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ยินดีตอ้ นรับสูม่ หาวิทยาลัย Jönköping หนึง่ ใน
มหาวิทยาลัยทีม่ คี วามเป็นสากลทีส่ ดุ ในสวีเดน
ทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากนักศึกษาทัว่ โลก

มหาว ทิ ยาลัย Jönköping
ม กี ารแนะแนวทางการศ กึ ษาท ีเ่ ป น็ สากลอย่าง
แท จ้ ร งิ และส่งเสร มิ ความค ดิ ร เิ ร ิม่ ท ีส่ ร า้ งสรรค์
อย่างหลากหลายเพ ือ่ สร า้ งสภาพแวดลอ้ มท ี ่
สมบ รู ณ์พร อ้ มสำ�หรับนักศ กึ ษาและนักว จิ ยั จาก
ทั ว่ โลก
ในโปรแกรมการศ กึ ษาหลายๆ โปรแกรมของเรา
เป ดิ โอกาสให น้ กั ศ กึ ษาได เ้ ข า้ เร ยี นในต่างประเทศ
กับหน งึ ่ ในมหาว ทิ ยาลัยพันธม ติ รทั ว่ โลกท ีม่ อี ย ู่
เป น็ จำ�นวนมากของเรา
นักศ กึ ษาของเราเป น็ ท ีต่ อ้ งการในตลาดแรงงาน
ทั ง้ ในสว เี ดนและนานาประเทศ
การเร ยี นการสอนและการค น้ คว า้ ว จิ ยั จัดข ึ น้ ท ี ่
สถาบันส ีแ่ ห่ง ได แ้ ก่ โรงเร ยี นนานาชาต เิ พ ือ่ ธุรก จิ
โรงเร ยี นว ศิ วกรรมศาสตร์
โรงเร ยี นการศ กึ ษาและการส ือ่ สาร
และโรงเร ยี นว ทิ ยาศาสตร์เพ ือ่ สุขภาพแห่ง
Jönköping
ประสบการณ์การทำ�งานเช งิ ปฏ บิ ตั ิ

แหล่งรวมนักศ กึ ษานานาชาต ิ
เม ือ่ เข า้ เร ยี นท ี ่ JÖNKÖPING
คุณจะได้พบและร่วมงานกับเพ ือ่ นนักศ กึ ษาจากทั ่
วโลกท ีม่ าจากพ ื น้ เพท ีห่ ลากหลายและม มี มุ มองท ี ่
แตกต่างกัน

เม ือ่ เข า้ เร ยี นท ีม่ หาว ทิ ยาลัย Jönköping
คุณจะได ร้ บั โอกาสมากมายในการทดลองใช ค้ วามรู ้
ท ี ่ได เ้ ร ยี นมาในโลกธุรก จิ นอกรั ว้ มหาว ทิ ยาลัย
มหาว ทิ ยาลัย Jönköping
ใช ้ โลกธุรก จิ เป น็ เวท เี พ ือ่ การศ กึ ษา
คุณจงึ สามารถสร า้ งเคร อื ข่ายแหล่งต ดิ ต่อทางธุรก จิ
ได พ้ ร อ้ มกับการเพ ิม่ ประสบการณ์ ในทางปฏ บิ ตั ิ
เสร มิ เข า้ กับความรู ท้ างทฤษฎ ขี องคุณ
JÖNKÖPING
Jönköping เป น็ เม อื งท ีข่ ยายตัวอย่างรวดเร ว็
ด ว้ ยจำ�นวนประชากร 129,000 คน
และเป น็ ศ นู ย์กลางประจำ�ภ มู ภิ าคท ีม่ ผี ูอ้ ย อู่ าศัย
ถ งึ 380,000 คน
ตั ง้ อย ู่ในเคาน์ต ี ท้ ีม่ จี ดุ เด่นในด า้ นการเป น็ ผ ู ้
ประกอบการและนวัตกรรมสร า้ งสรรค์
Jönköping ม ที กุ ส งิ ่ ทุกอย่างรายลอ้ ม
ไม่วา่ จะเป น็ ชายหาดท ี ท่ อดยาวของ Lake Vättern,
ธรรมชาต อิ นั สวยงาม
สถานบร กิ ารก ฬี าและสันทนาการ ศ นู ย์กลางร า้ น
ค า้ คาเฟ่และร า้ นอาหาร
และแหล่งวัฒนธรรมท ี ห่ ลากหลาย
สว เี ดน
สว เี ดนตั ง้ อย ู่ใจกลางสแกนด เิ นเว ยี
การเด นิ ทางมายังสว เี ดนจากประเทศอ ื น่ ๆ
ในทว ปี ยุโรปทำ�ได ร้ วดเร ว็ และง่ายดาย
ประกอบด ว้ ยประชากร 9.5 ล า้ นคน

ทรัพยากรธรรมชาต ิ เช่น ป่าไม ้ แหล่งแร่ และ
พลังงานไฟฟ า้ จากน ้ �ำ
รวมถ งึ ว ถิ ปี ฏ บิ ตั ิในด า้ นนวัตกรรมและการเป น็ ผ ู ้
ประกอบการ
ทำ�ให ส้ ว เี ดนเป น็ รัฐท ีม่ รี ะบบสวัสด กิ ารท ีม่ ชี ือ่
เส ยี งแห่งหน งึ ่
สว เี ดนเป น็ ชาต ทิ ีม่ กี ารค ดิ ค น้ นวัตกรรมและม ี
ความเป น็ ผ ู ป้ ระกอบการส งู สุดในทว ปี ยุโรป
ทั ง้ น ี จ้ ากข อ้ ม ลู ผลการดำ�เน นิ งานด า้ นนวัตกรรม
แห่งยุโรป (European Innovation Scoreboard)
ปลอดภัยและทันสมัย
สว เี ดนเป น็ ประเทศท ีป่ ลอดภัยและทันสมัย
ทั ง้ ยังต ดิ อันดับหน งึ ่ ในสถานท ี ท่ ี น่ า่ อย ทู่ ีส่ ดุ ในโลก
ม อี ตั ราการก่ออาชญากรรมต่ �ำ
ม จี ติ สำ�น กึ ด า้ นส งิ ่ แวดลอ้ มในระดับส งู
และม คี วามเส ีย่ งต่อภัยธรรมชาต ขิ ั น้ ต่ �ำ สุด
ทุกคนพ ดู ภาษาอังกฤษ
ชาวสว เี ดนเก อื บทุกคนสามารถพ ดู ภาษาอังกฤษไ
ดด้ ี
และบร ษิ ทั ส่วนใหญ่ในสว เี ดนใช ภ้ าษาอังกฤษเป น็
หลักในการต ดิ ต่อธุรก จิ
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• หน ึง่ ในโรงเร ยี นท ี ม่ คี วามเป น็ สากลท ี ส่ ดุ ในสว เี ดน
• นักศ กึ ษา 1,300 คน จากทั ง้ หมด 12,000 คน เป น็ นักศ กึ ษาต่างชาต จิ าก 60 ประเทศ
• โอกาสแลกเปล ี ย่ นการเร ยี นร ู เ้ ช งิ ล กึ ทั ว่ โลก
• เน น้ การศ กึ ษาเช งิ ปฏ บิ ตั ทิ ี ส่ มั พันธ์ก บั โลกธุรก จิ จร งิ
• อุทยานการเร ยี นร ู ท้ างว ทิ ยาศาสตร์ท ี ล่ ้ �ำ สมัยสำ�หรับ นักศ กึ ษาท ี ส่ นใจก่อตั ง้ บร ษิ ทั ของตนเอง

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

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

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)
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