
 
 

FAQ – คําถามที-พบบ่อย                               
 

1.ได้รับผู้ช่วยพยาบาล ( PN ) มัCยคะ? 
ในเวลานี Iเรารับพยาบาลวิชาชีพเท่านั Iนค่ะ 

 
2.การร่วมสมัมนามีค่าใช้จ่ายอะไรไหม ?  
ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั Iงสิ Iนค่ะ เราจดัสมัมนาเพื-อเชิญพยาบาลไทยมารับฟังข้อมลู ที-เกี-ยวกับการไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที-
ประเทศเยอรมนันี   
 
3.บริษัท CVC จดัสมัมนาบ่อยไหม ?  
เนื-องจากสถานการณ์ทําให้เราไม่ สามารถพบเจอกนัได้ ทางบริษัทไม่สามารถจดังานสมัมนาตามที-ได้แพลนไว้ได้เราจะจดั
สมัมนาทางออนไลน์นั Iนไปจนถึงสถานการณ์ดีขึ Iน 
 
รุ่นที- 4 – สมัมนาวนัที- – 15.02.2563    
รุ่นที- 5 – สมัมนาวนัที- – 02.05.2563 ( ออนไลน์ ) ( เริ-มเรียน 10.06.2563 ) 
รุ่นที- 6 –  สมัมนาวนัที- – 13.06.2563 ( ออนไลน์ ) ( เริ-มเรียน 17.08.2563 ) 
รุ่นที- 6 –  สมัมนาวนัที- – 11.07.2563 ( ออนไลน์ ) ( เริ-มเรียน 17.08.2563 ) 
รุ่นที- 7 –  สมัมนาวนัที- – 15.08.2563 ( ออนไลน์ ) ( เริ-มเรียน 05.10.2563 ) 
*พยาบาลที-ต้องการสมคัรร่วมสมัมนาล่วงหน้าต้องรอให้สมัมนาครั Iงที-ล่าสดุจบลงไปก่อนถงึจะสมคัรทางเว็บไซต์ได้ 
 
4.จํากดัจํานวนพยาบาลที-ร่วมโครงการไหม ?  
เราไม่จํากดัจํานวนพยาบาลที-ร่วมโครงการ ส่วนมากกลุ่มหนึ-งจะมีประมาณ 10-20 คน 
 
5.จํากดัอายพุยาบาลที-ร่วมโครงการไหม?  
พายาบาลที-มาร่วมโครงการไม่ควรอายมุากกว่า 50 ปี เนื-องจากพยาบาลที-อายคุ่อนข้างสงูอาจใช้เวลาเรียนภาษาเยอรมนั
เกินเวลาที-เรากําหนด ( 1 ปี ) และเนื-องจากเราไม่สามารถการันตีตําแหน่งกับนายจ้างที-เยอรมนัได้เนื-องจากวยัเกษียณที-
เยอรมนัอยู่ที-อาย ุ65 ปี  
 
6.หากต้องการร่วมโครงการต้องทําอย่างไร?  
หากคณุเป็นพยาบาลที-สนใจร่วมโครงการเพื-อไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที-เยอรมนั  
ขั Iนตอนแรกคือการ ร่วมสัมมนา และเรียนภาษาเยอรมัน ให้ครบหลกัสูตร B1Pflege/ B2 Pflege 
เพื-อร่วมโครงการคณุจะต้องชําระค่ามดัจํา 24,500 บาท  
อ่านสญัญาการเรียนภาษาเยอรมนั เพื-อรับข้อมลูเกี-ยวกบัคอร์สเรียนออนไลน์ทั Iงหมด 
 
 
 
 
 



7.ระยะเวลาสู้การไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที-เยอรมนัใช้เวลานานไหม?   
ตามหลกัสตูรของบริษัท CVC พยาบาลที-ร่วมโครงการจะเริ-มเรียนหลกัสูตร A1, A2 และ A2Pflege&B1 ที-ประเทศไทย  
( 8 เดือน) และต้องเรียน และสอบ B2 Pflege ให้สําเร็จ  
โดยประมาณแล้วระยะเวลาที-ต้องใช้เพื-อได้การรับรองเป็นพยาบาลวิชาชีพ 
จากวนัเริ-มเรียนถึงวนัสดุท้ายใช้เวลาประมาณ 12-18 เดือน ( แล้วแต่ว่าการขอวีซ่าและการแปลเอกสารใช้เวลามากน้อย
แค่ไหน) 
สําหรับพยาบาลที-เพิ-งจบใหม่ และไม่มีประสบการณ์ด้านงาน จะใช้เวลานานกว่าค่ะ 
 
หลงัจากได้การรับรองจากสถาบนั Goethe Institut Thailand (A2)พยาบาลทกุคนจะต้อง ทํา Anerkennung และเรียน
ภาษาหลกัสูตร B1Pflege/ B2 Pflege ที-ประเทศเยอรมนัต่อ  
คณุจะเริ-มทํางานในฐานะผู้ช่วยพยาบาลและในเมื-อคุณทํา �อย่างนี I 
เทียบคณุวฒุ ิ 
สอบผ่านระดบั B1Pflege/ B2 Pflege  
สําเร็จแล้วคณุถึงจะได้ทํางานเป็นพยาบาลวิชาชีพ ( Examinierte Krankenschwester )  
 
8.พยาบาลคนไหนเหมาะกบัการร่วมโครงการ?  
พยาบาลที-จบวิชาชีพสามารถสมคัรร่วมโครงการได้ทกุคนค่ะ 
พยาบาลที-พึ-งจบใหม่ สามารถร่วมโครงการได้เช่นกนัค่ะ 
 
9.ถ้าเราไม่มีพื Iนฐานภาษาองักฤษหรือภาษาเยอรมนัจะเรียนได้ไหม ? 
หากคณุไม่มีพื Iนฐานภาษาอะไรนอกจากภาษาไทยไม่ต้องกงัวล  
หลกัสตูรการเรียนภาษาของเราได้เตรียมเพื-อคนที-ไม่มีพื Iนฐานเลย ทกุคนจะเริ-มเรียนตั Iงแต่ 0 ด้วยกนั 
 
10.เรียนภาษาเยอรมนัที-ไหน ?  
เรียนทางออนไลน์  
ทางบริษัทเข้าใจว่าพยาบาลหลายคนจะต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วย เราถึงเสนอการเรียนออนไลน์ 
คณุสามารถเรียนจากไหนก็ได้ค่ะ สะดวกสบายขอให้มีอินเตอร์เน็ต  
 
11.เรียนภาษาเยอรมนัช่วงวนัและเวลาไหน ?  
รุ่นแต่ละรุ่น มีตารางเรียนไม่เหมือนกนัค่ะ ข้อมูลตรงนี Iคุณจะได้รับในเนื Iอหาอีเมลที-ได้ส่งไป 
 
12.สอบที-ไหน และถ้าสอบไม่ผ่านต้องทําอย่างไร ?  
ในหลกัสตูร A1 พยาบาลจะได้สอบกบัครูที-เราได้จะทาให้  
ในหลกัสตูร A2 พยาบาลจะได้สอบที-สถาบนั Goethe Institute Bangkok 
ในหลกัสตูร A2 Pflege & B1 พยาบาลไม่ต้องสอบแต่ต้องมีความรู้ถึงระดับนี I 
ในหลกัสตูร B2 Pflege พยาบาลจะได้สอบที-สถาบนั TELC in Deutschland  
ในกรณทีี-สอบไม่ผ่านพยาบาลสามารถออกไปสอบเทียบระดบัได้และสามารถ กลับมาเรียนต่อหลกัสตูรต่อไปได้ ค่าสอบ
วดัระดบัข้างนอกพยาบาลต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
 
13.ขั Iนตอนหลงัจากการเรียนภาษาเยอรมนัมีอะไรบ้าง ?  
คณุจะได้รับผลของการเทียบวฒุ ิ( Anerkennung ) ผลการเทียบวฒุจิะมีทั Iงหมด2รูปแบบ 
 

1. ได้การรับรองเต็มตัวโดยที-ไม่ต้องทําการเทียบวฒุ ิ( สามารถทํางานในฐานะพยาบาลวิชาชีพได้เลย ) 



2. ได้การรับรองบางส่วน ( สามารถทํางานในฐานะพยาบาลวิชาชีพได้เมื-อผ่านการเทียบวฒุ ิ) 
 

แล้วแต่ว่าผลการเทียบวฒุเิป็นขั Iนไหน คณุก็ต้องดําเนินการเทียบวฒุติามที-เขาชี Iแจงมา 
มากไปก็วนันี Iคณุจะต้องเรียนรู้ภาษาไป อีกค่ะ และจะต้องได้การรับรอง ขั Iนตํ-า ที- B2 Pflege  
 
14.ทําไมถึงต้องเทียบวฒุ ิ?  
หลกัสตูร สู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพของประเทศไทยและประเทศเยอรมนัต่างกนั ทางรัฐบาลจึงต้องมีการเทียบวฒุ ิอาจ
ต้องมีการปรับความรู้โดยเฉพาะทางด้านกฎหมายและระเบียบการทํางาน  
 
15.ระยะเวลาการขอวีซ่าใช้เวลานานเท่าไหร่?  
การขอวีซ่าใช้เวลา 1 – 2 เดือน  
ทางบริษัท CVC จะชี Iแจงรายการเอกสารที-คณุต้องเตรียมทั Iงหมด  
 
16.ฉันสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ไหม ?  
ในช่วงวนัหยดุของคณุ คณุสามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้ตามต้องการ แต่คณุจะต้องเคลียร์ตารางเวรกบันายจ้าง
ก่อนที-จะเดินทาง 
 
17.พยาบาลจะพกัอาศยัอยู่ที-ไหน ?  
ในส่วนใหญ่ทางบริษัทจะหานายจ้าง และที-ทํางานที-มีหอพกัให้ 
ในกรณีที-ไม่มีหอพกัทางบริษัทจะช่วยหาที-พกัให้ เราเข้าใจว่าทกุคนต้องการประหยัดเงินมากที-สดุเราจะช่วยคุณหาที-พกัทีดี
และถกูที-สดุ 
 
18.บริษัท CareVisionCompany GmbH ได้ค่าตอบแทนจากใคร ?  
เรารับค่าตอบแทนจากนายจ้างของคณุเมื-อได้ส่งคณุทํางานที-นั-นสําเร็จแล้ว เราไม่หกัเงินเดือนของคณุคณุจะได้รับ
เงินเดือนเต็มเต็ม 
 
19.เราจะไปอยู่กบัวีซ่าประเภทไหน?  
ในช่วงแรก วีซ่า 17a  
หลงัจากได้การเทียบและหลกัสตูร B2 ครบแล้วได้อยู่เป็นวีซ่าทํางานถาวร  
 
20.มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่ามดัจําไหมคะ ? 
นอกเหนือ จากค่ามดัจํา จํานวน 24,500 ทางพยาบาลที-ตกลงร่วมโครงการไม่มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากตรงนี I 
นอกจากสอบระดบัไม่ผ่านและต้องเทียบระดบัเองที-สถาบนั Goethe Institut ซํ Iา 
 
21. นอกจากภาษีแล้ว เงินเดือนเราต้องถกูหกัค่าอะไรบ้าง ? 
ตวัอย่าง:  
ในฐานะผู้ช่วยพยาบาลวิที-ได้รับเงินเดือน €2300-2500 
ภาษี 21%  
การประกนัสขุภาพ 15% ( นายจ้างกบัลกูจ้างแบ่งภาระค่าใช้จ่ายคนละครึ-ง 7,5%) 
ประกนัเงินบํานาญ 18,6% ( นายจ้างกบัลกูจ้างแบ่งภาระค่าใช้จ่ายคนละครึ-ง 9,3%) 
ประกนัการว่างงาน 2,7% ( นายจ้างกบัลกูจ้างแบ่งภาระค่าใช้จ่ายคนละครึ-ง 1,35%) 
สรุปแล้วรวมภาษีและประกนัอื-นๆ คณุจะต้องลบประมาณ 35% จากเงินเดือนของคณุ 
 



ข้อดีคณุไม่ต้องกงัวลเรื-องประกนัอีกแล้วเมื-อคณุทํางาน ถึง 65 ปีคณุสามารถรับเงินบํานาญ 
ภาษีและประกนัจะปรับขึ Iนหรือลงแล้วแต่ฐานเงินเดือน และสถานภาพการสมรสของเรา 
 
22.โครงการ CVC ต้างกบัโครงการอื-นย่างไร?  
CVC รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั Iงหมดในการไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที-เยอรมนั เราดูแลพยาบาลที-มาร่วมโครงการแบบใกล้ชิด
ทั Iงที-ประเทศไทยและที-เยอรมนั เราช่วยคณุหานายจ้าง และเตรียมเอกสารของคณุเพื-อให้คณุ มีโอกาสตั Iงไจเรียนภาษา ให้
มากที-สดุ ตกเหนือจากนั Iนเราไม่มีการมาหกัเงินเดือนคุณหลงัจากที-คณุได้การรับรองเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วเราได้
ค่าตอบแทนจากนายจ้างของคณุต่างหากค่ะ 
 
23.โครงการ CareVisionCompany GmbH เริ-มเปิดบริการตั Iงแต่เมื-อไหร่?  
บริษัทได้ก่อตั Iงขึ Iนมาตั Iงแต่เดือน มกราคม ปี 2562 และเริ-มให้บริการที-ประเทศไทยตั Iงแต่เดือน พฤษภาคม ปี 2562 
 
24.สามารถทํางานได้ที-ไหนบ้าง?  
ในช่วงเวลา 2-3 ปีแรกทางบริษัทมองหานายจ้างในละแวกเมือง Frankfurt ให้ค่ะเพื-อเราจะได้ดแูลคณุแบบใกล้ชิด 
หลงัจาก 2ปี ในฐานะพยาบาลวิชาชีพ บริษัทยินดีที-จะหานายจ้างให้คณุในรัฐและเมืองอื-นอื-น 
 
25.ใครเป็นผู้จ่ายค่าแปลเอกสาร วีซ่า ตั�วเครื-องบิน คอสเรียนภาษา ?  
CVC 
 
26.ค่ามดัจํามีไว้เพื-ออะไร?  
เราตั Iงค่ามัดจําเพื-อประกนัคณุภาพของพยาบาลที-ร่วมโครงการและต้องการเรียนภาษาเยอรมนัแบบจริงจงัค่ะ 
ในประสบการณ์ที-เคยทํามาเราได้ให้พยาบาลเรียนฟรีแต่ได้มีพยาบาลเข้ามาสมคัรแบบไม่จริงจงั เป็นจํานวนมากก็เลยต้อง
ตั Iงค่ามดัจําเพื-อการันตีคณุภาพของพยาบาลที-มาร่วมโครงการ 
 
27.ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?  
เอกสารทั Iงหมดที-ต้องใช้เพื-อนําไปแปล เพื-อขอวีซ่าและประเมินการเทียบวตุ - รายการเอกสารเพื-อขอวีซ่า download 
 
28.ขั Iนตอนหลงัจากการเทียบวตุต้องทําอย่างไร ?  
หลงัจากการเทียบวุตคณุ จะต้องเรียนหลกัสตูร B1/B2 Pflege ให้ครบ  
เมื-อ ครบ � อย่างนี Iแล้วจะได้รับสญัญาการจ้างในฐานะพยาบาลวิชาชีพเต็มตวัค่ะ 
 
29.ข้อผกูมดัที-มีกบับริษัท CVC ขั Iนตํ-ากี-ปี ?  
ใครที-สนใจต้องการร่วมโครงการ ต้องมั-นใจว่าตัวเองสามารถอยู่ที-เยอรมนั ได้อย่างน้อย 2 – 3 ปีค่ะ 
 
30.ค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณเท่าไหร่?  
ตามหลกัความจริงแล้วค่าใช้จ่ายแล้วแต่ว่าคณุใช้มากหรือน้อยขนาดไหนแต่ในโดยประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือนตกอยู่ที-
ประมาณ €700 – €800 ต่อเดือนค่ะ 
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