ข้ อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียน
ผู้ถือวีซา่ นักเรี ยน

การยกเลิกหลักสูตรของกระทรวงการศึกษา
ในกรณีที่ไม่นา่ จะเกิดขึ ้นว่ากระทรวงการศึกษาไม่สามารถเปิ ดสอนหลักสูตรที่นัก
ศึกษาได้ ลงทะเบียนและจ่ายค่าธรรมเนียมไปแล้ วนักศึกษาจะได้ รับเสนอทางเลือ
กต่อไปนี ้:

• มาพบว่าข้ อมูลที่นักศึกษาให้ เมื่อสมัครเรี ยนหรื อระหว่างการลงทะเบีย
นไม่ถกู ต้ องไม่ครบถ้ วนหรื อทําให้ เกิดความเข้ าใจผิด
หากมีเหตุการณ์เช่นนี ้เกิดขึ ้นนักศึกษาจะได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนที่จ

• การคืนค่าธรรมเนียมทั ้งหมดเต็มจํานวนหากหลักสูตรนั ้นยังไม่เริ่ มต้ น

ะถูกรายงานไปยังDepartment of Home Affairs (DHA,

• การคืนเงินค่าเล่าเรี ยนที่จ่ายล่วงหน้ าไปแล้ วที่ยงั ไม่ได้ ใช้ หากหลักสูตรไ
ด้ เริ่ มไปแล้ ว

บริ การด้ านวีซ่าและการเข้ าเมือง) และจะให้ เวลานักศึกษา 20

• การโอนไปเรี ยนหลักสูตรอื่นของกระทรวงการศึกษา
• การโอนไปเรี ยนหลักสูตรอื่นที่จัดสอนโดยผู้จัดการศึกษาอื่น
หากนักศึกษาเลือกเรี ยนหลักสูตรอื่นแทนหรื อเลือกไปเรี ยนกับผู้จัดการศึกษาอื่น
นักศึกษาจะต้ องเซ็นเอกสารที่แสดงว่าตนยอมรับการจัดทางเลือกนั ้นๆแทนให้
หากนักศึกษาเลือกรับค่าธรรมเนียมคืนเต็มจํานวนก็จะได้ รับการดําเนินการภายใ
น 14 วันหลังจากที่เราได้ รับใบสมัครขอค่าธรรมเนียมคืนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ดูที่เว็บไซต์โครงการคุ้มครองค่าเล่าเรี ยนhttps://tps.gov.au
หากนักศึกษาโอนไปเรี ยนหลักสูตรอื่นของกระทรวงการศึกษาแทน

วันสําหรับการอุทธรณ์คําตัดสิน
นโยบายการคืนเงินของกระทรวงการศึกษา
การคืนเงินทั ้งหมดจะได้รับการดําเนินการตามเกณฑ์ของนโยบายและกระบวนก
ารของ Education Services for Overseas Students Act
(ESOS, กฎหมายบริ การการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติ)
และกระทรวงการศึกษา
ตารางในหน้ าต่อจากนี ้ไปกําหนดสถานการณ์ที่จะใช้ กบั การคืนเงินและจํานวนที่
จะจ่ายคืนให้ ในแต่ละสถานการณ์
กระบวนการเงินคืน

การเลื่อนหรื อการยกเลิกการลงทะเบียนของนักศึกษา

การขอค่าธรรมเนียมคืนทั ้งหมดต้ องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมด้ วยหลักฐาน
ภายในเวลา12
เดือนของการที่นักศึกษาออกจากหลักสูตรสําหรับนักศึกษานานาชาติ
หากนักศึกษาอายุตํ่ากว่า 18 ปี บิดามารดา /
ผู้ปกครองตามกฎหมายของนักศึกษาต้ องเซ็นคําร้ องขอคืนเงินนั ้น

นักศึกษาสามารถขอเลื่อนการลงทะเบียนได้ ในสถานการณ์ตอ่ ไปนี:้
• ความเจ็บป่ วยที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยัน
• การสูญเสียในครอบครัวที่ได้ รับการยืนยัน
• สถานการณ์ด้านการเงินกลียคุ /ภัยพิบัติในประเทศบ้ านเกิด

เราจะจ่ายเงินคืนให้ ในชื่อของบิดามารดา / ผู้ปกครองตามกฎหมาย
นอกจากเราจะได้รับแจ้ งจากบิดามารดา /
ผู้ปกครองตามกฎหมายชี ้แจงว่าให้ จ่ายค่า
ธรรมเนียมคืนให้ กบั คนอื่น /
องค์กรอื่น

คําร้ องขอเลื่อนเวลาต้ องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
พร้ อมเอกสารสนับสนุนเป็ นพยานหลักฐาน
ระยะเวลาสูงสุดสําหรับการเลื่อนออกไปคือหกเดือน
และจําเป็ นต้ องมีใบเสนอเข้ าเรี ยนและใบยืนยันการลงทะเบียนใหม่
หากการมาถึง ช้ าของนักศึกษาทําให้ วนั สิ ้นสุดหลักสูตรของตนเปลี่ยนแปลงไป

คําร้ องขอคืนเงินจะถูกดําเนินการภายใน 4
สัปดาห์ของวันที่ได้ รับคําร้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรนั ้น
พร้ อมรายละเอียดของบัญชีธนาคาร นอกจากกระทรวงการ
ศึกษาจะไม่สามารถเปิ ดสอนหลักสูตรนี ้ได้
ในกรณีนี ้การคืนเงินจะถูกดําเนินการภายใน 14 วัน นักศึกษา /
บิดามารดาจะได้ รับจดหมายอธิ บายวิธีคํานวณจํานวนที่จะได้ รับคืน

จะมีใบเสนอเข้ าเรี ยนใหม่ออกให้ และจะต้ องเซ็นใบตอบรับข้ อเสนอใหม่
หากนักศึกษาตั ้งใจจะโอนไปเรี ยนกับผู้จัดการศึกษาอื่น
นักศึกษาจะต้ องแสดงใบเสนอเข้ าเรี ยนที่ถกู ต้ องเป็ นหลักฐาน

กระทรวงการศึกษาสามารถเริ่ มการยกเลิกการลงทะเบียนของนักศึกษาได้ ในสถา
นการณ์ตอ่ ไปนี ้:
• นักศึกษาทําผิดเงือนไขวีซ่าข้ อใดข้ อหนึ่ง
• นักศึกษามีความประพฤติไม่ดี
• นักศึกษาไม่จ่ายค่าธรรมเนียมตามกําหนด
• นักศึกษาไม่แจ้ งว่าตนเป็ นโรคใดโรคหนึ่งอยู่
Approved: July 2018

Authorised by: Director International Education

การคืนเงินจะถูกดําเนินการ
ทันทีที่การลงทะเบียนของนักศึกษาถูกทําให้ สิ ้นสุดลง /
ถูกถอนจากโรงเรี ยนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย
จะมีคา่ ใช้ จ่ายสําหรับการดําเนินการคืนเงิน (ค่าบริ หาร) (ดูที่ตารางข้ างล่าง)
การคํานวณค่ าธรรมเนียมครั้ งแรก

การคํานวณค่าเล่าเรี ยนในการจ่ายเงินครัง้ แรก
จะขึ ้นอยูก่ บั ความยาวของหลักสูตรของนักศึกษา ดังนี:้
1. หลักสูตร CRICOS หนึ่งหลักสูตร: (ก) 2
ภาคเรี ยนหรื อน้ อยกว่านั ้น: 100% ของค่าเล่าเรี ยน (ข) ระหว่าง 2
ภาคเรี ยนและ 8 ภาคเรี ยน: 50% ของค่าเล่าเรี ยน (ค) 8
ภาคเรี ยนหรื อมากกว่านั ้น: ค่าเล่าเรี ยน 4 ภาคเรี ยน
2. หลักสูตร CRICOS สองหลักสูตรหรื อมากกว่านั ้น:
ครัง้ แรกจะเรี ยกเก็บเฉพาะค่าเล่าเรี ยนสําหรับ CRICOS
ที่หนึ่งเท่านั ้น ตามที่คิดคํานวณในข้ อ (1) ข้ างบนนี ้
สําหรับนักศึกษาที่มีใบเสนอเข้ าเรี ยนซึ่งความยาวของหลักสูตรเกิน 6 เดือน
แต่น้อยกว่า 23 เดือน นักศึกษาจะต้ องจ่ายยอดเงินค่าเล่าเรี ยนที่เหลือสําหรับ
12 เดือนแรก ตามใบเรี ยกเก็บเงินใบต่อมา
นักศึกษาอาจเลือกจ่ายมากกว่าการจ่ายเงินครัง้ แรกตามที่ระบุไว้ ในใบเสนอเข้ าเรี
ยน หากท่านประสงค์ที่จะจ่ายมากกว่าการจ่ายเงินครัง้ แรก
โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่สนับสนุนธุรกิจนานาชาติ
กําหนดการจ่ ายค่ าธรรมเนียม
กําหนดสําหรับการจ่ายเงินค่าใบเสนอเข้ าเรี ยนคํานวณว่าเป็ น 90 วัน
จากวันที่ออกจดหมายนั ้น และไม่ช้ากว่า 90 วัน ก่อนวันที่หลักสูตรนั ้นเริ่ มต้น
การไม่ปฏิบัติตามกําหนดการจ่ายค่าธรรมเนียม จะเป็ นผลให้ ใบเสนอถูกยกเลิก
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั ้งหมด ต้ องถูกนําจ่ายภายในวันที่กําหนด
ตามที่ระบุไว้ ในใบเรี ยกเก็บเงิน หากเราไม่ได้ รับค่าธรรมเนียมภายในวันที่กําหนด
อาจมีคา่ ปรับสําหรับการจ่ายเงินล่าช้ า อนึ่ง นักศึกษาต้ องจ่ายค่าธรรมเนียม
(ตามวีซ่าเดิม) ขณะที่นักศึกษาถือวีซ่าบริ ดจิ ้ง
การไม่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตามกําหนด
อาจเป็ นการทําผิดเงื่อนไขของวีซ่าของนักศึกษาและทําให้ กระทรวงการศึกษาเริ่ ม
ต้ นกระบวนการเรี ยกคืนค่าธรรมเนียมและ / หรื อแจ้ ง DHA นอกจากนี ้
กระทรวงการศึกษายังอาจจําเป็ นต้ องตัดนักศึกษาออกจากโรงเรี ยนด้ วย
การคุ้มครองสุขภาพ
กระทรวงการศึกษาสามารถจัดเตรี ยม Overseas Student Health
Cover (OSHC, การคุ้มครองสุขภาพสําหรับนักเรี ยนต่างชาติ)
ให้ นักศึกษาที่จะขอวีซ่านักเรี ยนได้ ทั ้งนี ้ เริ่ มมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่เดือนกรกฎาคม
2010 ที่ DHA กําหนดให้ นักศึกษาทุกคนจ่ายค่าOSHC
สําหรับระยะวีซ่านักเรี ยนที่ได้ ขอไว้
ค่าธรรมเนียมเหล่านี ้จะปรากฏอยูใ่ นใบเสนอการเข้ าเรี ยนและต้ องจ่ายให้ เรี ยบร้ อ
ยก่อนที่จะได้ รับวีซ่า
นักศึกษาที่ไม่ให้ ฝ่ายบริ การด้ านการศึกษานานาชาติเตรี ยมการคุ้มครองสุขภาพใ
ห้ จะต้ องให้ สําเนาเอกสารว่า ได้ มีการเตรี ยมการคุ้มครองสุขภาพของตนไว้ แล้ ว
ภายในสิบสองเดือนแรกของการเริ่ มหลักสูตรการเรี ยนของตน
นักศึกษาที่เจ็บป่ วยอยูก่ อ่ นแล้ ว
จะต้ องจ่ายค่ารักษาพยาบาลความเจ็บป่ วยที่ตนเป็ นอยูก่ อ่ นเอง
ถ้ านักศึกษายกเลิกการลงทะเบียนของตนเอง หลังเริ่ มเรี ยนไปแล้ ว
และก่อนที่จะถึงวันจบหลักสูตร ครอบครัวสามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียม
OSHC ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ คืนได้ โดยตรงจากบริ ษัทผู้ให้ การคุ้มครองสุขภาพ
กระทรวงการศึกษาไม่มีพนั ธะรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง
หรื อค่าใช้ จ่ายทางการแพทย์ใดๆทั ้งสิ ้น ที่เกิดขึ ้นกับนักศึกษา

ในขณะที่เดินทางไปหรื อกลับจากออสเตรเลีย หรื อระหว่างที่อยูใ่ นออสเตรเลีย
ความเสียหายการสูญเสียหรื อบัญชีค้างจ่ าย
นักศึกษาและบิดามารดาของตน
เป็ นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าเสียหายความสูญเสีย หรื อบัญชีค้างจ่าย
ที่มีในโรงเรี ยนหรื อโฮมสเตย์
การเปิ ดเผยข้ อมูลของนักศึกษา
กระทรวงการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ก่อนและระหว่างการลงทะเบียน
เพือ่ ให้ ความช่วยเหลือนักศึกษาด้ านการเรี ยนและการใช้ ชีวิตในออสเตรเลีย
ตามอํานาจที่ได้ รับมอบหมายภายใต้ ESOS ในกรณีที่มีความจําเป็ น
เราสามารถให้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้นี ้กับรัฐบาลออสเตรเลียรัฐบาลเซาท์ออสเต
รเลียหรื อหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ องได้ เมื่อกฎหมายบังคับ
เราสามารถเปิ ดเผยข้ อมูลนั ้นได้ โดยไม่ต้องได้ รับคํายินยอมของนักศึกษาด้ วย
การให้ ระเบียนบันทึกของนักศึกษา
ตาม ESOS นักศึกษาทุกคนต้ องให้ รายละเอียดสําหรับการติดต่อ
ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและที่อยูท่ างอีเมลเป็ นประจําแก่กระทรวงการ
ศึกษา
การเก็บระเบียนบันทึก
เราขอแนะนําให้ นักศึกษาเก็บสําเนาเอกสารทั ้งหมด
ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงของพวกเขา
และใบเสร็ จรับเงินสําหรับการจ่ายเงินทั ้งหมดเอาไว้

นโยบายการคืนเงินของกระทรวงการศึกษา
ตารางต่อไปนี ้กําหนดสถานการณ์ว่าจะมีการคืนเงินให้ในกรณีใดและจะจ่ายคืนเป็ นจํานวนเท่าใดในแต่ละสถานการณ์
หลักสูตร

หลักสูตรระดับประถมศึกษา
หลักสูตรเพื่อจบระดับมัธยมศึกษา

สถานการณ์ –
การถอน/การยกเลิก/การเลื่อนการลงทะเบียนทีน่ ั กศึกษาริ
เริ่ ม
นักศึกษา/ผู้ปกครองถูกปฏิเสธวีซ่ า(ต้ องให้ เอกสารสนับสนุน)

นักศึกษาถอนการลงทะเบียนก่อน วันเริ่ มต้ นหลักสูตร

หลักสูตรการเรี ยนในต่ างประเทศระดับประถมศึกษา
หลักสูตรการเรี ยนในต่ างประเทศระดับมัธยมศึกษา
หลักสูตรศึกษาในต่ างประเทศระดับภูมิภาค
จํานวนเงินทีจ่ ะจ่ ายคืน

คืนค่าธรรมเนี ยมทั ง้ หมดเต็มจํ านวน
หักค่าธรรมเนียมสําหรั บค่าบริ หารและบริ การสนับสนุนต่ างๆ (ต่อครอบครั ว
หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน)

คืนค่าธรรมเนี ยมทั ง้ หมดเต็มจํ านวน
หักค่าธรรมเนียมสําหรั บค่าบริ หารและบริ การสนับสนุนต่ างๆ
(ต่อครอบครั ว หากเราได้ รับการขอคื นเงินในเวลาเดียวกัน)

6 สัปดาห์ หรื อมากกว่ านัน้ ก่ อนวันเริ่มต้ นหลักสูตร:

6 สัปดาห์ หรื อมากกว่ านัน้ ก่ อนวันเริ่มต้ นหลักสูตร:

เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้:

เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้:

ค่าธรรมเนียมทั ง้ หมดที่จ่ ายไปแล้ ว
(ไม่รวมค่ าธรรมเนี ยมสําหรั บค่าบริ หารและบริ การสนับ สนุนต่ างๆ) หั กค่าบริ หาร
$500 (ต่อครอบครั ว หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกั น)
ตํ่ากว่ า 6 สัปดาห์:
เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้หักค่ าบริ หาร $500:
o ค่าเล่าเรี ยนที่จ่ายเกินภาคเรี ยนแรกและภาคเรี ยนต่อๆมา
o ค่าคุ้มครองสุขภาพสําหรั บ นักเรี ยนต่ างชาติ ที่เหลืออยู่ (หากเกี่ ยวข้ อง)

ค่าธรรมเนียมทั ง้ หมดที่จ่ ายไปแล้ ว
(ไม่รวมค่ าธรรมเนี ยมสําหรั บค่าบริ หารและบริ การสนับ สนุนต่ างๆ)
หักค่าบริ หาร $500 (ต่อครอบครั ว
หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน)
ตํ่ากว่ า 6 สัปดาห์:
เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้หักค่ าบริ หาร $500:
o
ค่าโฮมสเตย์ ที่จ่ายไปแล้ ว (หากเกี่ยวข้ อ ง)
o
ค่าคุ้มครองสุขภาพสําหรั บ นักเรี ยนต่ างชาติ ที่เหลืออยู่
(หากเกี่ยวข้ อ ง)
เราจะไม่ คืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี:้
o
ค่าเล่าเรี ยนที่จ่ายไปแล้ ว
o
ค่าบริ หารและการบริ การสนับสนุ นต่างๆ
o
ค่าจัดที่พกั โฮมสเตย์ (หากเกี่ ยวข้ องง)
o
การต้ อนรั บที่ สนามบิน (หากเกี่ยวข้ อง)

o

นักศึกษายกเลิกการลงทะเบียนหลังวันเริ่ มต้ นหลักสูตร

สําหรั บนักศึกษาในปี แรกของหลักสูตร
เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้หักค่ าบริ หาร $500 (ต่อครอบครั ว
หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน):
o ค่าธรรมเนียมที่จ่ายเกินภาคปั จจุบันและเทอมต่อ ๆมา*
o ค่าคุ้มครองสุขภาพสําหรั บ นักศึกษาต่างขาติ ที่เหลืออยู่(หากเกี่ ยวข้ อง)
เราจะไม่ คืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี:้
o ค่าเล่าเรี ยนที่จ่ายไปสําหรั บภาคเรี ยนปั จจุบันและภาคเรี ยนต่อๆมา*
o ค่าบริ หารและบริ การสนับสนุนต่างๆ
o ค่าจัดที่พกั โฮมสเตย์ (หากเกี่ ยวข้ อง)
สําหรั บนักศึกษาต่ อเนื่องคนอื่นทุกคน
เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้หักค่ าบริ หาร $500 (ต่อครอบครั ว
หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน):
o
ค่าคุ้มครองสุขภาพสําหรั บ นักศึกษาต่างชาติที่เหลืออยู่ (หากเกี่ยวข้ อ ง)
เราจะไม่ คืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี:้
o
ค่าธรรมเนียมที่ได้ จ่ายไปแล้ ว
o
ค่าบริ หารรายปี (ปี ต่อ ๆมา)
o
ค่าจัดที่พกั โฮมสเตย์ (ถ้ าเกี่ ยวข้ อง)
*เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการคืนเงิน
ภาคเรี ยนปั จจุบันเริ่ มต้ นที่วันแรกของปฏิทินหลังจากวันสุดท้ ายของภาคเรี ยนก่อน

o

เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้หักค่ าบริ หาร$500
(ต่อครอบครั ว
หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน):
o ค่าคุ้มครองสุขภาพสําหรั บ นักศึกษาต่างชาติที่เหลืออยู่
(หากเกี่ยวข้ อ ง)
o ค่าโฮมเสตย์ ที่เหลือจากที่จ่ายไปแล้ ว
เราจะไม่ คืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี:้
o ค่าเล่าเรี ยนที่จ่ายไปแล้ ว
o ค่าบริ หารและบริ การสนับสนุนต่างๆ
o ค่าการต้ อ นรั บที่สนามบิน (หากเกี่ ยวข้ อง)
o ค่าจัดที่พกั โฮมสเตย์ (หากเกี่ ยวข้ อง)

หลักสูตร

สถานการณ์ –
การถอน/การยกเลิก/การเลื่อนการลงทะเบียน
ที่นักศึกษาริเริ่ม
การเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่าหลังการเริ่มต้ นหลักสูตร

หลักสูตรระดับประถมศึกษา
หลักสูตรเพื่อจบระดับมัธยมศึกษา

หลักสูตรการเรียนในต่ างประเทศระดับประถมศึกษา
หลักสูตรการเรียนในต่ างประเทศระดับมัธยมศึกษา
หลักสูตรศึกษาในต่ างประเทศระดับภูมิภาค
จํานวนเงินที่จะจ่ายคืน

เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้หักค่าบริ หาร $500 (ต่อครอบครัว
หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน):
ั*
o ค่ าธรรมเนียมที่ได้ จา่ ยไปแล้ วเกิ นภาคเรี ยนปั จจุบน
o ค่ าคุ้มครองสุขภาพนักศึกษาต่ างชาติ ทเี่ หลืออยู่ (หากเกี่ ยวข้ อง)
เราจะไม่ คืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี:้
o ค่ าเล่าเรี ยนที่ได้ จา่ ยไปแล้ วสําหรั บภาคเรี ยนปั จจุบนั *
o ค่ าบริ หารและบริ การสนับสนุนต่ างๆ
o ค่ าบริ หารประจําปี (ปี ต่อๆมา)
o ค่ าจัดที่พกั โฮมสเตย์ (หากเกี่ ยวข้ อง)

เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้หักค่าบริ หาร $500
(ต่อครอบครัว หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน):
o ค่ าโฮมสเตย์ที่เหลือจากที่จา่ ยไปแล้ ว
เราจะไม่ คืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี:้
o ค่ าเล่าเรี ยนที่ได้ จา่ ยไปแล้ ว
o ค่ าบริ หารและบริ การสนับสนุนต่ างๆ
o ค่ าธรรมเนียมการต้ อนรับที่สนามบิน (หากเกี่ยวข้ อง)
o ค่ าจัดที่พกั โฮมสเตย์ (หากเกี่ ยวข้ อง)

* เพื่อวัตถุประสงค์ ในการคืนเงิน

การเลือ่ นหลักสูตร (โดยนักศึกษา)

สถานการณ์–
การยกเลิกที่เกิดจากกระทรวงการศึกษา/โรงเรี
ยน
การยกเลิกหลักสูตรโดยกระทรวงการศึกษา
หลังการเริ่ มต้ นหลักสูตร
(ดูท:ี่

‘นโยบายการเลื่อน
การระงับหรื อการยกเลิกการลงทะเบียนของนักศึก
ษา’)

ภาคเรี ยนปั จจุบนั เริ่ มต้ นทีว่ ันแรกของปฏิทินหลังจากวันสุดท้ายของภาคเรี
ยนก่อน
o ค่ าธรรมเนียมถูกโอนไป (สําหรับเวลาสูงสุดหกเดือน)
หากเกินหกเดือน คืนเต็มจํานวน
o
(ไม่รวมค่าบริ หารและบริการสนับสนุนต่างๆ) หักค่าบริ หาร $500
(ต่อครอบครัว หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน)

o

ค่าธรรมเนียมถูกโอนไป (สําหรับเวลาสูงสุดหกเดือน)
หากเกินหกเดือน คืนเต็มจํานวน
(ไม่รวมค่าบริ หารและบริการสนับสนุนต่างๆ)
หักค่าบริ หาร $500
(ต่อครอบครัวหากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดีย
วกัน)

จํานวนเงินที่จะจ่ายคืน
เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้หักค่าบริ การ$500
(ต่อครอบครัว
หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน):
o ค่ าคุ้มครองสุขภาพนักศึกษาต่ างชาติ ทเี่ หลืออยู่ (หากเกี่ ยวข้ อง)
เราจะไม่ คืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี:้
o ค่ าเล่าเรี ยนที่ได้ จา่ ยไปแล้ ว
o ค่ าบริ หารและบริ การสนับสนุนต่ างๆ
o ค่ าบริ หารประจําปี (ปี ต่อๆมา)
o คาจัดที่พกั โฮมเสตย์ (หากเกี่ ยวข้ อง)

สถานการณ์ –
กระทรวงการศึกษาไม่สามารถจัดสอนหลักสูตร

หากกระทรวงการศึกษาไม่สามารถจัดสอนหลักสูต
ร เรามีทางเลือกต่อไปนี ้ให้ นกั ศึกษา:

o

เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้หักค่าบริ หาร$500
(ต่อครอบครัว หากเรารับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน):
o ค่ าคุ้มครองสุขภาพนักศึกษาต่ างชาติ ที่เหลืออยู่
(หากเกี่ยวข้อง)
o ค่ าโฮมสเตย์ที่ได้ จ่ายไปแล้ วที่เหลืออยู่
เราจะไม่ คืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี:้
o ค่ าเล่าเรี ยนที่ได้ จา่ ยไปแล้ ว
o ค่ าบริ หารและบริ การสนับสนุนต่ างๆ
o ค่ าธรรมเนียมการต้ อนรับที่สนามบิน (หากเกี่ยวข้ อง)
o ค่ าจัดที่พกั โฮมสเตย์(หากเกี่ ยวข้ อง)

จํานวนเงินที่จะจ่ายคืน

o

o

o

คืนเงินเต็มจํานวนสําหรับค่าหลักสูตรที่ได้ จ่ายไปแล้ วภายใน 14 วัน
หากหลักสูตรไม่เริ่ มต้ น
คืนเงินค่าเล่าเรี ยนที่จ่ายล่วงหน้าส่วนที่ยงั ไม่ใช้ และค่าโฮมเสตย์ที่ไม่
ยังไม่ใช้ (หากเกี่ยวข้อง) หากหลักสูตรได้ เริ่ มไปแล้ว
เปลี่ยนไปเรียนหลักสูตรอื่นของกระทรวงการศึกษาโดยไม่มคี ่าใช้ จ่าย
เพิ่มเติม

o

o

o

คืนเงินเต็มจํานวนสําหรับค่าหลักสูตรที่ได้ จ่ายไปแล้ ว
ภายใน14 วัน หากหลักสูตรไม่เริ่ มต้ น
คืนเงินค่าเล่าเรี ยนที่จ่ายล่วงหน้าส่วนที่ยงั ไม่ใช้ และค่า
โฮมสเตย์ที่ยงั ไม่ใช้ หากหลักสูตรได้ เริ่ มไปแล้ ว
เปลี่ยนไปเรียนหลักสูตรอื่นของกระทรวงการศึกษาโด
ยไม่มีค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติม

เกณฑ์การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย
กรุณาอ่านเกณฑ์เหล่านี ้อย่างละเอียดถี่ถ้วน การกระทําผิดเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์ใดดังกล่าวเหล่านี ้ อาจทําให้ เกิดการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียได้
การมาถึงออสเตรเลีย
ขอให้ บิดามารดาแน่ใจว่า นักศึกษาที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี
จะไม่เดินทางมาถึงออสเตรเลียก่อนกําหนดวันเตรียมการเพือ่ สวัสดิการของนักเรียนจะเริ่มต้ น
เพราะนักศึกษาจะกระทําผิดเงื่อนไขวีซ่าของตน วันที่ดงั กล่าวมีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอยู่ในจดหมาย
Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare
Letter (จดหมายยืนยันการจัดทีพ่ กั และสวัสดิการที่เหมาะสม)
ซึ่งกระทรวงการศึกษาออกให้พร้ อมกับ COE หากนักศึกษาอายุตํ่ากว่า 18
ปี ประสงค์จะเดินทางมาออสเตรเลียก่อนวันดังกล่าว
นักศึกษาจะต้ องเดินทางมาและอยู่กบั บิดาหรือมารดาหรือญาติ
ที่มีความเหมาะสมผู้ที่จะให้ สวัสดิการแก่นกั ศึกษา
จนกว่าจะถึงกําหนดวันเริ่มต้ นการเตรียมการด้ านสวัสดิการที่ได้ รับอนุมตั ิแล้วจากกระทรวงการศึกษ
า ขอทราบข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ด้วยการติดต่อ DHA ที่www.homeaffairs.gov.au
การเตรียมการด้านความเป็ นอยู่
นักเรียนระดับประถมทุกคนที่อายุตํ่ากว่า12 ปี ต้ องอยู่กบั บิดาหรือมารดา
หรือญาติผ้ ไู ด้ รับการแต่งตังที
้ ่เหมาะสม ตามนิยามของ DHA นักเรียนผู้ที่มีอายุระหว่าง12
และ18 ปี ต้ องอยูใ่ นการเตรียมการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้:
•
•
•

กับครอบครัวโฮมสเตย์ซึ่งกระทรวงการศึกษาจัดให้
กับญาติผ้ ไู ด้ รับการแต่งตังที
้ ่เหมาะสมทีม่ ีอายุเกิน 25 ปี
์
ผู้ที่มีสทิ ธิสมัครขอเป็ นผู้ปกครองผ่าน DHA
กับครอบครัวที่บิดามารดาของนักเรียนเป็ นผู้แต่งตัง้ อนึ่ง มี เงือนไขที่ต้องปฏิบตั ิ ตามด้วย

นักศึกษาที่มีอายุเกิน 18 ปี อาจสมัครขออยูต่ ามลําพังได้ ภายใต้เงื่อนไขเคร่งครัดยิง่
เมื่อทําการเปลีย่ นแปลงโฮมสเตย์ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงการเตรียมการเกี่ยวกับที่อยู่ นักศึกษา
/บิดามารดาต้องแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับทีอ่ ยู่ที่เป็ นปัจจุบนั ให้ กระทรวงการศึกษาและโรงเรียนทรา
บ
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการทีน่ ่ าพอใจ
นักศึกษาต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายของกระทรวงการศึกษา ทางด้ านความก้ าวหน้ าในหลักสูตร
และคงรักษาไว้ซึ่งระดับที่น่าพอใจในผลทางวิชาการ

นักศึกษาจะสามารถเรียนต่อในหลักสูตรต่อไปของตนได้
เมื่อศึกษาสําเร็จหลักสูตรเริ่มแรกของตนหรือหลักสูตรต่อมาเท่านัน้
และด้ วยคําเสนอแนะของอาจารย์ใหญ่
ในกรณีที่นกั เรียนไม่สามารถขึ ้นเรียนในระดับต่อไปได้ ภายในเวลาที่กําหนด
และกําหนดวันจบหลักสูตรจะเปลีย่ นแปลงไป จะต้ องมีLOO และ COE(S) ใหม่
แล้วนักศึกษาจะต้ องสมัครขอวีซ่านักเรียนฉบับใหม่ เพือ่ ครอบคลุมหลักสูตรที่ต้องแก้ ไขปรับปรุง
การเข้ าชั้นเรียนทีน่ ่ าพอใจ
นักศึกษาต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายการเข้ าชัน้ เรียนของกระทรวงการศึกษา
และคงรักษาจํานวนชั่วโมงที่ต้องเข้ าชัน้ เรียนตามที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขที่ติดมากับวีซ่าของตนเอาไว้
การทํางานพาร์ ทไทม์
นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลักสูตรหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศเป็ นเวลาหนึ่งปี หรือน้ อยกว่านันไม่
้ ไ
ด้ รับอนุญาตให้ ทํางาน
นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรหลักสูตรเพื่อจบระดับมัธยมศึกษา
ผู้ซึ่งได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาแบบเร่งรัดจบแล้ว
อาจได้ รับอนุญาตจากโรงเรียนของตนให้ ทํางานพาร์ทไทม์ได้
และจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขวีซ่าของตน เกี่ยวกับการทํางานพาร์ทไทม์ด้วย
การเดินทาง
นักศึกษาจะได้ รับอนุญาตให้ เดินทางได้
เฉพาะช่วงเวลาปิ ดภาคเรียนวันหยุดภาคฤดูร้อนและเมื่อจบหลักสูตรของตนเท่านัน้
การเดินทางทุกครัง้ ต้ องได้ รับการอนุญาตร่วมกันระหว่างบิดามารดาและโรงเรียนอย่างน้ อย
2สัปดาห์ก่อนเดินทาง นักศึกษาจะต้ องกลับมาให้ ทนั เวลาเปิ ดเรียนของตนเอง
ในกรณีที่นกั ศึกษาเดินทางกลับบ้ านเกิดเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว
นักศึกษาต้ องจัดสําเนาตัว๋ เดินทางของตนให้ โรงเรียน หากนักศึกษาพักกับครอบครัวโฮมสเตย์
นักศึกษาต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับการเก็บห้ องไว้ ให้ กอ่ นที่จะออกเดินทาง
ค่าธรรมเนียมนี ้จะทําให้ แน่ใจได้ ว่า
ที่พกั และข้ าวของของนักศึกษาปลอดภัยสําหรับระยะเวลาที่นกั ศึกษาไม่อยู่
นักศึกษาจะต้ องเดินทางกลับให้ ทนั การเริ่มต้ นการศึกษา มิฉะนัน้
นักศึกษาอาจกระทําผิดเงือ่ นไขวีซ่านักเรียนของตนได้

โครงสร้ าง ESOS
ผู้จัดการศึกษาออสเตรเลียทุกแห่งต้ องปฏิบตั ติ าม ESOS
ซึ่งกําหนดมาตรฐานคงที่สมํ่าเสมอทัว่ ประเทศในอันที่จะปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของนักศึกษาต่างชาติและให้ แน่ใจว่ามีการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้ างกฎหมายESOSได้ ทh
่ี ttps://in
ternationaleducation.gov.au

เงื่อนไขวีซ่านักเรี ยน
รัฐบาลออสเตรเลียออกวีซ่าที่มีเงื่อนไขติดมาด้ วยให้ นักเรี ยนต่างชาติมาศึกษาในออสเตรเลีย เป็ นหน้ าที่รับผิดชอบของนักศึกษาผู้นั ้น
ที่จะต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั ้งหมดที่ติดมากับวีซ่าของตน และกระทรวงการศึกษาต้ องรายงานการกระทําผิดเงื่อนไขวีซ่า
ไม่วา่ จะข้ อใดของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในโรงเรี ยนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย ต่อไปนี ้คือการสรุปเงื่อนไขทั ้งหมดที่ติดมากับวีซ่านักเรี ยน:
เงื่อนไขวีซ่าหมายเลข
8105

คําบรรยาย (จากเว็บไซต์ของ DHA เดือนพฤศจิกายน 2017)
ท่านไม่สามารถทํางานเกิน 40 ชั่วโมงในสองสัปดาห์ เมื่อหลักสูตรของท่านอยู่ระหว่างการเปิ ดสอน

8202

ท่านต้ องคงไว้ ซึ่งการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ได้ รับการจดทะเบียนไว้ แล้ว
ท่านต้ องคงไว้ ซึ่งการเข้ าชัน้ เรียนที่น่าพอใจในหลักสูตรของท่าน และคงไว้ ซงึ่ ความก้ าวหน้ าที่น่าพอใจ สําหรับการศึกษาในแต่ละช่วงการเรียน ตามกฎของผู้จัดการศึกษาของท่าน
(กระทรวงการศึกษา)

8501

ท่านต้ องคงไว้ ซึ่ง OSHC ระหว่างที่ท่านพํานักอยูใ่ นออสเตรเลีย

8516

ท่านต้ องยังคงมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่น่าพอใจสําหรับการได้ รับวีซ่านักเรียนของท่าน นี่หมายความว่า ตัวอย่างเช่น
ท่านยังคงต้ องมีความสามารถด้ านการเงินพอทีจ่ ะสนับสนุนการเรียนและการพํานักอยูใ่ นออสเตรเลียของท่าน

8532

หากท่านยังอายุไม่ครบ 18 ปี ท่านต้ องพํานักอยูใ่ นออสเตรเลียกับ:
•

บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายหรือ

•

ญาติผ้ ทู ี่บิดามารดาของท่านแต่งตังหรื
้ อผู้ปกครองผู้ที่มีอายุเกิน 21 ปี และเป็ นผู้มีความประพฤติดีหรือ

•

การเตรียมการด้ านที่อยู่ความช่วยเหลือและสวัสดิการโดยทัว่ ไปซึ่งได้ รับอนุมตั ิแล้วจากผู้จัดการศึกษาของท่าน (กระทรวงการศึกษา)

ท่านต้ องไม่เปลีย่ นแปลงการเตรียมการต่างๆเหล่านันโดยมิ
้
ได้ รับความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกระทรวงการศึกษา ก่อน
หากการเตรียมการด้ านสวัสดิการของท่านได้ รับอนุมตั ิจากกระทรวงการศึกษา ท่านต้ องไม่เดินทางมาออสเตรเลียจนกว่าการเตรียมการด้ านสวัสดิการของท่านถึงกําหนดที่จะเริ่มต้ น
8533

ท่านต้ องแจ้ งให้ กระทรวงการศึกษาของท่านทราบเรื่อง:
•
ที่อยู่ของท่านในประเทศออสเตรเลียภายใน 7 วันของการมาถึง
•
การเปลีย่ นแปลงใดๆเกี่ยวกับที่อยู่ของท่านภายใน 7 วันของการเปลีย่ นแปลง
ท่านต้ องติดต่อ กระทรวงการศึกษาเพื่อขออนุญาต หากท่านต้ องการเปลีย่ นผู้ให้ บริการทางการศึกษา ก่อนเรียนจบหกเดือนแรกของหลักสูตรที่ท่านได้ วีซ่ามาเรียน

8303*

ท่านต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในกิจกรรมทีเ่ ป็ นการก่อกวนหรือรุนแรงข่มขู่ว่าจะทําร้ ายชุมชนออสเตรเลียหรือกลุม่ ใดๆภายในชุมชนออสเตรเลีย

* อาจมีเงื่อนไขตามดุลพินิจติดมากับวีซา่ นักเรี ยนได้

สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่าเหล่านี ้หรื อวีซ่าอืน่ ๆ ไปที่เว็บลิงค์ของเงื่อนไขวีซ่านักศึกษาของDHAข้ างล่าง:
https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Stud/More/Visa-conditions/visa-conditions-students
30

การยินยอมให้ เข้ าถึงสถานะทางวีซ่าของนักศึกษา

บริ การ Visa Entitlement Verification Online (VEVO,
การยืนยันสิทธิประโยชน์ด้านวีซ่าออนไลน์) ผ่าน DHA อนุญาตให้ กระทรวงการ
ศึกษาตรวจสอบฐานะด้ านวีซ่าและสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของนักศึกษาต่าง
ชาติบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายต้ องยินยอมอนุญาตให้ กระทรวงการศึก
ษาเข้ าถึงข้ อมูลนี ้ผ่านบริ การ VEVO ได้

แต่เพียงผู้เดียวหากท่านไม่ยินยอมให้ เด็กของท่านร่วมมือในการบันทึก/
ทําวิดีโอคลิป / รูปภาพ /
หรื อภาพอื่นๆเพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณากรุณาแจ้ งให้ ทราบที่แบบฟอร์ มใบ
ตอบรับข้ อเสนอเมื่อท่านส่งคืนใบนั ้นมาให้ เจ้ าหน้ าที่ของกระทรวงการศึกษาที่เกี่ย
วข้ อง
การร้ องเรี ยนและการอุทธรณ์

การยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ ด้านการโฆษณา

หากนักศึกษาหรื อบิดามารดาไม่พอใจในหลักสูตรของกระทรวงการศึกษา

เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสื่อสารหรื อโฆษณา
กระทรวงการศึกษาอาจจัดให้ มีการบันทึก / ทําวิดีโอคลิป / รูปภาพ /
หรื อภาพอื่นๆของนักศึกษาซึ่งกระทําโดย กระทรวงการศึกษา
หรื อกระทรวงการศึกษาอนุมตั ิให้ หน่วยงาน
/ผู้รับเหมาช่วงของรัฐบาลให้ กระทําวัสดุดงั กล่าวและอาจถูกนําไปใช้ ในช่วงใดช่วง
หนึ่งที่มิได้ ระบุไว้

ไม่วา่ จะเป็ นด้ านไหนก็ควรที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือจากIES

บิดามารดา
/ผู้ปกครองตามกฎหมายจะถูกขอความยินยอมให้ เด็กของตนร่วมมือในการบันทึ
ก/ ทําวิดีโอคลิป / รูปภาพ /
หรื อภาพอื่นๆเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวมาแล้ วและยอมรับว่าการบันทึกหรื อภาพต่
างๆที่ทําขึ ้นเพือ่ การโฆษณากระทรวงการศึกษานั ้นเป็ นทรัพย์สินของกระทรวงการ
ศึกษา และจะถูกนําไปใช้ ตามดุลพินิจของกระทรวงการศึกษา

หรื อผู้จัดการฝ่ ายบริ การด้ านการศึกษานานาชาติที่โรงเรี ยนของตนนักศึกษาจะได้
รับแจกเอกสารสําเนานโยบายการร้ องเรี ยนและการอุทธรณ์ของกระทรวงการศึกษ
า ในช่วงปฐมนิเทศของตน

