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ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ ดูเหมือนว่าอิมมิเกรชั่นดูจะสนุกสนานกับเทศกาล
เทกระจาดชาวต่างชาติเป็นพิเศษ เริ่มจากการเทวีซ่านักเรียนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม
แล้วต่อด้วยการเทวีซ่าท�ำงานแบบ Sponsor 457 เมื่อวันที่ 19 เมษายน แล้วตบ
ท้ายด้วยการประกาศเปลี่ยนกฏการขอ Citizenship ในอีก 2 วันต่อมา วันนี้เรา
จะมาคุยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวีซ่านักเรียนกันก่อนนะคะ เพราะคาดว่านักเรียน
ใหม่น่าจะมีผลกระทบพอสมควรกับของขวัญวันอีสเตอร์ปีนี้
ขอเท้าความเดิมนิดหนึ่ง เรื่องกฏเกณฑ์ของการพิจารณาแบบ SSVF หรือ
Simplified Student Visa Framework มาใช้โดยจัดอันดับความเสี่ยงของ
นักเรียนที่มาจากประเทศต่างๆ เสี่ยงมากน้อยต่างกันไปตามล�ำดับ 1 ถึง 3
ความเสี่ยงที่พูดถึงในที่นี้คือ เสี่ยงว่ามาแล้วจะไม่กลับ หรือมาแล้วท�ำผิดกฏวีซ่า
นักเรียน และพวกแฝงกายมาด้วยวีซ่านักเรียน แต่จริงๆ พอมาแล้วเน้นมาท�ำงาน
ขุดทอง มากกว่าที่จะมาเรียนเป็นต้น ต่อไปนี้นักเรียนต่างชาติทุกคนเวลายื่นขอวีซ่า
นักเรียน ไม่ว่าจะมาใหม่หรือต่อวีซ่าครั้งต่อไปก็ตาม จะต้องพิสูจน์ตนเองให้ได้ว่า
เป็นนักเรียนจริงๆ และต้องตอบค�ำถามที่เรียกว่า GTE ที่ให้บรรยายว่าท�ำไมจึงอยาก
มาเรียนในออสเตรเลียมากกว่าเรียนที่ประเทศของตน และต้องเขียนบรรยายโดย
ละเอียดว่า หลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนนี้จะมีประโยชน์อย่างไรกับอนาคตเมื่อเรียน
จบจากออสเตรเลียไป รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติโดยรวมของผู้สมัครว่าฐานะทาง
บ้านเป็นอย่างไร มีประวัติด่างพร้อยเรื่องวีซ่ามาก่อนหรือไม่ เมื่ออ่านค�ำตอบ GTE
จากนักเรียนแล้ว อิมฯ ก็จะตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้วีซ่านักเรียน คือถ้าไม่ให้ก็ใช้
เหตุผลของการปฏิเสธว่าผู้สมัครรายนี้ไม่น่าจะเป็น Genuine Temporary Entrant
(GTE) คือมาแล้วอาจจะไม่กลับเป็นต้น
การจัดอันดับความเสี่ยงของประเทศมาบวกกับอันดับความเสี่ยงของสถาบัน
ที่เลือกลงทะเบียนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนทุกปี พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ และสถิติของ
การถูกปฏิเสธวีซ่าของนักเรียนแต่ละประเทศในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งการเก็บข้อมูล
ของอิมมิเกรชั่นเรื่องที่นักเรียนยื่นเอกสารปลอมของหลักฐานการเงินและวุฒิการศึกษา
รวมทั้งการท�ำวีซ่าติดตามนักเรียนแบบเป็นคู่ครองเฉพาะกิจคือไม่ใช่เป็นแฟนกันจริง
เป็นต้น
คือเรื่องพวกนี้ทางออสเตรเลียถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ มีความผิดร้ายแรง หากจับ
ได้และถูกยกเลิกหรือถูกปฏิเสธวีซ่า จะถูกแบนห้ามยื่นวีซ่านักเรียนอีกอย่างน้อย
3 ปี ในทางตรงกันข้ามหากเปิดดูเว็บของคนไทยที่นี่ทั้งหลายจะเห็นโฆษณารับเรียน
หนังสือแทนกันบ้าง รับท�ำ  Bank Statement บ้าง รับยื่นติดตามกันบ้าง ท�ำกัน
อย่างเปิดเผยเหมือนขายเครื่องส�ำอางค์ใน IG หรือขายขนมใน Facebook กัน
เลย อย่าลืมว่าอิมมิเกรชั่นก็ใช้ Social Media เหมือนกัน แถมมีเทคนิคในการ
สืบหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ละเอียดกว่า และที่ส�ำคัญมีพนักงานที่อ่านภาษาไทยได้อีกด้วย
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโพสต์ไปมันเป็นหลักฐานทั้งนั้น และทั้งหมดทั้งมวลมาจากสถิติ
ในรอบปีที่ผ่านมาของคนไทยได้ท�ำให้นักเรียนที่ถือพาสปอร์ตไทยจากที่เคยมากัน
ง่ายๆ เพราะเคยอยู่ในหมวดความเสี่ยงน้อย ก็ได้รับเกียรติเปลี่ยนสถานะกลายเป็น
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ความเสี่ยงสูง (Level 3) แล้ว ถ้ามาจับคู่กับโรงเรียนที่ความเสี่ยงสูงอีก ก็จะกลาย
เป็นดับเบิลเสี่ยงเลย แต่ทางอิมฯ ตั้งชื่อแบบซอฟท์ๆ ว่ากลุ่ม “Regular” แต่มีความ
หมายเป็นที่รู้กันว่า กลุ่มเสี่ยงต้องท�ำการตรวจสอบเช็คประวัติและเอกสารให้ละเอียด
ในการพิจารณาใบสมัครวีซ่า
แต่ถ้านักเรียนไทยที่จะมาเรียนในสถาบันที่อยุ่ใน Level 1 ทั้งหลาย (ส่วน
ใหญ่เป็นมหาวิทยาลัย) ก็จะท�ำให้ใบสมัครวีซ่านั้นๆ กลายเป็น “Streamlined”
ขึ้นมาทันที คืออยู่ในกลุ่มวีไอพีไม่ต้องตรวจสอบเยอะ หลักฐานทางการเงินก็
ไม่ต้องใช้ ยื่นปุ๊บไม่กี่วันก็ได้วีซ่าแล้ว เพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนที่ใด
โปรดท�ำการเช็คให้ดีก่อนว่าที่ไหน Streamlined ที่ไหน Regular
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• หากตกลงมาในกลุ่ม Regular ก็จะต้องมีหลักฐานในการยื่นวีซ่าดังต่อไป
นี้ผล IELTS 5.5 (ใช้ผล TOEFL, Pearson หรือ OET ก็ได้) หากต้องการเรียน
ใน College ต่างๆ ที่เป็นอันดับ 2 หรือ 3
• หากสอบได้แค่ 5.0 ก็มาเรียนภาษาอังกฤษ 10 สัปดาห์ก่อนเข้าหลักสูตรอื่น
• หากสอบได้ 4.5 ก็มาเรียนภาษาอังกฤษ 20 สัปดาห์ก่อน
• แต่ถ้าสอบไม่ได้เลย หรือไม่ได้สอบ ก็มาเรียนได้แต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น
• หลักฐานการเงิน ขอดูย้อนหลังด้วย 6 เดือน ว่ามีเงินพอไหมที่จะมา
เรียนต่อ ฐานะทางบ้างเป็นอย่างไร จะต้องมาท�ำงานเลี้ยงปากท้องที่นี่หรือเปล่าเป็นต้น
• ประวัติการศึกษา สมเหตุผลกับหลักสูตรที่จะมาเรียนในออสเตรเลียหรือไม่
• ประวัติเก่าเรื่องวีซ่า ทั้งของตนเองและคนในครอบครัว
• การตอบค�ำถามและค�ำอธิบายในการเขียน GTE (Genuine Temporary
Entrant) ว่ามีเหตุผลพอเพียงไหม ค�ำอธิบายและหลักฐานน่าเชื่อถือแค่ไหนเป็นต้น
และนี่คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องวีซ่านักเรียน ที่อิมฯ น�ำระบบ SSVF มาเป็น
กลไกในการคัดเลือกนักเรียนต่างชาติ ซึ่งท�ำให้การปฏิเสธวีซ่าง่ายขึ้นคือแค่ให้เหตุผล
ว่าดูแล้วคุณไม่น่าจะเป้นนักเรียนจริง วีซ่าก็เลยไม่ผ่าน จบป่ะ
สรุปว่าต่อไปนี้ ก่อนเลือกสถาบันการศึกษาโปรดตรวจสอบก่อนที่ www.
border.gov.au เลือกที่ Student Visa Subclass 500 แต่ถ้าอ่านแล้วงงก็ถาม
เข้ามาได้ที่ visa@stellaraustralia.com นะคะ ฉบับหน้าเราจะคุยกันเรื่องวีซ่า
สปอนเซอร์ 457 ที่ยกเลิกไปและทางเลือกอื่นๆ ส�ำหรับคนอยากท�ำงานในออสเตรเลีย
พบกันใหม่ฉบับหน้า
พี่จอยเสตลล่า
Disclaimer: This Article is intended to provide general information on visa
issues and does not constitute legal advice or migration advice and no responsibility
is accepted by the writer or the publisher. Immigration law is complex and
constanly changing without prior notice.
Please seek advice and assistance from a registered Migration Agent. It is
illegal to give visa advice without being registered with MARA (Migration Agents
Registration Authority).

