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เอกสารขอ้เท็จจรงินีเ้กีย่วกบัการรกัษาการเขา้ช ัน้เรยีนใหเ้ป็นทีน่่าพอใจ เพือ่

ท าตามเงือ่นไขวซีา่นักเรยีนของคุณ และเพือ่หลกีเลีย่งการถูกรายงานไปยงั 

Department of Home Affairs  เอกสารนีย้งัรวมถงึขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธขิอง

คุณทีจ่ะรอ้งเรยีนตอ่ Commonwealth Ombudsman หากคณุก าลงัศกึษาอยู่

กบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาทีจ่ดทะเบยีนทีเ่ป็นของเอกชนในประเทศออสเตรเลยี  

ท าไมฉันจงึตอ้งรกัษาการเขา้ช ัน้เรยีนใหเ้ป็นทีน่่าพอใจ 

ผูถ้อืวซีา่นักเรยีนทีเ่ป็นวซีา่หลกัทุกคนมเีง่ือนไขวซีา่ทีบ่งัคบั (8202) เงือ่นไขน้ัน

ก าหนดใหคุ้ณ (นอกจากขอ้ก าหนดอืน่ ๆ) ตอ้งรกัษาการเขา้ช ัน้เรยีนใหเ้ป็นทีน่่า

พอใจในหลกัสตูรของคุณ ส าหรบัแตล่ะระยะเวลาเรยีนทีก่ าหนดโดยผูใ้หบ้รกิารดา้น

การศกึษาของคณุ 

โปรดทราบว่าหากคุณก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัอดุมศกึษา ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษา

ของคณุไม่ถูกก าหนดใหต้อ้งตรวจสอบและรายงานการเขา้ช ัน้เรยีนของคุณ  โปรด

อา่นเอกสารขอ้เท็จจรงิของเราทีเ่กีย่วกบัความกา้วหนา้ของหลกัสตูร 

คณุตอ้งใหผู้ใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณรูว้่าสถานการณข์องคุณมกีาร

เปลีย่นแปลงหรอืไม่ เชน่ หากคณุเจ็บป่วย หรอืคุณประสบกบัปัญหาอืน่ๆ ทีอ่าจมี

ผลกระทบตอ่การเรยีนของคณุหรอืไม่  

จะเกดิอะไรขึน้หากคณุไม่เขา้ช ัน้เรยีนอย่างเพยีงพอ 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาหลายแห่งถูกก าหนดใหร้ายงานเกีย่วกบันักเรยีนต่างชาติ

ทีไ่ม่สามารถเขา้ช ัน้เรยีนใหเ้ป็นทีน่่าพอใจ ตอ่ Department of Education, 

Skills and Employmentและ Department of Home Affairs  

ตรวจสอบนโยบายและข ัน้ตอนของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณ เพือ่

ทราบขอ้ก าหนดการเขา้ช ัน้เรยีนส าหรบัหลกัสตูรของคณุ 

ฉันจะไดร้บัการเตอืนกอ่นหรอืไม่ 

ใช ่ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาทุกแห่งถูกก าหนดใหร้ะบุ ตดิตอ่ และจดัหากลยุทธก์าร

แทรกแซงส าหรบันักเรยีนทีเ่สีย่งตอ่การไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการเขา้ช ัน้

เรยีนได ้ 

 

 

ตดิตอ่เรา 
ombudsman.gov.au 

1300 362 072 

GPO Box 442 
Canberra  ACT  
2601 

 

คณุมสีทิธิร์อ้งเรยีนและ

อทุธรณต์อ่ผูใ้หบ้รกิาร

ดา้นการศกึษาของคณุ 

แลว้จงึรอ้งเรยีนภายนอก

กบัหน่วยงานจดัการ

เร ือ่งรอ้งเรยีนที่

ด าเนินการอย่างเป็น

อสิระ 

 

Commonwealth 

Ombudsman เป็น

หน่วยงานจดัการเร ือ่ง

รอ้งเรยีนทีด่ าเนินการ

อย่างเป็นอสิระ 

 

Commonwealth 

Ombudsman 

ใหบ้รกิารโดยไม่คดิ

คา่ใชจ้า่ย 

 

คณุไดดู้วดิโีอของเรา

หรอืยงั  สแกน QR 

code เพือ่ดวูดิโีอ 
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ฉันจะท าอย่างไรหากฉันไดร้บัหนังสอืแจง้เจตนาทีจ่ะรายงาน (notice of intention to report)? 

หากคณุไม่เขา้ช ัน้เรยีนใหเ้ป็นทีน่่าพอใจภายหลงัไดร้บัการเตอืนจากผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณ ผู ้

ใหบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุตอ้งแจง้ใหค้ณุทราบวา่พวกเขาตัง้ใจจะรายงานคณุตอ่ Department of Home 

Affairs คณุมสีทิธิท์ีจ่ะยืน่อทุธรณก์บัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณ และหากคณุไม่พอใจผลลพัธ ์คณุก็มสีทิธิ ์

ยืน่ค ารอ้งเรยีนตอ่หน่วยงานรอ้งเรยีนทีด่ าเนินการอย่างเป็นอสิระได ้ 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุตอ้งไม่รายงานคุณในชว่งระหว่างกระบวนการรอ้งเรยีนและอทุธรณนี์ ้

ฉันจะรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการตดัสนิใจของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของฉันไดอ้ย่างไร 

หากคณุเป็นนักเรยีนตา่งชาตทิีก่ าลงัศกึษาอยู่กบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของเอกชน คุณสามารถรอ้งเรยีน

ตอ่ Commonwealth Ombudsman ภายหลงัจากทีค่ณุเสรจ็สิน้กระบวนการรอ้งเรยีนและอทุธรณท์ีผู่ใ้หบ้รกิาร

ของคณุเสนอแลว้  

Ombudsman สอบสวนค ารอ้งเรยีนเกีย่วกบัปัญหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ทีผู่ท้ีจ่ะเป็นนักเรยีนต่างชาต ิอดตีนักเรยีน

ตา่งชาต ิหรอืนักเรยีนตา่งชาตใินปัจจุบนั อาจมตีอ่โรงเรยีน วทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยัของเอกชน (ผูใ้หบ้รกิาร

ดา้นการศกึษา) ในประเทศออสเตรเลยี คณุสามารถกรอกแบบฟอรม์ออนไลนข์องเราหรอืโทรศพัทห์าเราไดท้ี่

หมายเลข 1300 362 072 หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิทีีจ่ะรอ้งเรยีนและวธิกีารตดิตอ่เรา ใหเ้ขา้

เยีย่มชมเว็บไซต ์ombudsman.gov.au  

หากคณุเป็นนักเรยีนตา่งชาตหิรอืเป็นนักเรยีนในประเทศทีก่ าลงัศกึษาอยู่กบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของรฐั 

(รฐับาล) คณุสามารถรอ้งเรยีนไปยงั ผูต้รวจการรฐัหรอืดนิแดน1 ทีเ่หมาะสมได ้ 

หากฉันรอ้งเรยีนไปยงั Ombudsman จะท าใหผู้ใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของฉันหยุดรายงานฉันไปยงั 

Department of Home Affairs หรอืไม่  

ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุตอ้งไม่รายงานคุณในขณะที ่Ombudsman ก าลงัสอบสวนค ารอ้งเรยีนของ

คณุอยู่  Ombudsman จะแจง้ใหคุ้ณกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณทราบ ถงึเวลาเร ิม่ตน้และสิน้สดุการ

สอบสวนค ารอ้งเรยีนของคณุ  

โดยขึน้อยู่กบัผลลพัธ ์  

 ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุอาจยงัคงถูกก าหนดใหร้ายงานคุณ หรอื  

 Ombudsman อาจแนะน าผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณไม่ใหร้ายงานคุณ  

จะเกดิอะไรขึน้หากฉันถูกรายงานไปที ่Department of Home Affairs 

หากคณุไดร้บัแจง้วา่ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุไดร้ายงานคณุ วซีา่ของคณุอาจถูกพจิารณายกเลกิ หากวี

ซา่ของคุณถูกพจิารณายกเลกิ Department of Home Affairs จะสง่หนังสอืแจง้เพือ่ใหโ้อกาสคุณใหข้อ้มูล

เกีย่วกบัสถานการณข์องคณุ  ขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัสถาณการณข์องคุณจะถูกน ามาพจิารณา คุณตอ้งตอบภายใน

กรอบเวลาที ่Department of Home Affairs ก าหนดมเิชน่น้ันวซีา่ของคุณอาจถูกยกเลกิ  สิง่ส าคญัคอื

รายละเอยีดการตดิตอ่ของคณุตอ้งเป็นปัจจุบนัเสมอ  และตอ้งแน่ใจว่าคุณยงัคงปฏบิตัติามเงือ่นไขของวซีา่ของคุณ

อย่างตอ่เน่ือง คุณสามารถหาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการศกึษาในออสเตรเลยีไดท้ีเ่ว็บไซต ์homeaffairs.gov.au  

มใีครอกีทีส่ามารถชว่ยฉันได ้

คณุสามารถหารายชือ่ลงิคท์ีเ่ป็นประโยชน์2 ซ ึง่เช ือ่มตอ่กบัองคก์รอืน่ๆ ทีอ่าจชว่ยคณุไดใ้นเว็บไซตข์องเรา   

                                                           
1 http://www.ombudsman.gov.au/what-we-do  

http://www.ombudsman.gov.au/what-we-do
https://www.homeaffairs.gov.au/trav/stud
http://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students/useful-links
http://www.ombudsman.gov.au/what-we-do
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คน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์ombudsman.gov.au. 

โปรดทราบ: เอกสารฉบบันีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นแนวทางเท่าน้ัน ดว้ยเหตุนี ้จงึไม่ควรเช ือ่ถอืขอ้มูลนีใ้นฐานะค าแนะน าดา้น

กฎหมาย หรอืถอืว่าใชแ้ทนค าแนะน าทางกฎหมายในแต่ละกรณี  ในขอบเขตสงูสุดทีก่ฎหมายอนุญาต Commonwealth 

Ombudsman จะไม่รบัผดิตอ่ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการเช ือ่ถอืเอกสารนี ้ส าหรบัพระราชบญัญตัฉิบบั

ล่าสดุทีถู่กอา้งถงึนี ้โปรดหาอ่านไดจ้าก Federal Register of Legislation   

                                                                                                                                                                                                                    
2 http://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students/useful-links 

https://www.legislation.gov.au/Browse/ByTitle/Acts/InForce/0/0/Principal
http://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students/useful-links

