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ยนิดีตอ้นรับสู่มหาวทิยาลยั Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences!  
 

1. แนะน ามหาวิทยาลยั Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences (NUPALS) 
“ร่วม ‘ส่งเสริมสุขภาพ’ ไปพร้อมกบันกัศึกษา อาจารย ์และชุมชนทอ้งถ่ิน” 
มหาวิทยาลยั Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences ก่อตั้งครบ 40 ปี ในปี 2017 ท่ีผา่นมา มหาวิทยาลยัประกอบดว้ย 2 คณะ 
ไดแ้ก่ คณะเภสชัศาสตร์ (Pharmacy) และคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุต ์(Applied Life Sciences) 
มีนกัศึกษาและนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาประมาณ 1,700 คน และอาจารยม์ากกวา่ 100 ท่าน แมจ้ะเป็นมหาวิทยาลยัขนาดเล็ก 
แต่ก็ไดรั้บความสนใจในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเช่ียวชาญเฉพาะทางในดา้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุต ์
ประกอบไปดว้ยภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุต ์(Department of Applied Life Sciences) และภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนวตักรรม 
(Department of Innovative Life Sciences) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุตส์อนโดยบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอาหาร ส่ิงแวดลอ้ม 
การเกษตร การแพทย ์ เทคโนโลยชีีวภาพ ฯลฯ รวมถึงอาจารยวิ์ชาวิทยาศาสตร์ท่ีมีพ้ืนฐานทางดา้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ส่วนภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนวตักรรมนั้นจะพฒันาผูน้ าทางธุรกิจโดยใชค้วามรู้ดา้นสังคมศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์, การบริหาร) 
เพ่ือสร้างการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแบบใหม่ ฯลฯ รวมถึงมีการท ากิจกรรมของทั้ง 2 
ภาควิชาร่วมกบัโครงการวิจยัและพฒันาของประเทศและกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน  
มหาวิทยาลยั Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences จะใชก้ารแลกเปล่ียนทางวิชาการระหวา่งนกัศึกษากบัคณาจารย ์
ซ่ึงถือเป็นวฒันธรรมประจ ามหาวิทยาลยั และขนาดของมหาวิทยาลยัให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินการและพฒันา “การส่งเสริมสุขภาพ” 
ซ่ึงเป็นประเด็นร่วมของทั้งสองคณะไปพร้อมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 
*เน่ืองจากคณะเภสชัศาสตร์เป็นหลกัสูตรพิเศษส าหรับการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสชักรรมประเทศญ่ีปุ่ น 
ผูท่ี้สนใจกรุณาดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้หนา้โฮมเพจ 
 
2. แนะน าคณะและหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 
(1) คณะเภสชัศาสตร์  ภาควิชาเภสชัศาสตร์ (หลกัสูตร 6 ปี) 
(2) คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุต ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุต ์(หลกัสูตร 4 ปี) ภาควิชาสายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนวตักรรม (หลกัสูตร 4 ปี) ภาควิชาสายสงัคมศาสตร์ 
(3) บณัฑิตวิทยาลยั 
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต, หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุตบ์ณัฑิต (หลกัสูตรปริญญาโท และปริญญาโทเอก) 
(4) นกัศึกษาวิจยั (บณัฑิตวิทยาลยั) (หลกัสูตร 1 ปี)  *ส าหรับนกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต 
 
3. ค่าเรียน (รายปี แบ่งจ่าย 2 คร้ัง) 
(1) คณะเภสชัศาสตร์ ภาควิชาเภสชัศาสตร์ 

ปีท่ี 1 2,429,230 เยน 
ปีท่ี 2 เป็นตน้ไป 2,129,230 เยน 

(2) คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุต ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุต ์ 

ปีท่ี 1 1,659,230 เยน 
ปีท่ี 2 เป็นตน้ไป 1,559,230 เยน 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนวตักรรม  
ปีท่ี 1 1,359,230 เยน 
ปีท่ี 2 เป็นตน้ไป 1,259,230 เยน 

(3) บณัฑิตวิทยาลยั 
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต, หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุตบ์ณัฑิต 
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ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 200,000 เยน (เฉพาะตอนสมคัรเขา้มหาวิทยาลยั) + 400,000 เยน ทุกปี 
(4) นกัศึกษาวิจยั (บณัฑิตวิทยาลยั) 
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต, หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุตบ์ณัฑิต 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 100,000 เยน (เฉพาะตอนสมคัรเขา้มหาวิทยาลยั) + 400,000 เยน ทุกปี 
 
4. ระบบยกเวน้ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลยั Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences ไดเ้ตรียมระบบยกเวน้ค่าเล่าเรียนบางส่วน 
ไวส้ าหรับนกัศึกษา 
รายละเอียดจะประกาศให้ทราบบนเวบ็ไซตด์า้นล่างภายในเดือน ก.ย. 2018 
ทั้งน้ีนกัศึกษาสามารถใชร้ะบบทุนการศึกษาของประเทศญ่ีปุ่ นและบริษทัเอกชนไดเ้ช่นกนั 
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเวบ็ไซตด์า้นล่าง 

 
5. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินชีวิต 

(รายได)้ ทุนการศึกษา 50,000 เยน (ตวัอยา่งของนกัศึกษาคนหน่ึง) + งานพิเศษ 40,000 เยน 
รายไดร้วม 90,000 เยน ข้ึนไป 

(รายจ่าย) ค่าเช่าบา้น 24,000 เยน ข้ึนไป + ค่าอาหาร ค่าของใชใ้นชีวิตประจ าวนั ฯลฯ 66,000 เยน 
รายจ่ายรวม 90,000 เยน ข้ึนไป 

*งานพิเศษ : ส านกังานมหาวิทยาลยัจะแนะน างานพิเศษให้ 
*อพาร์ตเมนต ์: มหาวิทยาลยัไม่มีหอพกันกัเรียน แต่สามารถแนะน าอพาร์ตเมนตร์าคาถูกในละแวกมหาวิทยาลยัให้แก่นกัศึกษาได ้
อพาร์ตเมนตด์งักล่าวทั้งสะอาดและปลอดภยั ค่าเช่าเร่ิมตน้ท่ี 24,000 เยน 

 
6. การหางานและศึกษาต่อ 

นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุตท่ี์ตอ้งการท างานเกือบทุกคนไดเ้ขา้ท างานในบริษทั หน่วยงานภาครัฐ และสถาบนัวิจยั 
นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้ศึกษาต่อในบณัฑิตวิทยาลยัและไดรั้บปริญญาดุษฎีบณัฑิต และกา้วไปในสายนกัวิจยัอีกดว้ย 
ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัมีความสมัพนัธ์อนัดีกบับริษทัอาหารรายใหญ่ท่ีมีฐานการผลิตในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ เอเชียตะวนัออก ฯลฯ 
จึงสามารถคาดหวงัเร่ืองการท างานในต่างประเทศไดเ้ช่นกนั และส าหรับการหางานของนกัศึกษาจะไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดีจาก “Career 
Support Center (ศูนยส์นบัสนุนอาชีพ)” 

 
7. ระบบการสอบเขา้ 

รายละเอียดจะประกาศให้ทราบบนเวบ็ไซตด์า้นล่างภายในเดือน ก.ย. 2018 
(ตวัอยา่งวิชาท่ีใชส้อบเขา้) 
คณะเภสชัศาสตร์: คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาองักฤษ 
คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุต:์ เลือกสอบวิชาท่ีถนดัไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ, ภาษาญ่ีปุ่ น, คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์) + สมัภาษณ์ 
* 
การโอนยา้ยหน่วยกิตสามารถท าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีไดห้น่วยกิตในรายวิชาท่ีเรียนอยูใ่นปัจจุบนัเกินกวา่จ านวนท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดในการเ
ทียบโอนรายวิชาดงักล่าวเท่านั้น กรุณาเตรียมรายวิชาและหลกัสูตรของวิชาท่ีลงเรียนเพ่ือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   

 
8. ติดต่อสอบถาม (อีเมลแอดเดรส)   intl@nupals.ac.jp 
 
9. โฮมเพจมหาวิทยาลยั Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences (URL) http://www.nupals.ac.jp/english/ 
 
10. การเดินทาง 

・สถานีโตเกียวถึงสถานีนีงาตะ  ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง โดยรถไฟ JR ชินคนัเซ็น 
・สนามบินนีงาตะถึงสถานีนีงาตะ  ใชเ้วลาประมาณ 25 นาที โดยรถลีมูซีนบสัของสนามบิน 
・ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที จากสถานีนีงาตะ โดยรถไฟ JR สายชินเอต็สึ 

http://www.nupals.ac.jp/english/

