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เรียนอะไร
แล้วได้ PR

ค�าถามยอดฮิตที่นักเรียนทั้งที่นี่ และที่เมืองไทยชอบถามกันมากที่สุดในขณะ
นี้ คือ ‘หนูจะเรียนอะไรดีคะที่จะมีสิทธิ์ขอ PR’ หรือไม่ก็ ‘ลงเรียนคอร์สนี้แล้ว
ขอพีอาร์ได้ใช่ไหมครับ’ มาฟังค�าตอบกันก่อนค่ะ แล้วจะเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรคือ
การวางแผนที่ถูกต้อง หากต้องการยื่นขอ PR ในออสเตรเลีย
เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ค�าว่า PR ที่ได้ยินกันบ่อยๆ นั้นย่อมาจาก Permanent
Resident หรือการขออยู่เป็นพลเมืองถาวรนั่นเอง และการขอ PR นั้นมีอยู่หลายวิธี
ให้เลือก แบ่งเป็น PR จากความรู้ความสามารถ (Skilled Migration) PR ที่ได้
จากคู่ครอง (Partner Visa), PR ที่ได้จากการท�างาน (Employer-Nomination
Scheme), PR ที่ได้จากพ่อหรือแม่ (Child Migration), PR ที่ได้จากการอพยพ
ลี้ภัย (Refugee), PR ที่ได้จากการท�าธุรกิจหรือลงทุน (Investor Visa) และอื่นๆ
อีกมากมาย แต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่อง PR ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนต่างชาติมากที่สุด
ก็คือ General Skilled Migration หรือ PR ที่ได้จากความรู้ความช�านาญ และ
ประสบการณ์การท�างาน
ขอเท้าความเล่าเรื่องราวในอดีตนิดหนึ่งกันค่ะ เมื่อก่อนนี้นับย้อนหลังไปประมาณ
15 ปี (ประมาณปี 2000) อิมมิเกรชั่นมีนโยบายต้องการประชากรที่มีความรู้ ความ
ช�านาญในสาขาที่ประเทศออสเตรเลียขาดแคลน เช่น นักบัญชี, IT, พยาบาล, ช่าง
ซ่อมเครื่องบิน, ช่างไฟฟ้า, วิศวกรทางการสื่อสาร, พ่อครัว แม่ครัว, ช่างท�าผม, และ
คนออกแบบกราฟฟิคการพิมพ์ เป็นต้น ก็เลยประกาศให้มีวีซ่าที่เรียกว่า Skilled
Independent Overseas Student ที่นักเรียนต่างชาติที่เรียนจบในออสเตรเลีย
ในสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการในขณะนั้นยื่นขอวีซ่าถาวรได้ ยิ่งในยุคนั้นแค่เรียน
จบในระดับปริญญาตรีหรือโทที่เรียนในออสเตรเลียไม่ต�่ากว่า 12 เดือน ไม่ต้องใช้
IELTS และไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ขอ PR ได้แล้ว และได้กันเยอะมากเท่าที่จ�าได้
ที่ออฟฟิศท�างานกันหามรุ่งหามค�่าเหมือนโรงงานเย็บเสื้อโหลเลย พออีก 2-3 ปี หลัง
จากนั้นก็เปลี่ยนกฎเป็นเอา IELTS 5.0 และต้องเรียนอย่างน้อย 2 ปีในออสเตรเลีย
และเพิ่มอาชีพใน list โดยให้ผู้ที่เรียนจบ Diploma ในสาขา Cookery และ
Hair dressing ยื่นขอ PR ได้เองโดยไม่ต้องมีผู้สปอนเซอร์
ยุคทองของ PR แบบยืน่ เองได้กห็ มดไปเมือ่ มีการเปลีย่ นกฎเกณฑ์แบบคว�า่ กระดาน
ล้างไพ่ใหม่ เพราะเท่าทีผ่ า่ นมาไม่ได้เป็นการแก้ปญ
ั หา Skilled ขาดแคลนเลย
นักเรียนต่างชาติที่เข้ามาในช่วงนั้น มาเรียนก็เพื่อต้องการท�า PR เท่านั้น
บางคนจบวิศวะมาก็มาลงเรียน Cookery บางคนเรียนโท MBA มาแล้วก็มา
ลงเรียน Certificate 3 Hairdressing แทนก็เพื่อจุดประสงค์เดียว คือ จะ
ยื่นขอ PR และเมื่อได้แล้วก็ไม่มีใครท�าอาชีพที่เป็นที่ขาดแคลนอยู่ดี ปัญหานี้แก้
ไม่ตกอยู่ประมาณ 4-5 ปี เพราะจ�านวนคนที่ยื่นวีซ่า PR แบบนี้มีมากมายก่าย
กอง เรียกได้ว่า ล้นทะลัก แบบพิจารณาอีก 10 ปี ก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหม อิมเลย
เปลี่ยนกฎในการพิจารณาใหม่ ต่อไปนี้จะไม่มีการให้ยื่นขอวีซ่า PR อีกแล้วใน
ตอนแรก แต่จะให้เป็นการยื่นความจ�านง Expression of Interest แทน คือ
เราต้องแน่ใจแล้วว่า คะแนนรวมคุณสมบัติในตัวเรานั้นถึงขั้น Passmark ก่อน
คือ 60 คะแนน พิจารณาจากขั้นตอนต่อไปนี้
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1. เลือกอาชีพที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตัวเราที่สุดในการสมัครขอ
PR ดูรายชื่ออาชีพที่ทางอิมต้องการที่ www.border.gov.au หาค�าว่า
SOL หรือ Skilled Occupations List
2. สอบ IELTS ให้ได้ 7.0 ขึ้นไป จึงจะมีคะแนนให้ 10 คะแนน ถ้าได้ 8.0
จะได้ 20 คะแนน
3. พิจารณาตามอายุ คือ
18-24 ได้ 25 คะแนน
25-32 ได้ 30 คะแนน
33-39 ได้ 25 คะแนน
40-44 ได้ 15 คะแนน
4. ประสบการณ์ท�างานที่ไหนก็ได้ในสาขาอาชีพที่ตรงกับอาชีพที่เลือกใน list
ถ้าท�า 3-5 ปี ได้ 5 คะแนน, 5-8 ปี ได้ 10 คะแนน, 8-10 ปี ได้ 15
คะแนน
5. ประสบการณ์ท�างานในออสเตรเลียที่ตรงกับอาชีพ 1-3 ปี ได้ 5 คะแนน,
3-5 ปี ได้ 10 คะแนน, 5-8 ปี ได้ 15 คะแนน, 8-10 ปีได้ 20 คะแนน
6. วุฒิการศึกษาที่ไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับระดับ
ถ้าจบ PhD ได้ 20 คะแนน
จบตรี/โท ได้ 15 คะแนน
จบระดับ Diploma (Vocational) ได้ 10 คะแนน
7. แล้วถ้าเรียนในออสเตรเลียด้วยก็จะได้เพิ่มอีก 5 คะแนน
แล้วถ้าเรียนจบจากเมืองที่นอกเขตชุมชน หรือรัฐที่ต้องการคนเพิ่ม
เช่น South Australia, Tasmania และ Northern Territory
ก็จะได้อีก 5 คะแนนเพิ่มมาอีกด้วย
8. ถ้าได้ภาษาที่สองรองจากภาษาอังกฤษ (สอบผ่านระดับล่าม) เช่น
ภาษาไทย, ภาษาจีน, ภาษาอารบิก และอื่นๆ ก็จะได้อีก 5 คะแนน
9. ถ้าคู่ครองที่ยื่นด้วยกันมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะผ่าน Passmark ก็ได้อีก
5 คะแนน
10. ถ้าคะแนนขาดไป 5 คะแนนก็เรียนต่อ Professional year อีก 1 ปี
(ใน สาขา IT หรือบัญชี)
ถ้ารวมแล้วคะแนนถึง 60 ก็ท�า EOI ได้ แต่ถ้าได้เกิน 65 คะแนน โอกาส
ที่จะถูกเลือกและส่งบัตรเชิญจากอิมมิเกรชั่นก็จะสูงกว่าคนที่ได้แค่ 60 คะแนน
คราวนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการท�า PR แบบ Skilled Independent นั้น
ไม่ใช่แค่เลือกเรียนวิชาที่มีอยู่ใน list เท่านั้น ต้องคิดด้วยว่าเราจะมีคะแนนเพียง
พอที่จะท�า EOI ไหม และไม่ใช่แค่นั้นนะคะ ต้องดูว่าคะแนนเราจะสูงมากพอที่
จะสู้กับผู้สมัครคนอื่นๆ ด้วยหรือเปล่า เพราะถ้าเรารวมคะแนนแล้วได้แค่ 60 แต่
อีกคนที่ยื่น EOI พร้อมกันได้คะแนนรวม 65 หรือ 70 แน่นอนอิมต้องเลือกคน
ที่คะแนนสูงกว่า เอาเป็นว่าต่อไปค�าถามที่ควรจะถามไม่ใช่แค่จะเรียนอะไรดีถึงจะ
ยื่น PR ได้ ควรจะถามว่าจะเรียนอะไรดีที่จะมีคนสปอนเซอร์ท�างานในออสเตรเลีย
และยื่น PR ต่อได้ในอนาคตมากกว่านะคะ อ้อ! List อาชีพที่ยื่นให้โดยสปอน
เซอร์นั้นจะมีอาชีพให้เลือกเยอะกว่า List ของ SOL หลายเท่า ลองดูนะคะ จะ
อยู่ใน Web เดียวกัน แต่คนละ Link ให้ดูที่ Consolidated Sponsored
Occupations List หรือ CSOL นะคะ
พบกันใหม่ฉบับหน้า
พี่จอย Stellar

