
มหาวิทยาลัยดีคิ่น (Deakin University) ตั้งมั่นที่จะสั่งสมชื่อเสียงให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้น

แนวหน้าของออสเตรเลีย ปริญญาของเราได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่ว

โลก และสมาคมวิชาชีพของออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ด้วยการเน้นเรื่องค่านิยมแห่งความเป็นเลิศที่เป็นประเพณีของเราในการสอนและการ

วิจัย ดีคิ่นได้สร้างชื่อเสียงอันน่าอิจฉาด้วยการผสมผสานอย่างได้ผลกับทัศนคติของเราที่

ท้าทายวิธีปฏิบัติแบบเดิม เราคือผู้สร้างหนทางใหม่ในการพัฒนาและส่งมอบหลักสูตร 

ในช่วงสองสามปีหลังนี้ รูปแบบการสอนของดีคิ่นได้รับการยอมรับจากการประกวด

หลายครั้ง เช่นการประกวดระดับชาติด้านความเป็นเลิศในการสอน และยังได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยออสเตรเลียแห่งปีอันทรงเกียรติถึงสองครั้ง ดีคิ่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย นอกจากนี้เรายังเป็นสมาชิกของยูนิเวอร์ซิตี้

ออสเตรเลียและสมาคมคอมมอนเวลท์ยูนิเวอร์ซิตี้อีกด้วย

รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
รัฐนี้ตั้งอยู่ปลายชายฝั่งตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย แม้ว่าวิคตอเรียจะเป็นรัฐที่

ขนาดเล็กเป็นอันดับสองของออสเตรเลีย แต่ที่นี่คือบ้านของพื้นที่เขตภูมิภาคและสิ่งน่า

สนใจอันหลากหลายมากมาย ตั้งแต่ชายฝั่งกว้างสุดสายตาไปจนถึงอุทยานแห่งชาติและ

ป่าดงดิบที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่า โรงผลิตไวน์ ทะเลสาบ และเทือกเขา มีสิ่งให้ชมและทำา

มากมายที่วิคตอเรีย

นอกจากความงดงามของสิ่งแวดล้อมแล้ว วิคตอเรียยังได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำา

ระดับโลกในหลายด้านของการศึกษาอบรม และยังมีชื่อเสียงด้านการเปิดโอกาสทางการ

ศึกษาคุณภาพสูงอีกด้วย ชาวออสเตรเลียตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและความประณีตทางสังคมที่นักศึกษาต่างชาตินำามาสู่วิทยาเขตและชุมชน

ของเรา 

วิทยาเขตของเรา
มหาวิทยาลัยดีคิ่นมีวิทยาเขตทั้งหมด 4 แห่งในรัฐวิคตอเรีย – หนึ่งแห่งในกรุงเมลเบิร์น 

สองในจีลอง และอีกหนึ่งแห่งที่วาร์นามบูล

แต่ละวิทยาเขตมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเอง และทุกแห่งตั้งอยู่ในทำาเลแสนสะดวก 

เข้าถึงได้ง่ายจากระบบขนส่งมวลชนหรือรถยนต์ มีที่จอดรถกว้างขวางในมหาวิทยาลัย

หลักสูตร
หลักสูตรของดีคิ่นนั้นมีมาตรฐานสูงทุกหลักสูตร ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใด ปริญญาตรีสาขา

วิทยาศาสตร์ของเบอร์วูดด์ก็มีสถานะเหมือนกันปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ของวิทยา

เขตวาร์นามบูลหรือ จีลอง ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือจำานวนนักเรียนต่อห้อง

และประเภทวิชาเลือกที่เปิดสอน

รายละเอยีดของมหาวทิยาลยั
นอกจากหลักสูตรอันทันสมัยและบริการอันโดดเด่นมากมายของเราแล้ว วิทยาเขตขอ

งดีคิ่นยังมีบรรยากาศอันสดใสที่เหมาะสำาหรับการเข้าสังคมและพักผ่อนอีกด้วย 

วิทยาเขตของเราให้ความรู้สึกแบบชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นมิตร และยัง มีบรรยากาศ

การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม 

ท่านจะได้รับบริการช่วย เหลือมากมายที่มีไว้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

ออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติ ชมรมและสมาคม มากมายจะให้โอกาสที่ดีในการพบ

เพื่อนใหม่และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

อยากผ่อนคลายและพักผ่อน หรือ? ลองไปที่ร้านอาหารที่มีอยู่มากมายทั่วมหาวิทยาลัย 

ของเราสิ หรือจะไปทานอาหารที่บาร์และบิสโทร หรือจะแค ่นัดพบกับเพื่อนๆ ของคุณ

ก็ได้

วิทยาเขตเมลเบิร์นที่เบอร์วูดด์
วิทยาเขตเมลเบิร์นที่เบอร์วูดด์เป็นวิทยาเขตที่ขนาดใหญ่ที่สุด ของดีคิ่น มีพื้นที่กว้าง

ขวางและน่าอยู่ เหมาะสำาหรับการเข้า สังคมและการเรียนรู้ สถาปัตยกรรมอันทันสมัย 

อาคารใหม่ที ่กว้างขวาง และมีจุดเครือข่ายไวร์เลสมากมาย

วิทยาเขตจีลองที่เวิร์นพอนด์
วิทยาเขตจีลองที่เวิร์นพอนด์มีพื้นที่ภูมิประเทศอันกว้างขวางและมีสถานที่เล่นกีฬา

มากมาย เป็นวิทยาเขตที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมหาวิทยาลัยเรา และยังเป็นที่ตั้งของ

โรงเรียนแพทย์ดีคิ่นอีกด้วย

วิทยาเขตจีลองวอเทอร์ฟรอนท์
วิทยาเขตจีลองวอเทอร์ฟรอนท์เป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่ถูกบูรณะใหม่หลายจุด ตั้งอยู่

ในย่านศูนย์กลางธุรกิจของจีลอง ริมอ่าวโคริโอ้อันงดงาม

วิทยาเขตวาร์นามบูล
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำาฮอปกิ้นและติดกับหาดทรายระดับโลก วิทยาเขตวาร์นามบูลของดีคิ่น

แห่งนี้มีชุมชนที่เป็นมิตรและอบอุ่น ที่เอื้อต่อความสัมพันธ์แบบส่วนตัวและเป็นกันเอง

ระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของเรา

โทรศัพท์: (+613) 9627 4877 
อีเมล์มาที่: deakin-international@deakin.edu.au.
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ทุนการศึกษาและเงินอุดหนุน
นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่ดีคิ่นมีสิทธิขอทุนการศึกษาหลายประเภท เพื่ออุดหนุนใน

การศึกษาของพวกเขาได้ การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาที่คุณสมบัติด้านวิชาการ และ

ดูจากเกณฑ์การคัดเลือกที่แต่ละคณะเป็นผู้กำาหนด เช่น หลักสูตร วิทยาเขต ประเทศ

บ้านเกิด และการมุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมและการวิจัย ทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษา

ต่างชาติของดีคิ่นมีหลายประเภทเช่น ทุนการศึกษาที่ให้ผ่านโครงการทุนการศึกษา

นานาชาติของมหาวิทยาลัยดีคิ่น (DUISP) ทุนการศึกษาที่ให้ร่วมกับองค์กรอุตสาหกรรม

ชั้นนำา และทุนการวิจัยนานาชาติสำาหรับนักศึกษาปริญญาด้านการวิจัย

สถาบันภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยดีคิ่น
สถาบันภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยดีคิ่น (DUELI) ให้การอบรมนักศึกษาที่อาจ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรระดับ

ปริญญาของ มหาวิทยาลัยดีคิ่นและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลีย

ด้วยหลักสูตรที่มีมากมายให้เลือก นักศึกษาจะสามารถเลือกหลักสูตรที่ดีที่สุดและ

เหมาะกับความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการ อาชีพ หรือด้านส่วนตัวได้ สถาบันตั้ง

อยู่ในวิทยาเขตเมลเบิร์นที่เบอร์วูดด์และวิทยาเขตจีลองที่เวิร์นพอนด์ นักศึกษาจะ

สามารถเรียนรู้ รับบริการและสิ่งอำานวยความสะดวกทุกอย่างในสภาพแวดล้อมแบบ

มหาวิทยาลัยได

บริการนักศึกษาและสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ
มหาวิทยาลัยดีคิ่นมีระบบช่วยเหลือนักศึกษาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำาหรับนักศึกษา

ต่างชาติ – ตั้งแต่การต้อนรับที่สนามบิน บริการด้านที่พักและการปฐมนิเทศ ไปจนถึง

กิจกรรมให้คำาปรึกษาทางวิชาการและด้านสังคม บริการและสิ่งอำานวยความสะดวกของ

เรามีดังนี้

• การต้อนรับที่สนามบิน

• ขั้นตอนการปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ

• ที่ปรึกษานักศึกษาต่างชาติ (ISAs)

• โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

• การศึกษาและช่วยเหลือ

• การให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือเรื่องส่วนตัว

• ความช่วยเหลือด้านการเงินฉุกเฉิน

• ศูนย์การแพทย

• บริการทางศาสนาและห้องสวดมนต์

• อาหารและเครื่องดื่ม

คณะศิลปศาสตร์และครุศาสตร์
หลักสูตรต่างๆ ของคณะนี้ทั้งในสาขามนุษยศาสตร์ ศิลปะการแสดงและนฤมิต

ศิลป์ สังคมศาสตร์ และครุศาสตร์ในทุกสาขาวิชานั้นเป็นสิ่งสำาคัญในการทำาให้

ออสเตรเลียกลายเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีมนุษยธรรม และมีความคิด

สร้างสรรค์

ปริญญาตรีนฤมิตศิลป์ (ทัศนศิลป์)
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคทางทัศนศิลป์หลายด้านและพัฒนาความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ

ทฤษฎีศิลปะร่วมสมัย ด้วยการผสมผสานทฤษฎีล้ำายุคเข้ากับการปฏิบัติงานในสตูดิโอ

เฉพาะทาง พร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล การรวมตัวกันของความรู้หลักด้านทัศนศิลป์

และครุศาสตร์นี้จะทำาให้นักศึกษามีความสามารถที่จะสอนวิชาทัศนศิลป์ในโรงเรียนและ

สถาบันการศึกษาอื่นๆ

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (สื่อและการสื่อสาร)
หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำาหรับนักศึกษาที่จะจบไปพร้อมวุฒิการศึกษาหลายทักษะความ

สามารถ เหมาะสำาหรับอุตสาหกรรมสื่อและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและฉับไว 

นักศึกษาจะได้รับทักษะความสามารถที่หลากหลายและครบถ้วน ด้วยการผสมผสาน

ระหว่างการศึกษาด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะได้เรียนในสตูดิโอสมัยใหม่ที่

สร้างขึ้นเป็นพิเศษ

ปริญญาตรีครุศาสตร์ (ประฐมวัย)
หลักสูตรครุศาสตร์หลักนี้เป็นวุฒิการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้

ในหลักสูตรที่จะได้รับประสบการณ์ทางวิชาชีพชั้นยอด

ปริญญาโทครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตร์ของดีคิ่นมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติด้านการสอนหลักสูตรพัฒนา

วิชาชีพคุณภาพสูงแก่คณาจารย์ พร้อมด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในด้านการศึกษาทาง

ไกลและการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น

คณะสาธารณสุข
คณะนี้ประกอบด้วยโรงเรียนห้าแห่งคือ วิทยาศาสตร์การออกกำาลังและ

โภชนาการ; สาธารณสุขและการพัฒนาสังคม; แพทยศาสตร์; พยาบาลศาสตร์; 

และจิตวิทยา

ปริญญาตรีแพทยศาสตร์  
ปริญญาตรีศัลยกรรม 
นี่คือหลักสูตรที่มีระยะเวลา 4 ปี สำาหรับผู้ที่จบปริญญาตรีที่ต้องการมีคุณวุฒิเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ บัณฑิตของโรงเรียนแพทย์ดีคิ่นมีความพร้อมที่จะทำางาน

เป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลในตัวเมืองหรือชนบท บัณฑิตของเราสามารถเรียนต่อใน

หลักสูตรอบรมวิชาชีพแพทย์ในหลากหลายสาขา เช่น แพทย์ทั่วไป ศัลยกรรม พยาธิ

วิทยา แพทย์ฉุกเฉิน สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ วิสัญญีแพทย์ การดูแล

คนชรา รังสีวิทยา อาชีวเวชศาสตร์และการฟื้นฟู และสาขาเฉพาะทางอื่นๆ 

ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ของดีคิ่นคือหนึ่งในปริญญาที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย บัณฑิต

ของเราได้รับการยอมรับอย่างสูงในด้านความสามารถทางวิชาชีพและความสามารถใน

การดูแลผู้ป่วย ในช่วงสองสามปีหลังนี้ บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของดีคิ่น 100 
เปอร์เซ็นต์สามารถหางานทำาได้ภายในสามเดือนหลังจากจบการศึกษา

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพเหมาะที่สุดสำาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเล่าเรียนในสาขา

วิชาเกี่ยวกับสุขภาพ ด้วยโครงสร้างที่ยืดหยุ่นของเรา นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้วิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพได้หลายสาขา หรือจะเน้นที่สาขาวิชาเฉพาะทางสองสาขาตามที่

สนใจก็ได้

ปริญญาโทสาธารณสุข
ด้วยปริญญาโทสาธารณสุขพหุสาขาของดีคิ่น บัณฑิตจะมีความรู้ความเข้าใจที่

ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพของประชากร นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้และ

วิจัยอย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาเฉพาะด้านสาธารณสุข

• สมาคมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดีคิ่น (DUSA) 

• ชมรมและสมาคมต่างๆ

• ความช่วยเหลือผู้พิการ

• ร้านหนังสือ

• หอสมุด

เส้นทางสู่ดีคิ่น
ถ้าคุณมีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์การเข้าเรียนในหลักสูตรของดีคิ่น เราขอเสนอทาง

เลือกพิเศษสำาหรับคุณ เส้นทางเหล่านี้จะทำาให้คุณสามารถโอนหน่วยกิจ (Advanced 

Standing)* มาที่ดีคิ่น ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่คุณต้องใช้ในการศึกษาในหลักสูตรของดีคิ่นได้ 

เส้นทางเหล่านี้ได้แก่เส้นทางสถาบันธุรกิจและเทคโนโลยีแห่งเมลเบิร์น (MIBT)^, 
สถาบัน TAFE^, หรือสถาบันระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา 

นอกจากนี้ ดีคิ่นยังให้การรับรองการโอนหน่วยกิตหลายแบบจากการศึกษาในสถาบัน

นอกประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัครเข้าดีคิ่นมีสิทธิเลือกขอให้มีการประเมินการโอน

หน่วยกิต เข้ามาสู่หลักสูตรของดีคิ่นได้้

* ไปที่ www.deakin.edu.au/courses/credit/search และ  
www.deakin.edu.au/future-students/international/apply-entry/
advanced-stand เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหน่วยกิต

^  ไปที่ www.mibt.vic.edu.au และ www.deakin.edu.au/future-students/
international/pathways เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษา

โปรแกรมศึกษาในต่างประเทศ
ในโปรแกรมศึกษาในต่างประเทศ (Study Aboard) และนักเรียนแลกเปลี่ยนของดีคิ่น 

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับโอกาสพิเศษที่จะสัมผัสกับวัฒนธรรมและประสบการณ์ใหม่

ทุกอย่างที่ออสเตรเลียมีให้คุณ พร้อมๆ กับได้รับหน่วยกิตสำาหรับการศึกษาระดับ

ปริญญาที่ประเทศของคุณ

เชิญดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.deakin.edu.au/future-students/international/

study-abroad/sa-at-deakin

ติดต่อเรา
อีเมล์มาที่ deakin-international@deakin.edu.au 

สอบถามทางอินเตอร์เน็ต www.deakin.internationalstudent.info 

โทรศัพท์ (+613) 9627 4877

คณะธุรกิจและนิติศาสตร์
คณะธุรกิจและนิติศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และการ

พัฒนาการบริหาร ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านเทคนิค มนุษยสัมพันธ์ 

การวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นหัวใจของความสำาเร็จในอาชีพและ

วิชาชีพธุรกิจ

ปริญญาตรีนิติศาสตร์
ปริญญาตรีนิติศาสตร์ของดีคิ่นออกแบบมาเพื่อสร้างพาณิชยทนายชั้นหนึ่ง หลักสูตรนี้

ให้การศึกษาอย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาหลักของการปฏิบัติงานกฎหมาย เราใส่ใจเป็น

พิเศษด้านการฝึกอบรมทักษะภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่หลักสูตรของ

ออสเตรเลียที่เน้นด้านพาณิชยกฎหมายโดยเฉพาะแต่เพียงอย่างเดียว

ปริญญาตรีการจัดการ
ปริญญาตรีการจัดการมีไว้สำาหรับผู้ที่ประสงค์จะทำางานในบทบาทด้านการบริหาร  

ในหลักสูตรนี้นักศึกษาจะสามารถฝึกฝนและสั่งสมความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ

รากฐานทางปัญญาด้านการจัดการและองค์ประกอบหลักอื่นๆ ได้

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์
ด้วยโครงสร้างที่ยืดหยุ่นของหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะมีความรู้เฉพาะทางในด้านต่างๆ 

ขณะที่เรียนปริญญานี้ โดยจะสามารถเพิ่มพูนทักษะและโอกาสการจ้างงานได้สูงสุด 

การฝึกงานในธุรกิจที่มีค่าจะช่วยเสริมประสบการณ์ด้านธุรกิจในสาขาวิชาเฉพาะที่เลือก

เรียนได้

ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเปิดโอกาสแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถ

สั่งสมประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมได้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ MBA ระดับโลก ใน

หลักสูตรนี้นักศึกษาจะสามารถเลือกโครงการวิจัยได้ ซึ่งจะสามารถวิจัยในประเด็น

เฉพาะขององค์กรได้ และนักศึกษาอาจจะสามารถก้าวสู่ปริญญาระดับที่สูงขึ้นได้ด้วย

การวิจัย จะมีการเน้นที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนี้ประกอบด้วยโรงเรียนสถาปัตยกรรมและอาคาร; วิศวกรรม; เทคโนโลยี

สารสนเทศ; และวิทยาศาสตร์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ปริญญาตรีชีวภาพการแพทย์
ปริญญาตรีชีวภาพการแพทย์เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย เป็นที่นิยม และเหมาะกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการเดินตามเส้นทางพหุสาขาที่นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้

เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เลือกได้จากทั้งมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ

ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมที่ต้องการพนักงานที่มีความสามารถ

สูง ที่สามารถเริ่มทำางานในโครงการซับซ้อนได้ทันที มุ่งเน้นที่ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ

และโครงการวิจัยหรือโครงการอุตสาหกรรมภายใต้การดูแล นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะ

การบริหารจัดการโครงการขั้นสูง

ปริญญาตรีการออกแบบ (สถาปัตยกรรม)
ประกอบด้วยเนื้อหาล้ำายุค การวิจัยใหม่ล่าสุด และออกแบบมาด้วยมุมมองระดับโลก 

ปริญญาตรีสาขาการออกแบบนี้จะเน้นเรื่องการประยุกต์ใช้งานจริง นักศึกษาจะได้เรียน

รู้ความคิด ประวัติศาสตร์ ปรัชญา การออกแบบ การสื่อสารทางสถาปัตยกรรม รวมถึง

ศาสตร์และเทคโนโลยีการก่อสร้างอีกด้วย

ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของดีคิ่นจะฝึกฝนทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เฉพาะทาง ด้วยการให้ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน รวมถึงการให้ความรู้ด้านพื้นฐานทางเทคนิคและทฤษฎีของเรื่อง

เหล่านี้

เชิญดูหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ deakin.edu.au

รายละเอียดของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างหลักสูตร
หลักสูตรที่ทันสมัย ที่ตั้งชั้นยอด และความช่วยเหลืออันยอดเยี่ยมนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ท่านควรเลือกเรียนระดับปริญญาที่ดีคิ่น คณะทั้งสี่ของดีคิ่นเปิดสอนในระดับปริญญาหลายร้อยทางเลือกในทุกสาขาวิชา  

ด้านล่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เชิญท่านดูรายชื่อวิชาเรียนในปัจจุบันทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.deakin.edu.au.


