
ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัย Jönköping หน่ึงใน

มหาวิทยาลัยท่ีมีความเป็นสากลท่ีสุดในสวีเดน 

ท่ีได้รับความสนใจจากนักศึกษาท่ัวโลก 

มหาว ทิยาลยั Jönköping

ม กีารแนะแนวทางการศ กึษาท ีเ่ป น็สากลอยา่ง

แทจ้รงิและสง่เสร มิความคดิร เิร ิม่ท ีส่รา้งสรรค ์

อยา่งหลากหลายเพ ือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มท ี ่

สมบ รูณพ์รอ้มส ำาหรบันกัศ กึษาและนกัวจิยัจาก

ทั ว่โลก

ในโปรแกรมการศ กึษาหลายๆ โปรแกรมของเรา 

เป ดิโอกาสใหน้กัศ กึษาไดเ้ขา้เร ยีนในตา่งประเทศ

กบัหน ึง่ในมหาว ทิยาลยัพนัธมติรท ั ว่โลกท ีม่ อีย ู่

เป น็จำานวนมากของเรา

นกัศ กึษาของเราเป น็ท ีต่อ้งการในตลาดแรงงาน 

ท ั ง้ในสว เีดนและนานาประเทศ

การเร ยีนการสอนและการคน้ควา้วจิยัจดัข ึ น้ท ี ่

สถาบนัส ีแ่หง่ ไดแ้ก่ โรงเร ยีนนานาชาต เิพ ือ่ธรุกจิ 

โรงเร ยีนวศิวกรรมศาสตร ์

โรงเร ยีนการศ กึษาและการส ือ่สาร 

และโรงเร ยีนว ทิยาศาสตรเ์พ ือ่สขุภาพแหง่ 

Jönköping

ประสบการณก์ารท ำางานเช งิปฏ บิตั ิ

เม ือ่เขา้เร ยีนท ีม่หาว ทิยาลยั Jönköping  

คณุจะไดร้บัโอกาสมากมายในการทดลองใชค้วามร ู ้

ท ี ่ไดเ้ร ยีนมาในโลกธรุกจินอกร ั ว้มหาว ทิยาลยั 

มหาว ทิยาลยั Jönköping 

ใช ้โลกธรุกจิเป น็เวท เีพ ือ่การศ กึษา

คณุจงึสามารถสรา้งเคร อืขา่ยแหลง่ตดิตอ่ทางธรุกจิ

ไดพ้รอ้มกบัการเพ ิม่ประสบการณ์ในทางปฏบิตั ิ

เสร มิเขา้กบัความร ูท้างทฤษฎขีองคณุ

JÖNKÖPING

Jönköping เป น็เม อืงท ีข่ยายตวัอยา่งรวดเรว็

ดว้ยจำานวนประชากร 129,000 คน

และเป น็ศนูยก์ลางประจำาภ มูภิาคท ีม่ ผี ูอ้ย ูอ่าศยั

ถงึ 380,000 คน

ต ั ง้อย ู่ในเคานต์ ี ท้ ีม่ จีดุเดน่ในดา้นการเป น็ผ ู ้

ประกอบการและนวตักรรมสรา้งสรรค ์

Jönköping ม ทีกุส ิง่ทกุอยา่งรายลอ้ม

ไมว่า่จะเป น็ชายหาดท ีท่อดยาวของ Lake Vättern, 

ธรรมชาตอินัสวยงาม

สถานบร กิารก ฬีาและสนัทนาการ ศนูยก์ลางรา้น

คา้ คาเฟแ่ละรา้นอาหาร

และแหลง่วฒันธรรมท ีห่ลากหลาย 

สว เีดน

สว เีดนต ั ง้อย ู่ใจกลางสแกนดเินเวยี 

การเดนิทางมายงัสว เีดนจากประเทศอ ืน่ๆ 

ในทวปียโุรปทำาไดร้วดเรว็และงา่ยดาย

ประกอบดว้ยประชากร 9.5 ลา้นคน 

ทรพัยากรธรรมชาต ิ เชน่ ปา่ไม ้ แหลง่แร่ และ

พลงังานไฟฟา้จากน ้ ำา

รวมถงึวถิ ปีฏ บิตั ิในดา้นนวตักรรมและการเป น็ผ ู ้

ประกอบการ

ทำาใหส้ว เีดนเป น็รฐัท ีม่ รีะบบสวสัดกิารท ีม่ ชี ือ่

เส ยีงแหง่หน ึง่

สว เีดนเป น็ชาต ทิ ีม่ กีารคดิคน้นวตักรรมและม ี

ความเป น็ผ ูป้ระกอบการสงูสดุในทวปียโุรป

ทั ง้น ี จ้ากขอ้ม ลูผลการดำาเน นิงานดา้นนวตักรรม

แหง่ยโุรป (European Innovation Scoreboard)

ปลอดภยัและทนัสมยั

สว เีดนเป น็ประเทศท ีป่ลอดภยัและทนัสมยั 

ท ั ง้ยงัตดิอนัดบัหน ึง่ในสถานท ีท่ ีน่า่อย ูท่ ีส่ดุในโลก

มอีตัราการกอ่อาชญากรรมต่ ำา

ม จีติส ำาน กึดา้นส ิง่แวดลอ้มในระดบัสงู

และมคีวามเส ีย่งตอ่ภยัธรรมชาต ขิ ั น้ต่ ำาสดุ

ทกุคนพ ดูภาษาองักฤษ

ชาวสว เีดนเกอืบทกุคนสามารถพ ดูภาษาองักฤษไ

ดด้ ี

และบร ษิทัสว่นใหญ่ในสว เีดนใชภ้าษาองักฤษเป น็

หลกัในการตดิตอ่ธรุกจิ

แหลง่รวมนกัศ กึษานานาชาต ิ   
เม ือ่เขา้เร ยีนท ี ่JÖNKÖPING   
คณุจะไดพ้บและรว่มงานกบัเพ ือ่นนกัศ กึษาจากทั  ่
วโลกท ีม่าจากพ ื น้เพท ีห่ลากหลายและม มีมุมองท ี ่
แตกตา่งกนั

TRULY INTERNATIONAL

JÖNKÖPING UNIVERSITY 
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JÖNKÖPING UNIVERSITY

• หน ึง่ในโรงเร ยีนท ีม่ คีวามเป น็สากลท ีส่ ดุในสว เีดน

• นกัศ กึษา 1,300 คน จากท ั ง้หมด 12,000 คน เป น็นกัศ กึษาตา่งชาต จิาก 60 ประเทศ

• โอกาสแลกเปล ีย่นการเร ยีนร ู เ้ช งิล กึท ั ว่โลก

• เน น้การศ กึษาเช งิปฏ บิตั ทิ ีส่ มัพนัธก์บัโลกธรุก จิจร งิ

• อทุยานการเร ยีนร ู ท้างว ทิยาศาสตรท์ ีล่ ้ ำาสมยัส ำาหรบั นกัศ กึษาท ีส่นใจกอ่ต ั ง้บร ษิทัของตนเอง

JÖNKÖPING

SWEDEN

Oslo

London
Berlin

Paris

Stockholm
Helsinki

St Petersburg

Copenhagen

JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

BACHELOR PROGRAMMES – 3 years
• International Management  

(major in Business Administration)
• International Economics 

(major in Economics)
• Marketing Management  

(major in Business Administration)

MASTER’S PROGRAMMES – 1 year
• International Financial Analysis
• International Marketing
• Engineering Management

MASTER’S PROGRAMMES – 2 years
• International Logistics and  

Supply Chain Management 
• Managing in a Global Context
• Strategic Entrepreneurship
• IT, Management and Innovation
• Urban, Regional and International Economics

SUMMER PROGRAMMES

SCHOOL OF ENGINEERING

MASTER’S PROGRAMMES – 2 years
• Information Engineering  

and Management
• Production Development  

and Management
• Product Development  

and Materials Engineering
• Industrial Design
• Software Product Engineering

HIGHER EDUCATION DIPLOMA - 2-years
• Digital Visualization (Eksjö campus)

SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

MASTER’S PROGRAMMES – 1 year
• International Communication
• Interventions in Childhood (in cooperation 

with School of Health Sciences)


