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หากมีค�าถามเรื่องวีซ่า 
Stellar มีค�าตอบ
E-mail: 
visa@stellaraustralia.com

ท่านผู้อ่านส่วนใหญ่คงจะได้รับทราบกันมาบ้างแล้วจากสื่อต่างๆ ว่าอิมมิเกรชั่น 
ก�าลังจะมีการปฏิรูปเปลี่ยนกฎเกณฑ์การพิจารณาการให้วีซ่านักเรียนครั้งใหญ่
อีกครั้งในเร็วๆ นี้

ขอท้าวความกันนิดว่า เนื่องจากธุรกิจการศึกษาของประเทศนี้ถือได้ว่าเป็นสินค้า
ส่งออกที่ท�ารายได้เป็นอันดับ Top 3 ของสินค้าออกทั้งหมด ถ้านับเป็นตัวเลข 
รายได้ก็ประมาณ 16-17 พันล้านดอลล่าร์ต่อปี ทางรัฐบาลจึงต้องหันมาใส่ใจ
ในรายละเอียดเพื่อรักษาสินค้าออกตัวนี้ให้คงอยู่และท�าเงินมากขึ้นไปเรื่อย ๆ 
แต่จะมีQuality Control มากขึ้นในการคัดสรรนักเรียนต่างชาติก่อนให้วีซ่า
ทางการจึงแต่งตั้ง พณ.ท่าน Michael Knigh เข้ามาเป็นผู้ตรวจการรับผิด
ชอบ วิเคราะห์ และวิจัยหาข้อมูลข้อดีข้อเสียและข้อแนะน�าเกี่ยวกับเรื่องการให้
วีซ่านักเรียน และการคัดเลือกนักเรียนในปัจจุบัน และควรจะด�าเนินการอย่างไร
ในอนาคตอันใกล้นี้ 

Mr. Knigh เสนอไป 41 ข้อ ซึ่งทางรัฐบาลเองก็เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเกือบ
ทุกข้อ และก�าลังจะประกาศใช้กฎใหม่อย่างเป็นทางการภายในเร็ววันนี้ ในบาง
หัวข้อจะเริ่มวันที่  5 November 2011  ส่วนในบางกฎก็จะมีการพิจารณา
เพิ่มเติมในรายละเอียดซึ่งคาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ภายในต้นปี 2012 และบาง
ข้อก็จะเริ่มใช้ในปี 2013 เป็นต้นไป
มาดูกันดีกว่าว่า กฎไหนบ้างที่จะเริ่มใช้ในเดือนนี้แล้วค่อยสรุปกันว่าการเปลี่ยนแปลง
นี้เป็นข่าวดีหรือเป็นฝันร้ายกันแน่
ต้องยอมรับว่ารัฐบาลออสเตรเลียนั้นมองการณ์ไกลและค่อนข้างแยบยลในการ
ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมค่อนข้างสูง หากมองเผินๆ การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายวีซ่าทั้งเรื่องนักเรียนและเรื่อง Skilled ทั้งวีซ่าท�างาน 457 
ที่ผ่านมาทั้งหมด ล้วนตั้งอยู่ในนโยบายหลัก คือ ปกป้องผลประโยชน์ ส่งเสริม
การพัฒนาประเทศและดึงรายได้เข้ารัฐบาล ตามความเห็นของผู้เขียนแล้ว ทั้งหมด
นี้เป็นนโยบายที่ดีส�าหรับการบริหารประเทศชาติ ซึ่งประเทศไทยน่าจะมีผู้บริหาร
ประเทศที่มองการณ์ไกล และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเช่นกัน 
มาเข้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่านักเรียนกันดีกว่า รู้เอาไว้ล่วงหน้าจะได้วางแผน
อนาคตกันได้ถูกต้องนะคะ

 อิมมิเกรชั่นจะน�ากฎเกณฑ์ที่ชื่อเก๋ๆ ว่า GTE มาใช้ในการพิจารณาการให้
วีซ่านักเรียน ซึ่งตัวนี้คือ Genuine Temporary Entrant  กฎนี้ถ้ามองลึกๆ 
แล้วเป็นการมอบดาบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นทั้งในและนอกประเทศ
ในการตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้วีซ่านักเรียนในแต่ละใบสมัครที่พิจารณา รวม
ท้ังจากการสัมภาษณ์นักเรียนอีกด้วย การพิจาณาว่านักเรียนคนนี้เป็นนักเรียน
ของแท้หรือเปล่าจะดูได้จาก
- สถานภาพโดยรวมทั้งเรื่องการเงินและการศึกษาที่ผ่านมา
- เคยมีประวัติเก่าที่เข้ามาแล้วท�าผิดกฎวีซ่าหรือไม่
- หลักสูตรที่สมัครเรียนนั้น มีประโยชน์อันใดกับอนาคตของผู้สมัคร เป็น
หลักสูตรที่สมเหตุสมผลไหม เช่น หากเรียนจบระดับปริญญามาแล้ว เหตุใด
จึงมาเรียนต่อในระดับอนุปริญญาหรือแค่ Certificate หรือต่อ Diploma ที
ละ 2 ปีในราคาถูกๆ ไปเรื่อยๆ เป็นต้น
- ดูหลักฐานการเงินว่าระหว่างเรียนนั้นมีการได้รับเงินจาก Sponsor หรือ
ผู้ปกครองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนหรือไม่ (เพื่อน�ามาพิจารณาว่านักเรียน
ท�างานในออสเตรเลียเป็นหลักหรือเปล่า)

- ดูจุดประสงค์ว่าหากเรียนจบแล้วจะกลับประเทศของตนหรือไม่ หากผู้สัมภาษณ์
เห็นว่าผู้สมัครคนนี้ดูท่าว่าหากให้วีซ่านักเรียนไปแล้ว คงจะไม่กลับประเทศของ
ตนแน่ๆ ก็มีสิทธิ์ใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธวีซ่าได้ทันที

มาดูเรื่องดีๆ ที่อิมจะให้เป็นของขวัญกันบ้างก็แล้วกันนะคะ 
- ลดจ�านวนหลักฐานการเงินที่ต้องแสดงของนักเรียนจากประเทศที่อยู่ใน Level 
3 และ 4( ประเทศไทยไม่เกี่ยวเพราะเป็น Level 1 และ 2)
- เพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาให้วีซ่าส�าหรับนักเรียนบางระดับ เช่น ระดับ
มหาวิทยาลัย หรือพวกที่ท�า Package ภาษา EAP + University หรือ Dip 
+ University จะท�าการพิจารณาด่วนเหมือนกันกับของ Assessment Level 
1 ไม่ว่าจะมาจากประเทศใดก็ตาม แต่จะต้องมี COE ของทั้ง 2 หลักสูตรใน
การขอวีซ่าแบบ Package 
- ผู้ขอวีซ่าประเภท Master Degree แบบ Research ( Subclass 
574) และ PhD จะได้สิทธิ์ท�างานได้ไม่จ�ากัดเวลาทั้งตัวผู้ถือวีซ่าและผู้ติดตาม
- ให้วีซ่านักเรียนล่วงหน้า 4 เดือนก่อนวันเปิดเทอมเพื่อให้เข้ามาเท่ียวเล่น 
เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน(แต่ยังท�างานไม่ได้จนกว่าจะเปิดเรียน) ส�าหรับนักเรียน
ทุก Subclass 
- ให้วีซ่านักเรียนเพิ่ม 6 เดือนหลังเรียนจบส�าหรับนักเรียนระดับ HDR หรือ
ผู้ถือวีซ่า SC 574 (Master by Research และ PhD.) และถ้าอยากจะ
อยู่ต่อเพื่อท�างานก็มีสิทธิ์ขออยู่ต่อด้วยวีซ่า Post Study Work Visa อีก 3 
ปีหลังเรียนจบ
- Post Study Work Visa เป็นวีซ่าท�างานตัวใหม่ส�าหรับนักเรียนที่เพิ่งเรียน
จบระดับมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีและโท Coursework จะมีสิทธิ์ขอวีซ่า
ตัวนี้หลังจากเรียนจบเพื่อที่จะท�างาน หรือหางานท�าได้อีก 2 ปี ในออสเตรเลีย
- หากจบระดับ PhD จะขออยู่ต่อเพื่อท�างานได้อีก 4 ปีหลังเรียนจบ
- นักเรียนระดับอื่นๆ ที่ไม่ใช่ PhD หรือ Research อนุญาตให้ท�างาน
ระหว่างเรียนได้ไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์หรือ 14 วัน นับจากวันจันทร์
ของแต่ละสัปดาห์ อ่านดีๆ นะคะ 40 ชั่วโมง ต่อ 2 สัปดาห์ ไม่ใช่ต่อสัปดาห์
นะคะ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตอนต้นปี 2012 ค่ะ ยังไม่ใช่ตอนนี้
- ข้อดีอีกเรื่องหนึ่งคือ ยกเลิกระบบ Automatic Cancellation แต่จะ
พิจารณาเป็นกรณีไปว่าจะยกเลิกวีซ่านักเรียนหรือไม่หากทางโรงเรียนส่งเร่ือง
ไปที่อิมมิเกรชั่น
- ทางโรงเรียนจะต้องแจ้งชื่อ Agent ที่สมัครเรียนให้นักเรียนกับทางอิมมิ
เกรชั่นเพื่อให้ทางอิมเก็บข้อมูลอีกด้วย จะได้ทราบว่า Agent นั้นๆ สมควรโดน
เล่นงานหรือไม่ หากนักเรียนที่น�ามาสมัครเกิดมีปัญหาบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า

จากบทสรุปข้างต้น ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่า งานนี้เป็นข่าวดีของนักเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย แต่จะเป็นฝันร้ายของเด็กระดับ College ค่ะ โดยเฉพาะจาก
ไทย เพราะจะท�าให้เจ้าหน้าที่มีอ�านาจในการปฏิเสธวีซ่ามากขึ้น หากสัมภาษณ์
หรือพิจารณาใบสมัครแล้วดูไม่ชอบมาพากล ข้อแนะน�าคือ หากจะเข้ามาเป็น
นักเรียนในออสเตรเลียในขณะนี้ ควรเลือกสมัครระดับมหาวิทยาลัยกันดีกว่าค่ะ
พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
พี่จอย Stellar

จับตาดูกฎใหม่
VISAนักเรียน


