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ขัน้ ตอนการสมัครและนโยบาย
ส�ำหรับนักเรียนนานาชาติ

ขัน้ ตอนการสมัคร
นักเรียนนานาชาติทปี่ ระสงค์จะสมัครเข้ าเรียนทีว่ ทิ ยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดจะต้ องยืน่ เอกสารต่อไปนี ้:
1.
2.
3.
4.
5.

แบบฟอร์ มใบสมัครนักเรียนนานาชาติทกี่ รอกเรียบร้ อยแล้ ว
ส�ำเนาสูตบิ ตั ร, หนังสือเดินทาง, วีซา่ และ/หรือหนังสือรับรองการเป็ นพลเมืองของนักเรียน
รายงานการศึกษาสองฉบับล่าสุดของนักเรียนทีไ่ ด้ รับการแปลและรับรองแล้ ว
เอกสารการทดสอบทางการศึกษาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องเพิม่ เติม
ผลการทดสอบ AEAS ของนักเรียน ส�ำหรับนักเรียนทีม่ ภี มู หิ ลังไม่ได้ ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลัก

ส�ำหรับข้ อมูลเพิม่ เติมกรุณาติดต่อ:
AEAS – โทรศัพท์ + 61 3 9654 7000 |  อีเมล: admin@aeas.com.au |

www.aeas.com.au

เมือ่ วิทยาลัยได้ รับเอกสารทีก่ ำ� หนด ผู้อำ� นวยการด้ านความสัมพันธ์ การตลาดและการสือ่ สารระหว่างประเทศและหัวหน้ าระดับ (Head of
School) ทีเ่ กีย
่ วข้ องจะท�ำการพิจารณาใบสมัคร หลังจากนัน้ จะแจ้ งให้ ผ้ สู มัคร ครอบครัว และ/หรือตัวแทนทีไ่ ด้ รับการแต่งตังทราบถึ
้
งผลการ
สมัคร
หากใบสมัครประสบความส�ำเร็จ วิทยาลัยจะออกหนังสือตอบรับ (Letter of Offer) โดยมีเงือ่ นไขทีต่ ้ องปฏิบตั ติ ามดังต่อไปนี ้ :
1.
2.
3.

ส�ำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษเร่งรัด (IEL) ของทางวิทยาลัยด้ วยผลทีน่ า่ พอใจ
สอบ AEAS หลังโปรแกรม PLACE  ผ่านด้ วยผลทีบ่ ง่ ชี ้ว่านักเรียนมีความพร้ อมทีจ่ ะเข้ าเรียนในชันเรี
้ ยนปกติ; และ,
เข้ ารับการสัมภาษณ์กบั หัวหน้ าระดับ ซึง่ จะมีการสรุปเรื่องวิชาทีเ่ ลือกเรียนในระหว่างนัน้

การประเมินผลภาษาอังกฤษ
นักเรียนทุกคนทีส่ มัครเข้ าเรียนทีว่ ทิ ยาลัยตังแต่
้ ระดับชันปี
้ 5 (ป. 5) เป็ นต้ นไปและไม่ได้ ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแรก จะต้ องเข้ ารับการทดสอบ
ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษซึง่ ด�ำเนินการโดยบริการประเมินการศึกษาออสเตรเลีย (Australian Education Assessment Services AEAS)  การทดสอบนี ้จะต้ องเสร็จสิ ้นก่อนการยืน
่ ใบสมัครลงทะเบียนและสามารถจะท�ำได้ ทงในออสเตรเลี
ั้
ยและในประเทศของนักเรียน
ผลการทดสอบจะถูกส่งต่อไปยังวิทยาลัย
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หนังสือตอบรับ
จะมีการออกหนังสือตอบรับให้ ลงทะเบียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการยอมรับหนังสือตอบรับนี ้ จะต้ องมีการช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ ทีร่ ะบุไว้ ภายในวันทีก่ ำ� หนดเพือ่ ยืนยันการเสนอให้ ทเ่ี รียน  หากไม่ได้ รับการช�ำระเงิน  อาจมีการยกเลิกหนังสือตอบรับขึ ้นอยูก่ บั
ดุลยพินจิ ของวิทยาลัย
เมือ่ ได้ รับการช�ำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ ทีก่ ำ� หนดแล้ ว วิทยาลัยจะออกเอกสารยืนยันการลงทะเบียน (Confirmation of
Enrolment - COE)  เอกสารยืนยันทีพ
่ กั และสวัสดิการทีเ่ หมาะสม (Confirmation of Appropriate Accommodation and
Welfare - CAAW) และประกันสุขภาพนักเรี ยนต่างชาติ (Overseas Student Health Cover – OSHC)  ซึง่ จ�ำเป็ นต้ องใช้ ในการยืน
่ ขอ
วีซา่ นักเรียนพร้ อมกับหนังสือตอบรับ (Letter of Offer) การยืน่ ขอวีซา่ จะต้ องกระท�ำทีส่ ถานทูตออสเตรเลีย
หากนักเรียนเลือ่ นการลงทะเบียนออกไปจากวันทีร่ ะบุไว้ ในหนังสือตอบรับ สถานะวีซา่ ของนักเรียนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบได้

ค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ และการประกันสุขภาพ
โปรดดูแผ่นพับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนักเรี ยนนานาชาติ

การแจ้ งเพิกถอน
นักเรียนนานาชาติจะไม่สามารถย้ ายออกจากวิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดไปยังสถานศึกษาอืน่ ๆ เป็ นเวลาหกเดือนนับจากวันทีเ่ ริ่มเข้ าเรียน หลังจาก
ช่วงเวลาเริ่มต้ นนี ้ จะต้ องมีการแจ้ งความจ�ำนงทีจ่ ะเพิกถอนของนักเรียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อผู้อำ� นวยการด้ านความสัมพันธ์ การตลาดและ
การสือ่ สารระหว่างประเทศล่วงหน้ าอย่างน้ อยเป็ นเวลาหนึง่ เทอม โดยส่งไปที่ enrolment@stleonards.vic.edu.au  หากไม่ปฏิบตั ติ าม
กระบวนการนี ้ วิทยาลัยจะคิดค่าใช้ จา่ ยเทียบเท่ากับค่าธรรมเนียมหนึง่ เทอม

สวัสดิการและที่พกั
วิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการสวัสดิการและทีพ่ กั ให้ กบั นักเรียนนานาชาติทกี่ ำ� ลังศึกษาอยูท่ วี่ ทิ ยาลัยและถือวีซา่ นักเรียน
วิทยาลัยก�ำหนดให้ นกั เรียนทุกคนอาศัยอยูก่ บั ญาติหรือกับครอบครัวโฮมสเตย์ทไี่ ด้ รับการอนุมตั จิ ากวิทยาลัยเท่านัน้ นักเรียนจะต้ องแจ้ งให้
วิทยาลัยทราบถึงการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูใ่ ด ๆ ในขณะทีล่ งทะเบียนเรียนทีว่ ทิ ยาลัย ในกรณีทว่ี ทิ ยาลัยได้ อนุมตั กิ ารจัดการสวัสดิการและทีพ่ กั
ของนักเรียนแล้ ว นักเรียนจะต้ องขออนุมตั จิ ากทังวิ
้ ทยาลัยและผู้ปกครองของตนก่อนทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ต่อการจัดการสวัสดิการและ
ทีพ่ กั ทีม่ อี ยูเ่ ดิม ในกรณีดงั กล่าว วิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดจะจัดทีพ่ กั แบบโฮมสเตย์ให้ ในนามของนักเรียน นักเรียนจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย
ใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว และจะมีการคิดค่าใช้ จา่ ยนันลงในบั
้
ญชีทมี่ กี บั ทางโรงเรียน
นักเรียนทีม่ าพร้ อมกับญาติซงึ่ มาพักอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียด้ วยวีซา่ ผู้ปกครองนักเรียน (Guardian Visa) ไม่จำ� เป็ นต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
เรื่องทีพ่ กั
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ผู้ดแู ลหลัก/ผู้ปกครองนักเรี ยน
ในขณะทีว่ ทิ ยาลัยมีความรับผิดชอบต่อนักเรียนนานาชาติทกุ คน เพือ่ เป็ นการช่วยเหลือในการจัดสวัสดิการและการดูแลนักเรียนนานาชาติ
นักเรียนทุกคนและทุกวัยจะต้ องมีผ้ ทู ไี่ ด้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้ดแู ลหลัก (primary carer)
ผู้ดแู ลหลักต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากวิทยาลัย แต่อาจได้ รับการเสนอชือ่ โดยผู้ปกครองหรือวิทยาลัยก็ได้ บทบาทของผู้ดแู ลหลักคือการท�ำหน้ าที่
ในนามของนักเรียนในช่วงเวลาทีน่ กั เรียนอยูท่ ี่ วิทยาลัยและควรจะเป็ นผู้ใหญ่อายุ 21 ปี ขึ ้นไปและมีความสมัครใจและความสามารถทีจ่ ะให้
ความช่วยเหลือแก่นกั เรียนในกรณีทจี่ ำ� เป็ น กรณีดงั กล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำ� กัดเฉพาะ: ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเข้ าเรียน, ความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการ, การอภิบาล, สุขภาพและความเป็ นอยูท่ ดี่ ี และทีพ่ กั   นอกจากนี ้ ผู้ดแู ลหลักควรจะเข้ าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทีโ่ ดยปกติแล้ ว
ผู้ปกครองจะเข้ าร่วม เช่นงานให้ ข้อมูลช่วงค�ำ่ , ผู้ปกครองพบครู  และงานของวิทยาลัยอืน่ ๆ รวมทังงานปราศรั
้
ย ละครและการแสดงทีน่ กั เรียน
มีสว่ นเกีย่ วข้ อง
นอกจากนี ้ ผู้ดแู ลหลักยังควรดูแลการเดินทางของนักเรียนระหว่างประเทศบ้ านเกิดและทีพ่ กั ของพวกเขาในประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับผู้ปกครอง
และวิทยาลัย ผู้ดแู ลหลักยังควรให้ ความช่วยเหลือแก่นกั เรียนหากนักเรียนต้ องการเปลีย่ น ครอบครัวโฮมสเตย์และคอยเฝ้าสังเกตกิจกรรม
ของนักเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงปิ ดเทอม
วิทยาลัยไม่แนะน�ำให้ นกั เรียนและครอบครัวใช้ บริการของเอเย่นต์จดั หาผู้ปกครองนักเรียนหรือโฮมสเตย์

นโยบายการคืนเงินแก่ นักเรี ยนนานาชาติ
จะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการยืนยันการรับเข้ านานาชาติได้ หากมีการยกเลิกใบสมัครของนักเรียน
•

•

•

•
•
•
•

ค่าธรรมเนียมการสมัคร, ค่าธรรมเนียมการรับเข้ า, ค่าประกันสุขภาพและค่าธรรมเนียมการศึกษา จะสามารถเรียกคืนได้ เต็มจ�ำนวน
หากวีซา่ ถูกปฏิเสธ
จะคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก AUD $1,000 หากนักเรียนยกเลิกการลงทะเบียนภายใน 30 วันก่อนวันทีก่ ำ� หนดเป็ นวันเริ่มต้ นการศึกษา
ของนักเรียน
หลังจากเริ่มการลงทะเบียนของนักเรียนทีว่ ทิ ยาลัยแล้ วและไม่มกี ารแจ้ งการยกเลิกให้ ทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาหนึง่ เทอม จะมีการคิดค่า
ปรับเทียบเท่ากับค่าธรรมเนียมหนึง่ เทอม
การคืนเงินทังหมดจะกระท�
้
ำในเงินสกุลดอลลาร์ ออสเตรเลียและจะจ่ายให้ กบั บุคคลทีเ่ ป็ นผู้ชำ� ระเงินในตอนแรก; และ,
วิทยาลัยจะพิจารณาเหตุผลของการยกเลิกหรือเพิกถอนในการน�ำนโยบายนี ้มาใช้
ข้ อตกลงนี ้มิได้ ยกเลิกสิทธิของทางวิทยาลัยทีจ่ ะด�ำเนินการขันต่
้ อไปในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยใด ๆ ทีค่ ้ างช�ำระต่อวิทยาลัย
ในการขอคืนเงิน นักเรียนจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ อู ำ� นวยการโปรแกรมนานาชาติทราบถึงเจตนาทีจ่ ะยกเลิกการลงทะเบียนและขอคืนเงินเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร หลังจากได้ รับการแจ้ งแล้ ว จะมีการพิจารณาและสรุปผลการคืนเงินภายในเวลาหกสัปดาห์นบั จากวันทีไ่ ด้ รับ
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นโยบายการร้ องทุกข์ สำ� หรับนักเรียนนานาชาติ
หากมีการร้ องทุกข์โดยนักเรียน/พ่อแม่/ผู้ปกครองนักเรียนเกีย่ วกับนักเรียนอีกคนหนึง่ วิทยาลัยจะจัดการภายใต้ นโยบายการป้ องกันพฤติกรรม
การกลัน่ การล่วงละเมิ ด สวัสดิการและการด�ำเนินการทางวินยั และการจัดการพฤติกรรม ของทางวิทยาลัย

การจัดการการร้ องเรี ยนอย่ างไม่ เป็ นทางการ
1.
2.
3.

ในขันแรก
้
วิทยาลัยขอให้ มคี วามพยายามทีจ่ ะแก้ ไขปั ญหาอย่างไม่เป็ นทางการโดยการไกล่เกลีย่ /การจัดการการร้ องเรียนอย่างไม่เป็ น
ทางการ
นักเรียน/พ่อแม่/ผู้ปกครองนักเรียนควรติดต่ออาจารย์ /ผู้นำ� กลุม่ /หัวหน้ าระดับของนักเรียนในขันแรกเพื
้
อ่ พยายามใช้ การไกล่เกลีย่ /การ
จัดการการร้ องเรียนอย่างไม่เป็ นทางการ
ถ้ าไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาผ่านการไกล่เกลีย่ ได้ จะมีการส่งเรื่องไปยังอาจารย์ใหญ่ และด�ำเนินการตามขันตอนการร้
้
องเรียนและ
อุทธรณ์ภายในอย่างเป็ นทางการของทางวิทยาลัย

ขัน้ ตอนการจัดการการร้ องเรี ยนหรื อการอุทธรณ์ อย่ างเป็ นทางการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

กระบวนการของขันตอนการร้
้
องทุกข์นี ้จะเก็บเป็ นความลับ และข้ อร้ องเรียนหรืออุทธรณ์ใด ๆ เป็ นเรื่องระหว่างคูก่ รณีและผู้ทเ่ี กีย่ วข้ อง
โดยตรงในการจัดการกระบวนการการร้ องเรียน
นักเรียน/พ่อแม่/ผู้ปกครองนักเรียนจะต้ องแจ้ งให้ ทางวิทยาลัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงของเนื ้อหาและรายละเอียดของการร้ องเรียน
หรืออุทธรณ์
จะต้ องยืน่ การร้ องเรียนหรืออุทธรณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับอาจารย์ใหญ่
ในกรณีทมี่ กี ระบวนการการร้ องเรียนและอุทธรณ์ภายในเนือ่ งจากมีการแจ้ งเตือนว่าวิทยาลัยมีความจ�ำนงทีจ่ ะรายงานนักเรียนว่ามีการเข้ า
เรียนไม่เพียงพอ, ความคืบหน้ าของการเรียนไม่เป็ นทีน่ า่ พึงพอใจ, หรือจะมีการระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของนักเรียน นักเรียน/พ่อแม่/
ผู้ปกครองนักเรียนมีเวลา 20 วันนับจากวันทีแ่ จ้ งทีจ่ ะยืน่ อุทธรณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
นักเรียนสามารถใช้ กระบวนการร้ องเรียนและอุทธรณ์ภายใน ได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
ผู้ร้องเรียนทุกคนมีโอกาสทีจ่ ะน�ำเสนอกรณีของตนต่ออาจารย์ใหญ่
นักเรียน/พ่อแม่/ผู้ปกครองนักเรียนสามารถมาพร้ อมกับและได้ รับความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุน ซึง่ อาจจะเป็ นเพือ่ น/อาจารย์/ญาติทไี่ ม่ได้
เกีย่ วข้ องกับเรื่องร้ องทุกข์ เมือ่ เข้ าร่วมการประชุมทีเ่ กีย่ วข้ องทังหมด
้
(ทนายความและ/หรือตัวแทนการศึกษาไม่สามารถเป็ นผู้สนับสนุนได้
ในขันนี
้ ้ของกระบวนการการจัดการการร้ องเรียน)
กระบวนการการร้ องทุกข์อย่างเป็ นทางการจะเริ่มภายในสิบวันท�ำการ (นอกเหนือจากวันเสาร์ วันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการในช่วง
เปิ ดเทอม) นับจากวันทีม่ กี ารยืน่ ค�ำร้ องเรียนหรืออุทธรณ์กบั อาจารย์ใหญ่
เมือ่ อาจารย์ใหญ่ตดั สินเกีย่ วกับการร้ องเรียนหรืออุทธรณ์แล้ ว วิทยาลัยจะแจ้ งให้ นกั เรียน/พ่อแม่/ผู้ปกครองนักเรียนทราบผลและเหตุผล
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หากขันตอนการร้
้
องเรียนพบว่านักเรียนเป็ นฝ่ ายถูกต้ อง วิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดจะปฏิบตั ติ ามค�ำตัดสินใจและด�ำเนินการแก้ ไขและป้องกัน
ตามทีก่ ำ� หนดทันที
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11.
12.
13.

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับการรับเรื่องร้ องทุกข์ ข้ อร้ องเรียนหรืออุทธรณ์ และกระบวนการและผลการพิจารณาทังหมดจะถู
้
กบันทึกไว้ ในแฟ้มของ
นักเรียน และในแฟ้มการร้ องทุกข์นกั เรียนนานาชาติอย่างละเอียดถีถ่ ้ วน โดยจะเก็บไว้ ทงในรู
ั ้ ปแบบของต้ นฉบับและส�ำเนาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดพยายามทีจ่ ะจัดการกับกระบวนการรับเรื่องร้ องทุกข์ทงหมดให้
ั้
แล้ วเสร็จภายในสิบวันท�ำการ (ยกเว้ นในกรณีที่
เห็นว่าเป็ นไปไม่ได้ ซึง่ นักเรียน/พ่อแม่/ผู้ปกครองนักเรียนจะได้ รับแจ้ งวันทีค่ าดว่าสามารถสรุปได้ )
วิทยาลัยจะแจ้ งให้ นกั เรียนเข้ าใจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าวิทยาลัยจะรักษาการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนไว้ ในช่วงเวลาทีก่ ารอุทธรณ์
ก�ำลังด�ำเนินอยู่ นักเรียนจะต้ องรักษาการลงทะเบียนและการเข้ าเรียนในทุกชันเรี
้ ยนตามปกติตลอดระยะเวลาของกระบวนการการอุทธรณ์

กระบวนการการอุทธรณ์ ภายนอก
หากผลจากขันตอนการร้
้
องเรียนอย่างเป็ นทางการของวิทยาลัยไม่เห็นด้ วยกับฝ่ ายนักเรียน หรือนักเรียนไม่พอใจกับผลของขันตอนการร้
้
องเรียน
นักเรียนจะได้ รับแจ้ งให้ ทราบเกีย่ วกับกระบวนการการร้ องเรียนและอุทธรณ์ภายนอกทีเ่ สียค่าใช้ จา่ ยน้ อยทีส่ ดุ หรือไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใด ๆ
องค์กรภายนอกทีว่ ทิ ยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดใช้ ในกระบวนการการร้ องเรียนและอุทธรณ์ภายนอกคือ:
ศูนย์ การระงับข้ อพิพาทแห่ งรัฐวิกตอเรีย
235 Queen Street
Melbourne 3000

โทรศัพท์: 9603 8370
เมือ่ ผู้ไกล่เกลีย่ ได้ ให้ ข้อเสนอแนะแล้ ว เป็ นทีค่ าดหวังว่าทังสองฝ่
้
ายจะปฏิบตั ติ ามและยุตขิ ้ อพิพาททีม่ อี ยู่
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