ยินดีตอ้ นรับสู่ มหาวิทยาลัย Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences!
1. แนะนามหาวิทยาลัย Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences (NUPALS)
“ร่ วม ‘ส่งเสริ มสุขภาพ’ ไปพร้อมกับนักศึกษา อาจารย์ และชุมชนท้องถิ่น”
มหาวิทยาลัย Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences ก่อตั้งครบ 40 ปี ในปี 2017 ที่ผา่ นมา มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 2 คณะ
ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ (Pharmacy) และคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (Applied Life Sciences)
มีนกั ศึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ 1,700 คน และอาจารย์มากกว่า 100 ท่าน แม้จะเป็ นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก
แต่ก็ได้รับความสนใจในฐานะที่เป็ นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
ประกอบไปด้วยภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (Department of Applied Life Sciences) และภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนวัตกรรม
(Department of Innovative Life Sciences) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์สอนโดยบุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านอาหาร สิ่ งแวดล้อม
การเกษตร การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ รวมถึงอาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีพ้นื ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ส่วนภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนวัตกรรมนั้นจะพัฒนาผูน้ าทางธุ รกิจโดยใช้ความรู ้ดา้ นสังคมศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ , การบริ หาร)
เพื่อสร้างการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแบบใหม่ ฯลฯ รวมถึงมีการทากิจกรรมของทั้ง 2
ภาควิชาร่ วมกับโครงการวิจยั และพัฒนาของประเทศและกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน
มหาวิทยาลัย Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences จะใช้การแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์
ซึ่งถือเป็ นวัฒนธรรมประจามหาวิทยาลัย และขนาดของมหาวิทยาลัยให้เป็ นประโยชน์ในการดาเนินการและพัฒนา “การส่งเสริ มสุขภาพ”
ซึ่งเป็ นประเด็นร่ วมของทั้งสองคณะไปพร้อมกับชุมชนท้องถิ่น
*เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์เป็ นหลักสูตรพิเศษสาหรับการสอบใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมประเทศญี่ปนุ่
ผูท้ ี่สนใจกรุ ณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าโฮมเพจ
2. แนะนาคณะและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
(1) คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี )
(2) คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตร 4 ปี ) ภาควิชาสายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนวัตกรรม (หลักสูตร 4 ปี ) ภาควิชาสายสังคมศาสตร์
(3) บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์บณั ฑิต (หลักสูตรปริ ญญาโท และปริ ญญาโทเอก)
(4) นักศึกษาวิจยั (บัณฑิตวิทยาลัย) (หลักสูตร 1 ปี ) *สาหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบณั ฑิต
3. ค่าเรี ยน (รายปี แบ่งจ่าย 2 ครั้ง)
(1) คณะเภสัชศาสตร์

ภาควิชาเภสัชศาสตร์
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2 เป็ นต้นไป

2,429,230 เยน
2,129,230 เยน

(2) คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2 เป็ นต้นไป
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนวัตกรรม
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2 เป็ นต้นไป
(3) บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์บณั ฑิต
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1,659,230 เยน
1,559,230 เยน
1,359,230 เยน
1,259,230 เยน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200,000 เยน (เฉพาะตอนสมัครเข้ามหาวิทยาลัย) + 400,000 เยน ทุกปี
(4) นักศึกษาวิจยั (บัณฑิตวิทยาลัย)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์บณั ฑิต
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100,000 เยน (เฉพาะตอนสมัครเข้ามหาวิทยาลัย) + 400,000 เยน ทุกปี
4. ระบบยกเว้นค่าเล่าเรี ยนและทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัย Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences ได้เตรี ยมระบบยกเว้นค่าเล่าเรี ยนบางส่วน
ไว้สาหรับนักศึกษา
รายละเอียดจะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ดา้ นล่างภายในเดือน ก.ย. 2018
ทั้งนี้ นกั ศึกษาสามารถใช้ระบบทุนการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นและบริ ษทั เอกชนได้เช่นกัน
กรุ ณาตรวจสอบรายละเอียดเพิม่ เติมที่เว็บไซต์ดา้ นล่าง
5. ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นชี วิต
(รายได้) ทุนการศึกษา 50,000 เยน (ตัวอย่างของนักศึกษาคนหนึ่ง) + งานพิเศษ 40,000 เยน
รายได้รวม 90,000 เยน ขึ้นไป
(รายจ่าย) ค่าเช่าบ้าน 24,000 เยน ขึ้นไป + ค่าอาหาร ค่าของใช้ในชี วิตประจาวัน ฯลฯ 66,000 เยน
รายจ่ายรวม 90,000 เยน ขึ้นไป
*งานพิเศษ : สานักงานมหาวิทยาลัยจะแนะนางานพิเศษให้
*อพาร์ ตเมนต์ : มหาวิทยาลัยไม่มีหอพักนักเรี ยน แต่สามารถแนะนาอพาร์ ตเมนต์ราคาถูกในละแวกมหาวิทยาลัยให้แก่นกั ศึกษาได้
อพาร์ ตเมนต์ดงั กล่าวทั้งสะอาดและปลอดภัย ค่าเช่าเริ่ มต้นที่ 24,000 เยน
6. การหางานและศึกษาต่อ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ที่ตอ้ งการทางานเกือบทุกคนได้เข้าทางานในบริ ษทั หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันวิจยั
นอกจากนี้ ยงั มีผทู้ ี่ศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยและได้รับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และก้าวไปในสายนักวิจยั อีกด้วย
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริ ษทั อาหารรายใหญ่ที่มีฐานการผลิตในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้, เอเชียตะวันออก ฯลฯ
จึงสามารถคาดหวังเรื่ องการทางานในต่างประเทศได้เช่นกัน และสาหรับการหางานของนักศึกษาจะได้รับการดูแลเป็ นอย่างดีจาก “Career
Support Center (ศูนย์สนับสนุนอาชีพ)”
7. ระบบการสอบเข้า
รายละเอียดจะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ดา้ นล่างภายในเดือน ก.ย. 2018
(ตัวอย่างวิชาที่ใช้สอบเข้า)
คณะเภสัชศาสตร์ : คณิ ตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์: เลือกสอบวิชาที่ถนัดได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปน,
ุ่ คณิ ตศาสตร์ , เคมี, ชีววิทยา, ฟิ สิ กส์) + สัมภาษณ์
*
การโอนย้ายหน่วยกิตสามารถทาได้เฉพาะในกรณี ที่ได้หน่วยกิตในรายวิชาที่เรี ยนอยูใ่ นปั จจุบนั เกินกว่าจานวนที่มหาวิทยาลัยกาหนดในการเ
ทียบโอนรายวิชาดังกล่าวเท่านั้น กรุ ณาเตรี ยมรายวิชาและหลักสู ตรของวิชาที่ลงเรี ยนเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
8. ติดต่อสอบถาม (อีเมลแอดเดรส)

intl@nupals.ac.jp

9. โฮมเพจมหาวิทยาลัย Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences (URL) http://www.nupals.ac.jp/english/
10. การเดินทาง
・สถานีโตเกียวถึงสถานีนีงาตะ ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยรถไฟ JR ชินคันเซ็น
・สนามบินนี งาตะถึงสถานีนีงาตะ ใช้เวลาประมาณ 25 นาที โดยรถลีมูซีนบัสของสนามบิน
・ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จากสถานีนีงาตะ โดยรถไฟ JR สายชินเอ็ตสึ
2

