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ประเภท Skilled Migration ฟังแล้วก็ให้เหน่ือยใจแทนน้องๆ นักเรียนท้ังหลาย 
ที่มีโครงการจะยื่นขอ PR หลังเรียนจบ 

เอาอีกแล้วคราวนี้ ท่านรัฐมนตรีออกมาประกาศข่าว ช็อควงการ Skilled 
Migration อีกแล้ว คราวนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเต็มๆ ก็คือนักเรียนต่างชาติ 
ที่กำาลังจะยื่นวีซ่าประเภท Skilled Independent SC885 และ Skilled 
Sponsored โดยญาติพี่น้อง SC886 รวมทั้งผู้ที่ยื่นจากนอกประเทศ ทั้งที่ใช้ 
Skill ของตนเอง SC175 และที่ใช้ญาติเป็นสปอนเซอร์ SC176 อีกด้วย

เป็นท่ีรู้กันว่าคะแนนหลักๆ ท่ีเอามารวมกันให้ครบ 120 คะแนนน้ันจะมาจาก
คะแนนอายุ, ผลการสอบ IELTS, ระดับการศึกษา, คะแนนของอาชีพที่ตรงกับ 
Skills ของตนเอง ท่ีผ่านมาส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงท่ีสุดของนักเรียนไทย 
ก็คือผล IELTS เพราะจะต้องได้คะแนนในแต่ละ Part ไม่ต่ำากว่า 6.0 ทั้งการ
พูด อ่าน ฟัง และเขียน บางคนสอบซ้ำาแล้วซ้ำาอีก ก็ยังไม่ได้ครบทุก Part ซักที 
จะว่าไปแล้วการสอบ IELTS ก็คือ การสอบทั่วไปอย่างหนึ่งที่ผู้สอบจะต้องมี
การเตรียมตัว และอาศัยการฝึกฝนวิธีการทำาข้อสอบมาเป็นอย่างดี ไม่ใช่ว่าแค่
พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วจะทำาให้สอบ IELTS ผ่านเสมอไป

ยกตัวอย่างมีเคสหนึ่งเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เรื่องนี้เป็นบทสรุปที่เห็นได้ชัดที่สุด
กว่าตัวอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง IELTS และเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับลูกค้า
เร่ืองวีซ่าของ STELLAR เอง เร่ืองมีอยู่ว่า มีคุณป้าชาวอังกฤษคนหน่ึง ติดต่อมา
ให้เราทำาวีซ่าแบบ Skilled สาขาช่างทำาผมให้ และในขณะนั้นอาชีพช่างทำาผม
ต้องการผล IELTS แค่ 5.0 เอง แต่เน่ืองจากว่า คุณป้า สมมุติว่าช่ือ แมร่ี ก็แล้วกัน 
เธออายุใกล้เกณฑ์ตัดเชือกเต็มที (45 ปี) เธอจะต้องเอาคะแนนภาษาให้ได้สูงสุด 
ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นชาวอังกฤษแท้ๆ ก็ตาม การที่เธอจะเคลมคะแนนภาษาเพิ่ม 
ป้าแมร่ีจะต้องไปสอบ IELTS เช่นเดียวกันกับคนชาติอ่ืนๆ เร่ืองจ๊ิบๆ ใครๆ ก็รู้ว่า
ป้าแกพูดเป็นอยู่ภาษาเดียว คือ ภาษาอังกฤษ แถมผมทอง ตาสีฟ้าใบหน้า
คล้ายกับ เลดีกาก้าอีกต่างหาก ให้คนอังกฤษไปนั่งสอบภาษาอังกฤษเนี้ยนะ 
ถ้าไม่ได้ก็บ้าแล้ว

และแล้วก็ไม่ได้จริงๆ อ่ะค่ะ ป้าแกตก Writing งานนี้ป้าแทบจะเอาหัวชน
ข้างฝาแก้เขินเลยล่ะค่ะ เห็นไหมว่าตัวอย่างเรื่องนี้ ทำาให้สรุปได้ว่า ต่อให้เก่ง
ภาษาแค่ไหน ไม่ได้หมายความว่าจะสอบ IELTS ได้ผ่านทุก Part หากไม่มี
การเตรียมตัวให้พร้อม หรือฝึกฝนเทคนิคการทำาข้อสอบที่ถูกวิธี โอกาสที่จะ
สอบผ่านให้ได้คะแนนสูงๆ ค่อนข้างยาก

การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงครั้งนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าอิมจะเล่นพลิกโผ
ได้ขนาดนี้ ใครต่างก็คาดเดากันว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎจะต้องมีการเพิ่ม
ยอดคะแนน Pass mark ขึ้นอีกแน่ๆ (ในปัจจุบัน 120 คะแนน) แต่ผิดคาดค่ะ 
เพราะว่านอกจากจะไม่เพ่ิมคะแนนให้สูงข้ึนแล้ว ดันลดลงมาอีกกว่าคร่ึง ใช่แล้วค่ะ 
กฎใหม่ ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำากว่า 65 คะแนน จึงจะมีสิทธ์ิย่ืนขอ PR 
ได้ในประเภท Skilled Migration ลองมาดูตารางข้างล่างนี้นะค่ะว่า สูตรใหม่
ของการคำานวณดูจากเรื่องอะไรกัน

corner

อายุ	 	 คะแนน	 	 ภาษาอังกฤษ	 คะแนน
 18-24  25   IELTS 6.0 0
 25-32  30   IELTS 7.0 10
 33-39  25   IELTS 8.0 20
 40-44  15
 45-49  0

ประสบการณ์ทำางานในออสเตรเลีย	 	 	 คะแนน
  1 ปี ในเวลา 2 ปีที่ผ่านมา    5
  3 ปี ในเวลา 5 ปีที่ผ่านมา    10
  5 ปี ในเวลา 7 ปีที่ผ่านมา    15

		“เปลี่ยนกฎ	PR	อีกแล้วหรือ”

ประสบการณ์ทำางานนอกออสเตรเลีย	 	 	 คะแนน
  3 ปี ในเวลา 5 ปีที่ผ่านมา    5
  5 ปี ในเวลา 7 ปีที่ผ่านมา    10
  8 ปี ในเวลา 10 ปีที่ผ่านมา    15
  เรียนต่อ Professional year 1 ปี ในออสเตรเลีย  5

ระดับการศึกษา	 	 	 	 	 คะแนน
  PhD ไม่ว่าจะจบจากออสเตรเลียหรือต่างประเทศ  20
  ปริญญาตรี / โท ไม่ว่าจะจบจากออสเตรเลียหรือต่างประเทศ 15
  Cert III, IV หรือ Diploma ในออสเตรเลีย  10
  Offshore Apprenticeship     10
  ระยะเวลาเรียนจบ 2 ปีในออสเตรเลีย   5
  ภาษาที่สองนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ   5
  เรียนจบจากเขตนอกเมืองใหญ่ 2 ปี ในออสเตรเลีย  5
  คะแนนช่วยจากคู่ครองที่มีคุณสมบัติครบและยื่นพร้อมกัน 5
  ได้รับการเสนอชื่อโดยรัฐและเขตปกครองพิเศษ  5
  สปอนเซอร์โดยญาติที่อาศัยอยู่ในเขต Designated Area 10

* คะแนนรวมจะต้องถึง 65 คะแนนจึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอ P.R. ชนิดนี้ได้

กฎใหม่น้ียังไม่ประกาศใช้เป็นทางการจนกว่าจะถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2011 
แต่ถ้าใครคิดว่าตนเองไม่มีทางที่จะสอบ IELTS ได้ถึง 7.0 ละก้อ รีบหาทาง
ขยับขยายภายในเวลาที่เหลืออยู่นี้เถอะค่ะ

สำาหรับกฎใหม่นี้ ตัดคะแนนของวิชาชีพต่าง ๆ ออกไปทั้งหมดไม่ว่าจะยื่น
สาขาวิชาชีพไหนที่อยู่ใน SOL (Skilled Occupation List)  แต่จะดูว่าอาชีพ
ท่ีย่ืนไปตรงกับท่ีเรียนจบมาหรือไม่ และดูผล IELTS ว่าถึงเกณฑ์ไหม ประสบการณ์
ทำางานจะเป็นตัวสำาคัญในการได้คะแนนเพ่ิมรวมท้ังระดับการศึกษาและ คะแนน
เพ่ิมหากมีคู่ครองท่ีมีคุณสมบัติตรงตามกฎน้ี และต้องย่ืนพร้อมกัน ส่วนการเคลม
ภาษาท่ีสองอีก 5 คะแนน ไม่สามารถทำาได้ง่ายๆ เหมือนเดิมอีกแล้ว ยกตัวอย่าง
หาก จะเคลมภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานว่าสอบผ่าน 
NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Inter-
preters) ได้ Certificate ของหน่วยงานล่ามหรือนักแปลมายืนยันด้วย ถึงจะ
เคลมคะแนนได้   

ในฉบับก่อนๆ ผู้เขียนเคยพูดถึงทางเลือกของวีซ่าชนิดอ่ืนๆ หากย่ืนวีซ่าชนิด 
Skilled  ไม่ได้แล้ว ว่าให้ลองพิจารณาวีซ่า 457 หรือ RSMS หรือ ENS อย่างไร
ก็ตามวีซ่าทั้ง 3 ชนิดนี้ต้องมีนายจ้างเป็นผู้เสนอชื่อ หรือ Sponsor ให้แต่ถ้า
ดูแล้ว Skilled ก็ยื ่นไม่ได้ นายจ้างก็หาไม่ได้ แถม IELTS ก็สอบไม่ผ่าน 
ลองพิจารณา แผน 2 หรือ Plan B ดูก็แล้วกัน... ก็วีซ่าคู่ครองไงค่ะ ไม่ต้องนับ
คะแนน Points Test ไม่ต้องใช้ผล IELTS ไม่ต้องมีนายจ้าง แต่ ว่าน้องๆ คงจะต้อง
มี Skills พอที่จะบริหารเสน่ห์มัดใจคู่ครองให้ยื่นเรื่องให้ได้นะคะ...โชคดีค่ะ 


