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เอกสารขอ้เท็จจรงินีเ้กีย่วกบัการโอนยา้ยระหว่างผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษา 

สิง่ใดทีคุ่ณควรรูแ้ละตอ้งพจิารณากอ่นท าการยืน่เร ือ่งขอโอนยา้ยไปยงัผูใ้หบ้รกิาร

ดา้นการศกึษาแห่งอืน่ 

เมือ่ไรทีฉั่นตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของฉัน เพือ่โอนยา้ยไป

เรยีนในหลกัสตูรทีผู่ใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาแห่งอืน่ 

หากคณุตอ้งการโอนยา้ยไปยงัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษารายอืน่กอ่นเรยีนครบหก

เดอืนแรกของหลกัสตูรหลกั (principal course) ของคณุ1 (หรอื หากคณุสมคัร

เขา้เรยีนในโรงเรยีน น่ันคอืหกเดอืนแรกของหลกัสูตรในโรงเรยีนของคณุ) คุณ

จะตอ้งใหผู้ใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุปล่อยตวัคณุกอ่นทีค่ณุจะสามารถ

สมคัรเขา้เรยีนกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษารายใหม่ได ้

หลงัจากเรยีนครบหกเดอืนในหลกัสตูรหลกัของคุณแลว้ คณุไม่ตอ้งไดร้บัอนุญาต

จากผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณเพือ่โอนยา้ยไปยงัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษา

แห่งอืน่ 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาตอ้งมนีโยบายการโอนยา้ยทีร่ะบุวธิทีีผู่ใ้หบ้รกิารดา้น

การศกึษาจะพจิารณาใบยืน่ค าขอโอนยา้ยภายในระยะเวลาการโอนยา้ยทีจ่ ากดั  

เมือ่ใดทีผู่ใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของฉันสามารถปฏเิสธทีจ่ะปล่อยตวัฉันได ้

ในบางสถานการณ ์ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณอาจปฏเิสธค าขอขอโอนยา้ย 

เงือ่นไขการปฏเิสธนีต้อ้งสรปุอยู่ในนโยบายการโอนยา้ยของผูใ้หบ้รกิารดา้น

การศกึษา เหตผุลตา่งๆ ทีท่ าใหก้ารโอนยา้ยอาจถูกปฏเิสธน้ันรวมถงึ  

 คณุยืน่ขอโอนยา้ยไปยงัหลกัสตูรทีค่ณุไม่มคีณุสมบตัทิีจ่ะเขา้ไปเรยีนได ้

 การโอนยา้ยน้ันจะเป็นผลเสยีตอ่ความกา้วหนา้ของคุณโดยผ่านแพ็กเกจ

หลกัสตูร  

 การโอนยา้ยน้ันจะท าใหคุ้ณผดิเงือ่นไขวซีา่ของคุณ  

 คณุก าลงัพยายามจะหลกีเลีย่งการถูกรายงานไปยงั Department of Home 

Affairs ส าหรบัการไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของความกา้วหนา้ใน

หลกัสตูรหรอืการเขา้ช ัน้เรยีน  

                                                           
1 หลกัสตูรหลกั (principal course) ของการเรยีนคอืหลกัสูตรหลกั (ทีอ่อกวซีา่นักเรยีนให)้ 
กรณีทีม่มีากกว่าหน่ึงหลกัสูตร   

ตามปกตแิลว้คอืหลกัสูตรสดุทา้ยในแพ็กเกจ 
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 คณุเป็นหนีผู้ใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณ 

นโยบายการโอนยา้ยของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุตอ้งสรุปสถานการณต์่างๆ ทีจ่ะอนุมตัคิ าขอโอนยา้ย

ไวด้ว้ย เพราะน่ันก็เพือ่ประโยชนส์งูสุดของคณุ อนัรวมถงึ  

 กรณีทีคุ่ณไม่สามารถบรรลคุวามกา้วหนา้ในหลกัสูตรไดอ้ย่างน่าพอใจ แมภ้ายหลงัไดเ้ขา้รว่มในกลยุทธ ์

แทรกแซงของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุแลว้  

 กรณีทีคุ่ณแสดงใหเ้ห็นวา่อยู่ในสถานการณท์ีน่่าเห็นอกเห็นใจและควรไดร้บัการปลอ่ยตวั 

 กรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณไม่สามารถจดัสอนตามหลกัสตูรน้ันตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงที่

เป็นลายลกัษณอ์กัษรของคณุได ้

 กรณีทีม่หีลกัฐานวา่ความคาดหวงัอย่างสมเหตสุมผลของคุณเกีย่วกบัหลกัสตูรน้ันไม่ไดร้บัการตอบสนอง 

 กรณีทีม่หีลกัฐานวา่คณุถูกท าใหเ้ขา้ใจผดิ (โดยผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาหรอืตวัแทนทางการศกึษาของ

ผูใ้หบ้รกิารรายน้ัน) เกีย่วกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณหรอืหลกัสตูรของคณุ อนัท าใหห้ลกัสตูร

น้ันไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการหรอืวตัถุประสงคข์องคณุ 

ฉันควรท าอะไรกอ่นทีฉั่นจะยืน่ค ารอ้งขอการปลอ่ยตวั 

 อา่นขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของคุณเพือ่ดวู่าคณุตกลงอะไรไวต้อนทีคุ่ณยอมรบัขอ้ตกลงฉบบัน้ัน 

อย่าโอนยา้ยไปยงัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษารายอืน่ทัง้ทีไ่ม่เขา้ใจขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในการคนืเงนิใน

ขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของคณุ 

 อา่นนโยบายการโอนยา้ยของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณเพือ่ดูวา่คุณตอ้งท าสิง่ใด 

 อา่นนโยบายการยกเลกิ ค่าธรรมเนียมและการคนืเงินของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณ เพือ่

ดวูา่คุณจะตดิเงนิคา่เล่าเรยีนหรอืไม่ หรอืคุณอาจยืน่ขอคนืเงนิบางสว่นไดห้รอืไม่  

 ตรวจสอบวา่คุณจะตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียมการยกเลกิส าหรบัการถอนตวัจากผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษา

ในปัจจบุนัของคุณหรอืไม่  

 คน้หาจาก Department of Home Affairs วา่การโอนยา้ยน้ันไดร้บัอนุญาตภายใตเ้ง่ือนไขวซีา่

นกัเรยีนของคุณหรอืไม่ หรอือาจตอ้งมวีซีา่ใหม่ 

 ไดม้าซ ึง่จดหมายยืน่ขอ้เสนอใหเ้ขา้เรยีนในหลกัสตูรทีค่ณุอยากโอนยา้ยไปเรยีน 

คณุสามารถอา่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลกระทบของการเปลีย่นหลกัสตูรทีม่ตี่อวซีา่นักเรยีนของคุณทางเว็บไซตข์อง 

Department of Home Affairs ได ้

ฉันสามารถท าอะไรไดบ้า้งหากผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของฉันปฏเิสธจะปลอ่ยตวัฉัน 

หากผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณปฏเิสธทีจ่ะปลอ่ยตวัคุณจากหลกัสูตร คณุสามารถอทุธรณผ่์าน

กระบวนการรอ้งเรยีนและอทุธรณภ์ายในของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุ  หากคณุไม่พอใจค าตดัสนิของผู ้

ใหบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุ คุณสามารถยืน่รอ้งเรยีนภายนอกมาทีส่ านักงานของเราได ้

ฉันจะยืน่รอ้งเรยีนตอ่หน่วยงานภายนอกไดอ้ยา่งไร 

หากคณุเป็นนักเรยีนตา่งชาตทิีก่ าลงัศกึษาอยู่กบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของเอกชน คุณสามารถรอ้งเรยีน

ตอ่ Commonwealth Ombudsman ได ้Ombudsman สอบสวนค ารอ้งเรยีนเกีย่วกบัปัญหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ที่

ผูท้ีจ่ะเป็นนักเรยีนตา่งชาต ิอดตีนักเรยีนตา่งชาต ิหรอืนักเรยีนตา่งชาตใินปัจจบุนั อาจมตี่อโรงเรยีน วทิยาลยั หรอื

มหาวทิยาลยัของเอกชน (ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษา) ในประเทศออสเตรเลยี คุณสามารถกรอกแบบฟอรม์

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/study-situation
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ออนไลนข์องเราหรอืโทรศพัทห์าเราไดท้ีห่มายเลข 1300 362 072 หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิี

ทีจ่ะรอ้งเรยีนและวธิกีารตดิตอ่เรา ใหเ้ขา้เยีย่มชมเว็บไซต ์ombudsman.gov.au  

หากคณุเป็นนักเรยีนตา่งชาตหิรอืเป็นนักเรยีนในประเทศทีก่ าลงัศกึษาอยู่กบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของรฐั 

(รฐับาล) คณุสามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่ผูต้รวจการรฐัหรอืดนิแดน2 ทีเ่หมาะสมได ้ 

มใีครอกีทีส่ามารถชว่ยฉันได ้

คณุสามารถหารายชือ่ลงิคท์ีเ่ป็นประโยชน์3 ซ ึง่เช ือ่มตอ่กบัองคก์รอืน่ๆ ทีอ่าจชว่ยคณุไดใ้นเว็บไซตข์องเรา 

กรณีศกึษา  

มสิซลิวา4 จากบราซลิยืน่ค ารอ้งขอโอนยา้ยแตถู่กปฏเิสธ เพราะผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของเธอตดัสนิว่าการ

โอนยา้ยจะไม่ท าใหเ้ธอไดร้บัประโยชนส์งูสดุ มสิซลิวาไม่มคีวามกา้วหนา้ในหลกัสตูรทีเ่ป็นทีน่่าพอใจ และผู ้

ใหบ้รกิารดา้นการศกึษาคดิวา่เธอพยายามจะหลกีเลีย่งการถูกรายงานไปยงั Department of Home Affairs 

อย่างไรก็ตาม ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาไม่สามารถแสดงหลกัฐานใดๆ ทีส่นับสนุนว่าไดพ้ยายามท าใหเ้ธอเขา้รว่ม

ในกลยุทธแ์ทรกแซง  เน่ืองจากผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาไม่ไดท้ าตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้งเหมาะสม เราจงึแนะน าให ้

ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาปลอ่ยตวัมสิซลิวาออกจากหลกัสตูร และผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาก็ท าตาม 

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/what-we-do  
3 http://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students/useful-links 
4 เปลีย่นชือ่และประเทศเพือ่คุม้ครองความเป็นสว่นตวั 

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

