นเดียวกนั 

ผูเ้ขา้สอบท่ีทุจริตในการสอบตามท่ีระบุไวข้า้งตน้จะสามารถลงทะเบียนเขา้สอบไดอี้กค
ร้ังต่อเม่ือครบอยา่งนอ้ย 3 เดือนนบัจากวนัท่ีถูกตดัสิทธิในการสอบ 

§ 11.2   Täuscht oder versucht ein/-e Testteilnehmende/-r in 

Zusammenhang mit dem Test über ihre/seine Identität zu 

täuschen, so werden diese/-r und alle an der Identitätstäu-

schung beteiligten Personen vom Test ausgeschlossen. 

Erfolgt der Ausschluss, so verhängt das Goethe-Institut, 

nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls, für die an 

der Identitätstäuschung beteiligten Personen eine Sperrung 

von einem (1) Jahr zur Ablegung von Prüfungen im Rahmen 

des Prüfungsportfolios des Goethe-Instituts weltweit (vgl. § 

3). Zu diesem Zweck (Kontrolle der Einhaltung einer ver-

hängten Prüfungssperre) werden bestimmte personenbezo-

gene Datenkategorien des/der Gesperrten, nämlich Name, 

Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Sperrungszeitraum, 

Meldung durch Prüfungszentrum, an die Prüfungszentren 

des Goethe-Instituts (siehe dazu § 2) weltweit weitergege-

ben und dort dazu verarbeitet. Siehe auch § 14. 

Die vorigen beiden Absätze finden entsprechende Anwen-

dung, wenn der/die Testteilnehmende zur Erlangung des 

Tests einer an dem Test direkt oder indirekt beteiligten 

Person unrechtmäßige Zahlungen oder andere unrechtmä-

ßige Vorteile für das Bestehen des Tests anbietet, ver-

spricht oder gewährt (Antikorruptionsklausel). 

 

11.2 หากผูเ้ขา้สอบปลอมแปลงตวัตน หรือพยายามปลอมแปลงตวัตนเพื่อเขา้สอบ 

บุคคลดงักล่าว และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการปลอมแปลงตวัตนจะถูกตดัสิทธิในการสอบ 

หลงัจากท่ีถกูตดัสิทธิ และไดรั้บการพิจารณาเป็นรายกรณีแลว้ 
สถาบนัเกอเธ่จะก าหนดใหบุ้คคลดงักล่าวไม่มีสิทธิลงทะเบียนเขา้สอบทุกประเภทของส
ถาบนัเกอเธ่ทัว่โลกเป็นเวลา 1 ปี (ดูขอ้ 3) 

เพื่อเป็นการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัในการตดัสิทธิในการสอบนั้น 

จะตอ้งมีการส่งขอ้มูลของผูท่ี้ถูกตดัสิทธิ ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด 
สถานท่ีเกิด ระยะเวลาท่ีถูกตดัสิทธิในการสอบ และรายงานจากศนูยจ์ดัสอบ 

ไปยงัศนูยจ์ดัสอบของสถาบนัเกอเธ่ทัว่โลก (ดูขอ้ 2) เพื่อใชใ้นการด าเนินการต่อไป 

(ดูขอ้ 14) 

ขอ้ความท่ีระบุขา้งตน้นั้นจะมีผลบงัคบัใช ้เม่ือผูเ้ขา้สอบยืน่ขอ้เสนอเป็นการจ่ายสินบน 

หรือยืน่ขอ้เสนออ่ืน ๆ ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรง 
และทางออ้มเพื่อใหไ้ดป้ระกาศนียบตัร (มาตรการป้องกนัการทุจริตติดสินบน) 
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§ 11.3   Stellt sich nach Beendigung des Tests heraus, dass 

Tatbestände für einen Ausschluss gemäß § 11.1 und/oder § 

11.2 gegeben sind, so ist das Prüfungszentrum (vgl. § 16) 

berechtigt, den Test als ungültig zu bewerten und das ggf. 

ausgestellte Zeugnis zurückzufordern. Das Prüfungszentrum 

muss den/die Betroffene/-n anhören, bevor es eine Ent-

scheidung trifft. In Zweifelsfällen wird die Zentrale des 

Goethe-Instituts verständigt und um Entscheidung gebeten. 

Es gelten die in § 11.1 bzw. § 11.2  genannten Sperrfristen. 

 

 

11.3 หากพบกรณีทุจริต ตามขอ้ 11.1 และ/หรือ 11.2 

ภายหลงัจากท่ีการสอบส้ินสุดแลว้ 
ศนูยจ์ดัสอบมีสิทธิท่ีจะประเมินใหก้ารจดัสอบดงักล่าวเป็นโมฆะ 
และเรียกคืนประกาศนียบตัรท่ีไดอ้อกไปแลว้ (ดูขอ้ 16) 

โดยก่อนการตดัสินใจศนูยส์อบจะตอ้งรับฟังผูท่ี้สงสัยวา่ท าการทุจริตดว้ย 
ในกรณีท่ีเกิดขอ้สงสัย 
ศนูยจ์ดัสอบจะตอ้งแจง้รายละเอียดเพื่อใหส้ านกังานใหญ่ของสถาบนัเกอเธ่รับทราบ 

และเป็นผูต้ดัสินใจ โดยระยะเวลาในการหา้มลงทะเบียนสอบในขอ้ 11.1 และ 11.2 

มีผลบงัคบัใช ้

§ 12 Rücktritt vom Test bzw. Abbruch des Tests 

Unbeschadet des gesetzlichen Widerrufsrechts gilt Folgen-

des: Die Möglichkeit zum Rücktritt vom Goethe-Test PRO 

besteht; es besteht jedoch kein Anspruch auf Rückerstat-

tung von bereits entrichteten Testgebühren. Erfolgt der 

Rücktritt vor Testbeginn, so gilt der Test als nicht abgelegt. 

Wird der Test nach Beginn abgebrochen, so gilt der Test als 

ungültig. 

Wird ein Test nicht begonnen oder nach Beginn ab-

gebrochen und werden dafür Krankheitsgründe geltend ge-

macht, sind diese unverzüglich durch Vorlage eines ärzt-

lichen Attests beim zuständigen Prüfungszentrum nachzu-

weisen. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen trifft 

das Prüfungszentrum nach Rücksprache mit der Zentrale 

des Goethe-Instituts. Hinsichtlich der Testgebühren gilt 

§ 6.2. 

 

12. การถอนตวัออกจากการสอบ และการยติุการท าขอ้สอบ 

รายละเอียดดา้นล่างมีผลบงัคบัใช ้
โดยไม่ไดรั้บความเสียหายทางสิทธิตามกฎหมายในการยกเลิกสัญญา: 
ผูเ้ขา้สอบสามารถถอนตวัออกจากการสอบ Goethe-Test PRO ได ้อยา่งไรกต็าม 

ผูเ้ขา้สอบไม่มีสิทธิท่ีจะขอคืนค่าธรรมเนียมในการสอบท่ีไดช้ าระไปแลว้ 
หากผูเ้ขา้สอบถอนตวัออกจากการสอบก่อนการสอบเร่ิมตน้ 

ถือวา่บุคคลดงักล่าวไม่ไดเ้ขา้สอบ 

หากผูเ้ขา้สอบยติุการท าขอ้สอบเม่ือการสอบเร่ิมตน้แลว้ 
ถือวา่การสอบดงักล่าวเป็นโมฆะ หากผูเ้ขา้สอบไม่ไดเ้ร่ิมท าขอ้สอบ 

หรือยติุการท าขอ้สอบเน่ืองจากมีอาการเจบ็ป่วย 
ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งยืน่ใบรับรองแพทยใ์หก้บัศนูยจ์ดัสอบท่ีรับผิดชอบทนัที 

ศนูยจ์ดัสอบจะเป็นผูต้ดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินการขั้นต่อไปหลงัจากท่ีไดเ้จรจากบัส า
นกังานใหญ่ของสถานบนัเกอเธ่เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
โดยดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในการสอบขอ้ 6.2 
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§ 13 Mitteilung des Testergebnisses und Zeugnis 

Das Testergebnis wird den Teilnehmenden direkt nach 

Abschluss des Tests automatisch elektronisch zur Verfügung 

gestellt. Über gegebenenfalls geltende Sonderregelungen 

bezüglich der Mitteilung des Testergebnisses informiert Sie 

das durchführende Prüfungszentrum. Neben einem Gesamt-

ergebnis werden auch die Ergebnisse der beiden Fertigkei-

ten Hören und Lesen einzeln aufgeführt. Die Testleistungen 

werden in Form von Punkten und GER-Niveaustufen doku-

mentiert. Diese Darstellung der Ergebnisse ist endgültig und 

kann nicht verändert werden. Das Zeugnis kann digital über 

die Webseite www.goethe.de/gtp/verify als PDF-Dokument 

heruntergeladen und bei Bedarf ausgedruckt werden. Es 

besteht kein Anspruch auf eine gedruckte Version der 

Testergebnisse. Die Ergebnisse sind ausschließlich über 

Geburtsdatum und Registrierungscode der/des Testteilneh-

menden zugänglich und werden vom Goethe-Institut nicht 

an Dritte weitergegeben. Unternehmen, Behörden o. Ä. 

können über die Webseite die Testergebnisse verifizieren, 

wenn ihnen das Zeugnis vorliegt. 

Das Zeugnis wie das Ergebnis sind zehn Jahre nach Ablegen 

des Tests über die Webseite verfügbar. Danach werden alle 

Daten gelöscht (siehe § 22). 

Das Zeugnis ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift 

gültig.  

 

 

13. การประกาศผลสอบ และการออกประกาศนียบตัร 

ผูเ้ขา้สอบจะไดรั้บผลสอบแบบอิเลก็ทรอนิกส์โดยอตัโนมติัทนัทีหลงัการสอบเสร็จส้ิน 

ศนูยจ์ดัสอบจะแจง้ใหผู้เ้ขา้สอบทราบในกรณีท่ีมีระเบียบพิเศษเก่ียวกบัการประกาศผลส
อบ นอกจากผลสอบโดยรวมแลว้ ผลสอบส่วนทดสอบทกัษะการฟัง 
จะถูกระบุแยกจากผลสอบส่วนทดสอบทกัษะการอ่าน โดยผลการสอบ 

จะถูกประเมินเป็นคะแนนสอบ 

และถกูแบ่งเป็นระดบัความเช่ียวชาญทางดา้นภาษาตามมาตรฐานสากลท่ีใชอ้ธิบายความ
เช่ียวชาญทางดา้นภาษาตามกรอบความตกลงร่วมกนัของสหภาพยโุรป (CEFR) 

การประเมินผลสอบดงักล่าวถือเป็นท่ีส้ินสุด และไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้
ผูเ้ขา้สอบสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบตัรดิจิทลัเป็นไฟล ์PDF ไดบ้นเวบ็ไซต ์

www.goethe.de/gtp/verify และสามารถพิมพอ์อกมาไดห้ากตอ้งการ 
ทั้งน้ีผูเ้ขา้สอบไม่มีสิทธิท่ีจะพิมพผ์ลคะแนนสอบออกมาได ้
อยา่งไรกต็ามผูเ้ขา้สอบสามารถเขา้ไปดูผลคะแนนสอบไดบ้นเวบ็ไซต ์
โดยใส่ขอ้มูลวนัเดือนปีเกิด และรหสัท่ีใชส้ าหรับลงทะเบียนในการเขา้สอบ 

และสถาบนัเกอเธ่จะไม่เผยแพร่ผลคะแนนสอบของผูเ้ขา้สอบไปยงับุคคลท่ีสาม 

บริษทัผูป้ระกอบการ องคก์รรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 
สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบไดเ้ม่ือมีส าเนาประกาศนียบตัรของผูเ้ขา้สอบ 

ประกาศนียบตัร และผลคะแนนสอบจะถกูบนัทึกไวบ้นเวบ็ไซตเ์ป็นเวลา 10 

ปีนบัจากวนัท่ีท าขอ้สอบ หลงัจากนั้นขอ้มูลทั้งหมดจะถกูลบท้ิง (ดูขอ้ 22) 

ประกาศนียบตัรถูกผลิตโดยคอมพิวเตอร์ 
และมีผลบงัคบัใชโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งมีลายมือช่ือ 

§ 14 Wiederholung des Tests 

Der Goethe-Test PRO kann so oft es der/die Teilnehmende 

wünscht wiederholt werden. Es werden mindestens drei 

Monate als Pause vor dem nächsten Test empfohlen. Ein 

Rechtsanspruch auf einen bestimmten Prüfungstermin 

besteht nicht. Siehe auch § 11.  

 

 

14. การสอบซ่อม 

ผูเ้ขา้สอบสามารถขอสอบซ่อม Goethe-Test PRO ไดบ่้อยคร้ังตามท่ีตอ้งการ 
สถาบนัเกอเธ่ขอแนะน าใหผู้เ้ขา้สอบขอสอบซ่อมอยา่งนอ้ย 3 

เดือนหลงัการสอบคร้ังล่าสุด 
ซ่ึงไม่มีขอ้บงัคบัทางดา้นกฎหมายเก่ียวกบัก าหนดการจดัสอบ (ดูขอ้ 11) 

§ 15 Protokoll über die Durchführung des  

GOETHE-TEST PRO 

Über den Verlauf des Goethe-Tests PRO wird ein Protokoll 

angefertigt. Darin werden die Daten zum jeweiligen Test 

(Testteilnehmende/-r, Prüfungszentrum, Testtermin u. a.) 

einschließlich Uhrzeit und gegebenenfalls besondere 

Vorkommnisse während des Tests festgehalten. 

 

 

15. การบนัทึกรายงานการด าเนินการจดัสอบ GOETHE-TEST PRO 

ในการสอบ Goethe-Test PRO  แต่ละคร้ัง 
จ าเป็นจะตอ้งมีการบนัทึกรายงานการด าเนินการสอบ 

โดยจะตอ้งระบุรายละเอียดในการด าเนินการจดัสอบ (รายช่ือผูเ้ขา้สอบ ศนูยจ์ดัสอบ 

วนัท่ีจดัสอบ) รวมถึงระบุเวลาในการสอบ และเหตุการณ์เฉพาะอ่ืน ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินการสอบ 

§ 16 Bewertung 

Die Prüfungsleistungen werden weltweit automatisch 

ausgewertet.  

 

 

16. การประเมินผลสอบ 

ผลการสอบจะถูกประเมินโดยอตัโนมติัทัว่โลก 

http://www.goethe.de/gtp/verify
http://www.goethe.de/gtp/verify%20และสามารถพิมพ์ออกมาได้หากต้องการ
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§ 17 Einsprüche 

Ein Einspruch gegen das Testergebnis ist innerhalb von 

zwei Wochen nach Testtermin in Textform bei der Leitung 

des Prüfungszentrums, an dem der Test abgelegt wurde, zu 

erheben.  

Unbegründete oder nicht ausreichend begründete Anträge 

kann der Prüfungsverantwortliche zurückweisen. Der bloße 

Hinweis auf eine nicht erreichte Punktzahl ist als Begrün-

dung nicht ausreichend. 

 

17. การร้องเรียน 

การร้องเรียนในกรณีท่ีไม่เห็นดว้ยกบัผลสอบจะตอ้งยืน่เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อหวัหนา้
ศนูยจ์ดัสอบภายใน 2 สัปดาห์หลงัวนัท่ีจดัสอบ 

ผูท่ี้รับผิดชอบในการด าเนินการจดัสอบมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธค าร้องเรียนท่ีไม่ไดร้ะบุเหตุผ
ล หรือระบุเหตุผลไม่เพียงพอ 
การระบุเหตุผลวา่ผลคะแนนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการถือวา่เป็นการระบุเหตุผลท่ีไม่เ
พียงพอ  

Der/Die Prüfungsverantwortliche am Prüfungszentrum 

entscheidet darüber, ob dem Einspruch stattgegeben wird. 

In Zweifelsfällen wendet er/sie sich an die Zentrale des 

Goethe-Instituts und diese entscheidet darüber. Die Ent-

scheidung über die Bewertung ist endgültig. 

 

ผูท่ี้รับผิดชอบในการด าเนินการจดัสอบของศนูยจ์ดัสอบมีสิทธิท่ีจะตดัสินใจวา่จะพิจาร
ณาค าร้องเรียนหรือไม่ ในกรณีท่ีเกิดขอ้สงสัย 
ผูท่ี้รับผิดชอบในการด าเนินการจดัสอบสามารถขอค าปรึกษาจากส านกังานใหญ่ของสถ
าบนัเกอเธ่เพื่อช่วยในการตดัสินใจ 
โดยการตดัสินใจเก่ียวกบัการประเมินดงักล่าวถือเป็นท่ีส้ินสุด 

Ein Einspruch gegen die Durchführung des Tests ist unmit-

telbar nach Ablegen des Tests bei der Leitung des zuständi-

gen Prüfungszentrums, an dem der Test abgelegt wurde, in 

Textform zu erheben. Der/Die Prüfungsverantwortliche holt 

die Stellungnahmen aller Beteiligten ein, entscheidet über 

den Einspruch und verfasst eine Aktennotiz über den 

Vorgang. In Zweifelsfällen entscheidet die Zentrale des 

Goethe-Instituts. Wird einem Einspruch stattgegeben, so gilt 

hinsichtlich der Testgebühren § 6.3. 

 

การร้องเรียนเก่ียวกบัการด าเนินการจดัสอบจะตอ้งยืน่เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อหวัหนา้ศู
นยจ์ดัสอบทนัทีหลงัส้ินสุดการสอบ 

ผูท่ี้รับผิดชอบในการด าเนินการจดัสอบของศนูยจ์ดัสอบจะท าการรวบรวมขอ้ความของ
ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง และจะเป็นผูต้ดัสินใจ 
พร้อมทั้งเขียนบนัทึกขั้นตอนการด าเนินการดงักล่าว ในกรณีท่ีเกิดขอ้สงสัย 
ส านกังานใหญ่ของสถาบนัเกอเธ่จะเป็นผูต้ดัสินใจ หากค าร้องเรียนเป็นท่ียอมรับ 

ผูเ้ขา้สอบจะไดรั้บค่าธรรมเนียมสอบคืนดงัท่ีระบุในขอ้ 6.3 

  

§ 18 Einsichtnahme 

Testteilnehmende können auf Antrag nach Bekanntgabe der 

Testergebnisse Einsicht in ihren Test nehmen. Der Antrag 

beschränkt geschäftsfähiger Minderjähriger bedarf der 

Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. Die Einsichtnahme 

muss in Begleitung des gesetzlichen Vertreters erfolgen. 

 

 

18. การยืน่เร่ืองขอตรวจสอบขอ้สอบอยา่งละเอียด 

ผูเ้ขา้สอบสามารถยืน่เร่ืองขอตรวจสอบขอ้สอบท่ีตนไดท้ าไปอยา่งละเอียดภายหลงัการ
ประกาศผลสอบ 

อยา่งไรกต็ามผูท่ี้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง 
และจะตอ้งมีผูป้กครองอยูด่ว้ยในขณะท่ีท าการตรวจสอบ 

§ 19 Verschwiegenheit 

Die Aufsicht bewahrt über alle Testvorgänge und Tester-

gebnisse gegenüber Dritten Stillschweigen.  

 

 

 

 

 

 

19. การไม่เผยแพร่ขอ้มูล 

กรรมการคุมสอบจะตอ้งไม่เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการสอบ 

และผลการสอบไปยงับุคคลท่ี 3 
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§ 20 Geheimhaltung 

Alle Testaufgaben sind vertraulich. Sie unterliegen der 

Geheimhaltungspflicht und werden unter Verschluss gehal-

ten. 

 

 

20. การรักษาความลบั 

ขอ้สอบทุกขอ้เป็นเอกสารลบั และจะตอ้งถกูบรรจุในซองปิดผนึก 
โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบัในการรักษาความลบั 

§ 21 Urheberrecht 

Alle Testinhalte sind urheberrechtlich geschützt und wer-

den nur in dem Goethe-Test PRO verwendet. Eine darüber 

hinausgehende Nutzung, insbesondere die Vervielfältigung 

und Verbreitung sowie öffentliche Zugänglichmachung 

dieser Testinhalte ist nur mit Zustimmung der Zentrale des 

Goethe-Instituts gestattet. 

 

 

21. ลิขสิทธ์ิ 

เน้ือหาทุกส่วนของขอ้สอบไดรั้บการคุม้ครองโดยลิขสิทธ์ิ และมีไวส้ าหรับใชก้ารสอบ 

Goethe-Test PRO เท่านั้น 

การน าเน้ือหาในขอ้สอบไปใชใ้นทางอ่ืนนอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวไว ้
โดยเฉพาะส าหรับใชใ้นการท าส าเนา 
หรือเผยแพร่เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงไดใ้นท่ีสาธารณะจะท าไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บความยินยอม
จากส านกังานใหญ่ของสถาบนัเกอเธ่แลว้เท่านั้น 

§ 22 Archivierung 

Die Testergebnisse werden zehn Jahre lang archiviert und 

sind über die Webseite www.goethe.de/gtp/verify für 

den/die Testteilnehmende/n zugänglich. Nach zehn Jahren 

werden die Ergebnisse gelöscht.  

 

 

22. การเกบ็รักษาขอ้มูล 

ผลการสอบจะถูกเกบ็รักษาไวเ้ป็นเวลา 10 ปี 

และผูเ้ขา้สอบสามารถเรียกขอ้มูลไดบ้นเวบ็ไซต ์www.goethe.de/gtp/verify 

หลงัจาก 10 ปี ผลการสอบจะถูกลบออกจากฐานขอ้มูล 

§ 23 Qualitätssicherung 

Die gleichbleibend hohe Qualität der Testdurchführung wird 

durch regelmäßige Kontrollen der Tests im Rahmen von 

Hospitationen sichergestellt.  

Der/Die Testteilnehmende sowie das durchführende Prü-

fungszentrum erklärt sich damit einverstanden. 

 

 

23. การประกนัคุณภาพ 

การควบคุมการด าเนินการจดัสอบโดยการสังเกตุการณ์การจดัสอบท่ีจดัข้ึนเป็นประจ านั้
น เป็นการรับประกนัคุณภาพของการด าเนินการจดัสอบท่ีสูงอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 
ผูเ้ขา้สอบ และศนูยท่ี์ด าเนินการจดัสอบไดย้อมรับเง่ือนไขดงักล่าว 

§ 24 Datenschutz 

Alle an der Durchführung des Goethe-Tests PRO Beteiligten 

sind zur Geheimhaltung und zur Einhaltung der anwendba-

ren Datenschutz-Vorschriften verpflichtet. Das Goethe-

Institut darf auf Anfrage von öffentlichen Behörden im Fall 

des begründeten Verdachts der Fälschung eines GOETHE-

TEST PRO-Zeugnisses die Echtheit des Zeugnisses bestäti-

gen oder widerlegen. 

 

 

24. การคุม้ครองขอ้มูล 

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการจดัสอบ Goethe-Test PRO 

ทุกคนจะตอ้งรักษาความลบั และปฏิบติัตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูล 
สถาบนัเกอเธ่มีสิทธิท่ีจะยนืยนัความถูกตอ้ง 
หรือพิสูจน์การปลอมแปลงของประกาศนียบตัร 
เม่ือมีการสอบถามจากหน่วยงานของรัฐในกรณีท่ีเกิดการสงสยัวา่มีการปลอมแปลงประ
กาศนียบตัร GOETHE-TEST PRO 

http://www.goethe.de/gtp/verify
http://www.goethe.de/gtp/verify%20หลังจาก
http://www.goethe.de/gtp/verify%20หลังจาก
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§ 25 Schlussbestimmungen 

Diese Prüfungsordnung tritt am 1. September 2020 in Kraft 

und gilt für Testteilnehmende bzw. Institutionen, die den 

GOETHE-TEST PRO im Rahmen eines Vertragsverhältnisses 

mit dem Goethe-Institut durchführen. 

 

Im Falle von sprachlichen Unstimmigkeiten zwischen den 

einzelnen Sprachversionen der Prüfungsordnung ist für den 

unstimmigen Teil die deutsche Fassung maßgeblich. 

 

25. บทสรุปส่งทา้ย 

ระเบียบการจดัสอบฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 

และบงัคบัใชส้ าหรับผูเ้ขา้สอบ และสถาบนัท่ีท าสัญญาส าหรับการด าเนินการจดัสอบ 

GOETHE-TEST PRO ร่วมกบัสถาบนัเกอเธ่ 
 

ในกรณีท่ีระเบียบการจดัสอบในฉบบัภาษาอ่ืน ๆ มีเน้ือหาไม่ตรงกบัฉบบัภาษาเยอรมนั 

ใหย้ดึเน้ือหาของฉบบัภาษาเยอรมนัเป็นหลกั 

 

Legende zu Formatierungen: 

VERSAL: Prüfungsnamen und Prüfungsteile (z. B. GOETHE-ZERTIFIKAT B1) 

kursiv:  Dokumentenbezeichnungen, Eigennamen, Verweise (z. B. Protokoll über die Durchführung der Prüfung) 
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