NZ: 2021–03

Why study at the University of Auckland?
• Ranked 81st in the QS World University Rankings (2021).
• Ranked in the top 1% of business schools in the world to hold Triple Crown accreditation from
AACSB International, EFMD-EQUIS and AMBA.
• Number 1 in New Zealand and 59th in the world in the QS Graduate Employability Rankings 2020.
• Auckland is a safe, multicultural city of 1.5 million people, ranked third in the Mercer 2019 Quality
of Living survey.
• Business classes are held in the iconic Sir Owen G Glenn Building, featuring the latest technology
in its lecture theatres, study rooms and computer labs.

We offer a portfolio of coursework masters programmes
PROGRAMME

POINTS/DURATION

INTERNATIONAL FEES NZD*

INTAKES

Master of Management

180 points; 15 months

NZ$62,910

April/September

Master of International Business

240 points; 18 months

NZ$84,520

April/September

Master of Professional Accounting

240 points; 18 months

NZ$84,520

April/September

Master of Marketing

240 points; 18 months

NZ$84,520

April/September

Master of Human Resource Management

240 points; 18 months

NZ$84,520

April/September

*These are indicative fees only (including student services fee) based on the April 2021 intake.

The MMgt offers specialisations in Accounting, Business, International Business, Marketing and Human Resource Management.
The MProfAcctg is recognised by the Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ), Certified Practising Accountants (CPA)
Australia, the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) and the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Entry requirements
Academic: A bachelors degree from a highly ranked Thai university in either business or a relevant non-business discipline, with an average GPA
of 3.0 (on a 0 - 4 point scale). The exact admissions requirement will depend on the ranking of the institution and discipline studied. No work
experience required.
English language: International students must achieve an academic IELTS overall score of 6.5, all bands 6.0 or better or the TOEFL equivalent.
For full details of entry requirements, visit www.businessmasters.auckland.ac.nz

What scholarships are available?
A number of scholarships are available. Visit our website: www.businessmasters.auckland.ac.nz/scholarships

Brought to you by the
Graduate School of Management

NZ: 2021–03

ทำำ�ไมถึึงเรีียนที่่� University of Auckland?

ได้้รับั การจััดอัันดัับที่่� 81 โดย QS World University Rankings (ปีี 2564)
• ติิดอัันดัับต้้นๆ 1% ของคณะบริิหารธุุรกิจิ ในโลกที่่ไ� ด้้รับั การรัับรองระดัับ Triple Crown สามแห่่งจาก
AACB International, EFMD-EQUIS และ AMBA
• ติิดอัันดัับที่่� 1 ในประเทศนิิวซีีแลนด์์และอัันดัับที่่� 59 ของโลกโดย QS Graduate Employability
•

Rankings 2020

โอ๊๊คแลนด์์เป็็ นเมืืองที่่มีี� ความปลอดภััย มีีความหลากหลายทางวััฒนธรรม มีีประชากร 1.5 ล้้านคน
ได้้รับั การจััดอัันดัับเป็็ นที่่� 3 จากการสำำ�รวจคุุณภาพการครองชีีพของ Mercer 2019
• มีีการจััดการเรีียนการสอนชั้้�นเรีียนการบริิหารธุุรกิจิ ในตึึก Sir Owen G Glenn Building
ซึ่่�งมีีความโดดเด่่นเป็็ นสััญลัักษณ์์ โดยได้้ติดตั้้
ิ ง� เทคโนโลยีีล่่าสุุดไว้้ในห้้องบรรยายขนาดใหญ่่
ห้้องศึึกษาค้้นคว้้า และห้้องปฏิิบัติั กิ ารคอมพิิวเตอร์์
•

เรามีีหลัักสููตรปริิ ญญาโทแผนการศึึกษาตามกระบวนวิิ ชาที่่�กำ�ำ หนด
หลัักสููตร

หน่่ วยกิิต/ระยะเวลา

ค่่าเล่่าเรีียนสำำ�หรัับนัักศึึกษานานาชาติิ (NZ
(NZ$$)* เปิิ ดรัับสมััคร

ปริิญญาโทสาขาการจััดการ

180 หน่่ วยกิิต; 15 เดืือน

NZ$62,910

เมษายน/กัันยายน

ปริิญญาโทสาขาธุุรกิจร
ิ ะหว่่างประเทศ

240 หน่่ วยกิิต; 18 เดืือน

NZ$84,520

เมษายน/กัันยายน

ปริิญญาโทสาขาบััญชีีวิิชาชีีพ

240 หน่่ วยกิิต; 18 เดืือน

NZ$84,520

เมษายน/กัันยายน

ปริิญญาโทสาขาการตลาด

240 หน่่ วยกิิต; 18 เดืือน

NZ$84,520

เมษายน/กัันยายน

ปริิญญาโทสาขาการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์

240 หน่่ วยกิิต; 18 เดืือน

NZ$84,520

เมษายน/กัันยายน

* ค่่าเล่่าเรีียนที่่แ� จ้้งไว้้นี้้� (รวมถึึงค่่าธรรมเนีียมบริิการต่่างๆ ของนัักศึึกษา) ใช้้เป็็ นแนวทางตามที่่ไ� ด้้ใช้้ในการรัับสมััครนัักศึึกษาเดืือนเมษายน พ.ศ. 2564 เท่่านั้้�น

หลัักสููตรปริญ
ิ ญาโทสาขาการจััดการ (MMgt) มีีความเชี่่ย� วชาญเป็็ นพิิเศษในสาขาการบััญชีี, บริิการธุุรกิจิ , ธุุรกิจร
ิ ะหว่่างประเทศ, การตลาด, และ การจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์
หลัักสููตรปริญ
ิ ญาโทสาขาการบััญชีีวิิชาชีีพได้้รับั การรัับรองจากสมาคมต่่างๆ เช่่น Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ), Certified
Practising Accountants (CPA) Australia, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) และ Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA)

ข้้อกำำ�หนดในการลงทะเบีียน

วุุฒิิการศึึกษา มีีวุุฒิปริ
ิ ญ
ิ ญาตรีีจากมหาวิิทยาลััยไทยชั้้�นนำำ�ทางด้้านธุุรกิจิ หรืือสาขาที่่เ� กี่่ย� วข้้องที่่ไ� ม่่ใช่่ทางธุุรกิจ มีี
ิ คะแนน GPA เฉลี่่ย� 3.0 (จากการคิิดช่ว่ งคะแนน
ั คััดเลืือกขึ้้น� อยู่่�กัับอัันดัับของสถาบัันและสาขาวิิชาที่่ไ� ด้้เรีียนมา ไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องมีีประสบการณ์์ในการทำำ�งาน
0-4) เงื่่อ� นไขในการได้้รับ
ภาษาอัังกฤษ นัักศึึกษานานาชาติิต้อ้ งได้้คะแนน IELTS วิิชาการรวม 6.5 ทุุก bands 6.0 หรืือสูงู กว่่า หรืือได้้คะแนน TOEFL ที่่เ� ทีียบเท่่า
สำำ�หรัับรายละเอีียดครบถ้้วนเกี่่ย� วกัับเงื่่อ� นไขในการรัับสมััคร โปรดดููได้้ที่�่ www.businessmasters.auckland.ac.nz

มีีทุนุ การศึึกษาใดให้้เลืือกได้้บ้า้ ง
มีีทุุนการศึึกษาให้้เลืือกมากมาย

สามารดููรายละเอีียดได้้ที่เ�่ ว็็ปไซต์์ www.businessmasters.auckland.ac.nz/scholarships

นำ�เสนอโดย
บัณฑิตวิทยาลัยสาขาการจัดการ

