คณะธุรกิจเคอร์ทิน (เคอร์ทิน บิซิเนส สกูล)
ผลิตผู้เล่นเกมใหม่ในอนาคต
เสนอหลักสูตรธุรกิจเที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่มีขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาล
ที่สุด คณะธุรกิจเคอร์ทิน (CBS) เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยเคอร์ทิน

ทำ�ไมจึงเลือก CBS?
หลักสูตรที่มีคุณภาพสูง
เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ การจัดทำ�หลักสูตร CBS จะเป็นไปตามมาตรฐานของ
องค์กรมืออาชีพและสถาบันนานาชาติ
ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรหลายหลักสูตรของเราได้รับการรับรองทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ และยังได้รับการพัฒนาอยู่เสมอภายใต้การปรึกษาหารืออย่างใกล้
ชิดกับวงการอุตสาหกรรม ธุรกิจ และ รัฐบาล
บัณฑิตหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ (โปรเฟชชั่นแนล) ซึ่งประสงค์จะยกระดับ
คุณสมบัติของตน สามารถเลือกได้ว่าจะศึกษาต่อหลักสูตรอะไรจากหลักสูตรที่
สูงกว่าปริญญาตรี (โพสต์ แกรดิวเอด คอร์ส) และหลักสูตรปริญญาโทด้านการ
บริหารธุรกิจ (MBA) ที่มีให้เลือกมากมายหลายหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเคอร์
ทิน โดยการจัดให้มีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่เหมาะกับความต้องการและความ
ทะเยอทะยานของนักศึกษานานาชาติ หลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรีมีการเน้นหนัก
ในด้านการนำ�ไปใช้ประโยชน์และด้านวิชาชีพ ซึ่งจะทำ�ให้พวกเขามีข้อได้เปรียบ
ในตลาดการแข่งขันทุกวันนี้
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ในการจัดทำ�หลักสูตร CBS นี้ ได้มีการคำ�นึงถึงโลกที่แท้จริง คณะกรรมการที่
ปรึกษา CBS – ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมจาก
องค์กรต่างๆ เช่น บริษัทบีเอชพี บิลลิตัน ไอออน ออร์, บริษัท KPMG และ
หอการค้าและอุตสาหกรรม (WA)- มีความเกี่ยวข้องและส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
กับนักวิชาการของมหาวิทยาลัย เคอร์ทินในการพิจารณาทบทวนโปรแกรมการ
ศึกษาของเราเป็นประจำ� เพราะเหตุนี้ นักศึกษาของเราจึงสามารถเรียน รู้จาก
หลักสูตรที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ซึ่งดำ�เนินไปตามสภาพการณ์
ที่แท้จริง

Make tomorrow better.

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายอาชีพของตนเองในระหว่างที่ศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพราะได้มีโอกาส คุ้นเคยกับผู้บริหารชั้นนำ�ของ
อุตสาหกรรมบางแห่งผ่านทางเครือข่ายหลายต่อหลายแห่ง จากการเรียนนอก
สถานที่ การฝึกงาน การเรียนรู้จากการท้าทายในชีวิตจริง ผู้บรรยายรับเชิญจาก
แหล่งผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ช่วยให้พวกเขาได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจและหุ้นส่วนระดับนานาชาติ

มุมมองนานาชาติ
นักศึกษาของเราได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนต่อเนื่องแม้ว่าจะจบการศึกษาไป
แล้วก็ตาม และจะมีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยตลอดเวลาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่
ที่ใดในโลก ศิษย์เก่าธุรกิจซึ่งกำ�ลังเฟื่องฟูมีจำ�นวนถึง 72,000 คนจากประเทศ
ต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศ กล่าวได้ว่าพวกเขามีโอกาสสร้างเครือข่ายงาน
ระหว่างประเทศนับตั้งแต่วันแรก
บัณฑิตของเราสามารถหางานทำ�ได้ทั่วโลกในบทบาทมืออาชีพสำ�คัญๆ และใน
ธุรกิจหลากหลายสาขา จากการเจรจาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมไป
จนถึงการวิเคราะห์ตลาดหุ้น การวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด และการออกแบบ
ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ ปริญญาบัตรจาก CBS จะนำ�บัณฑิตของเราไปสู่
หลายอาชีพทั่วโลกที่ให้ผลตอบ แทนอย่างน่าพอใจ
การวิจัยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
ความริเริ่มด้านการวิจัยของ CBS ได้รับความค้ำ�จุนที่เข้มแข็งจากการมุ่งความ
สนใจไปยังนานาประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือกับรัฐบาล ธุรกิจ และองค์กร
ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสาธารณชน การวิจัยค้นคว้าของมหาวิทยาลัยได้ทำ�คุณ
ประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาประเทศ จักรวาฬของ
ความเชี่ยวชาญรวมถึงเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ พลังงาน เศรษฐกิจยั่งยืน และ
ธุรกิจดิจิตัล
ในทุกสาขาวิชาการ CBS เพ่งความสนใจไปที่การวิจัยค้นคว้ากลยุทธ์ที่มีคุณภาพ
สูงยิ่ง ซึ่งให้ทางออกที่เป็นนวัตกรรม และยั่งยืนต่อปัญหาที่แท้จริง

business.curtin.edu.au

นักศึกษาในอนาคตสามารถค้นหาหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรที่สูงกว่า
ปริญญาตรีได้โดยไปที่ business.curtin.edu.au

การบัญชี

คณะบัญชี (สกูล ออฟ แอ็คเค้าน์ทิง) เสนอโปรแกรมวิชาการบัญชีหลายรูปแบบ
ซึ่งได้รับการยกย่องสูงยิ่ง และได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์จากองค์กรการบัญชี
มืออาชีพในออสเตรเลีย รวมทั้ง CPA ออสเตรเลีย, สถาบันนักตรวจสอบบัญชี
(ICAA) และ สถาบันนักบัญชีสาธารณะ (IPA)
คณะบัณฑิตศึกษาธุรกิจเคอร์ทิน (เคอร์ทิน แกรดิวเอท สกูล ออฟ บิซิเนส)
คณะบัณฑิตศึกษาธุรกิจเคอร์ทินซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางย่านนครเพิร์ธ เป็นแหล่ง
ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ (MBA), แหล่งปริญญาโทความเป็นผู้นำ�ธุรกิจ
(MBL) และ แหล่งปริญญาโทวิทยาศาสตร์ด้านเศรษฐกิจแร่และพลังงาน
(MScMEE)

การจัดการ

คณะการจัดการ (สกูล ออฟ แมเนจเมนท์) ทำ�ให้นักศึกษามีทักษะมืออาชีพ
ที่จำ�เป็นสำ�หรับอาชีพต่างๆ มากมายหลายอาชีพภายในสาขาวิชาการจัดการ
รวมทั้งการจัดการทั่วไป ธุรกิจนานาชาติ และการจัดการงาน (อีเว้นท์) ต่างๆ
โปรแกรมที่จัดเสนอหลายโปรแกรมได้รับการรับรองจากองค์กรมืออาชีพ เช่น
สถาบันการจัดการออสเตรเลีย และ สถาบันแหล่งทรัพยากรบุคคลออสเตรเลีย

การตลาด
คณะการตลาดของเคอร์ตินเสนอหลักสูตรกว้างขวางเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยว
เนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้ม อุตสาหกรรมโลกาภิวัตน์ หลักสูตรนี้ได้รวม
การโฆษณา การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เข้าไว้ด้วยกันกับการท่อง เที่ยว
และฮอสปิแตลลิตี้ และยังเสนอหลักสูตรควบสองวิชาแบบใหม่และหลักสูตรสาขา
วิชาไขว้ อีกด้วย

เศรษฐศาสตร์และการเงิน

คณะเศรษฐศาสตร์และการเงิน (สกูล ออฟ อีคอนอมิกส์ แอนด์ ไฟแนนซ์) จัด
เสนอการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การวางแผนการเงิน
และ ทรัพย์สิน นักศึกษาจะได้รับการสอนให้คิดแบบเชิงวิเคราะห์ และพัฒนาหุ่น
จำ�ลองที่เหมาะสมเพื่อการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลที่ออกมาของการลงมติใน
ภาคเอกชนและสาธารณชน

ระบบสารสนเทศ

คณะระบบสารสนเทศ (สกูล ออฟ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม) เสนอหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หลักสูตระบบสารสนเทศธุรกิจ และการจัดการ
กลยุทธ์และห่วงโซ่อุปทาน โดยให้ทั้งทักษะด้านธุรกิจและการลงมือปฏิบัติเอง ที่
จำ�เป็นสำ�หรับความเป็นเลิศในสาขาวิชาเหล่านี้

กฎหมาย

คณะนิติศาสตร์เคอร์ติน (เคอร์ทิน ลอว์ สกูล) เสนอปริญญาตรีนิติศาสตร์ (LLB)
ซึ่งเป็นไปตามความต้องการด้านวิชาการเพื่อการได้รับอนุมัติให้ประกอบอาชีพ
กฎหมายในรัฐออสเตรเลียตะวันตก นอกจากนั้น ยังมีการเสนอการทำ�ปริญญา
ควบ เพื่อที่นักศึกษาจะได้สามารถเรียนวิชาการบัญชี การหนังสือพิมพ์ หรือ
เศรษฐศาสตร์ ควบไปกับโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

โปรดติดต่อมาที่เรา
เคอร์ทิน บิซิเนส สกูล
มหาวิทยาลัยเคอร์ทิน
วิทยาเขตเบนท์ลี่ย์
ถนนเค้นท์ สตรีท เบนท์ลย่ี ์ รัฐออสเตรเลียตะวันตก 6102
ที่อยู่ทางไปรษณีย:์
GPO Box U1987, Perth WA 6845
โทรศัพท์: +61 8 9266 1000
โทรสาร: +61 8 9266 3331
อีเมล: futurestudents@curtin.edu.au
Web: business.curtin.edu.au
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