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หลักสูตรวิชาภาษาเยอรมัน

Deutsch für Anfänger A1.1/A1.2

 คอร์สภาษาเยอรมัน พัฒนาทักษะ ฟั ง พูด อ่าน เขียน (สําหรับผูเ้ ริม
่ ต้น)

ระดับ A1.1

หรือ ม.4

จํานวน 15 ครัง้

(ต่อ) คอร์สภาษาเยอรมัน พัฒนาทักษะ ฟั ง พูด อ่าน เขียน (สําหรับผูเ้ ริม่ ต้น)
ระดับ A1.2
หรือ ม.4
จํานวน 15 ครัง้

Level 1 Deutsch für Anfänger A1.1

Level 2 Deutsch für Anfänger A1.2

Deutsch für die Grundstufe A2.1/A2.2
 คอร์สภาษาเยอรมัน พัฒนาทักษะ ฟั ง พูด อ่าน เขียน (สําหรับผูเ้ ริม
่ ต้น)

ระดับ A2.1

หรือ ม.5

จํานวน 15 ครัง้

(ต่อ) คอร์สภาษาเยอรมัน พัฒนาทักษะ ฟั ง พูด อ่าน เขียน (สําหรับผูเ้ ริม่ ต้น)
ระดับ A2.2
หรือ ม.5-ม.6
จํานวน 15 ครัง้

Level 3 Deutsch für die Grundstufe A2.1
Level 4 Deutsch für die Grundstufe A2.2

Grammatik für Besserwisser A2-B1
 คอร์สเรียนไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน

หรือ ม.5-ม.6

จํานวน 15 ครัง้

Level 5

(ต่อ) คอร์สเรียนไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน
ระดับ A2 – B1 (คอร์สที่ 2) หรือ ม.5-ม.6

จํานวน 15 ครัง้

Level 6

ระดับ A2 – B1

 คอร์สติวไวยากรณ์เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยไทย

(สําหรับผูท้ ม่ี คี วามรูไ้ วยากรณ์มาดีแล้ว หรือเรียนคอร์สไวยากรณ์ A2-B1 มาแล้ว)
หรือ ม.5-ม.6
จํานวน 15 ครัง้
ระดับ A2 – B1
 คอร์สติวไวยากรณ์ คําศัพท์ และการอ่าน เพื่อตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยไทย

(สําหรับผูท้ ม่ี คี วามรูไ้ วยากรณ์มาดีแล้ว หรือเรียนคอร์สไวยากรณ์ A2-B1 มาแล้ว)
ระดับ A2 – B1 หรือ ม.5-ม.6 จํานวน 15 ครัง้

Level 7

Level 8
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ภาพรวมระดับภาษา
สามารถเข้าใจและโต้ตอบในสิง่ ทีค่ นุ้ เคยในชีวติ ประจําวัน รวมถึงสามารถใช้ประโยคพืน้ ฐานเพื่อสื่อสาร
ถึงความต้องการทีเ่ ป็ นรูปธรรม สามารถแนะนําตัวเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคําถามเกีย่ วกับ
รายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น สถานทีอ่ ยู่อาศัย คนทีร่ จู้ กั และสิง่ ของทีม่ ี สามารถโต้ตอบกับผูอ้ ่นื ได้
ในกรณีทผ่ี อู้ ่นื พูดอย่างช้า ๆ ชัดเจน และพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ
สามารถเข้าใจประโยคและสํานวนทีใ่ ช้บ่อยเกีย่ วกับสิง่ รอบตัว (เช่น ข้อมูลพืน้ ฐานและข้อมูลของครอบครัว
A2
(ภาษาเยอรมันเบือ้ งต้น) การซื้อของ ภูมศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ การจ้างงาน) สามารถสื่อสารเรื่องทีง่ า่ ยและเป็ นกิจวัตรทีต่ อ้ งมีการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลโดยตรงและไม่ยงุ่ ยากเกีย่ วกับสิง่ ทีค่ ุน้ เคยหรือทําเป็ นประจํา สามารถอธิบายประวัตสิ ่วนตัวและประวัติ
การศึกษาของตัวเองอย่างง่าย สภาพแวดล้อมรอบตัวในขณะทีพ่ ดู และสิง่ ของทีเ่ กีย่ วข้องกับความต้องการ
เฉพาะหน้า
สามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของสิง่ ทีค่ ุน้ เคย ทีเ่ ป็ นภาษามาตรฐานแบบชัดเจนและทีต่ อ้ งพบบ่อยครัง้ ในที่
B1
(การใช้ภาษาระดับกลาง) ทํางาน โรงเรียน การเดินทางพักผ่อน เป็ นต้น สามารถรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ทอ่ี าจเกิดขึน้ ขณะ
เดินทางท่องเทีย่ วในสถานทีต่ ่างๆ สามารถสื่อสารโดยเชื่อมโยงหัวข้อทีค่ ุน้ เคยหรือหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องความ
สนใจส่วนบุคคล สามารถอธิบายประสบการณ์และเหตุการณ์ ความฝั น ความหวังและเป้ าหมายของตนเองได้
รวมถึงการให้เหตุผลหรือคําอธิบายเบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วกับความคิดเห็นและแผนการต่างๆ
สามารถเข้าใจประเด็นหลักของข้อความทีม่ คี วามซับซ้อนทัง้ รูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการพูดคุยเชิง
B2
(การใช้ภาษาระดับกลาง) เทคนิคในบทสนทนาเฉพาะด้านตามความรูเ้ ฉพาะทางของผูพ้ ดู สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็ น
ธรรมชาติ โต้ตอบกับผูพ้ ดู ทีเ่ ป็ นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มคี วามเคร่งเครียด สามารถสร้างถ้อยคําทีช่ ดั เจนและมี
ความละเอียดในหัวข้อทีห่ ลากหลาย อธิบายมุมมองเกีย่ วกับปัญหาเฉพาะ รวมถึงการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับข้อดี
และข้อเสียของเรื่องต่างๆ
สามารถเข้าใจข้อความทีย่ าวขึน้ และทีต่ อ้ งใช้ความเข้าใจหลายด้านและตระหนักถึงความหมายโดยนัย
C1
สามารถแสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็ นธรรมชาติโดยไม่ใช้เวลามากนักในการคิดหาคําศัพท์
(การใช้ภาษาระดับสูง)
สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุน่ และมีประสิทธิภาพสําหรับการสื่อสารในเข้าสังคมและชีวติ การทํางานหรือใน
การศึกษาเพิม่ เติมทัง้ ในระดับวิชาชีพและในระดับมหาวิทยาลัย สามารถสร้างถ้อยคําทีช่ ดั เจน มีโครงสร้างดี
ให้รายละเอียดเกีย่ วกับเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อน ใช้แบบแผนการสื่อสารและคําเชื่อมต่างๆ ในการเชื่อมโยงความได้
อย่างเหมาะสม
สามารถเข้าใจทุกเรื่องทีฟ่ ั งหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย สามารถสรุปคําพูดและข้อความจากแหล่งทีม่ าต่างๆ
C2
สร้างคําอธิบายและระบุเหตุผลในการนําเสนอทีส่ อดคล้องกัน สามารถแสดงออกและสื่อสารได้อย่างเป็ น
(การใช้ภาษาระดับสูง)
ธรรมชาติ คล่องแคล่วและแม่นยํามาก รวมถึงสามารถแยกแยะความหมายทีใ่ กล้เคียงกันของสถานการณ์
ทีม่ คี วามซับซ้อน
ที่มา https://www.goethe.de/ins/th/th/spr/kon/stu.html
A1
(ภาษาเยอรมันเบือ้ งต้น)
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จัดกลุ่มเรียนสดภาษาเยอรมัน กับ ครูน้อบ
หลักสูตร 15 ครัง้ 30 ชม. ค่าลงทะเบียนคอร์สละ 7,500 บาท (ชั ่วโมงละ 250 บาท)

ระดับชัน้

ม.4-ม.5

ม.5-ม.6

ม.6

วันเรียน

เวลาเรียน

คอร์สเรียน

วันเสาร์ เริม่ 4 มิ.ย. 65 - 10 ก.ย. 65

13.00-15.00

Level 1 Deutsch für Anfänger A1.1

3 - 21 ต.ค. 65 (จันทร์-ศุกร์)

13.00-15.00

Level 2 Deutsch für Anfänger A1.2

วันเสาร์ เริม่ 5 พ.ย. 65

13.00-15.00

Level 2 Deutsch für Anfänger A1.2

วันอาทิตย์ เริม่ 6 พ.ย. 65

13.00-15.00

Level 3 Deutsch für die Grundstufe A2.1

วันเสาร์ เริม่ 4 มิ.ย. 65 - 10 ก.ย. 65

15.10-17.10

Level 3 Deutsch für die Grundstufe A2.1

วันอาทิตย์ เริม่ 5 มิ.ย. 65-11 ก.ย. 65

13.00-15.00

Level 4 Deutsch für die Grundstufe A2.2

3 - 21 ต.ค. 65 (จันทร์-ศุกร์)

15.10-17.10

Level 4 Deutsch für die Grundstufe A2.2

วันเสาร์ เริม่ 5 พ.ย. 65

15.10-17.10

Level 5 Grammatik für Besserwisser A2-B1

วันอาทิตย์ เริม่ 5 มิ.ย. 65-11 ก.ย. 65

15.10-17.10

เตรียมสอบ A-Level (Part 1)

3 - 21 ต.ค. 65 (จันทร์-ศุกร์)

10.10-12.10

เตรียมสอบ A-Level (Part 2)

วันอาทิตย์ เริม่ 6 พ.ย. 65

15.10-17.10

เตรียมสอบ A-Level (Part 3)

