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หนึง่ปรญิญา 
ดวยศกัดิ์ศรเีทาเทยีมกนั
มหาวิทยาลัย Monash เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในออสเตรเลีย และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีการ
กลาวถึงมากที่สุดในโลก เราไดรับการจัดอันดับอยูในมหาวิทยาลัย 100 อันดับแรกของโลกอยางตอเนื่อง 
สะทอนใหเห็นถึงการแสวงหาความรูทางดานการวิจัยที่ยอดเยี่ยมของเราเชนเดียวกับความมุงมัน่ในการ
มอบการเรียนการสอนผานนวัตกรรม นักเรียนของเราจบการศึกษาดวยจุดมุงหมายในชีวิตที่ยิ่งใหญขึ้น 
มุมมองตอโลก และทักษะและความมัน่ใจในการเปลี่ยนแปลงสิ่งดี ๆ ใหกับชีวิตผูคน

ที่มหาวิทยาลัย Monash มาเลเซีย คุณจะไดสนุกไปกับประสบการณการศึกษาที่มีคุณภาพระดับอุดมศึกษา
เทียบเทากับเพื่อนของคุณในประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรของเราไดรับการรับรองทัง้ในประเทศ
มาเลเซียและออสเตรเลีย ทําใหมัน่ใจไดวาการศึกษาของมหาวิทยาลัยนัน้ไดรับการยอมรับทัง้จาก
ในประเทศและตางประเทศ

ติด 100 อนัดบัแรกของโลก

ติด 75 อันดับแรกของ Reuters: มหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมที่สุดในเอเชีย
ประจําปี 2017

100 อันดับแรก 

อันดับที่ 28

Monash Warwick Alliance เป็นความรวมมอืระหวางมหาวทิยาลยั Warwick และมหาวทิยาลัย Monash กอตัง้ข้ึนตัง้แตปี 
2009 วตัถปุระสงคหลักของความรวมมอืครัง้นีค้อืการสรางผูสาํเรจ็การศึกษาทีไ่ดรบัการศึกษาระดบัโลกและทาํ
การวจิยัท่ีแกปัญหาสําคญัของโลกในเชงิกลยทุธ

วิทยาเขตใน
ออสเตรเลีย
เคลตัน, คอลฟิลด  

พารควิลล, เพนนินซูลา

มหาวิทยาลัย
พันธมิตรใน
ตางประเทศ

วิทยาเขตใน
ตางประเทศ

กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย, 
ปราโต ประเทศอิตาลี, 

ซูโจว ประเทศจีน 
มุมไบ ประเทศอินเดีย, 

เรมซิก ประเทศแอฟริกาใต 
Prato, Italy; 

Suzhou, China; 
Mumbai, India;

Ruimsig, South Africa.

มหาวิทยาลัยระดับโลก

ตดิ 50 อนัดบั
แรกของโลกใน 
25 สาขาวิชา
บญัชแีละการเงิน
กายวภิาคและสรรีวทิยา
ศลิปะและการออกแบบ
ศลิปศาสตรและมนษุยศาสตร
วทิยาศาสตรชวีภาพ
การศกึษาธุรกจิและการจัดการ
วศิวกรรมเคมี
วศิวกรรมโยธาและโครงสราง
การศกึษาการพฒันา
เศรษฐศาสตรและเศรษฐมติิ
ศกึษาศาสตรและการฝึกอบรม
วศิวกรรมและเทคโนโลยี
ภาษาและวรรณคดอีงักฤษ
สิง่แวดลอม
ภมูศิาสตร
ประวตัศิาสตร
การบริหารการโรงแรมและการ
ทองเทีย่ว
กฎหมายและกฎหมายศึกษา
วทิยาศาสตรสขุภาพและการแพทย
การพยาบาล
เภสชักรรมและเภสชัวทิยา
จติวิทยา
สงัคมศาสตรและการจัดการ
สงัคมวทิยา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกตามสาขาของ QS ปี 2017

บางหลกัสตูรในวทิยาเขตประเทศ
ออสเตรเลยีอาจแตกตาง
จากหลักสตูรในมหาวิทยาลัย Monash มาเลเซยี 
สาํนกังานนกัศกึษาในอนาคต (Future Students 
Office) ของเราสามารถแนะนาํคณุ
เกีย่วกบัเรื่องนีไ้ด

มีการมอบทุนการศึกษากวา 

RM90.29 ลาน 
(ปี 2004-2016)

มีการระดมทุนวิจัย
ไดมากถึง RM6.4 ลาน 

(2016)

นกัศกึษา 
7,115 คน

 จาก 71 ประเทศ*

ผูสําเร็จการศึกษา 
13,284 คน

(1998-2016)*

บุคลากรด้านวิชาการ
และการบริหาร 842 คน 

จาก 33 ประเทศ*

ขอมูลมหาวิทยาลัย Monash มาเลเซียโดยสรุป

Monash ยงัตดิอนัดบัสถานทีสํ่าคญัของออสเตรเลยีในการจดัอนัดบัของ Nature Index ทีม่อิีทธิพลระดับโลก 
ซึ่งชีว้ดัการสรางการวจิยัทางวทิยาศาสตรคณุภาพสงูของมหาวทิยาลัยตาง ๆ

มหาวิทยาลัยเอกชน
ที่รับรองตนเองมา

เป็นเวลา 18 ปี

อนัดับที่ 
60 ของโลก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ระดับโลกของ QS ปี 2018

60
อนัดับที่ 

80 ของโลก
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ระดับโลกโดย Times Higher 

Education ปี 2017

80
อนัดับที่ 

21 ของโลก
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
นานาชาติระดับโลกโดย 

Times Higher Education ปี 2017

21
อนัดับที่ 

78 ของโลก
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ระดับโลกทางดานวิชาการ

ปี 2017

78
อนัดับที่ 

90 ของโลก
การจัดอันดับ 
Nature Index 

ประจําปี 2017

90

ไดรับการจัดอันดับ
ใหอยูในระดับ 6

โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับอุดมศึกษาของมาเลเซีย
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ตดิ 50 อนัดบั
แรกของโลกใน 
25 สาขาวิชา

มีการระดมทุนวิจัย
ไดมากถึง RM6.4 ลาน 

(2016)

วิสัยทัศน
เราเป็นสถาบันการศึกษาชัน้นําที่เนนการวิจัย
อันเขมขน เพื่อจะบมฟักผูนําที่มีวิสัยทัศน 
ความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพดวยทักษะ
ที่สําคัญตาง ๆ เพื่อใหพวกเขาเหลานัน้พรอมที่
จะแสดงศักยภาพในการทํางานไดทัง้ในระดับชาติ
และในระดับโลก

ภารกิจ
เราใหบริการการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับสากลของออสเตรเลีย 
มอบประสบการณการเรียนรูที่สมบูรณ
ของนักศึกษาผานทางนวัตกรรมการ
ศึกษา ดวยอัตราการจางงานที่สูง 
งานวิจัยที่สงผลกระทบในวงกวาง 
ความคลองตัวของผูเรียน 
และการมีสวนรวมของผูนําทางดาน
สังคมและอุตสาหกรรม

สิ่งที่เราเชื่อมั่น
รับปริญญาอันทรงเกียรติที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับสากลจากมหาวิทยาลยั 
Monash ไดรับการยอมรับจาก
กระทรวงอดุมศกึษาและกระทรวง
ศกึษาธิการของประเทศมาเลเซีย 
พรอมทัง้รับรองคุณภาพโดยมหาวิทยาลยั 
Monash ออสเตรเลีย 
และสํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษาที่
มีคุณภาพของออสเตรเลีย (TEQSA)

เปิดโอกาสที่จะไดใชเวลาบางสวนใน
ฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหา
วิทยาลัย Monash ออสเตรเลีย 
หรือโอนยายไปยังมหาวิทยาลัย 
Monash ออสเตรเลีย หลังจากทํา
การศึกษาเสร็จสิน้อยางนอยหนึ่งปีที่
มหาวิทยาลัย Monash มาเลเซีย

คาเลาเรียนและคาใชจายในการดํารง
ชีวิตนัน้นอยกวาอยางมีนัยสําคัญ 
เมื่อเทียบกับการเรียนและการใช
ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐ
อเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 
เป็นการใชจายใหคุมคาเงิน

การรับสมัคร ขัน้ตอนการชําระเงิน 
และการขอวีซาที่ไมยุงยาก 
และความพรอมของทนุการศกึษาสาํหรบั
นักศึกษาที่โดดเดนดานวิชาการ

การเขาถึงนักวชิาการเจาของผลงาน
วจิยัท่ีมคุีณภาพสงูซึ่งเป่ียมไปดวยความ
สมัพนัธอันแข็งแกรงกบัภาคอตุสาหกรรม 
และเทคโนโลยีการเรียนการสอนและ
การวจัิยทีท่นัสมัย state-of-the-art 
teaching and research facilities

ที่พักภายในวิทยาเขตที่ปลอดภัยและ
ราคาไมแพง พรอมที่จะมอบโอกาสใน
การดําเนินวิถีชวิีตตาง ๆ นอกหลกัสตูร
ทัง้ดานกีฬาและนันทนาการ

ประชากรนักศึกษาที่หลากหลายกอให
เกิดการสนับสนุนความหลากหลายทาง
ดานวัฒนธรรม และเครือขายทาง
วฒันธรรมอนัเคลื่อนไหวอยูตลอดทีเ่ป็น
สากลในสภาพแวดลอมของมุสลิม

อยูใกลกับประเทศตาง ๆ ในอนทุวปี
ของอินเดยีและภมูภิาคตาง ๆ 
ของเอเชยี

อัตราการจางงานที่สูงและโอกาสการมี
อาชีพที่ดีเมื่อเสร็จสิน้การศึกษา

สรางเครือขายเชื่อมตอระดับโลก
ตลอดชีวิตผานทางเครือขายศิษยเกา
ของมหาวิทยาลัย

10 เหตุผลที่ควรเลือก MONASH มาเลเซีย

มหาวทิยาลัย 
Monash มาเลเซีย
มหาวทิยาลยัของออสเตรเลียในกวัลาลมัเปอร

เรียนรู เลน และคนพบ 
นั่นคอืชวีติท่ี Monash

ตดิตามเราที่ 
monash.edu.my/discover

*เฉพาะสาขาที่เลือกเทานัน้
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DERRICK LOW
นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Copenhagen Business School ประเทศเดนมารก

MUNIRA MUTAHER
นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดน

การศึกษาในตางประเทศ
หากคณุรกัในการรบัมอืกับความทาทายระดบัโลกและการทาํงานรวม
กบัผูท่ีมคีวามสามารถในสาขาวชิาของคุณ Monash คือสถานทีท่ีคุ่ณ
สามารถใชความคดิและทาํงานไดตามความคดิของคณุ เรามอบโอกาส
มากมายใหแกนกัศกึษาของเราไปออกไปคนหาประสบการณใหมในตางประเทศ

ลองโอนยาย* หรอืไปเป็นนกัศึกษาแลกเปลีย่นทีว่ทิยาเขตของเราใน
เมลเบิรน ซึ่งมอียูสีวิ่ทยาเขต หรอืใชเวลาหนึ่งหรือสองภาคการศึกษา
ในตางประเทศในตางประเทศที ่Monash Prato Centre ในประเทศอิตาลี 
หรือหนึ่งในมหาวทิยาลยัพนัธมติรของเราในภมูภิาคเอเชยี 
แอฟริกา ยโุรป หรอือเมรกิา ไมวาคณุจะไปทีไ่หน ประสบการณในตาง
ประเทศของคณุเป็นโอกาสทีย่อดเยีย่มในการเสรมิสรางพัฒนาการดาน
สตปัิญญาและการเตบิโตสวนบคุคล

คุณจะชําระคาเลาเรียนตาม
วิทยาเขตของประเทศมาเลเซีย 
เมื่อคุณเดินทางไปแลกเปลี่ยน
กับหนึ่งในวิทยาเขตของเราใน
ประเทศออสเตรเลียหรือมหาวิทยาลัย
พันธมิตร ในฐานะนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย Monash มาเลเซีย

รูหรือไม

ทีพั่กราคา
ไมแพง

ยานการเงนิ การเชื่อมตอ
กบัสนามบิน
นานาชาติ

สถานทีท่องเทีย่ว
ชัน้นาํของเอเชยี

สภาพอากาศ
เขตรอนช้ืน

ชอปป้ิง ความหลากหลาย
ทางศาสนาและ

วัฒนธรรม

ศูนยกลาง
การศึกษาระดับ

อดุมศึกษา

การเดนิทางในพื้นท่ี
ทีส่ะดวกสบาย

วิทยาเขตของเราตัง้อยูในเมืองซันเวยที่เชื่อมตอกัน มีสิ่งอํานวยความสะดวก การพักผอน
หยอนใจ และความบันเทิงใหเลือกมากมายตัง้อยูใกล ๆ ใชเวลาเดินทางเพียงแคไมกี่นาที 
Popular hangout spots include the Sunway Lagoon theme park, Sunway Pyramid 
shopping mall, and various eateries around the area – all easily accessed via the 
Sunway Canopy Walk or public transportation. นอกจากนีย้ังมีโรงแรม ธนาคาร 
และโรงพยาบาลในบริเวณใกลเคียงดวย

การเรียนในเมืองซันเวย

การเดินทางของคุณ
เริม่ตนท่ีนีใ่นมาเลเซยี

monash.edu.my/abroad
*เฉพาะสาขาที่เลือกเทานัน้
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การเขาถึงนักวชิาการเจาของผลงาน
วจิยัท่ีมีคุณภาพสงูซึ่งเป่ียมไปดวยความ
สมัพนัธอันแข็งแกรงกบัภาคอตุสาหกรรม 
และเทคโนโลยีการเรียนการสอนและ
การวจัิยทีท่นัสมัย state-of-the-art 
teaching and research facilities

ที่พักภายในวิทยาเขตที่ปลอดภัยและ
ราคาไมแพง พรอมที่จะมอบโอกาสใน
การดําเนินวิถีชวิีตตาง ๆ นอกหลกัสตูร
ทัง้ดานกีฬาและนันทนาการ

ประชากรนักศึกษาที่หลากหลายกอให
เกิดการสนับสนุนความหลากหลายทาง
ดานวัฒนธรรม และเครือขายทาง
วฒันธรรมอนัเคลื่อนไหวอยูตลอดทีเ่ป็น
สากลในสภาพแวดลอมของมุสลิม

อยูใกลกับประเทศตาง ๆ ในอนทุวปี
ของอินเดยีและภมูภิาคตาง ๆ 
ของเอเชยี

อัตราการจางงานที่สูงและโอกาสการมี
อาชีพที่ดีเมื่อเสร็จสิน้การศึกษา

สรางเครือขายเชื่อมตอระดับโลก
ตลอดชีวิตผานทางเครือขายศิษยเกา
ของมหาวิทยาลัย

MUNIRA MUTAHER
นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดน

การวิจยั

แนวทางการศึกษาแบบหลากหลายสาขาวิชา
ระดับนานาชาติ
การมีนักวิจัยจากหลายสาขา คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยตาง ๆ จะชวยให
เรามีความแข็งแกรงในเฉพาะดาน รวมทัง้กําหนดความสําคัญในการวิจัยที่เป็น
ประโยชนตอชุมชนที่เราใหบริการ งานวิจัยที่เราใหความสําคัญสูงสุดรวมไปถึง:

โครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนการวิจัยของเรามีขอไดเปรียบในระดับโลกเนื่องจากเรา
มีโครงสรางพื้นฐานที่ดีเยี่ยม เราเดินหนาลงทุนในอุปกรณที่ดีที่สุด 
การสรางเครือขายแพลตฟอรมทางเทคโนโลยีแบบบูรณาการใน
สาขาชีวการแพทย วิทยาศาสตร และวิศวกรรมอยางตอเนื่อง
● Advanced Computing 
● Bioimaging 
● Business Simulation 
● Drug Discovery 
● การประชุม
● Genomics 
● Gerontechnology 
● Intelligent Lighting 
● เครื่องมอืการวิเคราะหแบบ Liquid chromatography-mass 

spectrometry (LC-MS)
● การวิเคราะหในระดับนาโน
● Neurobusiness Behavioural 
● เทคนิค Nuclear Magnetic Resonance

วิศวกรรมที่ทันสมัย
การเนนไปที่พลังงาน ทรัพยากร และความยัง่ยืน รวมทัง้
ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคม และการประยุกตใชเทคโนโลยี
ในภาคการเกษตรและการผลิต

Brain Research Institute Monash Sunway (BRIMS)
การวิจัยเกี่ยวกับระบบประสาทจากการติดยาเสพติด 
ภาวะซึมเศรา ภาวะสมองเสื่อม และออทิสติก 
รวมถึงกลไกของโรคมะเร็งและโรคติดเชื้อ

Global Asia in the 21st Century (GA21)
การวจัิยแบบหลากหลายสาขาวชิา เพื่อศึกษาเกีย่วกับประเดน็
ที่สําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในเอเชีย

Southeast Asia Community Observatory (SEACO)
การขับเคลื่อนสังคมที่ยัง่ยืนผานการศึกษาสุขภาพของ
ประชากร

เวชศาสตรเขตรอนและชีววิทยา
ศึกษาความกาวหนาในดานพันธุกรรมเพื่อบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตทิีสํ่าคญัและบรกิารดานสุขภาพทีด่ขีึ้น

หองปฏิบัติการระบบแสงอัจฉริยะสนับสนุนการพัฒนาระบบแสง
โดยมีมนุษยเป็นศูนยกลาง ซึ่งเนนไปที่ประสบการณของผูใชและ
ความเป็นอยูที่ดีของมนุษยเป็นหลัก

หองปฏิบัติการสําหรับการถายภาพชีวภาพ ชวยในการทํางานที่เกี่ยวกับ
การถายภาพชีวภาพและระบบประสาท โดยมีระบบเครืองมือที่สําคัญใน
หลายสาขาวิชา เชน อณูชีววิทยา เภสัชวิทยาและประสาทวิทยา

หองปฏบัิตกิารสําหรบั Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) 
ชวยใหมเีทคนคิการวิเคราะหหลายอยาง ซึ่งใชในการวเิคราะหและหาสารประกอบ
อนิทรยี โปรตนีและเปปไทดขนาดเลก็ ทีมี่อยูในตวัอยางสัตว พชืและจุลินทรยี

จีโนมิกสใชวิธีดีเอ็นเอลูกผสม วิธีการการจัดเรียงดีเอ็นเอ ชีวสารสนเทศในการลําดับ
ชีวสารสนเทศศาสตร และวิเคราะหโครงสรางและหนาที่ของจีโนม

หาขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการวจิยัที ่Monash
monash.edu.my/research

Monash ใหความสําคัญตอการวิจัยคนควาในเรื่องที่สําคัญ เราเชื่อวาการวิจัยที่
ดีเย่ียมสามารถนาํไปสูการเปลีย่นแปลงโลกไดอยางยัง่ยืนและในทศิทางท่ีเป็นบวก 
หากมีการนําไปใชอยางเหมาะสม แนวทางการศึกษาแบบหลากหลายสาขา
วิชาในระดับนานาชาติ รวมทัง้การมีนักวิจัยจากหลายสาขา คณะ วิทยาเขต 
และมหาวิทยาลัยตาง ๆ ชวยใหเรามีความแข็งแกรงเฉพาะดาน และกําหนด
ความสําคัญในการวิจัยที่เป็นประโยชนตอชุมชนที่เราใหบริการ
ในฐานะนักศึกษาการวิจัยที่ Monash คุณจะไดรับการมอบอํานาจ การพัฒนา 
และการดูแลจนกระทัง่ประสบความสําเร็จในหลักสูตรเปาหมาย คําแนะนํา
จากผูเชี่ยวชาญ และการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัย บริการ 
และระบบชัน้นําระดับโลก
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ชวีติในมหาวทิยาลยัมมีากกวาแคในหองเรยีน ไดรบัประโยชนอยางเตม็
ทีจ่ากการสนบัสนนุทางดานวชิาการทีไ่มมใีครเทยีบไดและกิจกรรม
สันทนาการท่ีมใีหบรกิารสําหรบัคณุท่ี Monash ตลอดทัง้ปี เพ่ือสรางเสริม
ประสบการณการใชชีวิติในมหาวทิยาลยัทีค่ณุจะจดจาํไดไมลืมเลือน

*อัตราคาเชาในปี 2017 สําหรับขอมูลลาสุด กรุณาดูที่ residence.sunway.edu.my.
รูปดานบนถายที่ซันเวยโมนาสเรสซิเดนซ

ทีพ่กั

ชีวิตนักศึกษาของ 
Monash

การสนับสนุนดานการศึกษา: คนพบทุกสิ่งที่คุณตองการสําหรับการเรียนรู
และการวิจัยไดที่หองสมุดและ Learning Commons รวมทัง้ไดรับคําแนะนํา
เป็นการสวนตัวจากที่ปรึกษาดานการศึกษา

การบรรยายของบคุคลสาธารณะ: เรยีนรูจากนักคดิ ผูนาํ ผูกาํหนดนโยบาย 
นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญชื่อดังไดในการบรรยาย The Sir John Monash 
Lectures และ The Jeffrey Cheah Distinguished Speakers

สโมสรและชมรม: เพิ่มเครือขายของคุณ เรามีสโมสรนักศึกษาที่มีความ
สนใจในเรื่องตาง ๆ มากกวา 50 สโมสรในมหาลัย ศึกษาขอมูลไดจาก 
Monash Postgraduate Association ที่ mupa.monash.edu.my

กีฬา: ออกกําลังกายเรียกเหงื่อดวยการปีนผา สนามกีฬาในรมสําหรับ
กีฬาแบดมินตัน และสนามกีฬากลางแจงสําหรับฟุตซอล บาสเกตบอล 
และแฮนดบอล

บรกิารสาํหรบันกัศกึษาตางชาติ
การยายไปศกึษาในประเทศใหมอาจเป็นเรื่องท่ีนากลัว น่ีคอืเหตผุลทีเ่รานาํเสนอ
บริการท่ีหลากหลาย ซึง่จะคอยใหการสนบัสนุนชวยเหลือคณุกอนและหลังการเดนิทาง
มาถงึมาเลเซยี เพ่ือใหคุณจะไดรบัประโยชนสงูสดุในชวงเวลาทีค่ณุอยูกบัเรา

โปรแกรม
การดูแลเพื่อนตางชาติ

ที่ปรึกษาของ
นักศึกษา

สมาคม
นักศึกษาตางชาติ

การปฐมนิเทศพิเศษ
และงานเลีย้งตอนรับ

สํานักงานบริการ
นักศึกษาตางชาติ

หอง

เครื่องปรับอากาศ

ระยะทาง

ประกอบดวย

สิง่อาํนวยความ
สะดวกทั่วไป

คาเชาตอไตรมาส 
(3 เดอืน)

ทีพ่กัซันเวย Monash เรสซเิดนซ
สวนตวั

มี มี

ภายในพื้นทีวิ่ทยาเขต

เตยีง ตูเสื้อผา โตะทํางานและเกาอี ้
กระดานตดิประกาศ ชัน้หนงัสือ 
ตูเยน็เครื่องเลก็ ทวีีแอลซดีี (รวม) 
โตะขางเตยีง (ในตวั) และ Wifi

สระวายนํ้า สนามบาสเกตบอล โรงยมิ 
บรกิารซกัรดี รานสะดวกซื้อ 24 ชัว่โมง 
รานอาหารริมสระน้ํา เตายางบารบคีวิ 
สนามออกกาํลังกาย ทีอ่านหนงัสอื บริการ
รถรับสง ทางเดนิยกระดบัท่ีครอบคลมุ
ทัง้พื้นที ่หองรบัแขก (มคีาใชจาย) และ
การรกัษาความปลอดภัย 24 ชัว่โมง
- RM 2,340* (พกัคู)
- RM 3,450* (พกัเดีย่ว)
- RM 4,950* (พักเด่ียว หองนํ้าในตัว)

ทีพ่กัซัน-ยูเรสซิเดนซ
พกัคู

ใชเวลาเดนิ 5 นาที

เตยีง โตะทาํงานและเกาอี ้ตูเสื้อผา 
เครื่องทาํนํ้าอุน ตูเยน็ ตูกดนํ้า 
(รอนและเย็น) เตาไมโครเวฟ 
กระดานตดิประกาศ และ Wifi

สระวายนํ้า โรงยมิ เครื่องซกัผา ราน
สะดวกซื้อ 24 ชัว่โมง สนามแบดมินตนั
และสควอช หองละหมาด หองอาน
หนงัสอื รานอาหารริมสระนํ้า เตายางบาร
บคีวิ หองรบัรองแขก และการรกัษา
ความปลอดภยั 24 ชัว่โมง

RM 2,340*

ซัน-ยูอพารทเมนท
พกัคูหรอืพกัสีค่นรวมกนั

มี

ใชเวลาเดนิ 10 นาที

เตยีง โตะทาํงานและเกาอี ้ตูเสื้อผา 
ชัน้หนงัสอื พดัลม เครื่องทาํน้ําอุน 
ตูเยน็ ตูกดนํ้า (รอนและเยน็) และ Wifi

- RM 1,140* (พกัสีค่นรวมกนั; ใกลกบัประต)ู
- RM 1,350* (พักสีค่นรวมกนั; ใกลกบัหนาตาง)
- RM 1,680* (พกัคู)

เครื่องซักผา รานสะดวกซื้อ 24 ชัว่โมง 
สนามแบดมนิตนั หองละหมาด 
เตายางบารบคีวิ หองอานหนงัสอื 
และการรกัษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง
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โครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนการวิจัยของเรามีขอไดเปรียบในระดับโลกเนื่องจากเรา
มีโครงสรางพื้นฐานที่ดีเยี่ยม เราเดินหนาลงทุนในอุปกรณที่ดีที่สุด 
การสรางเครือขายแพลตฟอรมทางเทคโนโลยีแบบบูรณาการใน
สาขาชีวการแพทย วิทยาศาสตร และวิศวกรรมอยางตอเนื่อง
● Advanced Computing 
● Bioimaging 
● Business Simulation 
● Drug Discovery 
● การประชุม
● Genomics 
● Gerontechnology 
● Intelligent Lighting 
● เครื่องมอืการวิเคราะหแบบ Liquid chromatography-mass 

spectrometry (LC-MS)
● การวิเคราะหในระดับนาโน
● Neurobusiness Behavioural 
● เทคนิค Nuclear Magnetic Resonance

ทนุการศกึษา

เรียนรูเพิ่มเติมไดที่ 
monash.edu.my/scholarships

● RM10,000 ตอทุนการศึกษาสําหรับผูสมัคร
ทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตามที่กําหนด หรือ

● RM13,000 ตอทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาทุกคนของ Institute of Engineers 
(IEM) (รวมทัง้สมาชิกในครอบครัว) หรือ

● RM13,000 ตอทุนการศึกษาสําหรับศิษยเกา
ของ Monash

ทนุการศกึษาสาํหรบัปรญิญาโท
สาขาทีป่รกึษามอือาชพี
มอบใหกับผูสมัครที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
ปริญญาโทสาขาที่ปรึกษามืออาชีพที่ Monash 
University Malaysia (เฉพาะการเรียนแบบ
เต็มเวลาเทานัน้) ผูที่ไดรับทุนการศึกษาไดรับ
การยกเวนคาเลาเรียน RM2,500 ตอภาค
การศึกษาโดยคิดเป็นมูลคารวม RM10,000 
สําหรับการศึกษาเป็นเวลา 2 ปีที่ Monash 
University Malaysia

ทุนการศกึษา Graduate Research Pathway 
Scholarships

มีใหสําหรับนักศึกษาที่ไดเกียรตินิยมทุกคน 
(Honours Degree Courses) ปริญญาโทสาขา
วิทยาศาสตรชวีการแพทย และ อนุปริญญาโทสาขา
ธุรกิจและการพาณิชยที่ Monash University 
Malaysia ทุนนีจ้ะออกคาเลาเรียนให 100% 
หรือบางสวน

ทุนการศกึษา Graduate Research Merit 
Scholarships

มใีหสาํหรบันกัวจิยัในทกุระดบัทีท่าํการวจิยัในเร่ือง
ที่ Monash University Malaysia ใหความสําคัญ 
ทุนนีจ้ะออกคาเลาเรียนให 100% 
รวมทัง้คาครองชีพ

ทุนการศกึษาสาํหรบัศษิยเกา 

ทุนการศกึษานีจ้ะมอบใหแกศษิยเกาของ Monash 
โดยอัตโนมตัใินแตละเทอมสําหรบันกัศกึษาทีจ่บ
การศกึษาจากวทิยาเขตออสเตรเลยี
ทุนการศึกษาสําหรับปริญญาโทสาขาวศิวกรรมขัน้สงู 
(พลังงานและความยัง่ยืน)

มอบใหกับผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมขัน้สูง (พลังงานและความยัง่ยืน) 
ที่ Monash University Malaysia ในปีการศึกษา 
2018

Monash Malaysia 
(ปี 2004-2016)

บรกิารสําหรบันกัศกึษาตางชาติ
การยายไปศกึษาในประเทศใหมอาจเป็นเร่ืองทีน่ากลัว นีค่อืเหตผุลทีเ่รานาํเสนอ
บริการท่ีหลากหลาย ซึง่จะคอยใหการสนบัสนุนชวยเหลือคณุกอนและหลังการเดนิทาง
มาถงึมาเลเซยี เพื่อใหคุณจะไดรบัประโยชนสูงสุดในชวงเวลาทีค่ณุอยูกบัเรา

monash.edu.my/sassSchool of Arts and Social Sciences

monash.edu.my/businessSchool of Business

monash.edu.my/engineeringSchool of Engineering

monash.edu.my/itSchool of Information Technology

monash.edu.my/jcsmhsJeffrey Cheah School of Medicine and Health Sciences

monash.edu.my/scienceSchool of Science

School of Business / School of Information Technology

All Schools

RM 47,700 (Full course)ˆ RM 52,470 (Full course)ˆMaster of Communications and Media Studies KPT/JPT (R/321/7/0015) 03/21 - MQA/SWA0177 1.5 years (FT) / 3 years (PT) February

RM 40,280 (Per year) RM 44,308 (Per year) Master of Arts KPT/JPT (R/310/7/0010) 03/20 - MQA/SWA0119 2 years (FT) / 4 years (PT) Throughout the year
Subject to availability of supervision

RM 33,920 (Per year) RM 37,312 (Per year)Postgraduate Diploma in Business and Commerce KPT/JPT (R2/340/7/0169) 04/22 - MQA/SWA0120 1 year February and July

RM 53,000 (Full course)ˆ RM 58,300 (Full course)ˆMaster of International Business KPT/JPT (R2/340/7/0168) 04/22 - MQA/SWA0111 1.5 - 2 years (FT) / 3 - 4 years (PT) February and July

DurationCourse Intakes 2018 Fees
Malaysian Student International Student

RM 40,280 (Per year) RM 44,308 (Per year)Master of Engineering Science (Research) KPT/JPT (R/520/7/0042) 07/18 - MQA/SWA0112 2 years (FT)/ 4 years (PT) Throughout the year
Subject to availability of supervision

1 year (FT) / 2 years (PT) February and July RM 48,000 (Full course) RM 52,800 (Full course)Master of Advanced Engineering (Energy and Sustainability)
KPT/JPT (N/520/7/0075) 05/20 - MQA/SWA0796

2 years (FT) / 4 years (PT) RM 53,000 (Full course) RM 58,300 (Full course)Master of Business Information Systems KPT/JPT (R/481/7/0743) 06/21 - MQA/SWA0163 February and July

2 years (FT) / 4 years (PT) RM 40,280 (Per year) RM 44,308 (Per year)Master of Biomedical Science KPT/JPT (R/545/7/0004) 11/20 - MQA/SWA0187 Throughout the year
Subject to availability of supervision

1 year (FT) / 2 years (PT) RM 40,280  (Per year) RM 44,308 (Per year)Postgraduate Diploma in Biomedical Science KPT/JPT (N/720/7/0058) 12/20 - MUM/APA/012 February and July

2 years (FT) / 4 years (PT) RM 65,000 (Full course) RM 71,500 (Full course)Master of Professional Counselling KPT/JPT (N/762/7/0017) 05/20 - MUM/APA/020 February and July

1 year RM 40,280 (Per year) RM 44,308 (Per year)Postgraduate Diploma in Science KPT/JPT (N/421/7/0039) - MUM/APA/023 February and July

2 years (FT) / 4 years (PT) RM 40,280 (Per year) RM 44,308 (Per year)Master of Science KPT/JPT (R/421/7/0012) 06/18 - MQA/SWA0121 Throughout the year
Subject to availability of supervision

2 years (FT) / 4 years (PT) RM 40,280 (Per year) RM 44,308 (Per year)Master of Philosophy KPT/JPT (R/210/8/0016) 03/20 - MQA/SWA0122 Throughout the year
Subject to availability of supervision

3-4 years (FT) 6-8 years (PT) RM 40,280 (Per year) RM 44,308 (Per year)Doctor of Philosophy KPT/JPT (R/210/8/0016) 03/20 - MQA/SWA0117 Throughout the year
Subject to availability of supervision

*Part-time studies for postgraduate courses are not available for international students.       FT: Full-time     PT: Part-time     ˆ Full course at 1.5 years

RM 9,700 (Full course) RM 9,700 (Full course)17 weeks March and AugustMonash English Bridging JPT/BPP(u)1000-801/595/Jld.6(2) (03/20) - MQA/SWA0118

The course is tailored for those who need added assistance in the English language. Classes will also focus on academic skills preparation for reading, writing, speaking and 
listening, as well as note-taking and research. This will give you direct entry into most Monash courses without needing to resit the IELTS or other English proficiency test.
monash.edu.my/english-bridging
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ขอมูลที่อยูในสวน ขอมูลมหาวิทยาลัย 
มีความถูกตอง ณ เวลาที่ตีพิมพ 
มหาวิทยาลัย Monash มาเลเซีย 
ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงขอมูลเพื่อ
ใหตรงกับความเป็นจริงและการเปลี่ยนแปลง
เป็นครัง้คราว กรุณาดูขอมูลลาสุดไดที่เว็บไซต 
(www.monash.edu.my)

จัดทําโดยฝายการตลาดและนักศึกษาในอนาคต 
มหาวิทยาลัย Monash มาเลเซีย
Copyright © 2017 Monash University Malaysia 
DULN002(B)

พฤศจิกายน 2017

Co. No. 458601-U
(วันที่กอตัง้: 20 มีนาคม 2000)

ติดตอเรา
ชวงเวลาทําการ:
วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 8.30-18.00 น.

ชวงเวลาทําการใหคําปรึกษาเพื่อสอบถาม
รายละเอียดหลักสูตร:
วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 8.30-18.00 น.

ปิดใหบริการในวันหยุดสุดสัปดาหและวัน
หยุดนักขัตฤกษ

สอบถาม
โทรศัพท +60 3 5514 6000
โทรสาร +60 3 5514 6001
อีเมล mum.info@monash.edu

ที่อยู
Monash University Malaysia
Jalan Lagoon Selatan
47500 Bandar Sunway
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

monash.edu.my
monashmalaysia

monash.edu.my

ขอมลูมหาวทิยาลยั
ปี 2018
(ปรญิญาโท) 

Monash University Malaysia is a joint venture
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