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ใ นทุ ก  ๆ  ปี  คณะกร รมา ธิ ก า ร ยุ โ ร ปจะจั ดท า  
Innovation Scoreboard เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงผลลัพธ์
แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ด้ า น น วั ต ก ร ร ม  ( Innovation  
Performance) โดยการประเมินดังกล่าวได้มาจากการ
วิ เคราะห์ เชิงเปรียบเทียบของประเทศสมาชิกใน
สหภาพยุโรป รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ในยุโรป โดยจะ
มีการประเมินถึ งจุดอ่อนและจุดแข็ งของระบบ
นวัตกรรมในแต่ละประเทศพร้อมทั้งระบุถึงประเด็นที่
แต่ละประเทศควรให้ความสนใจและพัฒนา โดยในการ 

จัดล าดับประเทศนวัตกรรมในยุโรป คณะกรรมาธิการ
ยุโรปแบ่งหมวดหมู่ เป็น 4 หมวด ได้แก่ ผู้น านวัตกรรม 
(innovation leaders) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูง 
(strong innovators) ผู้ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม
ร ะ ดั บ ก ล า ง  ( moderate innovators) แ ล ะ  ผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรมพอประมาณ (modest innova-
tors) โดยสวีเดนได้ถูกจัดล าดับให้เป็นผู้น าอันดับหนึ่ง
ด้านนวัตกรรมในสหภาพยุโรปติดต่อกันมาหลายปีแล้ว  
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ซึ่งเป็นผลมาจากจุดแข็งเชิงนวัตกรรมของประเทศในด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและทักษะสูง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของ

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอก และชั้นอุดมศึกษา สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของยุโรป นอกจากนี้

สวีเดนยังมีจุดแข็งเชิงนวัตกรรมในด้านอื่น ๆ อาทิ 

• ระบบการวิจัยที่น่าดึงดูด: โดยเปิดกว้างส าหรับการสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับประเทศที่สาม 
นักวิจัยมีการติดต่อกับเครือข่ายระดับนานาชาติ และคุณภาพผลงานวิจัยอยู่ในระดับสูง 

• การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : โดยมีสัดส่วนของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในการพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการทางธุรกิจในระดับสูง อีกทั้งยังเป็นผู้น าในเรื่องการ
สร้างงานซึ่งเป็นผลพวงจากการพัฒนานวัตกรรม  

• ความร่วมมือและการเชื่อมโยงทางนวัตกรรม: 
โดยมีความสามารถทางนวัตกรรมที่หลากหลาย
เนื่ อ งจาก ได้ เ ข้ า ร่ วมพัฒนานวั ตกรรมกั บ
บริษัท เอกชน หรื อ  องค์กรภาครั ฐต่ า ง  ๆ 
นอกจากนี้ระบบการวิจัยในประเทศยังขับเคลื่อน
ให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของบริษัทเอกชน
เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่ง
จะเห็นได้จากการที่บริษัทเอกชนเข้ามาลงทุน
ร่วมในระบบวิจัยของภาครัฐ 

Credit: elsevier.com 
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ภาพรวมระบบนวัตกรรมของสวีเดน 

สวีเดนมีความโดดเด่นเรื่องโครงสร้างที่เอื้อต่อการพัฒนาและนวัตกรรม โดยนอกจากการเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใน
ยุโรปแล้ว สวีเดนยังติดอันดับต้น ๆ ในการจัดอันดับอื่น ๆ เช่น อันดับที่ 2 ใน Global Innovation Index ปี ค.ศ. 
2019 และเป็นอันดับที่  2 ใน European Digital Economy and Society Index ปี ค.ศ. 2020 เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังติดอันดับต้น ๆ ในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับความสามารถด้านนวัตกรรม อาทิ อันดับที่ 1 ด้าน
ความคืบหน้าในการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในรายงาน Sustainable Development  
Report ปี ค.ศ. 2020 ของ SDSN (Sustainable Development Solution Networks) อันดับที่ 1 ใน Energy 
Transition Index ปี ค.ศ. 2020 ซึ่งวัดการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด ดังนั้นระบบนวัตกรรมของสวีเดนจึงเป็น
สิ่งที่น่าศึกษา และสามารถผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับสวีเดนได้ 

นวัตกรรมของสวีเดนมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) 
อย่างใกล้ชิด โดยรัฐบาลสวีเดนประกาศในโอกาสต่าง ๆ ว่า นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้สวีเดนบรรลุ
เป้าหมาย SDGs ท าให้การพัฒนานวัตกรรมของสวีเดนต้องตอบโจทย์ความต้องการแก้ไขปัญหาในสังคม ซึ่งแทบทุก
ปัญหาจะมีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้นจึงต้องสร้างกระบวนการที่ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการ  
 

Credit: eu-dashboards.sdgindex.org 



 

 

วารสารข่าวด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์จากกรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนมกราคม 2565 
4 

Credit: ai.se 

ผลักดัน เช่น ในประเด็นการเพิ่มคุณภาพการจัดการอาหาร ทางภาครัฐของสวีเดนมองว่าต้องพิจารณาแบบองค์รวม 

ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพอาหาร การจัดการระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการขยะที่เหลือจาก

กระบวนการ เป็นต้น ปัจจุบันสวีเดนบรรลุ SDGs ไปแล้วกว่า 9 เป้าหมาย นอกจากนี้ ในการให้ความช่วยเหลือของ

สวีเดนในด้านการวิจัยและพัฒนาแก่ประเทศอื่น ๆ ก็ตั้งอยู่บนเงื่อนไขของโครงการที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 

SDGs ของประเทศผู้รับด้วย 

เมื่อร้อยกว่าปีก่อนหน้านี้ สวีเดนมองตนเองเป็นประเทศเกษตรกรรมรายได้น้อยด้วยข้อจ ากัดด้านพื้นที่ ภูมิอากาศ 

และจ านวนประชากร ท าให้เห็นความจ าเป็นที่จะต้องปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และสิ่ง

ที่จะท าให้สินค้าของสวีเดนแตกต่างจากประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ คือการน านวัตกรรมมาใช้ สวีเดนจึงปรับ

โครงสร้างประเทศจากสังคมเกษตรกรรมในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 มาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่อาศัยนวัตกรรม 

โดยเน้นสร้างจุดแข็ง 3 ด้าน ได้แก่ ภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง (strong business sector) ภาควิชาการที่เป็นเลิศ 

(academic excellence) และการสนับสนุนการท างานแบบรัฐนวัตกรรม (innovative public sector) ซึ่งการจะ

สร้างจุดแข็งดังกล่าว สวีเดนเริ่มจากการวางรากฐานเพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมให้มีศักยภาพในการนวัตกรรม ดังนั้น 

ตามรายงานผลการจัดอันดับต่าง ๆ เช่น European innovation scoreboard หรือ Digital Economy and  

Society Index จะประเมินจุดแข็งเชิงนวัตกรรมของสวีเดนตรงกัน นั่นคือ ในเรื่องคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
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จากความส าเร็จในการวางโครงสร้างที่เอื้ออ านวยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในระดับประชาชน ผลผลิตทาง

นวัตกรรมของสวีเดนจึงเป็นลักษณะแบบล่างขึ้นบน (bottom-up) เช่น การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาใน

ชุมชนจะเกิดจากการร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในท้องถิ่น หรือการสร้างนวัตกรรม

เพื่อการค้าใหม่ ๆ ท าให้เกิด Unicorn Startups ในสวีเดนจ านวนมาก โดยเฉพาะกรุงสตอกโฮล์มที่อยู่ในอันดับที่ 2 

รองจาก Silicon Valley ที่มี Unicorn per capita สูงที่สุดในโลก 

ระบบการขับเคลื่อนสังคมนวัตกรรมในสวีเดนเป็นลักษณะจตุภาคี (quadruple helix) ที่อาศัยภาคเอกชน ภาครัฐ 

ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ในการร่วมผลักดันส่งเสริมกันเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืน  

หน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมในสวีเดนหลัก ๆ 

แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

1. หน่วยงานส่วนกลาง: เช่น National Innovation 

Council (NIC) หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ประสาน

หน่วยงานกลางและหน่วยงานระดับท้องถิ่นให้มาร่วม

กันผลักดันนโยบายนวัตกรรมของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาใน 

Credit: government.se 
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ระดับท้องถิ่นโดยใช้นวัตกรรม พร้อมทั้งมีการดึงกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมแก้ปัญหา โดยทุกกระทรวงจะมี

งานด้านนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ต้องผลักดัน นอกจากนี้ยังมี Vinnova ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริม

นวัตกรรมที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชนเพื่อต่อยอดน างานวิจัยไปสู่

นวัตกรรมที่จับต้องได้  

2. หน่วยงานระดับท้องถิ่น: จะเป็นหน้าที่ของเทศบาลนคร (county) ต่าง ๆ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับ

ชุมชนและภาคประชาสังคมท้องถิ่น โดยการบริหารส่วนท้องถิ่นของสวีเดนมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีเพื่อใช้พัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง จึงมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ โดยส่วนใหญ่การส่งเสริมนวัตกรรมของเทศบาลนครจะ

เป็นความร่วมมือกับภาควิชาการในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายในแต่ละชุมชน 

3 .  ห น่ ว ย ง า น ด้ า น วิ ช า ก า ร แ ล ะ

การศึกษา : ในช่วงที่ ผ่ านมาสวี เดนมีความ

พยายามส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

และงานวิชาการมาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ใน

สังคม โดยเมื่อปี 2553 ภาครัฐได้สนับสนุนการ

จัดตั้ งศูนย์ส่ ง เสริมการพัฒนานวัตกรรมใน

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กระจายทั่วประเทศจ านวน  

 

Credit: nrdcindia.com 
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13 แห่ง เพื่อกระตุ้นการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ทางการค้า นอกจากนี้ยังมีการสร้างศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น 

(startups) ในระดับมหาวิทยาลัย และการตั้งบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัยซึ่งมีการให้งบตั้งต้นแก่บริษัทที่

ผ่านการบ่มเพาะและมีศักยภาพ โดยมี Vinnova เป็นหน่วยงานส าคัญในการสนับสนุนงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของภาควิชาการด้วย 

4. ภาคเอกชน: นอกจากการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน

การส่งเสริมงานนวัตกรรมชุมชน และการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การท างานกับภาควิชาการ รัฐบาลสวีเดนยังมีการจัดตั้ง

บริษัทที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเติบโตของกลุ่ม

วิสาหกิจเริ่มต้น เช่น บริษัท Almi ที่ท าหน้าที่สนับสนุนด้าน

การเงินให้แก่วิสาหกิจเริ่มต้น ด้วยการเข้าไปลงทุนในบริษัท

ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางธุรกิจ (business resilience) และยังมีสถาบัน Research Institute of 

Sweden (RISE) ที่สนับสนุนให้ค าปรึกษาการท าธุรกิจ การรับท างานวิจัยและพัฒนา และการให้เช่าพื้นที่ท าการ

ทดลอง (testbed) เป็นต้น 

 

Credit: sustainability.e-shape.eu 
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Credit: careerindia.com 

การอุดมศึกษาของสวีเดน 

สวีเดนเป็นประเทศที่มีประวัติความเป็นมาด้านการศึกษาที่ยาวนาน และมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง มี

ความโดดเด่นด้านการวิจัยและการสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ความคิดอย่างอิสระ ตลอดจนให้ความส าคัญกับคุณภาพ

การศึกษา เนื่องจากมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบันการศึกษาและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ท า

ให้สวีเดนเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 หากเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) และเป็นหนึ่งในประเทศ OECD ที่มีการลงทุนด้านการศึกษามากที่สุด 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เมื่อปี ค.ศ. 2010 รัฐสภาสวีเดนได้ก าหนดให้เริ่มเก็บ

ค่าเทอมนักศึกษาที่มาจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และกลุ่มประเทศ

นอร์ดิก ที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน และต้องการศึกษาต่อที่สวีเดนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยต้อง

จ่ายค่าสมัคร (application fee) จ านวน 900 โครนาสวีเดน และค่าเทอม (tuition fee) ประมาณ 80,000 – 

140,000 โครนาสวีเดน ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือก ในขณะที่การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่สวีเดนจะแตกต่างจาก

ประเทศอื่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่เปิดรับสมัครเป็นสาขาวิชาในระดับปริญญาเอก  (PhD Programme) แต่จะ

เปิดรับสมัครต าแหน่งปริญญาเอก (PhD positions) ซึ่งนักศึกษาจะท างานวิจัยเพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ 

โดยจะไม่เสียค่าเล่าเรียน แต่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัย การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ที่สวีเดนจึงมีการแข่งขันกันสูง  
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Credit: gooverseas.com 

จากการจัดอันดับคณะและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในในสวีเดนในปี ค.ศ. 2020  คณะและมหาวิทยาลัยยอดนิยม 10 

อันดับแรกที่มีนักศึกษาสมัครเรียนมากที่สุดในสวีเดนมีดังนี้  

1.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์ม (Stockholm university) 

2.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุปซอลา (Uppsala university) 

3.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลุนด์ (Lund university) 

4.คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์ม (Stockholm university) 

5.คณะแพทยศาสตร์์ สถาบันเคาโรลินสกา (Karolinska Institutet) 

6.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุปซอลา (Uppsala university) 

7.คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์ม (Stockholm university) 

8.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัโกเธนเบิร์ก (Gothenberg university) 

9.คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยอุปซอลา (Uppsala university) 

10.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัลินเชอปิง (Linköping university) 
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สถาบันแคโรลินสกา (Karolinska Institute) 

สถาบันแคโรลินสกา (Karolinska Institute) ซึ่งตั้ง

ทางตอนใต้ของเมืองสตอกโฮล์ม ถือเป็นมหาวิทยาลัย

ทางการแพทย์และศัลยศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็น

อั น ดั บ ห นึ่ ง ใ น ส วี เ ด น   อี ก ทั้ ง ยั ง เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น

มหาวิทยาลัยการแพทย์ที่ ใหญ่ที่สุดในยุ โรป โดย

สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้กว่าร้อยละ 30  

และมีงานวิจัยทางด้านการแพทย์กว่าร้อยละ 40 ของ

ทั้งประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดกว่า 6,000 คน 

และมีศิษย์เก่าจ านวนมากกว่า 30 รายที่เคยได้รับ

รางวัลโนเบล 

สถาบันแคโรลินสกา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1810 ซึ่งถือ

เป็นโรงเรียนแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสามของ

สวีเดนรองจาก มหาวิทยาลัย Uppsala (ก่อตั้งในปี 

ค .ศ .  1477)  และ Lund University (ก่อตั้ ง ในปี 

ค.ศ.1666)  โดยตั้งอยู่ที่เขต Solna เป็นวิทยาเขตแรก 

และวิทยาเขตที่สองที่ Huddinge โดยวิทยาเขตทั้ง

สองยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคโร

ลิ น ส ก า  ( Karolinska Universitet Sjukhus) 

นอกจากนี้ ยั ง มี  โ ร งพยาบาล  Danderyds และ

โรงพยาบาล Söder เป็นโรงพยาบาลร่วมฝึกสอนและ

ท าวิจัยร่วมกับทางสถาบันฯ อีกด้วย 
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การจัดอันดับ 

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Times Higher  

Education ในปี ค.ศ. 2021 สถาบันแคโรลินสกาถูกจัด

อันดับในภาพรวมอยู่อันดับที่  36 ของโลก ส าหรับ

ทางด้านการแพทยศาสตร์และทันแพทย์ศาสตร์ถูกจัด

อันดับอยู่ในอันดับที่ 30 ของโลก อันดับ 9 ของยุโรป 

และอันดับ 1 ของประเทศสวีเดน ในขณะที่ QS World 

University Rankings ได้จัดอันดับให้สถาบันแคโรลินส

กาเป็นสถาบันการแพทย์อันดับ 3 ในยุโรปและอันดับ 6 

ของโลก ส าหรับสาขาการแพทย์ของสถาบันแคโรลินส

กาที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของโลก ได้แก่ 

ส า ข า จิ ต เ ว ชศ า สต ร์ แ ล ะจิ ต วิ ท ย า  เ ภ สั ช วิ ท ย า 

สาธารณสุข พยาบาล และการแพทย์ทางคลินิก เป็นต้น 

หน่วยงานภายใต้สถาบันแคโรลินสกา 

ภายใต้สถาบันแคโรลินสกามีการแบ่งออกเป็นศูนย์ 

ย่อย ๆ ตามสาขาเฉพาะทางดังนี้ 

• วิทยาศาสตร์ชีวภาพและโภชนาการ 

• เซลล์และอณูชีววิทยา 

• ประสาทวิทยาคลินิก 

• การวิจัยทางคลินิก โรงพยาบาล Söder 

• ศูนย์คลินิกศึกษา โรงพยาบาล Danderyds 

• ทันตแพทยศาสตร์ 

• เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

• ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

• การจัดการและจริยธรรมทางการแพทย์ 

• ชีวเคมีทางการแพทย์ และชีวฟิสิกส์ 

• ระบาดวิทยาทางการแพทย์ และเวชสถิติ 

• จุลชีววิทยา เนื้องอก และเซลล์วิทยา 

• อณูชีววิทยาทางการแพทย์และศัลยกรรม 

Credit: scholarshipcare.com 
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• ประศาสตร์ชีววิทยา  

• มะเร็งวิทยาและพยาธิวิทยา 

• สรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 

• สาธารณสุขศาสตร์ 

• สุขภาพสตรีและเด็ก 

ภายใต้สถาบันแคโรลินสกา มีการจัดตั้งโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยคาโรลินสกา (Karolinska University 

Hospital) ซึ่ ง น อ ก จ า ก ใ ช้ รั ก ษ า ผู้ ป่ ว ย ยั ง ใ ช้ เ ป็ น

โรงพยาบาลในการเรียนการสอนทางการแพทย์ ปัจจุบัน

ทางโรงพยาบาลมีพนักงานประมาณ 15,000 คน และ

เตียงผู้ป่วยจ านวน 1,340 เตียง  นอกจากนี้สถาบันแคโร

ลินสกายังได้ก่อตั้งศูนย์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สุขภาพ ซึ่งถือเป็นศูนย์ฝึกที่ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ

ประเทศเพื่อใช้ในการฝึกฝนและการวิจัยทางการแพทย์ 

สถาบันแคโรลินสกายังได้จัดตั้งองค์กรอิสระที่ชื่อว่า 

“สมัชชาโนเบลแห่งสถาบันแคโรลินสกา” (Nobel  

Assembly at the Karolinska Institute) เพื่อท า

หน้าที่ดูแลและพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ

ส าหรับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์และสรีรวิทยา 

คณะกรรมการประกอบไปด้วยศาสตราจารย์กว่า 50 

คน จากสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรการศึกษา 

ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์นั้นท าการ

เรียนการสอนเป็นภาษาสวีดิช แต่ทางมหาวิทยาลัยได้

เปิดหลักสูตรอื่น ๆ ที่ท าการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ ได้แก่ 

1.) หลักสูตรชีวการแพทย์ (Programs in  

Biomedicine)  

2.) หลักสูตรเวชสารสนเทศ (Health Informatics)  

Credit: scania.com 
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3.) หลักสูตรผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Programs in Bioentrepreneurship)  

4.) หลักสูตรเศรษศาสตร์ นโยบาย และการจัดการสุขภาพ (Programs in Health Economics, Policy and 

Management)  

5.) หลักสูตรสุขภาพโลก (Programs in Global Health) 

6.) หลักสูตรเทคนิคอณูในวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Programs in Molecular Techniques in Life Science)  

7.) หลักสูตรโภชนศาสตร์ (Programs in Nutrition Science)  

8.) หลักสูตรวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (Programs in Public Health Sciences)  

9.) พิษวิทยา (Programs in Toxicology)  

Credit: ecancer.org 
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Credit: nviewscareer.com 

มหาวิทยาลัยลุนด์ (Lund University) 

มหาวิทยาลัยลุนด์ (Lund University) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรปและเป็นมหาวิทยาลัยที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ตั้งอยู่ที่เมืองลุนด์ (Lund) ในจังหวัด Skåne ทางตอนใต้ของประเทศ

สวีเดน โดยก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1666 มหาวิทยาลัยลุนด์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนและด้าน

วิจัยมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในการท างานวิจัยอยู่เสมอ 

และมักจะถูกจัดอันดับอยู่ในมหาวิทยาลัยดีเด่น 100 ล าดับแรกของโลกเสมอ 

การจัดอันดับ 

มหาวิทยาลัยลุนด์ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกในทุก ๆ ปี โดยมหาวิทยาลัยลุนด์เป็น

มหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสวีเดนส าหรับผู้สมัครต่างชาติ และในปี ค.ศ. 2021 ได้รับการจัดอันดับให้

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลมากที่สุดในโลกอันดับที่ 40 โดย Times Higher Education ส าหรับสาขาวิชา

ของมหาวิทยาลัยลุนด์ที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของโลก ได้แก่ การศึกษาเพื่อการพัฒนา ภูมิศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การพยาบาล การเงิน และนโยบายสังคม การบริหาร และกฎหมาย 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lund
https://en.wikipedia.org/wiki/Scania
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Credit: wikimedia.org 

หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยลุนด์ 

มหาวิทยาลัยลุนด์ประกอบด้วยคณะจ านวนทั้งสิ้น 8 คณะ 20 

ศูนย์วิจัย โดยมีวิทยาเขตทั้งสิ้น 3 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตลุนด์ ที่

เมืองลุนด์ (Lund) ซึ่งเป็นวิทยาเขตหลัก และวิทยาเขตย่อยอีก 2 

วิทยาเขต นั่นคือ วิทยาเขต Malmö ที่เมือง Malmö ซึ่งเป็น

ที่ตั้งของวิทยาลัยดนตรี วิทยาลัยศิลปะ และวิทยาลัยการละคร 

ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาเขต Helsingborg ที่เมือง 

Helsingborg ซึ่งเป็นที่ตั้งของภาควิชาการบริการการจัดการ 

และภาควิ ช าการสื่ อ ส า ร  มหาวิ ทย าลั ยลุ นด์ เ ปิ ดสอน

มากกว่า 280 หลักสูตร และมีวิชาที่สอนประมาณ 2,250 วิชา มี

จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 47,000 คน (โดยเป็นนักศึกษา

ต่างชาติประมาณร้อยละ 20) มีมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรประมาณ 680 มหาวิทยาลัย จากมากกว่า 50 ประเทศ

ทั่วโลก  

มหาวิทยาลัยลุนด์ยังมีโรงพยาบาลเป็นของตนเอง ชื่อ โรงพยาบาล Skåne University Hospital เป็นศูนย์

การแพทย์ ศูนย์วิจัย และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งจะถูกใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 

Credit: lunduniversity.lu.se 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lund
https://en.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6
https://en.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6
https://en.wikipedia.org/wiki/Helsingborg
https://en.wikipedia.org/wiki/Helsingborg
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Credit: inhabitat.com 

รายชื่อคณะในมหาวิทยาลยัลุนด:์  

• คณะมนุษยศาสตร์และเทววิทยา 

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

• คณะศิลปกรรมศาสตร ์

• คณะนิติศาสตร์ 

• คณะแพทยศาสตร ์

• คณะวิทยาศาสตร์ 

• คณะสังคมศาสตร์ 

• วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 

รายชื่อศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัย: 

• ศูนย์การศึกษาเพื่อความยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลยัลุนด์ 

• ศูนย์ชีวการแพทย์ 

• ศูนย์ชีวกลศาสตร์ 

• ศูนย์เคมี และวิศวกรรมเคมี 

• ศูนย์ตะวันออกศึกษา และอุษาคเนย์ศึกษา 

• ศูนย์ยุโรปศึกษา 

• ศูนย์วิจัยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

• ศูนย์นวัตกรรม วิจัย และความสามารถเกี่ยวกับ

เศรษฐศาสตร์สมัยใหม ่

• ศูนย์ศึกษาตะวันออกกลางแห่งมหาวิทยาลัยลุนด์ 

• ศูนย์การศึกษาโปรตีนระดับโมเลกุล 

• ศูนย์วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ 

• ศูนย์วิจัยฟิสกิส์ความเร่ง รังสีซิงโครตอน และนิเคลียร์

ฟิสิกส์ – MAX IV lab 

โดยศูนย์วิจัยที่มีความส าคัญอย่างมากต่อประเทศ คือ 

ห้องปฏิบัติการรังสีซินโครตรอน หรือ MAX IV lab ซึ่งมี

เครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนที่ใช้เทคโนโลยีการผลิต

แสงที่เรียกว่า Ultra-Low Emittance Storge Ring ซึ่ง

จัดว่าเป็นเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนรุ่นที่ 4  
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Credit: lunduniversity.lu.se 

การศึกษาและการวิจัย 

ความคิดเชิงวิพากษ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการถือเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยลุนด์ อีกทั้งยังเน้นการสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสร้าง

สภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้รับมุมมองทางวัฒนธรรมใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาเครือข่าย

ระหว่างประเทศ 

ในส่วนของงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม หนึ่งใน

นวัตกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เกิดจากมหาวิทยาลัยลุนด์ 

นั่นคือ เทคโนโลยีอัลตราซาวนด์เพื่อใช้การวินิจฉัยทาง

การแพทย์ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ 

ที่คิดค้นโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เช่น นวัตกรรม

ไตเทียม เทคโนโลยีบลูทูธ เครื่องช่วยหายใจเครื่อง

แรกของโลก ยารักษาโรคหอบหืด เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 

เทคโนโลยีจดจ าใบหน้า การวินิจฉัยโรคมะเร็งโดยใช้เทคโนโลยีภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การรักษาภาวะครรภ์

เป็นพิษ และโปรตีนวินิจฉัยโรคมะเร็ง เป็นต้น  

Credit: clevelandclinic.org 
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Credit: nohanet.org 

มหาวิทยาลัยอุปซอลา (Uppsala University) 

มหาวิทยาลัยอุปซอลา (Uppsala University) เป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง

และเก่าแก่ที่สุดของประเทศสวีเดนและในประเทศใน

กลุ่มนอร์ดิกทั้งหมดที่ยังคงเปิดด าเนินการอยู่  ก่อตั้งเมื่อ

ปี ค.ศ. 1477 (หรือช่วงราวต้นกรุงศรีอยุธยาของไทย) ใน

เมืองอุปซอลาซึ่ งอยู่ทางเหนือของกรุงสตอกโฮล์ม 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห่ ง นี้ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด อั น ดั บ ใ ห้

เป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกด้าน

งานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง  

หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยอุปซอลา 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุปซอลามีทั้งหมด 9 คณะ ซึ่งถูกจัด

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ กลุ่มวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

รายชื่อคณะในมหาวิทยาลยัอุปซอลา:  

• กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

• คณะมนุษยศาสตร์ ประวตัิศาสตร์และ

ปรัชญา 

• คณะสังคมศาสตร์ 

• คณะภาษาศาสตร์ 

• คณะศาสนศาสตร์ 

• คณะนิติศาสตร์ (คณะที่เก่าแก่ที่สุด) 

• คณะครุศาสตร์ 

• กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

• คณะแพทยศาสตร ์

• คณะเภสัชศาสตร์ 

• กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

https://hmong.in.th/wiki/Nordic_countries
https://hmong.in.th/wiki/Nordic_countries
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Credit: tsl.uu.se 

มหาวิทยาลัยอุปซอลามีโรงพยาบาลเป็นของตนเองเช่นเดียวกัน ชื่อ Uppsala Academic Hospital ซึ่งท าหน้าที่

เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การเรียนการสอนส าหรับคณะแพทยศาสตร์ โดยมีพนักงานเกือบ 8 พันคน ภายใน

โรงพยาบาลมีห้องปฏิบัติการ Svedberg ที่ศึกษาการรักษาโรคมะเร็งเฉพาะทางด้วยการใช้อนุภาคโปรตอน 

การศึกษา 

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยอุปซอลา คือ การให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และช่วยให้นักศึกษามีความเป็นเลิศใน

ด้านที่ตนสนใจ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์เชิงปฏิบัติทางวิชาชีพและยังได้รับโอกาสในการเข้าร่วมสัมมนา การ

วิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยอุปซอลายังมีความเป็นสากลโดยเปิดต้อนรับนักศึกษาจากทั่วทุก

มุมโลกมาโดยตลอด ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 130 ประเทศทั่วโลกที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

มหาวิทยาลัยอุปซอลาเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 144 หลักสูตรและในระดับปริญญา

โท จ านวน 120 หลักสูตร หลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ

การแพทย์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 44,000 คน โดยร้อยละ 70 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

และมีนักศึกษาปริญญาเอกอีกจ านวน 2,300 คน มีอาจารย์ประจ าและอาจารย์ไม่ประจ าอีกราว 1,800 คน ใน

บรรดาอาจารย์มีจ านวนศาสตราจารย์ทั้งสิ้น 716 คน 
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ราชวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งสวีเดน  

(KTH Royal Institute of Technology) 

ราชวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งสวีเดน เป็นสถาบันด้าน

เทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นมหาวิทยาลัย

ด้านเทคนิคที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดน ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1827 โดยปัจจุบันมีคณะทั้งหมด 5 คณะ 

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสรรค์ 

• คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ 

และสุขภาพ 

• คณะวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

ราชวิทยาลัยฯ มักจะถูกจัดอยู่ใน 100 ล าดับแรกของ

มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกอยู่เสมอ ส าหรับสาขาวิชา

ของราชวิทยาลัยฯ ที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในชั้นแนวหน้า

ของโลก ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

สถาปัตยกรรม วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล สถิติ 

คณิตศาสตร์ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง วิทยาการ

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และ วิศวกรรมเคมี 

นอกจากนี้ราชวิทยาลัยฯ ยังเป็นพันธมิตรร่วมกับสาม

มหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  และ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในเดือนตุลาคม 2564 มี

นักศึกษาปริญญาเอกชาวไทยจากราชวิทยาลัยฯ ได้

รวมกลุ่มกับนักศึกษาไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยมหิดลในการแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยี

อาหารส าหรับนักบินอวกาศของนาซา โดยน าเสนอ

เทคโนโลยีการผลิตอาหารด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งใช้

วัตถุดิบจากระบบนิเวศขนาดเล็ก การเลี้ยงแมลง หนอน 

และมด และการปลูกพืชที่พึ่งพาอาศัยกันบนอวกาศ

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมอย่างเป็นระบบให้

สามารถผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็น

แหล่งโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุสูง ส าหรับนักบิน

อวกาศได้เป็นระยะเวลานานได้ 

Credit: studyinsweden.se 
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มหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์ม (Stockholm University) 

มหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เริ่มจากการก่อตั้งเป็น

วิทยาลัยในปี ค.ศ. 1878 และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ.1960 และกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่

เก่าแก่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวีเดน โดยมีพันธกิจเพื่อการสอนและท าวิจัยเป็นหลักให้แก่สังคมในวงกว้าง  

มหาวิทยาลัยเปิดสอนและท าวิจัยในสองกลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกลุ่มมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ โดยแบ่งการสอนออกเป็น 4 คณะ (คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะคณิตศาสตร์ และคณะ

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) 65 ภาควิชา รวมไปถึงสถาบันและศูนย์วิชาการต่าง ๆ ทางด้านมานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ สังคมวิทยา และกฎหมาย โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีเต็มเวลามากกว่า 200 หลักสูตร หลักสูตร

ปริญญาโท 65 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก โดยคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มถือเป็นคณะ

วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดน และมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่สุดใน

สวีเดน โดยมีนักศึกษาปริญญาตรีกว่า 50,000 คน และนักศึกษาปริญญาโทกว่า 1,800 คน อีกทั้งมหาวิทยาลัย

มักจะถูกจัดอยู่ใน 100 ล าดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกอยู่เสมอ 

การท างานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม  

ผ่านโครงการ Thailand Nordic countries innovation unit (TNIU) 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ส านักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ น าโดย ดร.

เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากองค์กร Thailand Nordic coun-

tries innovation unit (TNIU) และ นายดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เพื่อ

รับฟังข้อมูลและแผนงานของหน่วยงานดังกล่าว  
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Thailand Nordic countries innovation unit (TNIU) เป็นหน่วยงานที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นผ่านการประสานงานของ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่รวบรวมนักศึกษาและนักวิชาชีพไทยใน 4 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ได้แก่ 

สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก มาท างานร่วมกันเพื่อหาช่องทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

และการสร้างโครงการความร่วมมือด้าน อววน. ระหว่างประเทศไทยและ 4 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก โดยมีสวีเดน

เป็นส านักงานใหญ่และผู้ประสานงานหลักกับอีก 3 ประเทศ โดยภารกิจหลักของหน่วยงาน TNIU มี 3 ประการดังนี้ 

• เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากองค์กรในภาครัฐ ภาคการศึกษา และ

ภาคเอกชนจาก 4 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ไปสู่ประเทศไทย 

• ประสานการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างหน่วยงาน/บริษัทในไทยและใน 4 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก 

• ศึกษาหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดของวิสาหกิจไทย ใน 4 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก 

โดยสาขา/หัวข้อที่ทาง TNIU ให้ความส าคัญในขณะนี้จะเป็นในด้านเทคโนโลยีสีเขียว การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (SDGs) และด้านการศึกษา ซึ่งล้วนแต่เป็นสาขาที่ 4 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกมีความเชี่ยวชาญสูง โดยใน

เบื้องต้น ดร.เศรษฐพันธ์ ได้ให้แนวคิดในการท างานร่วมกันระหว่าง TNIU กับหน่วยงานในประเทศไทย ใน 4 

รูปแบบดังนี้ 
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• การแบ่งปันและอัพเดทข้อมูลความก้าวหน้าที่สนใจด้าน อววน. ใน 4 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ให้แก่หน่วยงาน

ภายใต้กระทรวง อว. และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

• การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างหน่วยงาน/บริษัทในไทยและใน 4 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก 

• การจับคู่ระหว่างหน่วยงานด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประเทศไทยและใน 4 ประเทศในกลุ่ม

นอร์ดิก เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน 

• การเสริมสร้างทุนปัญญาในระดับอุดมศึกษาผ่านการสร้างเครือข่ายนักเรียนไทยในแต่ละประเทศของกลุ่มนอร์

ดิก เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการส่งเสริมการศึกษาต่อของนักเรียนไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิก ในการท าโครงการ

ความร่วมมือหรือถ่ายทอดองค์ความรู้กลับสู่ประเทศไทย และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโอกาสในการท างานทั้ง

ในไทยและในกลุ่มประเทศนอร์ดิก เป็นต้น 

ที่มา: 
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en 
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en 
https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/174758/belgium-among-top-innovation-leaders-in-eu/ 
https://ki.se/en 
https://www.lunduniversity.lu.se/ 
https://www.su.se/cmlink/stockholm-university 
https://www.kth.se/en 
https://www.uu.se/en 
https://hmong.in.th/wiki/University_of_Lund 

https://thaiembassy.se/th 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en
https://ki.se/en
https://www.lunduniversity.lu.se/
https://www.kth.se/en
https://thaiembassy.se/th
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