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่ สาหร ับการเขียน SOP เป็ นครงแรก
้ั
แนวทางทีดี
ทางมหาวิทยาลัย Southern Cross มี SOP แยกเป็ น 6 แบบด้ วยกัน โดยสาหรับบางประเทศนันจะมี
้
SOP มากกว่า 1 แบบ
ดังนันจึ
้ งเป็ นสิ่งสาคัญที่คณ
ุ ต้ องตรวจสอบให้ ดีวา่ คุณเลือกSOP ถูกหรื อไม่
คุณสามารถตรวจสอบข้ อมูลว่าประเทศของคุณต้ องใช้ SOP แบบไหนได้ จากแนวทางสาหรับ GTE ของเราได้ ที่นี่
https://educoglobal.com/southern-cross-university-gte-guide/#/
แม้ วา่ จะมี SOP ถึง 6 แบบด้ วยกัน แต่หลักเกณฑ์ข้อกาหนดสาหรับ SOP นันมี
้ ใจความสาคัญเหมือนกัน ดังนี ้
1. แสดงให้ เห็นว่านักเรียนมีความเข้ าใจทีช่ ดั เจนว่า หลักสูตรที่พวกเขาจะศึกษานันมี
้ ประโยชน์ต่ออนาคตของพวกเขาอย่างไร
2. แสดงให้ เห็นว่านักเรียนมีความเข้ าใจทีช่ ดั เจนว่า
ในประเทศของตนมีความต้ องการจ้ างงานของอาชีพในสาขาที่นกั เรี ยนตั ้งใจจะเรี ยนอย่างไร
3. แสดงให้ เห็นว่านักเรียนมีความเข้ าใจที่ชดั เจนว่า หลักสูตรที่เรี ยนจะช่วยให้ ได้ งานที่ดีขึ ้นเมื่อกลับประเทศตัวเองอย่างไร
4. แสดงให้ เห็นว่านักเรียนมีความเข้ าใจทีช่ ดั เจนเกี่ยวกับเงินเดือนที่พวกเขาคาดหวังว่าจะได้ รับหลังจากจบหลักสูตรและกลับไปยังประเ
ทศของตน
5. แสดงให้ เห็นว่านักเรียนมีความเข้ าใจทีช่ ดั เจนเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน
กล่าวอีกนัยหนึ่งนักเรี ยนควรแสดงให้ เห็นว่าพวกเขามีความเข้ าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายทังหมดของการศึ
้
กษาในออสเตรเลีย
รวมถึงค่าเล่าเรี ยน ค่าครองชีพและค่าเดินทาง และระยะเวลาที่พวกเขาจะได้ รับเงินคืนเมื่อกลับไปทางานที่ประเทศของตน
6. แสดงให้ เห็นว่านักเรียนเข้ าใจว่า การเรี ยนหลักสูตรนี ้ในออสเตรเลียจะเป็ นประโยชน์ต่ออนาคตของพวกเขาอย่างไร
และทาไมพวกเขาจึงไม่สามารถเรี ยนหลักสูตรนี ้ในประเทศของตนเองได้
7. แสดงให้ เห็นว่านักเรียนเข้ าใจว่า มหาวิทยาลัย southern Cross เป็ นมหาวิทยาลัยประเภทไหน
และนักเรี ยนมีความเข้ าใจชัดเจนในโครงสร้ างของหลักสูตรและผลลัพธ์ที่ได้ จากการเรียนหลักสูตรนี ้
8. แสดงให้ เห็นว่านักเรียนศึกษาหาข้ อมูลสาหรับตัวเลือกมหาวิทยาลัยอื่นๆมาเป็ นอย่างดี
และสามารถอธิบายได้ ว่าทาไมพวกเขาถึงเลือกมหาวิทยาลัย southern Cross มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ
9. อธิบายช่วงเวลาใดๆที่วา่ งเว้ นจากการเรี ยน ซึง่ หมายความว่านักเรี ยนต้ องอธิบายสิ่งที่พวกเขาได้ ทาหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรล่าสุด
10. อธิบายว่านักเรี ยนมีความตั ้งใจทีจ่ ะทาอะไรในอนาคตเมื่อเรี ยนจบหลักสูตร
หลักฐานการศึกษาค้นคว้าข้อมู ล

คาถามหลายๆคาถามใน
SOP
ต้ องการหลักฐานการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล
ในกรณีที่จาเป็ นต้ องมีหลักฐานการศึกษาค้ นคว้ า
นักเรี ยนต้ องจัดเตรียมหลักฐานให้ พร้ อม มิฉะนันพวกเขาอาจจ
้
าเป็ นต้ องแก้ ไข SOP ใหม่ หรื อ SOP ของพวกเขาอาจถูกปฏิเสธ
นักเรี ยนจะต้ องมีลิงก์ไปยังข้ อมูลที่นกั เรี ยนใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลมาประกอบการตอบคาถามใน SOP
นักเรี ยนควรอธิบายข้ อมุลที่ศกึ ษาค้ นคว้ ามาและแสดงให้ เห็นว่าสิ่งที่นี ้ช่วยในการตัดสินใจได้ อย่างไร
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นักเรี ยนต้ องมัน่ ใจว่ามีหลักฐานการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลสาหรับทุกคาถามตามที่ระบุ มิฉะนัน้ SOP ของพวกเขาอาจถูกปฏิเสธ
การใส่แค่ลิงค์มานันยั
้ งไม่เพียงพอ แต่จะต้ องมีคาอธิบายว่าข้ อมูลนี ้ช่วยให้ พวกเขาตัดสินใจได้ อย่างไร
ทาไมเราถึงต้องการ SOP และหลักฐานการศึกษาค้นคว้าข้อมู ล

เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ผ้ ทู ี่ขอวีซ่าชัว่ คราวเข้ าประเทศออสเตรเลียโดยมีเจตนารมณ์อนั แท้ จริง
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองต้ องมีความเชื่อมัน่ ว่า ความตั ้งใจของนักเรี ยนที่จะมาประเทศออสเตรเลียนันมี
้ จดุ ประสงค์เพื่อการศึกษา
ซึง่ นักเรี ยนต้ องมีการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลอย่างระเอียดรอบคอบ เนื่องจากพวกเขาต้ องลงทุนเวลาและเงินในการศึกษา การเขียน SOP
ที่ดีและค้ นคว้ าคาตอบไม่เพียงแต่ช่วยให้ พวกเขาได้ รับการตอบรับที่ดีจากมหาวิทยาลัยเท่านัน้
แต่ยงั ช่วยเตรียมความพร้ อมสาหรับการสมัครวีซ่าด้ วย
เราขอแนะนาเป็ นอย่างยิ่งให้ นกั เรี ยนยื่น SOP ทีใ่ ช้ ยื่นกับทางมหาวิทยาลัย southern Cross ไปพร้ อมกับ GTE
ที่นกั เรี ยนจะใช้ เพื่อยื่นขอวีซา่ กับกรมกิจการภายใน (Department of Home Affairs)
สิ่งนี ้จะช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการวีซา่ เข้ าใจกระบวนการที่เราดาเนินการเพื่อประเมินนักเรี ยนอย่างรอบคอบ
ด้ านล่ างนีเ้ ป็ นคาแนะนาในการตอบคาถาม SOP โดยใช้ คาถามจาก SOP แบบ EL3 เป็ นตัวอย่ าง นี่ไม่ ใช่ ตัวอย่ างคาตอบ
แต่ คือการแนะนาแนวทางในการเขียนคาตอบที่ดที ่สี ุด และใน SOP แต่ ละแบบไม่ จาเป็ นต้ องมีคาถามเหล่ านีท้ งั ้ หมด
ข้อ1:

่ ณเข้าใจจาก Ministerial Direction 69
อ่าน และอธิบาย หลักเกณฑ ์ข้อกาหนดทีคุ

คาถามนี ้ต้ องการให้ นกั เรี ยนอ่าน Ministerial Direction 69 และอธิบายด้ วยคาพูดของตัวเองว่ามันหมายถึงอะไร
คาอธิบายง่ายๆก็เพียงพอแล้ ว เราแค่อยากรู้ว่านักเรี ยนมีความเข้ าใจอย่างไรในหลักเกณฑ์ของ Ministerial Direction 69
ข้อ2:

อธิบายประโยชน์ของหลักสู ตรนี ้ต่ออนาคตของคุณ

การตอบควรหลีกเลี่ยงข้ อความทัว่ ไป
นักเรี ยนควรเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งทีห่ ลักสูตรนี ้จะเป็ นประโยชน์ต่ออนาคตของพวกเขาในแง่ของการพัฒนาอาชีพ,
ผลประโยชน์ทางการเงินและผลการเรี ยนรู้ จาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีหลักฐานการค้ นคว้ าข้ อมูล
ข้อ3:

อธิบายว่าหลักสู ตรนี ้สอดคล้องกับระดับการศึกษาปั จจุบน
ั ของคุณอย่างไร

เราต้ องการคาตอบง่ายๆ ไม่ซบั ซ้ อน นักเรี ยนต้ องอธิบายว่าหลักสูตรนีม้ ีความเกี่ยวข้ องกับระดับการศึกษาปั จจุบนั ของพวกเขาอย่างไร
กล่าวอีกนัยหนึ่งเราต้ องการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาก่อนหน้ าและหลักสูตรที่นกั เรียนต้ องการเรี ยนต่อ
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ข้อ4:

่ ขนในประเทศของคุ
อธิบายว่าหลักสู ตรนี ้จะช่วยคุณในการหางานหรือจะช่วยให้ได้งานทีดี
ึ้
ณอย่างไร

จุดประสงค์ของคาถามนี ้คือเพื่อพิสจู น์ว่านักเรี ยนทราบถึงสภาพการจ้ างงานในประเทศของตน
นักเรี ยนจะต้ องแสดงหลักฐานว่ามีความต้ องการชองอาชีพนี ้ในประเทศของตนอย่างไร
และหลักสูตรนี ้จะช่วยให้ พวกเขาประสบความสาเร็จในการหางานที่ต้องการได้ อย่างไร จาเป็ นที่จะต้ องมีหลักฐานการค้ นคว้ าข้ อมูล
ข้อ5:

่
่ ณกลับไปทางานทีประเทศของคุ
่
อธิบายเงินเดือนทีคาดว่
าจะได้ร ับเมือคุ
ณ

หลักฐานการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลมีความสาคัญในคาตอบนี ้ เราคาดหวังว่านักเรี ยนจะแสดงหลักฐานจากแหล่งข้ อมูลมากกว่าหนึง่ แหล่ง
เพื่อแสดงเงินเดือนที่พวกเขาคาดว่าจะได้ รับเมื่อเรี ยนจบหลักสูตรนี ้และกลับไปทางานที่ประเทศของตน
จาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีหลักฐานการค้ นคว้ าข้ อมูล
่
ข้อ6: ทาไมคุณถึงเลือกเรียนหลักสู ตรนี ้ในประเทศออสเตรเลีย และเปรียบเทียบออสเตรเลียกับประเทศอืนอย่
างน้อย
่ ณได้พจ
2 ประเทศทีคุ
ิ ารณา

เป็ นสิ่งสาคัญที่นกั เรี ยนจะต้ อง ‘เปรี ยบเทียบ’ ออสเตรเลียกับประเทศอื่นอย่างน้ อยสองประเทศ
ซึง่ หมายความว่านักเรี ยนต้ องระบุอย่างชัดเจนว่าประเทศใดบ้ างที่พวกเขาเปรียบเทียกับบประเทศออสเตรเลีย
ต้ องระบุข้อดีข้อเสียของแต่ละประเทศ การตอบว่าต้ องการมาศึกษาต่อที่ออสเตรเลียเพราะอะไรนันไม่
้ เพียงพอ
นักเรี ยนจะต้ องแสดงให้ เห็นว่าพวกเขาเข้ าใจอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างออสเตรเลียและอีก 2 ประเทศทีเ่ ป็ นตัวเลือก
ซึง่ นักเรี ยนควรจะเปรี ยบเทียบสิง่ ต่าง ๆ เช่นค่าเล่าเรี ยน, ค่าครองชีพ (รวมถึงที่พกั และการคมนาคม) วิถีชีวติ , วัฒนธรรม,
ความปลอดภัยเป็ นต้ น สิ่งสาคัญคือต้ องมีหลักฐานการค้ นคว้ าข้ อมูลไว้ เพื่อสนับสนุนคาตอบของพวกเขา
อย่าแสดงความคิดเห็นทัว่ ไปโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุน
ข้อ7:

ทาไมคุณถึงไม่สามารถเรียนหลักสู ตรนี ้ในประเทศของคุณเองได้

หลีกเลี่ยงคาตอบทัว่ ๆไปเช่น“ ประเทศของฉันมุ่งเน้ นที่ทฤษฎีและออสเตรเลียมุง่ เน้ นที่การปฏิบตั ิมากกว่า” หรื อ“
ระบบการศึกษาของออสเตรเลียดีกว่าประเทศของฉัน” หรื อ“ ประเทศของฉันต้ องใช้ ระบบการสอบเข้ าซึง่ เป็ นการยากทีจ่ ะสอบผ่าน” เป็ นต้ น
นักเรี ยนจะต้ องแสดงความคิดเห็นพร้ อมหลักฐาน จาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีหลักฐานการค้ นคว้ าข้ อมูล
ข้อ8:

่
บอกเราเกียวกั
บครอบคร ัวของคุณ

เราจาเป็ นต้ องรู้วา่ นักเรี ยนแต่งงานหรื อโสด, แต่งงานมานานแค่ไหน (ถ้ าแต่งงานแล้ ว), มีบตุ รหรื อไม่,
ครอบครัวของพวกเขาตั ้งใจทีจ่ ะตามมาที่ออสเตรเลียหรื อไม่, มีสมาชิกในครอบครัว (รวมทังครอบครั
้
วขยาย เช่น ญาติ, ป้าและลุง)
ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียหรื อไม่ และถ้ ามี พวกเขาทาอะไรในออสเตเลีย, ถือวีซา่ อะไรหรหรื อว่าเป็ นผู้อยู่อาศัยถาวร (Australian residents)
ไม่จาเป็ นต้ องมีหลักฐานในการค้ นคว้ าข้ อมูล
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ข้อ9:

่
บอกเราเกียวกั
บคู ่สมรสและบุตรของคุณ (ถ้ามี)

ถ้ านักเรี ยนไม่ได้ แต่งงานและไม่มบี ตุ ร ไม่จาเป็ นต้ องตอบคาถามนี ้ สามารถเขียน“ NA” ได้ เลย
แต่ถ้านักเรี ยนแต่งงานแล้ วต้ องแจ้ งให้ เราทราบข้ อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส, อาชีพ, ระดับการศึกษา, ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ เป็ นต้ น
หากพวกเขามีบตุ ร เราต้ องการทราบว่า บุตรอายุเท่าไหร่และมีความเข้ าใจอย่างไรเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในออสเตรเลีย
ไม่จาเป็ นต้ องมีหลักฐานในการค้ นคว้ าข้ อมูล
่
ข้อ10: บอกเราเกียวกั
บสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศของคุณ

นักเรี ยนควรบอกเราว่า มีการวางแผนการเงินสาหรับการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียอย่างไร, ใครเป็ นผู้สนับสนุนด้ านการเงิน
และรายได้ ประจาปี ของผู้สนับสนุนคือเท่าไหร่ รายได้ ต่อปี ควรแจ้ งเป็ นสกุลเงินของตนเองและเป็ นดอลลาร์ ออสเตรเลีย
ไม่จาเป็ นต้ องมีหลักฐานในการค้ นคว้ าข้ อมูล
ข้อ11: คุณมีภาระผู กพันทางทหารในประเทศของคุณหรือไม่

ถ้ านักเรี ยนมีภาระผูกพันทางทหาร นักเรี ยนนต้ องแจ้ งว่าพวกเขาหมดข้ อผูกพันทางการทหารแล้ วหรื อยัง และถ้ ายัง จะจัดการสาเร็จเมื่อไหร่
ถ้ าไม่มีภาระผูกพันทางทหาร ตอบแค่ “no” ไม่จาเป็ นต้ องมีหลักฐานในการค้ นคว้ าข้ อมูล
่
ข้อ12: บอกเราเกียวกั
บสถานการณ์ทางการเมืองและประชาชนในประเทศของคุณ

นักเรี ยนสามารถแสดงความเข้ าใจต่อสถานการณ์ในประเทศของตนได้ คาตอบง่ายๆ ไม่ซบั ซ้ อน เพียงพอสาหรับถามนี ้
ไม่จาเป็ นต้ องมีหลักฐานในการค้ นคว้ าข้ อมูล
ข้อ13: มีชว
่ งว่างในการศึกษาของคุณบ้างไหม

คาถามนี ้นักเรี ยนมักจะตอบผิดบ่อย นักเรี ยนต้ องบอกเรา ถ้ ามีชว่ งว่างนานกว่า 2 เดือนนับตั ้งแต่พวกเขาเรี ยนจบหลักสูตรล่าสุด
และบอกเราว่าพวกเขาทาอะไรตั ้งแต่เรียนจบหลักสูตรล่าสุด พวกเขาอาจทางานหรื อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการทดสอบภาษาอังกฤษ ฯลฯ
อธิบายสิ่งที่พวกเขาทา ไม่จาเป็ นต้ องมีหลักฐานการค้ นคว้ าข้ อมูล
ข้อ14: ทาไมคุณถึงเลือก มหาวิทยาลัย Southern Cross

นี่เป็ นหนึ่งในคาถามที่สาคัญที่สดุ และนักเรี ยนจะต้ องสามารถอธิบายสิ่งที่พวกเขาเข้ าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Southern Cross
ได้ อย่างชัดเจน ห้ ามคัดลอกข้ อมูลจากเว็บไซต์ SCU อย่าแสดงความคิดเห็นทัว่ ไปเกี่ยวกับ SCU ว่าเป็ น“ หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สดุ ในโลก”
หรื อ“ SCU มีสิ่งอานวยความสะดวกที่นา่ ทึ่ง” หรื อ“ SCU มีอาจารย์ผ้ สู อนที่ดีเยี่ยม” เป็ นต้ น
นักเรี ยนต้ องแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเข้ าใจเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และทาไมพวกเขาถึงเลือก SCU
นี่เป็ นสิ่งสาคัญที่พวกเขาต้ องอธิบายสิ่งที่ร้ ูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Southern Cross จาเป็ นที่จะต้ องมีหลักฐานการค้ นคว้ าข้ อมูล
่
่ อีก 3 มหาวิทยาลัย ทีคุ
่ ณได้พจ
ข้อ15: บอกเราเกียวกั
บตัวเลือกอืนๆ
ิ ารณาและทาไมคุณถึงตัดสินใจไม่เลือกพวกเขา
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นี่เป็ นอีกคาถามที่สาคัญมาก นี่เป็ นคาถามที่จาเป็ นต้ องมีการเปรี ยบเทียบ ไม่ใช่แค่บอกรายชื่อมหาวิทยาลัย 3 แห่งและตอบว่า "ค่าเรี ยนที่
SCU นันถู
้ กกว่า" หรื อ "SCU มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ดีกว่า" ฯลฯ นักเรี ยนควรเปรี ยบเทียบหลักสูตรที่เลือกไว้ ที่ SCU
และเปรี ยบเทียบโครงสร้ างหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่งและอธิบายว่าทาไมโครงสร้ างของหลักสูตรของ SCU
ถึงน่าสนใจสาหรับพวกเขามากกว่าที่อื่น พวกเขาควรเปรี ยบเทียบที่ตั ้งของมหาวิทยาลัย, บริการ, ชือ่ เสียง, ขนาดของชันเรี
้ ยน, คาแนะนา ฯลฯ
เป็ นสิ่งสาคัญที่นกั เรี ยนจะต้ องเปรี ยบเทียบ SCU กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในออสเตรเลียและแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนคาตอบของพวกเขา
จาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีหลักฐานการค้ นคว้ าข้ อมูล
่ คุ
่ ณรู ้เกียวกั
่
่ งของมหาวิ
้
ข้อ16: บอกให้เราทราบสิงที
บการใช้ชวี ต
ิ ในออสเตรเลียและบริเวณทีตั
ทยาลัย SCU
่ ณจะเรียน
วิทยาเขตทีคุ

นักเรี ยนต้ องแสดงให้ เห็นว่าพวกเขาได้ ทาการศึกษาหาข้ อมูลเมืองที่วิทยาเขตของพวกเขาตั ้งอยู่ ยกตัวอย่าง เช่น ถ้ าพวกเขาเลือก SCU
วิทยาเขต Perth ต้ องบอกเราว่าทาไมพวกเขาถึงเลือกเมือง Perth แทนที่จะเป็ น Sydney หรื อ Melbourne, สิ่งทีเ่ มือง Perth มี,
เปรี ยบเทียบสภาพอากาศที่ Perth กับ Sydney และMelbourne พวกเขารู้อะไรเกี่ยวกับ วิถีชีวิต, ความปลอดภัย และวัฒนธรรมทีน่ นั่
นักเรี ยนควรสามารถอธิบายได้ ว่ามหาวิทยาลัยของพวกเขาตั ้งอยูส่ ่วนไหนของเมือง, สิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับตัวเลือกระบบขนส่งสาธารณะ ฯลฯ
จาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีหลักฐานการค้ นคว้ าข้ อมูล
่
่
่ กในการมาเรียนทีนี
่ ่
ข้อ17: บอกเราเกียวกั
บการจัดการเรืองที
พั

นักเรี ยนต้ องแสดงให้ เราเห็นว่าพวกเขาได้ ทาการค้ นคว้ าหาข้ อมูล ตัวเลือกที่พกั ในเมืองที่ตนเลือก
พวกเขาควรแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขารู้ความแตกต่างระหว่าง หอพักแบบแชร์ , Homestay, ที่พกั แบบเช่าส่วนตัว
และแต่ละแบบมีราคาเท่าไหร่ และควรบอกด้ วยว่าทาการค้ นหาทีพ่ กั ที่เหมาะสมอย่างไร จาเป็ นที่จะต้ องมีหลักฐานการค้ นคว้ าข้ อมูล
่
่
ข้อ18: อธิบายรายละเอียดเกียวกั
บผลประโยชน์ทางการเงินทีจะได้
ร ับจากการเรียนหลักสู ตรนี ้ที่ SCU

ให้ นกั เรี ยนอธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนของการศึกษาครัง้ นี ้
นักเรี ยนต้ องแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเข้ าใจถึงค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้
จ่ ะเกิดขึ ้นในออสเตรเลีย รวมถึงค่าเล่าเรียน, รวมค่าครองชีพ
และค่าเดินทางตลอดระยะเวลาที่อยู่ในออสเตรเลีย
พวกเขาควรมีความเข้ าใจที่แท้ จริงและสามารถชี ้แจงเกี่ยวกับเงินเดือนที่พวกเขาจะได้ รับเมื่อพวกเขากลับไปยังประเทศของตน
และจะใช้ เวลานานเท่าไหร่ ในการที่จะได้ เงินจานวนนี ้คืน จาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีหลักฐานการค้ นคว้ าข้ อมูล
่ ยนนี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อประเทศของคุณอย่างไร
ข้อ19: บอกเราว่าหลักสู ตรทีเรี

เราไม่ต้องการรายละเอียดมากในคาตอบนี ้และเราไม่ต้องมีหลักฐานการค้ นคว้ าข้ อมูล
สิ่งที่เราต้ องการคือนักเรี ยนเข้ าใจว่าการศึกษาของพวกเขาในออสเตรเลียจะมีผลโดยตรงต่อความต้ องการทางสังคมและการจ้ างงานในประเท
ศของพวกเขาอย่างไร ไม่จาเป็ นต้ องมีหลักฐาน

20200601 - SOP Guidelines - Thai.docx

Page 6 of 7

่
ข้อ20: บอกเราเกียวกั
บแผนการในอนาคตของคุณหลังจากจบการศึกษาจากหลักสู ตรนี ้

นักเรี ยนได้ รับข้ อเสนอการจ้ างงานเมื่อเรี ยนจบและเดินทางกลับประเทศของตนหรื อยัง ถ้ ามีให้ แสดงหลักฐานจากนายจ้ าง ถ้ าไม่มี
พวกเขาตั ้งใจจะหางานอย่างไรเมื่อกลับไปที่ประเทศของตน ไม่จาเป็ นต้ องมีหลักฐาน เว้ นแต่จะได้ รับข้ อเสนองานแล้ ว
่
่ ณเรียนจบ
ข้อ21: คุณจะดาเนิ นชีวต
ิ อยู ่อย่างถาวรและทางานทีประเทศไหนเมื
อคุ

นักเรี ยนควรบอกเราว่าพวกเขาตั ้งใจจะสมัครขอสิทธิการทางานหลังการศึกษาในออสเตรเลียหรื อไม่หลังจากเรี ยนจบ
และสิ่งนี ้จะช่วยให้ พวกเขาหางานได้ อย่างไรเมื่อพวกเขากลับไปที่ประเทศของตัวเอง
หรื อหากพวกเขาต้ องการอาศัยและทางานในประเทศอื่นจะเป็ นประเทศไหนและวุฒกิ ารศึกษานี ้จะช่วยได้ อย่างไร
่ ณอยากให้เราพิจารณาเมือประเมิ
่
ข้อ22: มีอะไรอีกบ้างทีคุ
นคุณตามเกณฑ ์ GTE

นักเรี ยนส่วนใหญ่เว้ นข้ อนี ้ว่างไว้ คุณสามารถเว้ นคาถามข้ อนี ้ได้ เพราะไม่ใช่คาถามบังคับ
อย่างไรก็ตามเป็ นโอกาสที่ดีสาหรับนักเรี ยนที่จะให้ รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับพวกเขาและเหตุผลที่พวกเขาต้ องการเรี ยนหลักสูตรที่ SCU
ในออสเตรเลีย ไม่จาเป็ นต้ องมีหลักฐาน
่ หรือเคยถู กวีซา่ เสธจากประเทศใดบ้าง รวมถึงออสเตรเลียด้วย
ข้อ23: คุณเคยถือวีซา่ ประเทศอืน

นี่เป็ นคาถามที่สาคัญมากและนักเรี ยนต้ องตอบตามความจริง หากนักเรี ยนไม่เคยยื่นขอวีซา่ ไปยังประเทศอื่น ๆ พวกเขาสามารถตอบ "No"
หากพวกเขาเคยยื่นขอวีซา่ ไปประเทศอื่น (รวมถึงออสเตรเลีย) พวกเขาควรตอบ “Yes” และบอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน
เราต้ องการช่วยให้ นกั เรี ยนมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ GTE และมีโอกาสมากที่สดุ ที่จะได้ วีซา่ หากนักเรี ยนเคยถูกปฏิเสธวีซา่ มาก่อน
เราจะต้ องทราบสาเหตุของการถูกปฏิเสธและให้ แนบจดหมายวีซา่ ปฏิเสธมาด้ วย หากมีเหตุผลและคาอธิบายที่ดีสาหรับการทีว่ ีซ่าถูกปฏิเสธ
ทางเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธใบสมัครของคุณ จาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีหลักฐาน หากเคยถูกปฏิเสธวีซา่ มาก่อน
ข้อ24: คุณเคยมาออสเตรเลียหรือไม่

ถ้ านักเรี ยนเคยมาออสเตรเลีย ต้ องแจ้ งเราว่าเคยถือวีซ่าอะไรและอยู่ที่ออสเตรเลียนานเท่าไร คาอธิบายบง่าย ๆ
ก็เพียงพอแล้ วสาหรับคาถามนี ้ ถ้ าไม่เคยมา ให้ ตอบ“ No” ไม่จาเป็ นต้ องมีหลักฐาน
คายืนยัน

นักเรี ยนต้ องลงชื่อและวันที่ยืนยันใน SOP ด้ วย เนื่องจากเราจะไม่สามารถดาเนินการประเมินผล GTE ได้ ถ้ านักเรียนไม่ลงชื่อและวันที่ใน
SOP
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