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WILLKOMMEN IM GOETHE-INSTITUT THAILAND
Wir freuen uns, dass Sie sich für das Goethe-Institut Thailand entschieden haben. Hier 
finden Sie die wichtigsten Informationen für Ihren Kursbesuch. Wir wünschen Ihnen 
eine erfolgreiche Zeit.

Ihr Goethe-Institut Thailand

Bevor es losgeht, möchten wir Ihnen neun Tipps für effektives und erfolgreiches Spra-
chenlernen geben.

9 TIPPS ZUM DEUTSCHLERNEN

1. Der Schlüssel zum Erfolg sind Sie. Trotz der modernsten Methoden und der pro-
fessionellsten Lehrkräfte: nur Sie selbst können lernen.

2. Aus Fehlern lernt man. Haben Sie keine Angst vor Fehlern. Sie gehören zu jedem 
Lernprozess und sind ein wichtiger Schritt beim Lernen.

3. Haben Sie Geduld. Eine Sprache lernt man nicht von heute auf morgen. Geben Sie 
sich die Zeit, die Sie brauchen und lernen Sie in Ihrem Lerntempo.

4. Lernen durch Anwenden. Nutzen Sie jede Gelegenheit zum Hören, Lesen, Spre-
chen und Schreiben. Ihre Kursleitung gibt Ihnen gerne Tipps zu interessanten 
Medien online.

5. Ohne Fleiß, kein Preis. Ohne Üben geht es nicht. Seien Sie konsequent und üben 
Sie regelmäßig. 4 Mal 45 Minuten Üben ist besser als nur 1 Mal 3 Stunden.

6. Auswendiglernen hilft nur selten. Denn in der Realität gibt es immer wieder 
neue Situationen. Dies gilt auch für die Prüfung.

7. Konzentrieren Sie sich auf das wirklich Wichtige. Wörter und Grammatik sind 
nur das Werkzeug und nicht das Ziel. Lernen Sie, dieses Werkzeug in Situationen 
selbstständig anzuwenden. 

8. Tests helfen. Sie zeigen Ihnen, welche Inhalte der Lektion Sie schon beherrschen, 
aber auch, was Sie wiederholen sollten.

9. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Lernen Sie immer in dem Kurs, der Ihrem 
Sprachstand am besten entspricht.

LERNBERATUNG
Weitere Tipps? Kommen Sie zu unserer individu-
ellen Lernberatung (in der Kursgebühr inbegriffen).

BIBLIOTHEK
Der nächste Ort, um Ihr Deutsch zu trainieren, ist 
die Bibliothek. Dort stehen Ihnen Bücher, Zeit-
schriften, CDs, DVDs, Tablets und Spiele zur 
kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Viele Medien 
können ausgeliehen werden. Dazu brauchen Sie 
einen Bibliotheksausweis, der in der Kursgebühr 
enthalten ist.



ยินดีตอนรับสูสถาบันเกอเธ ประเทศไทย
สถาบันเกอเธฯ มีความยินดีเปนอยางยิงท่ีคุณตัดสินใจเลือกมาเรยนกับเรา คุณสามารถอานขอมูลสําาคัญตาง ๆท่ีเกี่ยว
กับการเรยนท่ีน่ีไดในแผนพับน้ี สถาบันเกอเธฯ ขอใหคุณบรรลุเปาหมายในเรยนภาษาเยอรมัน

สถาบันเกอเธ ประเทศไทย

กอนท่ีคุณจะเร่มเรยนภาษาเยอรมันท่ีน่ี เรามีคําาแนะนําาดีดีมาฝากท่ีจะชวยใหคุณเรยนภาษาเยอรมันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุจุดหมายในการเรยน

9 คําาแนะนําาในการเรยนภาษา

1. คุณเองคือกุญแจท่ีนําาไปสูความสําาเรจ ไมวาวธีการสอนจะทันสมัยสักเทาไร หรอครูผูสอนจะมีความเปนมือ
อาชพเทาไร แตคนท่ีมีบทบาทท่ีสําาคัญท่ีสุดในการเรยนคือคุณ

2. คนเราเรยนรูจากความผิดพลาด อยากลัวท่ีจะทําาผิด ขอผิดพลาดเปนสวนหน่ึงของระบบการเรยนรูและเปนกาว
หน่ึงท่ีสําาคัญของการเรยน

3. ความอดทนเปนสิงสําาคัญ การเรยนภาษาเพ่อใหส่ือสารไดไมใชสิงท่ีทําาไดในเวลาไมกี่วัน ดังนันคุณตองใหเวลา
ตัวเองเพ่อฝกฝนทักษะตามลักษณะการเรยนของคุณ

4. ความสําาเรจในการเรยนมาจากการปฏิบัติ คุณควรใชทุกโอกาส เพ่อฝกฟง อาน พูดและเขยนคุณสามารถ
สอบถามอาจารยของคุณเกี่ยวกับส่ือออนไลนท่ีนาสนใจสําาหรับไวฝกภาษาเยอรมัน

5. ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําาเรจอยูท่ีนัน การเรยนภาษาโดยไมฝกจะไมประสบความสําาเรจ คุณควรมีวนัย
และฝกฝนเปนประจําา เชนควรฝกส่ีครังครังละ 45 นาทีดีกวาการฝก 3 ชัวโมงแตแคครังเดียว

6. การเรยนโดยทองจําาอยางเดียวมีประโยชนนอยมาก ในชวตจรงคุณจะเผชญกับสถานการณใหม ๆเสมอ ในการ
สอบเองก็เชนกัน การทองจําาอยางเดียวโดยขาดความรูในการเช่อมโยงอาจทําาใหคุณใชภาษาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดไมดีเทาท่ีควร

7. จดจอกับสิงท่ีสําาคัญจรง ๆ คําาศัพทและไวยากรณไมใชสิงสําาคัญท่ีสุดแตเปนแคเพยงเคร่องมือและไมใชจุด
หมายในการเรยน คุณควรเรยนรูท่ีจะใชเคร่องมือเหลาน้ีดวยตัวเองใหเปนในสถานการณตาง ๆ

8. ประเมินตัวเองจากการสอบ การสอบทําาใหคุณเห็นวาเน้ือหาสวนไหนของบทเรยนคุณเขาใจแลวและการสอบก็
บอกคุณไดเชนกันวาคุณยังตองทบทวนเร่องไหนอีก

9. เรยนคอรสในระดับท่ีไมยากและไมงายไป คุณควรเรยนในคอรสท่ีเหมาะสมกับระดับความรูภาษาเยอรมันของ
คุณ

บรการท่ีปรกษาดานการเรยนภาษาเยอรมัน

หากคุณอยากไดคําาแนะนําาเพมเติม คุณสามารถมาปรกษาอาจารย
ของเราไดอยางสวนตัวโดยไมมีคาใชจายเพมเติมใด ๆ ทังสิน

หองสมุด

นอกจากในหองเรยนแลว คุณสามารถเรยนรูและฝกฝนภาษาเยอรมัน
ไดในหองสมุดของสถาบันเกอเธ ซ่งมีหนังสือ นิตยสาร ซดี ดีวดี 
แท็บเล็ตและเกมไวใหบรการโดยไมเสียคาใชจาย คุณสามารถสมัคร
ทําาบัตรหองสมุดและยืมส่ือการเรยนรูหลายอยางได คุณไมตองเสีย
เงนเพมเพ่อทําาบัตรเพราะรวมอยูในคาคอรสแลว



IHR DEUTSCHKURS

KURSTERMINE UND 
UNTERRICHTSFREIE TAGE

Die Kursdaten sowie die unterrichtsfreien 
Tage finden Sie im Internet unter:

www.goethe.de/thailand/deutschkurse

LERNMATERIAL
Bitte kümmern Sie sich frühzeitig um die 
Beschaffung Ihrer Lernmaterialien (z.B. 
das Lehrwerk), da die Pandemie auch 
Auswirkungen auf internationale Liefer-
ketten hat.

AKTIV LERNEN,
IM KURS UND ZU HAUSE

Das Goethe-Institut arbeitet mit mo-
dernsten Methoden im Unterricht. Aber 
ohne Ihre Mitarbeit geht es nicht. Dies gilt 
sowohl für den Unterricht als auch das 
eigene Lernen: Hausaufgaben, Wiederho-
len, Üben und Anwenden.

Das erfordert Disziplin und Eigenverant-
wortung. Und manchmal klappt es erst im 
zweiten Anlauf. Das ist nicht schlimm, 
sondern normal.

ZEITEN
Die Kurse beginnen und enden pünktlich. 
Nach 90 Minuten gibt es eine 30-minütige 
Pause.

TELEFONIEREN
UND FOTOGRAFIEREN

Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon wäh-
rend des Unterrichts auf lautlos. Telefo-
nieren Sie nicht während des Unterrichts, 
um andere nicht zu stören.

Fotos sowie Ton- oder Videoaufnahmen 
von Personen oder Materialien dürfen 
nicht ohne schriftliche Einwilligung der 
abgebildeten Personen oder der Autoren 
gemacht oder veröffentlicht werden. 
Aufnahmen von Tests oder Prüfungen sind 
strikt untersagt.

ESSEN IM UNTERRICHT

In den Unterrichtsräumen ist Essen nicht 
gestattet. Auf dem Gelände des Goethe-
Instituts finden Sie eine Kantine, in der Sie 
Essen und Getränke kaufen können. Das 
thai-deutsche Restaurant „Ratsstube“ be-
findet sich im Nebengebäude und gegen-
über befinden sich ein Café und ein Food 
Court.



คอรสเรยนภาษาเยอรมันของคุณ

ปฏิทินคอรสและวันหยุด

คุณสามารถทราบขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับคอรสและวันหยุด
ไดทีเวบไซต

www.goethe.de/thailand/deutschkurse

ส่ือการเรยน
กรุณาจัดซ้ออุปกรณการเรยน (เชน หนังสือเรยน) ของคุณ
ลวงหนา เน่ืองจากภาวะโรคระบาดสงผลตอการขนสง
ระหวางประเทศ

เรยนอยางเต็มท่ี

ทังในหองเรยนและท่ีบาน

สถาบันเกอเธฯ ยึดหลักการสอนท่ีทันสมัยและใหผูเรยน
มีบทบาทในการเรยนอยางมาก ดังนันคุณจงควรหมัน
ฝกฝนทังในหองเรยนและนอกหองเรยนการทําาการบาน 
การทบทวนบทเรยน และการฝกใชลวนเปนประโยชนตอ
การเรยนภาษาเยอรมันทังสิน

การเรยนดวยตัวเองนอกหองเรยนน้ีตองอาศัยความมี
ระเบียบวนัยและมีความรับผิดชอบตอตัวเอง การฝกฝนน้ี 
บางครังอาจจะไมประสบความสําาเรจในครังแรกและตอง
ฝกฝนอีกครังจงจะได

ระยะเวลาเรยน
คอรสเร่มและเลิกตรงเวลา คอรสเชาและคอรสบายเรยน 
90 นาที พัก 30 นาทีและเรยนตออีก 90 นาทีสวนคอรส
เย็นเรยน 90 นาที โดยไมมีการพัก

การใชโทรศัพท

และถายภาพในหองเรยน
กรุณาปดเสียงโทรศัพทมือถือและงดใชโทรศัพทในระหวาง
การเรยนการสอนเพ่อไมเปนการรบกวนผูเรยนอื่น ๆ

การถายภาพ ถายวดีโอบุคคล รวมถึงเอกสารและส่ือการ
สอนตาง ๆ การบันทึกเสียงในหองเรยนและการเผยแพร 
จะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบุคคล
ในภาพหรอเจาของเอกสารและส่ือการสอนกอน รวมถึง
หามถายภาพขอสอบตาง ๆ โดยเด็ดขาด

การรับประทานอาหาร

ในหองเรยน

ไมอนุญาตใหรับประทานอาหารและขนมตาง ๆ ใน
หองเรยน คุณสามารถซ้ออาหารและเคร่องด่ืมไดท่ีโรง
อาหารหรอรานอาหารในบรเวณของสถาบันเกอเธฯ 
นอกจากน้ียังมีรานอาหารไทยเยอรมัน Ratsstube ตัง
อยูตึกขางสถาบันฯ



WIE GEHT'S WEITER?

TEILNAHMEBESTÄTIGUNG

Am Ende eines Kurses erhalten Sie eine 
Teilnahmebestätigung, wenn Sie mindes-
tens 70% der Zeit anwesend waren.

PRÜFUNGEN

Sie können sich jederzeit zu den Prü-
fungen im Sprachkursbüro anmelden. 
Gerade für die „Start Deutsch  1“-Prüfung 
sollten Sie dies rechtzeitig tun, da die An-
zahl der Plätze beschränkt ist. Bringen Sie 
bitte Ihren Personalausweis oder Rei-
sepass mit. Unsere Prüfungstermine 
finden Sie im Internet unter:

www.goethe.de/thailand/pruefungen

WEITERLERNEN UND
WEITERSTUFUNG

Wir freuen uns, wenn Sie auch in Zukunft 
bei uns weiterlernen möchten. Es gibt 
keine automatische Weiterstufung oder 
Platzreservierung für die nächsthöhere 
Kursstufe.

Die Weiterstufung in die nächste Kurs-
stufe ist nur möglich, wenn Sie laut Teil-
nahmebestätigung am laufenden Kurs 
mindestens „mit Erfolg teilgenommen“ 
haben. Für Ihre Rückfragen stehen Ihnen 
Ihre Kursleitung sowie das Kursbüro 
gerne zur Verfügung.

Haben Sie den Kurs nicht erfolgreich be-
standen, können Sie die Kursstufe zu 50% 
des Preises wiederholen.

IHR WEG NACH
DEUTSCHLAND

Wir bieten regelmäßig Infoveranstal-
tungen an, speziell für Menschen, die in 
Deutschland leben möchten. Bei „Der Weg 
nach Deutschland“ und „Infos zum Visum“ 
erhalten Sie wertvolle Informationen für 
Ihren Weg nach Deutschland.

ÜBERSETZUNGSSERVICE

Wenn Sie Dokumente übersetzt haben 
möchten, können Sie sich an den Überset-
zungsservice im Eingang des Goethe-Insti-
tuts wenden.

HABEN SIE FRAGEN?
MÖCHTEN SIE UNS
FEEDBACK GEBEN?

Bei Fragen und Anregungen zum Unter-
richt wenden Sie sich bitte an Ihre Kurs-
leitung. Für Informationen zu den 
Sprachkursen und Prüfungen steht Ihnen 
das Kursbüro zur Verfügung: per E-Mail 
(courses-bangkok@goethe.de), telefonisch 
oder persönlich zu den Öffnungszeiten.



เรยนแลวยังไงตอ

ประกาศนียบัตร

รับรองการเขาเรยน
คุณจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการเขาเรยนเม่ือจบ
คอรส หากคุณเขาเรยนครบ 70 เปอรเซนตของเวลาเรยน
ทังหมด

การสอบวัดระดับ

ความรูภาษาเยอรมัน

คุณสามารถสมัครสอบท่ีหองลงทะเบียนตามเวลาทําา
การ เน่ืองจากการสอบวัดระดับ Start Deutsch 1มีผู
สมัครสอบเปนจําานวนมาก คุณจงควรกําาหนดวันสอบท่ี
เหมาะสมและดําาเนินการสมัครสอบลวงหนากรุณานําา
บัตรประจําาตัวประชาชนหรอหนังสือเดินทางของคุณมา
ดวย คุณสามารถตรวจสอบตารางวันและเวลาสอบไดท่ี

www.goethe.de/thailand/pruefungen

การเรยนภาษาเยอรมันตอ/

การเล่ือนชันเรยน
เรายินดีอยางยิงหากคุณจะเรยนภาษาเยอรมันท่ีสถาบันเก
อเธตอ เราไมมีกฎท่ีจะเลื่อนชันนักเรยนไปคอรสถัดไปหรอ
วาจองท่ีเรยนในคอรสถัดไปโดยอัตโนมัติ คุณจะเรยนในชัน
ถัดไปไดก็ตอเม่ือคุณมีผลการเรยนท่ีปรากฏบนใบ
ประกาศนียบัตรรับรองการเขาเรยนอยางนอยในระดับ 
“mit Erfolg teilgenommen” (หมายความวาคุณได
เขาชันเรยนอยางประสบความสําาเรจ) หากคุณมีขอสงสัย
สามารถสอบถามครูผูสอนหรอหองลงทะเบียน เรายินดีจะ
ตอบคําาถามของคุณ

หากวาคุณไมผานระดับปจจุบัน คุณสามารถเรยนระดับเดิม
ซําาไดในราคาท่ีลดลง 50 เปอรเซนต

เสนทางสูเยอรมนีของคุณ

เราจัดกิจกรรมใหขอมูลอยูเปนประจําาสําหรับผูท่ีตองการ
จะไปใชชวตท่ีประเทศเยอรมนี คุณจะไดรับขอมูลท่ีเปนประ
โยชนสําาหรับการใชชวตท่ีเยอรมนีจากกิจกรรม Der 
Weg nach Deutschland (เสนทางสูประเทศเยอรมนี) 
และกิจกรรม Infos zum Visum(ขอมูลเกี่ยวกับวซา)

บรการการแปลเอกสาร
หากคุณตองการแปลเอกสาร คุณสามารถติดตองาน
บรการแปลไดท่ีขางหองลงทะเบียนบรเวณประตูทางเขา
ของสถาบันเกอเธ

คําาถามและขอเสนอแนะ

คําถามและขอเสนอแนะ

หากคุณมีคําถามหรอขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรยนการ
สอน คุณสามารถพูดคุยกับอาจารยผูสอนโดยตรง 
นอกจากน้ีคุณสามารถขอขอมูลเกี่ยวกับคอรสเรยนและ
การสอบไดท่ีหองลงทะเบียนเรยนโดยตรงในเวลาทําการ 
ดังน้ี

หรอสงอีเมลมาสอบถามท่ี

courses-bangkok@goethe.de ทางโทรศัพท หรอเขา
มาติดตอท่ีสถาบันฯ ตามเวลาทําการ



Goethe-Institut Thailand
18/1 Soi Goethe, Sathorn 1
Bangkok 10120

สถาบันเกอเธ ประเทศไทย
18/1 ซอยเกอเธ สาทร 1
กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2 108 8212/13/14
+66 (0) 2 108 8299
info-bangkok@goethe.de

goethe.de/thailand
goetheinstitut.thailand
goetheinstitut_thailand


