
 
 

FAQ – ค ำถำมท่ีพบบอ่ย                               
 

1.ได้รับผู้ช่วยพยำบำล ( PN ) มัย๊คะ? 
ในเวลำนีเ้รำรับพยำบำลวิชำชีพเท่ำนัน้ค่ะ 

 
2.กำรร่วมสมัมนำมีค่ำใช้จ่ำยอะไรไหม ?  
ไม่มีค่ำใช้จ่ำยอะไรทัง้สิน้ค่ะ เรำจดัสมัมนำเพื่อเชิญพยำบำลไทยมำรับฟังข้อมลู ที่เก่ียวกับกำรไปเป็นพยำบำลวิชำชีพที่
ประเทศเยอรมนันี   
 
3.บริษัท CVC จดัสมัมนำบ่อยไหม ?  
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ท ำให้เรำไม่ สำมำรถพบเจอกันได้ทำงบริษัทไม่สำมำรถจัดงำนสมัมนำตำมที่ได้แพลนไว้ได้เรำจะจดั
สมัมนำทำงออนไลน์นัน้ไปจนถึงสถำนกำรณ์ดีขึน้ 
 
รุ่นที่ 4 – สมัมนำวนัที่ – 15.02.2563    
รุ่นที่ 5 – สมัมนำวนัที่ – 02.05.2563 ( ออนไลน์ ) ( เร่ิมเรียน 10.06.2563 ) 
รุ่นที่ 6 –  สมัมนำวนัที่ – 13.06.2563 ( ออนไลน์ ) ( เร่ิมเรียน 17.08.2563 ) 
 
*พยำบำลที่ต้องกำรสมัครร่วมสมัมนำล่วงหน้ำต้องรอให้สมัมนำครัง้ที่ล่ำสุดจบลงไปก่อนถึงจะสมัครทำงเว็บไซต์ได้ 
 
4.จ ำกัดจ ำนวนพยำบำลที่ร่วมโครงกำรไหม ?  
เรำไม่จ ำกัดจ ำนวนพยำบำลที่ร่วมโครงกำร ส่วนมำกกลุ่มหนึ่งจะมีประมำณ 10-20 คน 
 
5.จ ำกัดอำยุพยำบำลที่ร่วมโครงกำรไหม?  
พำยำบำลที่มำร่วมโครงกำรไม่ควรอำยุมำกกว่ำ 50 ปี เนื่องจำกพยำบำลที่อำยุค่อนข้ำงสงูอำจใช้เวลำเรียนภำษำเยอรมนั
เกินเวลำที่เรำก ำหนด ( 1 ปี ) และเนื่องจำกเรำไม่สำมำรถกำรันตีต ำแหน่งกับนำยจ้ำงที่เยอรมนัได้เนื่องจำกวยัเกษียณที่
เยอรมนัอยู่ที่อำยุ 65 ปี  
 
6.หำกต้องกำรร่วมโครงกำรต้องท ำอย่ำงไร?  
หำกคุณเป็นพยำบำลที่สนใจร่วมโครงกำรเพื่อไปเป็นพยำบำลวิชำชีพที่เยอรมนั ขัน้ตอนแรกคือกำร ร่วมสมัมนำ และเรียน
ภำษำเยอรมนั ให้ครบหลกัสตูร B2 เพื่อร่วมโครงกำรคุณจะต้องช ำระค่ำมดัจ ำ 24,500 บำท  



พยำบำลที่ได้สอบหลกัสตูร B1 ที่สถำบนั Goethe Institut Thailand ครบแล้วจะได้รับค่ำมดัจ ำคืนก่อนที่จะเดินทำงไปสู่
ประเทศเยอรมนันี 
 
7.ระยะเวลำสู้กำรไปเป็นพยำบำลวิชำชีพที่เยอรมนัใช้เวลำนำนไหม?   
ตำมหลกัสตูรของบริษัท CVC พยำบำลที่ร่วมโครงกำรจะเร่ิมเรียนหลักสตูร A1, A2 และ B1 ที่ประเทศไทย ( 6 เดือน ) 
หลงัจำกได้กำรรับรอง B1 จำกสถำบนั Goethe Institut Thailand พยำบำลทุกคนจะต้องเรียนภำษำหลักสตูร B2 ท่ี
ประเทศเยอรมนันีต่อ คุณจะได้ ท ำงำนในฐำนะผู้ช่วยพยำบำล และเรียนหลกัสตูร B2 
เม่ือเรียน หลักสตูรภำษำB2 ครบแล้วจะต้องท ำกำรเทียบวุฒิ 
โดยประมำณแล้วระยะเวลำที่ต้องใช้เพื่อได้กำรรับรองเป็นพยำบำลวิชำชีพ จำกวนัเร่ิมเรียนถึงวนัสดุท้ำยใช้เวลำประมำณ 
12-18 เดือน ( แล้วแต่ว่ำกำรขอวีซ่ำและกำรแปลเอกสำรใช้เวลำมำกน้อยแค่ไหน) 
 
8.พยำบำลคนไหนเหมำะกับกำรร่วมโครงกำร?  
พยำบำลที่จบวิชำชีพสำมำรถสมคัรร่วมโครงกำรได้ทุกคนค่ะ 
 
9.ถ้ำเรำไม่มีพืน้ฐำนภำษำองักฤษหรือภำษำเยอรมนัจะเรียนได้ไหม ? 
หำกคุณไม่มีพืน้ฐำนภำษำอะไรนอกจำกภำษำไทยไม่ต้องกังวล หลกัสตูรกำรเรียนภำษำของเรำได้เตรียมเพื่อคนที่ไม่มี
พืน้ฐำนเลย ทุกคนจะเร่ิมเรียนตัง้แต่ 0 ด้วยกัน 
 
10.เรียนภำษำเยอรมนัที่ไหน ?  
เรียนทำงออนไลน์ ทำงบริษัทเข้ำใจว่ำพยำบำลหลำยคนจะต้องเรียนไปด้วยท ำงำนไปด้วย เรำถึงเสนอกำรเรียนออนไลน์ 
คุณสำมำรถเรียนจำกไหนก็ได้ค่ะ สะดวกสบำยขอให้มีอินเตอร์เน็ต  
 
11.เรียนภำษำเยอรมนัช่วงวนัและเวลำไหน ?  
รุ่นแต่ละรุ่น มีตำรำงเรียนไม่เหมือนกันค่ะ ข้อมลูตรงนีคุ้ณจะได้รับในเนือ้หำอีเมลที่ได้ส่งไป 
 
12.สอบที่ไหน และถ้ำสอบไม่ผ่ำนต้องท ำอย่ำงไร ?  
ในหลกัสตูร A1 & A2 พยำบำลจะได้สอบกับครูที่เรำได้จะทำให้  
ในหลกัสตูร B1 พยำบำลจะได้สอบที่สถำบนั Goethe Institute Bangkok 
ในหลกัสตูร B2 พยำบำลจะได้สอบที่สถำบนั TELC in Deutschland / Geothe Institut Deutschland 
ในกรณีที่สอบไม่ผ่ำนพยำบำลสำมำรถออกไปสอบเทียบระดบัได้และสำมำรถ กลบัมำเรียนต่อหลกัสตูรต่อไปได้ ค่ำสอบ
วดัระดบัข้ำงนอกพยำบำลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง 
 
13.ขัน้ตอนหลงัจำกกำรเรียนภำษำเยอรมนัมีอะไรบ้ำง ?  
เม่ือคุณเรียนภำษำเยอรมนั B2 ส ำเร็จแล้ว คุณจะได้รับผลของกำรเทียบวุฒิ ( Anerkennung ) ผลกำรเทียบวุฒิจะมี
ทัง้หมด2รูปแบบ 



 
1. ได้กำรรับรองเต็มตัวโดยที่ไม่ต้องท ำกำรเทียบวุฒิ ( สำมำรถท ำงำนในฐำนะพยำบำลวิชำชีพได้เลย ) 
2. ได้กำรรับรองบำงส่วน ( สำมำรถท ำงำนในฐำนะพยำบำลวิชำชีพได้เม่ือผ่ำนกำรเทียบวุฒิ ) 
 

แล้วแต่ว่ำผลกำรเทียบวุฒิเป็นขัน้ไหน คุณก็ต้องด ำเนินกำรเทียบวุฒิตำมที่เขำชีแ้จงมำ 
 
14.ท ำไมถึงต้องเทียบวุฒิ ?  
หลกัสตูร สู่กำรเป็นพยำบำลวิชำชีพของประเทศไทยและประเทศเยอรมนัต่ำงกัน ทำงรัฐบำลจึงต้องมีกำรเทียบวุฒิ อำจ
ต้องมีกำรปรับควำมรู้โดยเฉพำะทำงด้ำนกฎหมำยและระเบียบกำรท ำงำน  
 
15.ระยะเวลำกำรขอวีซ่ำใช้เวลำนำนเท่ำไหร่?  
กำรขอวีซ่ำใช้เวลำ 1 – 2 เดือน  
ทำงบริษัท CVC จะชีแ้จงรำยกำรเอกสำรที่คุณต้องเตรียมทัง้หมด - รำยกำรเอกสำรเพื่อขอวีซ่ำ download 
 
 
 
16.ฉันสำมำรถเดินทำงกลบัประเทศไทยได้ไหม ?  
ในช่วงวนัหยุดของคุณ คุณสำมำรถเดินทำงเข้ำออกประเทศได้ตำมต้องกำร แต่คุณจะต้องเคลียร์ตำรำงเวรกับนำยจ้ำง
ก่อนที่จะเดินทำง 
 
17.พยำบำลจะพักอำศยัอยู่ที่ไหน ?  
ในส่วนใหญ่ทำงบริษัทจะหำนำยจ้ำง และที่ท ำงำนที่มีหอพกัให้ 
ในกรณีที่ไม่มีหอพกัทำงบริษัทจะช่วยหำที่พกัให้ เรำเข้ำใจว่ำทุกคนต้องกำรประหยดัเงินมำกที่สดุเรำจะช่วยคุณหำที่พักทีดี
และถูกที่สดุ 
 
18.บริษัท CareVisionCompany GmbH ได้ค่ำตอบแทนจำกใคร ?  
เรำรับค่ำตอบแทนจำกนำยจ้ำงของคุณเม่ือได้ส่งคุณท ำงำนที่นั่นส ำเร็จแล้ว เรำไม่หักเงินเดือนของคุณคุณจะได้รับ
เงินเดือนเต็มเต็ม 
 
19.เรำจะไปอยู่กับวีซ่ำประเภทไหน?  
ในช่วงแรก วีซ่ำ 17a  
หลงัจำกได้กำรเทียบและหลกัสตูร B2 ครบแล้วได้อยู่เป็นวีซ่ำท ำงำนถำวร  
 
20.มีค่ำใช้จ่ำยนอกเหนือจำกค่ำมดัจ ำไหมคะ ? 

https://1drv.ms/b/s!An-Sn7Xn1bln4XG1aktsmmdnWs3B?e=oZaQLG


นอกเหนือ จำกค่ำมัดจ ำ จ ำนวน 24,500 ทำงพยำบำลที่ตกลงร่วมโครงกำรไม่มีค่ำใช้จ่ำยนอกเหนือจำกตรงนีน้อกจำก
สอบระดบัไม่ผ่ำนและต้องเทียบระดบัเองที่สถำบนั Goethe Institut ตงัหำก 
เม่ือใกล้ถึงเวลำสอบวัดระดบั B1 ทำงบริษัทมีโอกำสให้พยำบำลมำร่วมต๋ิวสอบที่กรุงเทพฯค่ำใช้จ่ำยพยำบำลต้อง
รับผิดชอบเอง (ไม่จ ำเป็นหำกไม่สะดวก) เม่ือคุณเรียนถึงหลกัสตูร B1 แล้วทำงบริษัทจะชีแ้จงส่วนนีอ้ีกทีนึง 
 
21. นอกจำกภำษีแล้ว เงินเดือนเรำต้องถูกหกัค่ำอะไรบ้ำง ? 
ตวัอย่ำง:  
ในฐำนะผู้ช่วยพยำบำลวิที่ได้รับเงินเดือน €2300-2500 
ภำษี 21%  
กำรประกันสขุภำพ 15% ( นำยจ้ำงกับลกูจ้ำงแบ่งภำระค่ำใช้จ่ำยคนละคร่ึง 7,5%) 
ประกันเงินบ ำนำญ 18,6% ( นำยจ้ำงกับลกูจ้ำงแบ่งภำระค่ำใช้จ่ำยคนละคร่ึง 9,3%) 
ประกันกำรว่ำงงำน 2,7% ( นำยจ้ำงกับลกูจ้ำงแบ่งภำระค่ำใช้จ่ำยคนละคร่ึง 1,35%) 
สรุปแล้วรวมภำษีและประกันอื่นๆ คุณจะต้องลบประมำณ 35% จำกเงินเดือนของคุณ 
ข้อดีคุณไม่ต้องกังวลเร่ืองประกันอีกแล้วเม่ือคุณท ำงำน ถึง 65 ปีคุณสำมำรถรับเงินบ ำนำญ 
ภำษีและประกันจะปรับขึน้หรือลงแล้วแต่ฐำนเงินเดือน และสถำนภำพกำรสมรสของเรำ 
 
22.โครงกำร CVC ต้ำงกับโครงกำรอื่นย่ำงไร?  
CVC รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดในกำรไปเป็นพยำบำลวิชำชีพที่เยอรมนั เรำดูแลพยำบำลที่มำร่วมโครงกำรแบบใกล้ชิด
ทัง้ที่ประเทศไทยและที่เยอรมนั เรำช่วยคุณหำนำยจ้ำง และเตรียมเอกสำรของคุณเพื่อให้คุณ มีโอกำสตัง้ไจเรียนภำษำ ให้
มำกที่สดุ ตกเหนือจำกนัน้เรำไม่มีกำรมำหกัเงินเดือนคุณหลงัจำกที่คุณได้กำรรับรองเป็นพยำบำลวิชำชีพแล้วเรำได้
ค่ำตอบแทนจำกนำยจ้ำงของคุณต่ำงหำกค่ะ 
 
23.โครงกำร CareVisionCompany GmbH เร่ิมเปิดบริกำรตัง้แต่เม่ือไหร่?  
บริษัทได้ก่อตัง้ขึน้มำตัง้แต่เดือน มกรำคม ปี 2562 และเร่ิมให้บริกำรที่ประเทศไทยตัง้แต่เดือน พฤษภำคม ปี 2562 
 
24.สำมำรถท ำงำนได้ที่ไหนบ้ำง?  
ในช่วงเวลำ 2-3 ปีแรกทำงบริษัทมองหำนำยจ้ำงในละแวกเมือง Frankfurt ให้ค่ะเพื่อเรำจะได้ดูแลคุณแบบใกล้ชิด 
หลงัจำก 2ปี ในฐำนะพยำบำลวิชำชีพ บริษัทยินดีที่จะหำนำยจ้ำงให้คุณในรัฐและเมืองอื่นอื่น 
 
25.ใครเป็นผู้จ่ำยค่ำแปลเอกสำร วีซ่ำ ตั๋วเคร่ืองบิน คอสเรียนภำษำ ?  
CVC 
 
26.ค่ำมดัจ ำมีไว้เพื่ออะไร?  
เรำตัง้ค่ำมดัจ ำเพื่อประกันคุณภำพของพยำบำลที่ร่วมโครงกำรและต้องกำรเรียนภำษำเยอรมนัแบบจริงจงัค่ะ  



ในประสบกำรณ์ที่เคยท ำมำเรำได้ให้พยำบำลเรียนฟรีแต่ได้มีพยำบำลเข้ำมำสมัครแบบไม่จริงจงั เป็นจ ำนวนมำกก็เลยต้อง
ตัง้ค่ำมดัจ ำเพื่อกำรันตีคุณภำพของพยำบำลที่มำร่วมโครงกำร 
 
27.ต้องเตรียมเอกสำรอะไรบ้ำง?  
เอกสำรทัง้หมดที่ต้องใช้เพื่อน ำไปแปล เพื่อขอวีซ่ำและประเมินกำรเทียบวุต - รำยกำรเอกสำรเพื่อขอวีซ่ำ download 
 
28.ขัน้ตอนหลงัจำกกำรเทียบวุตต้องท ำอย่ำงไร ?  
หลงัจำกกำรเทียบวุตคุณจะได้รับสญัญำกำรท ำงำนในฐำนะพยำบำลวิชำชีพ  
 
29.ข้อผูกมดัที่มีกับบริษัท CVC ขัน้ต ่ำก่ีปี ?  
ใครที่สนใจต้องกำรร่วมโครงกำร ต้องมัน่ใจว่ำตัวเองสำมำรถอยู่ที่เยอรมนั ได้อย่ำงน้อย 2 – 3 ปีค่ะ 
 
30.ค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนประมำณเท่ำไหร่?  
ตำมหลกัควำมจริงแล้วค่ำใช้จ่ำยแล้วแต่ว่ำคุณใช้มำกหรือน้อยขนำดไหนแต่ในโดยประมำณค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนตกอยู่ที่
ประมำณ €700 – €800 ต่อเดือนค่ะ 
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