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สภาพแวดลอ้มท ีม่ คีวามเป น็นานาชาต ิ
มหาว ทิยาลยั Jönköping เป น็หน ึง่ในมหาว ทิยาลยั

ช ั น้นำาของประเทศสว เีดนในดา้นงานว เิทศสมัพนัธ ์ (Inter-
nationalization) และม โีปรแกรมแลกเปล ีย่นนกัศ กึษา
อยา่งกวา้งขวางกบัมหาว ทิยาลยัตา่งๆ กวา่ 350 แหง่ท ั ว่
โลก ว ทิยาเขตม สีภาพแวดลอ้มท ีม่ คีวามเป น็นานาชาต ิ
อยา่งแทจ้ร งิ โดยม นีกัศ กึษาจากประเทศตา่งๆ กวา่ 70 
ประเทศ คณุจะส ำาเร จ็การศ กึษาดว้ยปร ญิญาท ีเ่ป น็ท ี ่
เป น็ท ีย่อมร บัในระดบันานาชาต ิ และไดร้ บัการถา่ยทอด
ประสบการณส์ ำาหร บัอาช พีการงานในระดบัสากลท ีป่ระสบ
ความส ำาเร จ็
 

อาช พีการงานในระดบัสากล
คณุทราบหร อืไมว่า่ประเทศสว เีดนเป น็ตน้กำาเน ดิของ

บร ษิทัท ีม่ ชี ือ่เส ยีงในระดบัโลกหลายบร ษิทั อยา่งเชน่ 
IKEA, H&M, Volvo, Skype, TetraPak, Husqvarna, 
AstraZeneca และ Ericsson? เหตใุดจ งึไมต่ ั ง้ตน้อาช พี
การงานในระดบัสากลดว้ยการศ กึษาในประเทศสว เีดนท ี ่
มหาว ทิยาลยั Jönköping?

ประสบการณก์ารทำางานท ีใ่ช ้ไดจ้ร งิ
มหาว ทิยาลยั Jönköping ใช ้โลกธรุก จิเป น็ฐาน

ส ำาหร บัโปรแกรมการศ กึษาและหลายโปรแกรมประกอบดว้ย 
สว่นตา่งๆ ท ีส่ามารถนำามาใช ้ไดจ้ร งิรวมเข า้ไวด้ ว้ยกนั 
(ยกตวัอยา่งเชน่ การฝ กึงาน การดงูานบร ษิทัช ั น้นำา การ
บรรยายพ เิศษโดยว ทิยากรร บัเช ญิ กรณศี กึษาตา่งๆ ฯลฯ) 
เพ ือ่ใหน้กัศ กึษาไดร้ บัประสบการณ ์ในโลกของความเป น็
จร งิและสรรคส์ร า้งเคร อืขา่ยข ึ น้

ไดร้บัการจดัอนัดบัและการรบัรองในระดบัสงู
มหาว ทิยาลยั Jönköping เป น็สถาบนัการศ กึษา

ท ี ไ่ดร้ บัการจดัอนัดบัและไดร้ บัการร บัรองในระดบัสงู ยก
ตวัอยา่งเชน่ ในป ี ค.ศ.2015 Jönköping International 
Business School (JIBS) เป น็สถาบนัการศ กึษาดา้น
ธรุก จิแหง่แรกในประเทศสว เีดนท ี ไ่ดร้ บัการร บัรองท ั ง้ 
EQUIS และ AACSB Index.

ทกุคนพดูภาษาองักฤษ
ชาวสว เีดนแทบทกุคนพดูภาษาองักฤษไดด้ แีละ

บร ษิทัสว เีดนหลายบร ษิทัใชภ้าษาองักฤษเป น็ภาษาทาง
ธรุก จิท ีเ่ป น็ทางการของบร ษิทั ท ีม่หาว ทิยาลยั Jon-
koping หลายโปรแกรมไดร้ บัการออกแบบและสอนเป น็
ภาษาองักฤษส ำาหร บัท ั ง้นกัศ กึษาสว เีดนและนกัศ กึษา
นานาชาต ิ

ปลอดภยัและทนัสมยั
ประเทศสว เีดนเป น็ประเทศท ีส่ะอาดและปลอดภยัและ

ม มีาตรฐานการดำารงช วี ติสงู ประเทศสว เีดนไดร้ บัการจดั
อนัดบัใหเ้ป น็หน ึง่ในประเทศท ีน่า่อย ูท่ ีส่ดุในโลกตามดชัน ี
การพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์หง่องคก์ารสหประชาชาต ิ 
(UN Human Development Index)

เม อืง JÖNKÖPING
Jönköping เป น็เม อืงมหาว ทิยาลยัท ีม่ ชี วี ติการ

เป น็นกัศ กึษาท ีย่อดเย ีย่ม ในเม อืง Jönköping คณุจะได ้
พบแทบทกุส ิง่ทกุอยา่งอย ูร่อบตวัคณุ หาดท ีท่อดยาวของ
ทะเลสาบ Vattern ธรรมชาต ทิ ีส่วยงาม ส ิง่อ ำานวยความ
สะดวกส ำาหร บัการพกัผอ่นและการก ฬีา ใจกลางเม อืงท ี ่
เร ยีงรายดว้ยร า้นคา้ ร า้นกาแฟและภตัตาคาร และศนูย ์
รวมดา้นวฒันธรรมท ีม่ คีวามหลากหลายกวา้งขวาง
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ตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เต มิ?
ส ำาหรบัขอ้ม ลูเพ ิม่เต มิและใบสมคัรออนไลน ์ โป
รดเย ีย่มชม www.ju.se หร อืต ดิตอ่ study@
ju.se



Jönköping International Business 
School
• International Economics (3 years)
• International Management (3 years)
• Marketing Management (3 years)
• Sustainable Enterprise Development  

(3 years)

School of Engineering
• New Media Design (3 years)
• Sustainable Supply Chain Manage-

ment (3 years)
• Visual Effects - Higher education 

diploma (2 years)

MASTER’S PROGRAMMES

Jönköping International Business 
School
• Digital Business (2 years)
• Economic Analysis (2 years)
• Engineering Management (1 year)
• International Financial Analysis (1 

year)
• International Logistics and Supply 

Chain Management (2 years)
• International Marketing (1 year)
• Managing in a Global Context (2 

years)
• IT, Management and Innovation 

(2 years)
• Strategic Entrepreneurship (2 

years)

School of Engineering
• Industrial Design (2 years)
• Product Development and Mate-

rials  
Engineering (2 years)

• Production Development and  

Management (2 years)
• Software Product Engineering (2 

years)
• Sustainable Building Information  

Management (2 years)
• User Experience Design and  

IT Architecture (2 years)

School of Education and 
Communication
• EDUCARE The Swedish Preschool  

Model (1 year)
• Interventions in Childhood (1 and 

2 years)
• International Communication  

(1 and 2 years)

School of Health and Welfare
• Interventions in Childhood (1 and 

2 years)
• Occupational Therapy (1 and 2 

years)

PATHWAY PROGRAMMES

ENGLISH LANGUAGE PATHWAYS
• Pathway Summer
• Pathway Semester
• Pathway Year

PATHWAYS FOR BUSINESS OR ENGINEERING
• Pathway for Business (one semester)
• Pathway for Engineering (one semester)
• Pathway for Engineering (full year)

UNDERGRADUATE 
PROGRAMMES


