
 
 

FAQ – คําถามที-พบบอ่ย 
 

1.ได้รับผู้ชว่ยพยาบาล ( PN ) มัCยคะ? 
ในเวลานี Iเรารับพยาบาลวชิาชีพเทา่นั Iนคะ่ 

 
2.การร่วมสมัมนามีคา่ใช้จา่ยอะไรไหม ?  
ไมมี่คา่ใช้จา่ยอะไรทั Iงสิ Iนคะ่ เราจดัสมัมนาเพื-อเชิญพยาบาลไทยมารับฟังข้อมลู ที-เกี-ยวกบัการไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที-
ประเทศเยอรมนันี   
 
3.บริษัท CVC จดัสมัมนาบอ่ยไหม ?  
บริษัท CVC จดัสมัมนาทกุสองเดือน นี-คือตารางที-จดัในปี ^_`a คะ่ 
 
รุ่นที- 4 – สมัมนาวนัที- – 15.02.2563   รุ่นที- 5 – สมัมนาวนัที- – 18.04.2563 
รุ่นที- 6 –  สมัมนาวนัที- – 20.06.2563    รุ่นที- 7 – สมัมนาวนัที- – 15.08.2563 
รุ่นที- 8 – สมัมนาวนัที- – 10.10.2563   รุ่นที- 9 – สมัมนาวนัที- – 05.12.2563 
 
*พยาบาลที-ต้องการสมคัรร่วมสมัมนาลว่งหน้าต้องรอให้สมัมนาครั Iงที-ลา่สดุจบลงไปก่อนถงึจะสมคัรทางเวบ็ไซต์ได้ 
 
4.จํากดัจํานวนพยาบาลที-ร่วมโครงการไหม ?  
เราไมจํ่ากดัจํานวนพยาบาลที-ร่วมโครงการ สว่นมากกลุม่หนึ-งจะมีประมาณ 10-20 คน 
 
5.จํากดัอายพุยาบาลที-ร่วมโครงการไหม?  
พายาบาลที-มาร่วมโครงการไมค่วรอายมุากกวา่ 50 ปี เนื-องจากพยาบาลที-อายคุอ่นข้างสงูอาจใช้เวลาเรียนภาษาเยอรมนั
เกินเวลาที-เรากําหนด ( 1 ปี ) และเนื-องจากเราไมส่ามารถการันตีตําแหนง่กบันายจ้างที-เยอรมนัได้เนื-องจากวยัเกษียณที-
เยอรมนัอยูที่-อาย ุ65 ปี  
 
6.หากต้องการร่วมโครงการต้องทําอยา่งไร?  
หากคณุเป็นพยาบาลที-สนใจร่วมโครงการเพื-อไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที-เยอรมนั ขั Iนตอนแรกคือการ ร่วมสมัมนา และเรียน
ภาษาเยอรมนั ให้ครบหลกัสตูร B2 เพื-อร่วมโครงการคณุจะต้องชําระคา่มดัจํา 24,500 บาท  
พยาบาลที-ได้สอบหลกัสตูร B1 ที-สถาบนั Goethe Institut Thailand ครบแล้วจะได้รับคา่มดัจําคืนก่อนที-จะเดนิทางไปสู่
ประเทศเยอรมนันี 
 
7.ระยะเวลาสู้การไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที-เยอรมนัใช้เวลานานไหม?   
ตามหลกัสตูรของบริษัท CVC พยาบาลที-ร่วมโครงการจะเริ-มเรียนหลกัสตูร A1, A2 และ B1 ที-ประเทศไทย ( 6 เดือน ) 
หลงัจากได้การรับรอง B1 จากสถาบนั Goethe Institut Thailand พยาบาลทกุคนจะต้องเรียนภาษาหลกัสตูร B2 ที-
ประเทศเยอรมนันีตอ่ คณุจะได้ ทํางานในฐานะผู้ชว่ยพยาบาล และเรียนหลกัสตูร B2 
เมื-อเรียน หลกัสตูรภาษาB2 ครบแล้วจะต้องทําการเทียบวฒุิ 



โดยประมาณแล้วระยะเวลาที-ต้องใช้เพื-อได้การรับรองเป็นพยาบาลวิชาชีพ จากวนัเริ-มเรียนถงึวนัสดุท้ายใช้เวลาประมาณ 
12-18 เดือน ( แล้วแตว่า่การขอวีซา่และการแปลเอกสารใช้เวลามากน้อยแคไ่หน) 
 
8.พยาบาลคนไหนเหมาะกบัการร่วมโครงการ?  
พยาบาลที-จบวิชาชีพสามารถสมคัรร่วมโครงการได้ทกุคนคะ่ 
 
9.ถ้าเราไมมี่พื Iนฐานภาษาองักฤษหรือภาษาเยอรมนัจะเรียนได้ไหม ? 
หากคณุไมมี่พื Iนฐานภาษาอะไรนอกจากภาษาไทยไมต้่องกงัวล หลกัสตูรการเรียนภาษาของเราได้เตรียมเพื-อคนที-ไมมี่
พื Iนฐานเลย ทกุคนจะเริ-มเรียนตั Iงแต ่0 ด้วยกนั 
 
10.เรียนภาษาเยอรมนัที-ไหน ?  
เรียนทางออนไลน์ ทางบริษัทเข้าใจวา่พยาบาลหลายคนจะต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วย เราถงึเสนอการเรียนออนไลน์ 
คณุสามารถเรียนจากไหนก็ได้คะ่ สะดวกสบายขอให้มีอินเตอร์เน็ต  
 
11.เรียนภาษาเยอรมนัชว่งวนัและเวลาไหน ?  
เรียนทกุวนั จนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุรหสั 
ยงัไมไ่ด้กําหนดเวลาเรียนแตจ่ะอยูใ่นชว่งเยน็ ประมาณ 16:45น – 19:15น / 19:30 – 21:30น 
 
12.สอบที-ไหน และถ้าสอบไมผ่า่นต้องทําอยา่งไร ?  
ในหลกัสตูร A1 & A2 พยาบาลจะได้สอบกบัครูที-เราได้จะทาให้  
ในหลกัสตูร B1 พยาบาลจะได้สอบที-สถาบนั Goethe Institute Bangkok 
ในหลกัสตูร B2 พยาบาลจะได้สอบที-สถาบนั TELC in Deutschland / Geothe Institut Deutschland 
ในกรณีที-สอบไมผ่า่นพยาบาลสามารถออกไปสอบเทียบระดบัได้และสามารถ กลบัมาเรียนตอ่หลกัสตูรตอ่ไปได้ คา่สอบ
วดัระดบัข้างนอกพยาบาลต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยเอง 
 
13.ขั Iนตอนหลงัจากการเรียนภาษาเยอรมนัมีอะไรบ้าง ?  
เมื-อคณุเรียนภาษาเยอรมนั B2 สาํเร็จแล้ว คณุจะได้รับผลของการเทียบวฒุิ ( Anerkennung ) ผลการเทียบวฒุิจะมี
ทั Iงหมด2รูปแบบ 
 

1. ได้การรับรองเตม็ตวัโดยที-ไมต้่องทําการเทียบวฒุิ ( สามารถทํางานในฐานะพยาบาลวิชาชีพได้เลย ) 
2. ได้การรับรองบางสว่น ( สามารถทํางานในฐานะพยาบาลวิชาชีพได้เมื-อผา่นการเทียบวฒุิ ) 
 

แล้วแตว่า่ผลการเทียบวฒุิเป็นขั Iนไหน คณุก็ต้องดําเนินการเทียบวฒุิตามที-เขาชี Iแจงมา 
 
14.ทําไมถงึต้องเทียบวฒุิ ?  
หลกัสตูร สูก่ารเป็นพยาบาลวชิาชีพของประเทศไทยและประเทศเยอรมนัตา่งกนั ทางรัฐบาลจงึต้องมีการเทียบวฒุิ อาจ
ต้องมีการปรับความรู้โดยเฉพาะทางด้านกฎหมายและระเบียบการทํางาน  
 
15.ระยะเวลาการขอวีซา่ใช้เวลานานเทา่ไหร่?  
การขอวีซา่ใช้เวลา 1 – 2 เดือน  
ทางบริษัท CVC จะชี Iแจงรายการเอกสารที-คณุต้องเตรียมทั Iงหมด - รายการเอกสารเพื-อขอวีซา่ download 
 
 



16.ฉนัสามารถเดนิทางกลบัประเทศไทยได้ไหม ?  
ในชว่งวนัหยดุของคณุ คณุสามารถเดนิทางเข้าออกประเทศได้ตามต้องการ แตค่ณุจะต้องเคลียร์ตารางเวรกบันายจ้าง
ก่อนที-จะเดนิทาง 
 
17.พยาบาลจะพกัอาศยัอยูที่-ไหน ?  
ในสว่นใหญ่ทางบริษัทจะหานายจ้าง และที-ทํางานที-มีหอพกัให้ 
ในกรณีที-ไมมี่หอพกัทางบริษัทจะชว่ยหาที-พกัให้ เราเข้าใจวา่ทกุคนต้องการประหยดัเงินมากที-สดุเราจะชว่ยคณุหาที-พกัทีดี
และถกูที-สดุ 
 
18.บริษัท CareVisionCompany GmbH ได้คา่ตอบแทนจากใคร ?  
เรารับคา่ตอบแทนจากนายจ้างของคณุเมื-อได้สง่คณุทํางานที-นั-นสาํเร็จแล้ว เราไมห่กัเงินเดือนของคณุคณุจะได้รับ
เงินเดือนเตม็เตม็ 
 
19.เราจะไปอยูก่บัวีซา่ประเภทไหน?  
ในชว่งแรก วีซา่ 17a  
หลงัจากได้การเทียบและหลกัสตูรB2ครบแล้วได้อยูเ่ป็นวีซา่ทํางานถาวร  
 
20.มีคา่ใช้จา่ยนอกเหนือจากคา่มดัจําไหมคะ ? 
นอกเหนือ จากคา่มดัจํา จํานวน 24,500 ทางพยาบาลที-ตกลงร่วมโครงการไมมี่คา่ใช้จา่ยนอกเหนือจากตรงนี Iนอกจาก
สอบระดบัไมผ่า่นและต้องเทียบระดบัเองที-สถาบนั Goethe Institut ตงัหาก 
เมื-อใกล้ถงึเวลาสอบวดัระดบั B1 ทางบริษัทมีโอกาสให้พยาบาลมาร่วมติ�วสอบที-กรุงเทพฯคา่ใช้จา่ยพยาบาลต้อง
รับผิดชอบเอง (ไมจํ่าเป็นหากไมส่ะดวก) เมื-อคณุเรียนถงึหลกัสตูร B1 แล้วทางบริษัทจะชี Iแจงสว่นนี Iอีกทีนงึ 
 
21. นอกจากภาษีแล้ว เงินเดือนเราต้องถกูหกัคา่อะไรบ้าง ? 
ตวัอยา่ง:  
ในฐานะผู้ชว่ยพยาบาลวิที-ได้รับเงินเดือน €2300-2500 
ภาษี 21%  
การประกนัสขุภาพ 15% ( นายจ้างกบัลกูจ้างแบง่ภาระคา่ใช้จา่ยคนละครึ-ง 7,5%) 
ประกนัเงินบํานาญ 18,6% ( นายจ้างกบัลกูจ้างแบง่ภาระคา่ใช้จา่ยคนละครึ-ง 9,3%) 
ประกนัการวา่งงาน 2,7% ( นายจ้างกบัลกูจ้างแบง่ภาระคา่ใช้จา่ยคนละครึ-ง 1,35%) 
สรุปแล้วรวมภาษีและประกนัอื-นๆ คณุจะต้องลบประมาณ 35% จากเงินเดือนของคณุ 
ข้อดีคณุไมต้่องกงัวลเรื-องประกนัอีกแล้วเมื-อคณุทํางาน ถงึ 65 ปีคณุสามารถรับเงินบํานาญ 
ภาษีและประกนัจะปรับขึ Iนหรือลงแล้วแตฐ่านเงินเดือน และสถานภาพการสมรสของเรา 
 
22.โครงการ CVC ต้างกบัโครงการอื-นยา่งไร?  
CVC รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทั Iงหมดในการไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที-เยอรมนั เราดแูลพยาบาลที-มาร่วมโครงการแบบใกล้ชิด
ทั Iงที-ประเทศไทยและที-เยอรมนั เราชว่ยคณุหานายจ้าง และเตรียมเอกสารของคณุเพื-อให้คณุ มีโอกาสตั Iงไจเรียนภาษา ให้
มากที-สดุ ตกเหนือจากนั Iนเราไมมี่การมาหกัเงินเดือนคณุหลงัจากที-คณุได้การรับรองเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วเราได้
คา่ตอบแทนจากนายจ้างของคณุตา่งหากคะ่ 
 
23.โครงการ CareVisionCompany GmbH เริ-มเปิดบริการตั Iงแตเ่มื-อไหร่?  
บริษัทได้ก่อตั Iงขึ Iนมาตั Iงแตเ่ดือนมกราคมปี 2562 และเริ-มให้บริการที-ประเทศไทยตั Iงแตเ่ดือนพฤษภาคมปี 2562 
 



24.สามารถทํางานได้ที-ไหนบ้าง?  
ในชว่งเวลา 2-3 ปีแรกทางบริษัทมองหานายจ้างในละแวกเมือง Frankfurt ให้คะ่เพื-อเราจะได้ดแูลคณุแบบใกล้ชิด 
หลงัจาก 2ปี ในฐานะพยาบาลวชิาชีพ บริษัทยินดีที-จะหานายจ้างให้คณุในรัฐและเมืองอื-นอื-น 
 
25.ใครเป็นผู้จา่ยคา่แปลเอกสาร วีซา่ ตั�วเครื-องบนิ คอสเรียนภาษา ?  
CVC 
 
26.คา่มดัจํามีไว้เพื-ออะไร?  
เราตั Iงคา่มดัจําเพื-อประกนัคณุภาพของพยาบาลที-ร่วมโครงการและต้องการเรียนภาษาเยอรมนัแบบจริงจงัคะ่ 
ในประสบการณ์ที-เคยทํามาเราได้ให้พยาบาลเรียนฟรีแตไ่ด้มีพยาบาลเข้ามาสมคัรแบบไมจ่ริงจงั เป็นจํานวนมากก็เลยต้อง
ตั Iงคา่มดัจําเพื-อการันตีคณุภาพของพยาบาลที-มาร่วมโครงการ 
 
27.ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?  
เอกสารทั Iงหมดที-ต้องใช้เพื-อนําไปแปล เพื-อขอวีซา่และประเมินการเทียบวตุ - รายการเอกสารเพื-อขอวีซา่ download 
 
 
28.ขั Iนตอนหลงัจากการเทียบวตุต้องทําอยา่งไร ?  
หลงัจากการเทียบวตุคณุจะได้รับสญัญาการทํางานในฐานะพยาบาลวิชาชีพ  
 
29.ข้อผกูมดัที-มีกบับริษัท CVC ขั Iนตํ-ากี-ปี ?  
ใครที-สนใจต้องการร่วมโครงการ ต้องมั-นใจวา่ตวัเองสามารถอยูที่-เยอรมนั ได้อยา่งน้อย 2 – 3 ปีคะ่ 
 
30.คา่ใช้จา่ยตอ่เดือนประมาณเทา่ไหร่?  
ตามหลกัความจริงแล้วคา่ใช้จา่ยแล้วแตว่า่คณุใช้มากหรือน้อยขนาดไหนแตใ่นโดยประมาณคา่ใช้จา่ยตอ่เดือนตกอยูที่-
ประมาณ €700 – €800 ตอ่เดือนคะ่ 
 


