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โปรแกรมที่ด�ำเนินกำรโดยนักศึกษำ03

นักศึกษาสามารถส่ังสมประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสังคมผ่านโปรแกรมท่ีด�าเนินการ
โดยนักศึกษาได้เอง

･ ท�าให้ไอเดียของนักศึกษาเป็นจริง “Let’s Begin Project”
･ ทดลองจัดตั้งบริษัทและด�าเนินการด้วยตัวเอง “Campus 
Company”
･ พัฒนาความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ต่อโลกจากมหาวิทยา
ลัยอิวาเตะ

กำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศ04

นักศึกษาสามารถมุ่งความสนใจต่อสังคมโลก
และท้องถิ่นได้ผ่านการศึกษาต่อต่างประเทศ
หรือการแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติภายใน
ประเทศ

･ การสนับสนุนที่แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละคน
･ การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่สามารถท�าได้ในอิวาเตะ

กำรสนับสนุนกำรสร้ำงอำชีพ05

ประสบการณ์ที่ได้ตั้งแต่เข้าศึกษาจนจบการ
ศึกษา นอกและในห้องเรียน ล้วนเป็นโอกาส
การสร้างอาชีพทั้งสิ้นน

･ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตั้งแต่เริ่มต้น

･ สองเสาหลักของการศึกษาวิชาชีพของมหาวิทยาลัยอิวาเตะ

ประวัติ
ควำมเป็นมำ

มหาวิทยาลัยอิวาเตะ เป็นมหาวิทยาลัยร่วมของรัฐ
(เข้าร่วมในปีค.ศ. 2004)

วิทยาลัยครูโมริโอกะ
(ก่อตั้งในปีค.ศ. 1876)

วิทยาลัยรัฐบาลการเกษตรและป่าไม้โมริโอกะ
(ก่อตั้งในปีค.ศ. 1902)

ศูนย์ฝึกอบรมการอาชีพครูประจ�าจังหวัดอิวาเตะ
(เปิดสาขาในปีค.ศ. 1921)

วิทยาลัยอุตสาหกรรมโมริโอกะ 
(ก่อตั้งในปีค.ศ. 1939)

มหาวิทยาลัยอิวาเตะ
(ก่อตั้งในปีค.ศ. 1949)

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

บัณฑิตศึกษา

ศูนย์วิจัยการป้องกันภัยพิบัติท้องถิ่น

ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเมืองฮิราอิซูมิ

ศูนย์วิจัยการประมงเขตซันริกุ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการผลิต

องค์กรสนับสนุนและผลักดันการเรียนรู้

องค์กรสนับสนุนและผลักดันการวิจัย

ศูนย์การเข้าศึกษาต่อ

ศูนย์การฝึกอบรมวิชาชีพครู

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ศูนย์การดูแลสุขภาพ

ศูนย์ทดลองและวิจัยไอโซโทปกัมมันตรังสี

หอสมุด

ศูนย์การติดต่อร่วมมือระหว่างประเทศ

มีสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อกำรศึกษำและกำรวิจัย01

มหาวิทยาลัยอิวาเตะมีสถานที่ท่ีเหมาะแก่การศึกษา
มากมาย โดยนักศึกษาสามารถเป็นส่วนหน่ึงกับท้องถ่ิน
ได้ อีกทั้งยังสามารถมีบทบาทในสังคมโลกได้อีกด้วย

･ บทบาทของการเป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มาจากท้องถิ่น
･ มีการท�างานเป็นเลิศในฐานะสถาบันวิจัย
･ พัฒนาความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ต่อโลกจากมหาวิทยาลัยอิวาเตะ

หลักสูตรที่เน้นกำรวิเครำะห์ต่อท้องถิ่น02

นักศึกษาสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์และคิด
วิเคราะห์ปัญหาต่อท้องถิ่น พร้อมสร้างเสริมพลังในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆในสังคม

･ การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นเป็นก้าวแรกที่จะน�าไปสู่การแก้ปัญหาในสังคมโลก
･ หลักสูตรตลอด 4 ปีที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง

1. ข้อมูลเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยอิวำเตะ

กำรศึกษำที่มี
เอกลักษณ์เฉพำะ
ของมหำวิทยำลัย

อิวำเตะ
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอิวาเตะ



ประมำณ 14.7 ตร.กม.

พื้นที่ของมหำวิทยำลัย จ�ำนวนนักศึกษำ (พฤษภาคม ค.ศ.2019)

มหาวิทยาลัยอิวาเตะประกอบขึ้นด้วย 4 
คณะใน 1 วิทยาเขต
อีกทั้งยังมีพื้นที่ป่าฝึกภาคปฏิบัติ ฟาร์ม
การเกษตรและปศุสัตว์ที่กว้างขวาง 
เหมาะแก่การวิจัยและการปฏิบัติได้จริง

การวิจัยที่หลากหลายสร้างได้จากพื้นที่ที่กว้างขวาง

มหาวทิยาลยัอวิาเตะได้ท�าสัญญาร่วมกับ
มหาวทิยาลยัต่างชาตมิากมาย และยงัรบั
นกัศกึษาต่างชาติจากหลากหลายประเทศอกี
ด้วย

นักศึกษำต่ำงชำติ 238 คน
จำก 23 ประเทศ

กำรท�ำสัญญำร่วมกันกับ
มหำวิทยำลัยต่ำงชำติ 

ข้อตกลงระหว่ำงมหำวิทยำลัย: 
10 ประเทศ 1 ท้องถิ่น 

30 มหำวิทยำลัย

ข้อตกลงระหว่ำงคณะ: 
15 ประเทศ 25 มหำวิทยำลัย

ในแต่ละปีนกัศกึษาของมหาวิทยาลัยอิวาเตะมี
อตัราการจ้างงานมากกว่า 90% ช่วยดแูลการหา
งานทีห่ลากหลายผ่านแผนกสนบัสนนุการ
ประกอบอาชพี ท�าให้นกัศึกษาสามารถหางานท่ี
เหมาะกบัความสามารถและเป้าหมายของแต่ละ
คนได้

มหำวิทยำลัยอิวำเตะโดยรวม 97%

มหำวิทยำลัยอิวำเตะโดยรวม
5,400 คน

อัตรำกำรจ้ำงงำน

คณะมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ 96%
คณะศึกษำศำสตร์ 94%
คณะวิทยำศำสตร์ และวิศวกรรมศำสตร์ 99%
คณะเกษตรศำสตร์ 99%

คณะมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ 900 คน
คณะศึกษำศำสตร์ 714 คน
คณะวิทยำศำสตร์ และวิศวกรรมศำสตร์ 1,917 คน
คณะเกษตรศำสตร์ 1,064 คน
บัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโท/ปริญญำเอก) 805 คน

สนับสนุนการหางานเฉพาะแต่ละคน

การศกึษา บุคลากร และความส�าเร็จของงาน
วจัิยของมหาวทิยาลยัอวิาเตะน้ันล้วนเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและท้องถิน่อย่างกว้างขวาง

เป็นอันดับที่ 7 ของญี่ปุ่น

กำรจัดล�ำดับกำรอุทิศตนเพื่อท้องถิ่น
(จัดอันดับจาก 751 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ, ข้อมูลจาก 
Nikkei Glocal Vol. 28 (7 ธันวาคม 2015))

คืนความส�าเร็จของงานวิจัยสู่ท้องถิ่น

กำรจัดล�ำดับกำรร่วมงำนวิจัยระหว่ำง
ธุรกิจต่ำงๆในจังหวัด

(ปีค.ศ. 2015)

เป็นอันดับที่ 16 ในญี่ปุ่น

จ�ำนวนกำรร่วมงำนวิจัยระหว่ำงธุรกิจใน
จังหวัด: 38 เคส

จ�ำนวนกำรร่วมงำนวิจัยระหว่ำงองค์กร
เอกชนอื่นๆ: 147 เคส

การอุทิศต่อธุรกิจท้องถิ่นในฐานะ
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น

เห็นตัวเองในด้านใหม่ๆผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่าง

มอง
มหำวิทยำลัย

อิวำเตะ
ผ่ำนตัวเลข

มีสภาพแวดล้อมที่เตรียมความพร้อมส�าหรับ
การศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งการสนับสนุน
การเรียนภาษาอังกฤษ และทุนการศึกษา

ระดับปริญญำตรี 182 คน
ศึกษำต่อ/ไปประจ�ำต่ำงประเทศ: 14 ประเทศ 1ภูมิภำค

จ�ำนวนนักศึกษำศึกษำต่อต่ำงประเทศ 
(ปีค.ศ.2018, ยกเว้นนักศึกษาที่ไปด้วยทุนส่วนตัว)

คณะมนษุยศำสตร์ และสงัคมศำสตร์ 66 คน
คณะศกึษำศำสตร์ 32 คน
คณะวทิยำศำสตร์ และวศิวกรรมศำสตร์ 42 คน
คณะเกษตรศำสตร์ 43 คน

ค่ำแรกเข้ำ
ค่ำเล่ำเรียน ค่าแรกเข้า: ¥282,000 (โดยประมาณ)

ค่าเล่าเรียน/ปี: ¥535,800 (โดยประมาณ)
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2. แนะน�าหลักสูตรการศึกษา
คณะ สาขาวิชา แผนกวิชา ศึกษาเกี่ยวกับ เส้นทางหลังจบการศึกษา บัณฑิตศึกษา

คณะมนษุยศาสตร ์ 
และสงัคมศาสตร ์

สาขาวิชามนุษยวิทยาและวัฒนธรรม
สูงสุด 125 คน/หลักสูตร 4 ปี

พฤติกรรมมนุษย์และวัฒนธรรม: 
พฤติกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา, วัฒนธรรมร่วมสมัย, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, 
ประวัติศาสตร์, ศิลปะ, วัฒนธรรมเอเชีย/ตะวันตก/ยุโรป

ข้าราชการ, องค์กรเอกชน (การท่องเที่ยว, การเงิน, สื่อสารมวลชน, 
ส�านักพิมพ์), ครู, เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลและสวัสดิการ, 
องค์กรการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ, เจ้าหน้าที่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม, 
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ฯลฯ

สาขาวิชาศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ระดับปริญ

ญ
าโท)

สาขาวิชานโยบายและท้องถิ่น
สูงสุด 75 คน/หลักสูตร 4 ปี

กฏหมายและการเมือง, เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ, สิ่งแวดล้อม

ข้าราชการ, องค์กรทางการเงิน, 
องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรด้านสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ,
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร, องค์กรเอกชน (การท่องเที่ยว, การกระจายสินค้า, 
สิ่งแวดล้อม), ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ฯลฯ

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการฝึกอบรมครู
สูงสุด 160 คน/หลักสูตร 4 ปี

แผนกวิชาประถมศึกษา การศึกษาในระดับประถมศึกษา (ทุกสาขาวิชา) ครูประถมศึกษา ฯลฯ

สาขาวิชาชีพ
ครู

 (ประกาศณ
ียบัตรบัณ

ฑ
ิต)

แผนกวิชามัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่น, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี, คหกรรม, ภาษาอังกฤษ, ดนตรี, ศิลปะ
และสุขศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ตอนปลาย)

ครูมัธยมศึกษาตอนต้น, ครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯลฯ

แผนกวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ครูประถมศึกษา, ครูมัธยมศึกษาตอนต้น ฯลฯ

แผนกวิชาการศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษด้านการเรียนรู้, การศึกษาพิเศษด้านจิตวิทยา, การศึกษาพิเศษด้านสุขภาพ, 
การศึกษาพิเศษด้านสรีรวิทยา/พยาธิวิทยา

ครูการศึกษาพิเศษ ฯลฯ

คณะวิทยาศาสตร์ 
และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเคมีและชีววิทยา
สูงสุด 90 คน/หลักสูตร 4 ปี

แผนกวิชาเคมี
เคมีฟิสิกส์, เคมีอนินทรีย์, เคมีอินทรีย์, ชีววิทยา, ประสาทวิทยา, วิศวกรรมการแพทย์

ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา, อุตสาหกรรมการผลิต (เคมีภัณฑ์, อิเล็กทรอนิกส์, 
อาหาร, ยา ฯลฯ), อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเวชภัณฑ์, 
ข้าราชการรัฐ/ท้องถิ่น, ครูวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ฯลฯ

สาขาวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญ
ญ

าโท)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (ระดับปริญ
ญ

าเอก)

แผนกวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุวิศวกรรม
สูงสุด 80 คน/หลักสูตร 4 ปี

แผนกวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
อวกาศและอนุภาคนิวเคลียร์ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ของแข็ง, คณิตศาสตร์ประยุกต์

ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา, อุตสาหกรรมการผลิต (เหล็ก, โลหะ, 
สารกึ่งตัวน�า, อุปกรณ์เครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์ 
ฯลฯ), อุตสาหกรรมไอที, ข้าราชการรัฐ/ท้องถิ่น, ครูวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯลฯแผนกวิชาวัสดุวิศวกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมระบบ
สูงสุด 270 คน/หลักสูตร 4 ปี

แผนกวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยี
การจัดการการสื่อสารและสารสนเทศ

วิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีการจัดการการสื่อสารและสารสนเทศ, มีเดีย อินเทลลิเจนซ์, 
วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม และการป้องกันภัยพิบัติ

ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา, อุตสาหกรรมการผลิต 
(ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, การสื่อสารโทรคมนาคม, ซอฟต์แวร์, 
ยานยนต์, ก�าลังไฟฟ้า, หุ่นยนต์, การบิน ฯลฯ), อุตสาหกรรมการขนส่ง, 
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง, ที่ปรึกษา, ข้าราชการรัฐ/ท้องถิ่น, ครูวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯลฯ

แผนกวิชามีเดีย อินเทลลิเจนซ์

แผนกวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

แผนกวิชาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาพืชศาสตร์
สูงสุด 40 คน/หลักสูตร 4 ปี

พืชศาสตร์: 
การเพาะพันธุ์พืช, พฤกษศาสตร์, กีฏวิทยาประยุกต์, การปรับปรุงพันธุ์พืช, โรคในพืช, 
สรีรวิทยาของพืช, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจทางการเกษตร

ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา, ข้าราชการรัฐ/ท้องถิ่น, องค์กรทางการเกษตร 
(การเพาะพันธุ์พืช, อาหาร, สารเคมีทางการเกษตร), สหกรณ์การเกษตร ฯลฯ สาขาวิชาสหเกษตรศาสตร์ (U

GAS) (ระดับปริญ
ญ

าเอก)

สาขาวิชาชีวเคมีประยุกต์
สูงสุด 40 คน/หลักสูตร 4 ปี

ชีวเคมี, อาหารและโภชนาการ, จุลชีววิทยาประยุกต์, โภชนศาสตร์พืชและวิทยาศาสตร์ทางดิน, 
ชีววิทยาเซลล์โมเลกุล, ความเครียดทางชีวเคมีสิ่งแวดล้อม

ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา, ข้าราชการรัฐ/ท้องถิ่น, องค์กรทางการเกษตร 
(อาหาร, เวชภัณฑ์, ปุ๋ย, สารเคมีทางการเกษตร, การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม) 
ฯลฯ

สาขาวิชาวนศาสตร์
สูงสุด 30 คน/หลักสูตร 4 ปี

วนศาสตร์:
สรีรวิทยาของไม้และการสร้างป่า, นโยบายการป่าไม้, การจัดการทรัพยากรทางภูมิศาสตร์, 
การควบคุมป่าไม้, การควบคุมการชะล้างพังทลาย, วิศวกรรมทรัพยากรป่าไม้, การจัดการป่าไม้, 
วิศวกรรมทรัพยากรไม้, เคมีทรัพยากรป่าไม้, การวางแผนภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว, 
การศึกษาด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม, ชีววิทยาการอนุรักษ์, นิเวศวิทยาอนุรักษ์ป่าไม้

ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา, ข้าราชการรัฐ/ท้องถิ่น, 
องค์กรอิสระ/องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม, 
องค์กรทางการเกษตร (สิ่งแวดล้อม, การก่อสร้าง, ภูมิทัศน์, กระดาษ) ฯลฯ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
สูงสุด 60 คน/หลักสูตร 4 ปี

แผนกวิชาการออกแบบจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร

อาหารและอุตสาหกรรมท้องถิ่น: 
วิศวกรรมเกษตรชนบท, ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร, การประมง

ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา, ข้าราชการรัฐ/ท้องถิ่น, องค์กรเอกชน 
(การก่อสร้าง, อาหาร, การกระจายสินค้า, การเกษตร, การประมง), 
องค์กรทางการเกษตรและ/หรือการประมง ฯลฯ

แผนกวิชาการจัดการระบบอุตสาหกรรมอาหาร

แผนกวิชาระบบอุตสาหกรรมประมง

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สูงสุด 30 คน/หลักสูตร 4 ปี

สัตวศาสตร์: 
การสืบพันธุ์สัตว์, การศึกษาพฤติกรรมสัตว์, การทดลองทางสัตววิทยา, 
การฝึกปฏิบัติฟาร์มปศุสัตว์

ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา, ข้าราชการรัฐ/ท้องถิ่น, องค์กรเอกชน (อาหาร, 
เวชภัณฑ์, สัตว์) ฯลฯ

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
สูงสุด 30 คน/หลักสูตร 6 ปี

สัตวแพทยศาสตร์: 
สัตวแพทยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน, พยาธิวิทยาสัตว์, สัตวแพทยศาสตร์ประยุกต์, 
คลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ

คลินิกทางสัตวแพทย์, สุขอนามัยสัตว์, สัตวแพทย์สาธารณสุข, สัตวแพทย์องค์กรเอกชน, 
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ฯลฯ

สาขาวิชาสัตวแพ
ทยศาสตร์ (ระดับปริญ

ญ
าเอก)
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2. แนะน�าหลักสูตรการศึกษา



คณะมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์

มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความคิด มุมมองที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองต่อท้องถิ่นและโลกาภิวัตน์ได้

สำขำวิชำมนุษยวิทยำและวัฒนธรรม สำขำวิชำนโยบำยและท้องถิ่น

พฤติกรรมมนุษย์และวัฒนธรรม: พฤติกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา, 
วัฒนธรรมร่วมสมัย, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์, ศิลปะ, 
วัฒนธรรมเอเชีย/ตะวันตก/ยุโรป

กฏหมายและการเมือง, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

ศึกษำ
เกี่ยวกับ

ศึกษำ
เกี่ยวกับ

สูงสุด 125 คน/หลักสูตร 4 ปี สูงสุด 75 คน/หลักสูตร 4 ปี

การเรียนรู้อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับมนุษย์และวัฒนธรรม พร้อมทั้งเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญในสาขาที่สนใจ

เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและสร้างชุมชนท้องถิ่นผ่านการศึกษา
วิชากฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

•	Fundamental Psychology Experiments (ปี2 ภำคปลำย)
ในกลุ่มเล็กๆ นักศึกษาจะได้ลองประสบการณ์การทดลองด้านจิตวิทยา เช่น การสร้าง
ทัศนคติ และ Stroop Effect อีกทั้งยังเรียนรู้วิธีการเขียนใบรายงานผลอย่างเป็น 
รูปธรรม รวมถึงวิธีการวิจัยและการจัดการข้อมูลด้วย

•	English and American Culture Lecture (ปี2 ภำคต้น)
นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ทั้ง นโยบายการอพยพของ
สหรัฐอเมริกา ปัญหาเรื่องเชื้อชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว ปัญหาการศึกษา กฎหมาย
การครอบครองอาวุธปืน ฯลฯ โดยใช้สื่อการสอนทั้งภาพยนตร์ วรรณคดี และหนังสือต่างๆ

•	Project Execution Training (Development) (ปี3 ภำคต้น/ปลำย)
นักศึกษาจะพัฒนาความสามารถในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น โดยจะเรียนรู้ผ่านการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับงานศิลปะ การออกแบบ งาน
ฝีมือ การเขียนพู่กัน และทฤษฎีศิลปะ

•	Civil Law (General Provisions) I and II (ปี1 ภำคต้น/ปลำย)
กฎหมายแพ่งเป็นเรื่องส�าคัญและเป็นพื้นฐานของการศึกษากฎหมาย เป็นเรื่องที่ต้อง
เรียนรู้เป็นล�าดับแรก อีกทั้งประมวลกฎหมายแพ่งทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับ “คน” 
และ “สิ่งของ” ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของกฎหมายทั้งมวลอีกด้วย

•	Theoretical Economics I and II (ปี2 ภำคต้น/ปลำย)
นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจ อีกทั้งยัง
มีวิชาเฉพาะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่การผลิต “สินค้าและ
บริการ” รวมถึงสถาบันการเงินและการจ้างงาน เป็นต้น

•	Environmental Policy I and II (ปี1 ภำคปลำย/ปี2 ภำคต้น)
นักศึกษาจะได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมโดยเน้นด้านการ
แก้ไขสิ่งแวดล้อม ผ่านการแนะน�ากิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรต่างๆ และ
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา

[องค์กรเอกชน] The Bank of Iwate, Ltd. / Iwate Broadcasting Co., Ltd.
[ข้ำรำชกำร] ส�านักงานต�ารวจใหญ่จังหวัดอิวาเตะ / ครูโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัด
อาโอโมริ / จังหวัดอิวาเตะ / ครูโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดอิวาเตะ
[บัณฑิตศึกษำ] บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอิวาเตะ

[องค์กรเอกชน] JTB Tohoku / Kita-Nippon Bank [ข้ำรำชกำร] จังหวัดอาโอโมริ
 / จังหวัดอากิตะ /เมืองอิจิโนเซกิ
[บัณฑิตศึกษำ]  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอิวาเตะ / บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโท
โฮกุ / บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวาเซดะ

PICK UPカリキュラムวิชำแนะน�ำ PICK UPカリキュラムวิชำแนะน�ำ

เส้นทำงหลังจบกำรศึกษำ เส้นทำงหลังจบกำรศึกษำ

สำขำวิชำมนุษยวิทยำและวัฒนธรรม

สำขำวิชำนโยบำยและท้องถิ่น

2. แนะน�าหลักสูตรการศึกษา
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คณะศึกษำศำสตร์
มีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมครูเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตหลากหลายแขนงเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

เน้นฝึกอบรมครูที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติ

แผนกวิชำประถมศึกษำ

แผนกวิชำกำรศึกษำพิเศษ

การศึกษาในระดับประถมศึกษา (ทุกสาขาวิชา)ศึกษำ
เกี่ยวกับ

การศึกษาพิเศษด้านการเรียนรู้, การศึกษาพิเศษด้านจิตวิทยา, การศึกษาพิเศษ
ด้านสุขภาพ, การศึกษาพิเศษด้านสรีรวิทยา/พยาธิวิทยา

ศึกษำ
เกี่ยวกับ

สำขำวิชำกำรฝึกอบรมครู
สูงสุด 160 คน/หลักสูตร 4 ปี

สูงสุด 85 คน

สูงสุด 10 คน

การเรียนรู้อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับมนุษย์และวัฒนธรรม พร้อมทั้งเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญในสาขาที่สนใจ

แผนกวิชำกำรศึกษำวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษำ
เกี่ยวกับ

สูงสุด 32 คน

มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ อีก
ทั้งยังฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์
ตรวจสอบได้ด้วยตัวเองอีกด้วย

แผนกวิชำมัธยมศึกษำตอนต้น

การศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่น, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี, คหกรรม, ภาษาอังกฤษ, 
ดนตรี, ศิลปะและสุขศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ตอนปลาย)

ศึกษำ
เกี่ยวกับ

สูงสุด 33 คน

มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้งเกี่ยวกับวิชาเฉพาะต่างๆ 
และเน้นสร้างครูที่มีทักษะการสอนที่มีเสน่ห์

การศึกษาด้านการศึกษาพิเศษ, การสนับสนุนพิเศษด้านจิตวิทยา, การ
สนับสนุนพิเศษด้านสุขภาพ, การสนับสนุนพิเศษด้านสรีรวิทยา/
อยุรศาสตร์

•	 Introduction to Teaching (ปี1 ภำคต้น)
นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงความส�าคัญของการสอนและบทบาทหน้าที่ของครูได้ดียิ่งขึ้นผ่าน
การบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม นอกจากนี้ยังเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการศึกษาท้องถิ่นต่างๆ อย่างเช่นภัยพิบัติ
และการฟื้นฟูบูรณะอีกด้วย

•	Educational Psychology (ปี1 ภำคปลำย)
นักศึกษาจะเรียนรู้ด้านจิตวิทยาการสอนต่างๆที่เจอในห้องเรียน เพื่อให้เด็กมีแรงจูงใจในการอยากเรียน 
เล่นกีฬา สนิทสนมกับเพื่อน ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาของครูในการ
สอนและบริหารห้องเรียนอีกด้วย

•	Cross-Curricular Science and Mathematics (ปี2 ภำคปลำย)
นักศึกษาจะศึกษาวิเคราะห์และอภิปราย อีกทั้งเรียนรู้วิธีการสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

•	Practices of Special Support Education (ปี1 ภำคต้น)
ส�าหรับนักศึกษาปีแรก นักศึกษาจะได้เข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ในห้องเรียนที่มีผู้ที่มีความต้องการพิเศษใน
พื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์การเข้าหานักเรียนเหล่านั้นอีกด้วย

เส้นทำงหลังจบกำรศึกษำ

ครูโรงเรียนประถมศึกษา, ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น, ครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย, ครูโรงเรียนอนุบาล, ครูส�าหรับผู้ที่มี
ความต้องการพิเศษ, ข้าราชการ (ทั่วไป/เฉพาะทาง), องค์กรการ
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ, ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ฯลฯ

PICK UPカリキュラムวิชำแนะน�ำ

สำขำวิชำมนุษยวิทยำและวัฒนธรรม

สำขำวิชำนโยบำยและท้องถิ่น
สำขำวิชำกำรฝึกอบรมครู
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ศึกษาและวิจัยอย่างครบวงจรนอกเหนือไปจากวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ยังรวมถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจนถึงเทคโนโลยีภาคปฏิบัติด้วย

แผนกวิชำเคมี
แผนกวิชำคณิตศำสตร์และฟิสิกส์

แผนกวิชำชีววิทยำ

แผนกวิชำวัสดุวิศวกรรม

สำขำวิชำเคมีและชีววิทยำ สำขำวิชำฟิสิกส์และวัสดุวิศวกรรม
สูงสุด 90 คน/หลักสูตร 4 ปี สูงสุด 80 คน/หลักสูตร 4 ปี

มุ่งหวังให้เกิดความเชี่ยวชาญตั้งแต่เคมีพื้นฐานไปจนถึงเคมีประยุกต์

•	 เคมีโครงสร้ำงอนินทรีย์, เคมีอินทรีย์, เคมีฟิสิกส์ ฯลฯ ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ผ่านหลากหลายวิชา

•	วิทยำศำสตร์ระบบคอมเพล็กซ์, วิทยำศำสตร์และวิศวกรรมระบบนำโน, 
วิทยำศำสตร์และวิศวกรรมระบบกำรน�ำไฟฟ้ำ ฯลฯ

สร้างบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อการอุทิศตนต่อเทคโนโลยีทาง
การแพทย์

•	ชีววิทยำเซลล์โมเลกุล, วิศวกรรมเวชศำสตร์ฟื้นฟู, วิศวกรรมไบโอเมตริกซ์ ฯลฯ เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการสนับสนุนสังคมและอุตสาหกรรม
การผลิต ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้

•	 โครงสร้ำงจุลภำคของวัสดุ, ฟิสิกส์เคมีของวัสดุ, วิศวกรรมอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ 
ฯลฯ

เคมีฟิสิกส์, เคมีอนินทรีย์, เคมีอินทรีย์, ชีววิทยา, ประสาทวิทยา, วิศวกรรม
การแพทย์

อวกาศและอนุภาคนิวเคลียร์ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ของแข็ง, คณิตศาสตร์ประยุกต์
ศึกษำ

เกี่ยวกับ
ศึกษำ

เกี่ยวกับ

[องค์กรเอกชน] NTT East /โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายในจังหวัดอิวาเตะ 
[ข้ำรำชกำร] คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอิวาเตะ / ส�านักงานสรรพากรแห่งชาติ 
สาขาเซ็นได  [บัณฑิตศึกษำ] มหาวิทยาลัยอิวาเตะ / มหาวิทยาลัยทสึคุบะ / The 
University of Western Australia Graduate School
 

เส้นทำงหลังจบกำรศึกษำ

[องค์กรเอกชน]  Aichi Steel / Tokin / Iwate Toshiba Electronics  [ข้ำรำชกำร]  
จังหวัดอิวาเตะ / กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ สาขาจังหวัดอิวาเตะ / 
เมืองโมริโอกะ  [บัณฑิตศึกษำ]  มหาวิทยาลัยอิวาเตะ / สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
 / มหาวิทยาลัยโทโฮกุ

เส้นทำงหลังจบกำรศึกษำ

สร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีต่างๆทั้ง
ด้านเคมี และด้านชีวภาพ

เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยทางฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้ 
รวมถึงการเข้าหาและแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยเทคนิคทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยำศำสตร์ และวิศวกรรมศำสตร์

2. แนะน�าหลักสูตรการศึกษา
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ศึกษาและวิจัยอย่างครบวงจรนอกเหนือไปจากวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ยังรวมถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจนถึงเทคโนโลยีภาคปฏิบัติด้วย

แผนกวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ และเทคโนโลยีกำรจัดกำรกำรสื่อสำรและสำรสนเทศ แผนกวิชำวิศวกรรมเครื่องกล

แผนกวิชำมีเดีย อินเทลลิเจนซ์

แผนกวิชำวิศวกรรมโยธำ และสิ่งแวดล้อม

สำขำวิชำวิศวกรรมนวัตกรรมระบบ
สูงสุด 270 คน/หลักสูตร 4 ปี

เรียนรู้อย่างกว้างขวางตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้ในด้านวิศวกรรม
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การวัด การควบคุม และการสื่อสาร

•	วิศวกรรมไฟฟ้ำแรงสูงและพลำสม่ำ, ระบบกำรสื่อสำร, กำรฝึกอบรมกำรฝังตัว
ซอฟต์แวร์ ฯลฯ

มุ่งเน้นการฝึกวิศวกรและนักวิจัยที่มีความสามารถและมีบทบาทในด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล

•	วิศวกรรมระบบกำรบินและอวกำศ, วิศวกรรมกำรเผำไหม้, วิศวกรรมหุ่นยนต์ ฯลฯ

เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมข้อมูลอัจฉริยะ และวิศวกรรมข้อมูลมีเดีย ผ่าน
วิทยาการทางคอมพิวเตอร์

•	กำรออกแบบและกำรใช้ซอฟต์แวร์, คอมพิวเตอร์กรำฟิก, วิศวกรรมหุ่นยนต์ ฯลฯ

พัฒนาวิศวกรมืออาชีพพร้อมความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหา
ทางสังคม

•	วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, กลศำสตร์โครงสร้ำง, กำรศึกษำกำรวำงผังเมือง ฯลฯ

วิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีการจัดการการสื่อสารและสารสนเทศ, มีเดีย อินเทลลิเจนซ์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม และการป้องกันภัยพิบัติ
ศึกษำ

เกี่ยวกับ

[องค์กรเอกชน] IBC Soft Alpha  / AISIN comCruise  / Akita Adamant / ALPS 
Electric  [ข้ำรำชกำร] เมืองคาไมชิ / เมืองทากิซาวะ  [บัณฑิตศึกษำ] มหาวิทยาลัย
อิวาเตะ / มหาวิทยาลัยอุตสึโนมิยะ / มหาวิทยาลัยโทโฮกุ

[องค์กรเอกชน] SWS East Japan / สหกรณ์การเกษตรและสวัสดิการ จังหวัดอากิตะ / 
ALPS Electric  [ข้ำรำชกำร] เมืองฮาจิโนเฮะ  [บัณฑิตศึกษำ] มหาวิทยาลัยอิวาเตะ / 
มหาวิทยาลัยโจเอตสึ / มหาวิทยาลัยโทโฮกุ

[องค์กรเอกชน] NTT East / NEC / East Japan Railway Company / Panasonic 
System Networks R&D Lab  [ข้ำรำชกำร] เมืองโมริโอกะ / ส�านักงานภูมิภาค สาขา
ภูมิภาคโทโฮกุ  [บัณฑิตศึกษำ] มหาวิทยาลัยอิวาเตะ / มหาวิทยาลัยทสึคุบะ

[องค์กรเอกชน] Akita Bank / The Bank of Iwate / Penta-Ocean Construction  
[ข้ำรำชกำร] จังหวัดอิวาเตะ / กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการ
ท่องเที่ยว สาขาภูมิภาคโทโฮกุ / เมืองซัปโปโร  [บัณฑิตศึกษำ] มหาวิทยาลัยอิวาเตะ / 
มหาวิทยาลัยโทโฮกุ

Career Paths of Graduates
เส้นทำงหลังจบกำรศึกษำ

เส้นทำงหลังจบกำรศึกษำ

เส้นทำงหลังจบกำรศึกษำ

เส้นทำงหลังจบกำรศึกษำ

ปลูกฝังความช�านาญทักษะด้านวิศวกรรม ผ่านทางการศึกษานอกเหนือจากแค่วิชาพื้นฐาน

สำขำวิชำเคมีและชีววิทยำ

สำขำวิชำฟิสิกส์และวัสดุวิศวกรรม

สำขำวิชำวิศวกรรมนวัตกรรมระบบ
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พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถและมีบทบาททั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกในด้านการเกษตรและการประมง

สำขำวิชำพืชศำสตร์ สำขำวิชำวนศำสตร์

สำขำวิชำชีวเคมีประยุกต์

สูงสุด 40 คน/หลักสูตร 4 ปี สูงสุด 30 คน/หลักสูตร 4 ปี

สูงสุด 40 คน/หลักสูตร 4 ปี

เกษตรศาสตร์ชีววิทยา: การเพาะพันธุ์พืช, พฤกษศาสตร์, กีฏวิทยาประยุกต์, 
การปรับปรุงพันธุ์พืช, โรคในพืช, สรีรวิทยาของพืช, เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจทางการเกษตร

วนศาสตร์: สรีรวิทยาของไม้และการสร้างป่า, นโยบายการป่าไม้, การจัดการ
ทรัพยากรทางภูมิศาสตร์, การควบคุมป่าไม้, การควบคุมการชะล้างพังทลาย, 
วิศวกรรมทรัพยากรป่าไม้, การจัดการป่าไม้, วิศวกรรมทรัพยากรไม้, เคมี
ทรัพยากรป่าไม้, การวางแผนภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว, การศึกษาด้านป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม, ชีววิทยาการอนุรักษ์, นิเวศวิทยาอนุรักษ์ป่าไม้

ชีวเคมี, อาหารและโภชนาการ, จุลชีววิทยาประยุกต์, โภชนศาสตร์พืชและ
วิทยาศาสตร์ทางดิน, ชีววิทยาเซลล์โมเลกุล, ความเครียดทางชีวเคมีสิ่งแวดล้อม

ศึกษำ
เกี่ยวกับ ศึกษำ

เกี่ยวกับ

ศึกษำ
เกี่ยวกับ

[องค์กรเอกชน] National Federation of Agricultural Cooperative Associations 
จังหวัดโทจิงิ / Akita Shurui Seizoh / Ichijo Komuten  [ข้ำรำชกำร] จังหวัด
อาโอโมริ / จังหวัดอิวาเตะ / เมืองซัปโปโร  [บัณฑิตศึกษำ] มหาวิทยาลัยอิวาเตะ / 
มหาวิทยาลัยโตเกียว / มหาวิทยาลัยโทโฮกุ

[องค์กรเอกชน] NTC Consultants / OYO Corporation / โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายโทโย  [ข้ำรำชกำร] จังหวัดอาโอโมริ / จังหวัดอากิตะ / จังหวัดอิบารากิ  
[บัณฑิตศึกษำ] มหาวิทยาลัยอิวาเตะ / มหาวิทยาลัยโตเกียว / มหาวิทยาลัยการเกษตร
และเทคโนโลยีแห่งโตเกียว

[องค์กรเอกชน] Earth Environmental Service / Japan Food Research 
Laboratories / สหกรณ์การเกษตรและสวัสดิการ จังหวัดอิวาเตะ  [ข้ำรำชกำร] 
จังหวัดอิวาเตะ / Iwate Biotechnology Research Center  [บัณฑิตศึกษำ] 
มหาวิทยาลัยอิวาเตะ

เส้นทำงหลังจบกำรศึกษำ
เส้นทำงหลังจบกำรศึกษำ

เส้นทำงหลังจบกำรศึกษำ

มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาเกี่ยวกับ
พืชชีววิทยา และเกษตรศาสตร์โดยผ่านการเรียนรู้และวิจัยตั้งแต่ขั้น
พื้นฐานจนถึงการประยุกต์

•	 เกษตรศำสตร์เบื้องต้น, กีฏวิทยำประยุกต์, สรีรวิทยำของพืช ฯลฯ

มุ่งเน้นการท�าวิจัยภาคสนามรวมถึงการปฏิบัติในป่าฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ได้อย่างกว้างขวางและเป็นประโยชน์

•	กำรฝึกปฏิบัติวิทยำศำสตร์ป่ำไม้, นิเวศวิทยำอนุรักษ์ป่ำไม้, กำรควบคุมกำรชะล้ำง
พังทลำย ฯลฯ

เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการท�างานของสิ่งมีชีวิตต่างๆและการประยุกต์
ผ่าน “อาหาร” ด้วยการศึกษาทางชีววิทยาและเคมี

•	กำรตอบสนองต่อควำมเครียดของพืช, ชีววิทยำโมเลกุล, จุลชีววิทยำอุตสำหกรรม 
ฯลฯ

คณะเกษตรศำสตร์

2. แนะน�าหลักสูตรการศึกษา
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สำขำวิชำสัตวศำสตร์สำขำวิชำอุตสำหกรรมอำหำรและกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม

สูงสุด 30 คน/หลักสูตร 4 ปีสูงสุด 60 คน/หลักสูตร 4 ปี

สัตวศาสตร์: การสืบพันธุ์สัตว์, การศึกษาพฤติกรรมสัตว์, การทดลองทาง
สัตววิทยา, การฝึกปฏิบัติฟาร์มปศุสัตว์

อาหารและอุตสาหกรรมท้องถิ่น: วิศวกรรมเกษตรชนบท, ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ทางการเกษตร, การประมง

ศึกษำ
เกี่ยวกับ

ศึกษำ
เกี่ยวกับ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์: [องค์กรเอกชน] Alpico Holdings / Iwachiku / Interfarm  
[ข้ำรำชกำร] จังหวัดอาโอโมริ / เมืองอิชิมากิ / จังหวัดอิวาเตะ / กระทรวงการคลัง 
สาขาโตเกียว  [บัณฑิตศึกษำ] มหาวิทยาลัยอิวาเตะ / มหาวิทยาลัยคิวชู

[องค์กรเอกชน] Seibu Kaihatsu Nousan / Japan Conservation Engineers  
[ข้ำรำชกำร] จังหวัดอาโอโมริ / จังหวัดอากิตะ / จังหวัดอิวาเตะ  [บัณฑิตศึกษำ] 
มหาวิทยาลัยอิวาเตะ / มหาวิทยาลัยโตเกียว / มหาวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี
แห่งโตเกียว
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผนกวิชาระบบอุตสาหกรรมประมง: อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล, 
องค์กรเกี่ยวกับการกระจายสินค้า, องค์กรเกี่ยวกับการประมง, ข้าราชการรัฐ/ท้องถิ่น 
(การประมง), ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ฯลฯ

*แผนกวิชาระบบอุตสาหกรรมประมงก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2016

เส้นทำงหลังจบกำรศึกษำ

เส้นทำงหลังจบกำรศึกษำ

ศึกษาและวิจัยผ่านมุมมองของสัตววิทยา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์

•	กำรพัฒนำสัตว์, โภชนำกำรสัตว์เลี้ยง, กำรใช้ทรัพยำกรสัตว์ ฯลฯ

สำขำวิชำสัตวแพทยศำสตร์
สูงสุด 30 คน/หลักสูตร 6 ปี

สัตวแพทยศาสตร์: สัตวแพทยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน, พยาธิวิทยาสัตว์, 
สัตวแพทยศาสตร์ประยุกต์, คลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ

ศึกษำ
เกี่ยวกับ

[องค์กรเอกชน] Atsuki Animal Clinic / Nosai Iwate / Utsunomiya Zoo / 
Kameido Animal General Hospital  [ข้ำรำชกำร] จังหวัดโอกินาวะ / จังหวัด
ชิซูโอกะ / จังหวัดโทจิงิ  [บัณฑิตศึกษำ] มหาวิทยาลัยฮอกไกโด / มหาวิทยาลัยกิฟุ / 
มหาวิทยาลัยเกียวโต 

เส้นทำงหลังจบกำรศึกษำ

มุ่งมั่นปลูกฝังบุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญตั้งแต่ระดับโมเลกุลจนถึง
การวินิจฉัยและการรักษาโรคของสัตว์

•	กำรศึกษำโรคสัตว์สู่คน, กำรฝึกภำคปฏิบัติในด้ำนสำธำรณสุข, กำรฝึกอบรมทำง
คลินิก ฯลฯ

แผนกวิชำกำรออกแบบจัดกำรสิ่งแวดล้อมทำงกำรเกษตร

แผนกวิชำระบบอุตสำหกรรมอำหำร

แผนกวิชำระบบอุตสำหกรรมประมง

มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการสื่อสารอย่างช�านาญ
เพื่อสนับสนุนพื้นที่ท้องถิ่น

•	ทรัพยำกรน�้ำ, วิศวกรรมกำรเกษตร, กำรวำงแผนด้ำนกำรเกษตรชนบท ฯลฯ

พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถและมีนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลง
อนาคตของการเกษตรญี่ปุ่น

•	กำรศึกษำทำงอุตุนิยมวิทยำและสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมกระบวนกำรแปรรูปอำหำร
ทำงกำรเกษตร, ทฤษฎีกำรตลำดอุตสำหกรรมอำหำร ฯลฯ

พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านการประมงและ
มหาสมุทร ผ่านมุมมองจากเขตซันริกุ จนถึงระดับโลก

•	กำรประมงเบื้องต้น, ชีววิทยำทำงพันธุกรรมของสัตว์น�้ำ, เศรษฐศำสตร์กำรประมง/
ทรัพยำกรประมง ฯลฯ

พิจารณาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตของภูมิภาคอย่างยั่งยืนจาก
มุมมองทางอุปสงค์และอุปทานของอาหารทั่วโลก

*ข้อมูลก่อนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

สำขำวิชำพืชศำสตร์

สำขำวิชำชีวเคมีประยุกต์

สำขำวิชำสัตวศำสตร์

สำขำวิชำอุตสำหกรรมอำหำรและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

สำขำวิชำวนศำสตร์

สำขำวิชำสัตวแพทยศำสตร์
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สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรพัฒนำระดับภูมิภำค สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรม

สำขำวิชำสหวิทยำกำรด้ำนวัฒนธรรม สำขำวิชำเกษตรศำสตร์

ปริญญาโท (เกษตรศาสตร์), ปริญญาโท (การประมง), ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตร์), 
ปริญญาโท (สังคมศาสตร์), ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์กีฬา)

ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์), ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตร์), ปริญญาโท 
(สังคมศาสตร์)

ปริญญาโท (สังคมศาสตร์) ปริญญาโท (เกษตรศาสตร์)

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
สูงสุด 294 คน/หลักสูตร 2 ปี

สูงสุด 54 คน สูงสุด 180 คน

สูงสุด 10 คน สูงสุด 50 คน

รวมหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมดเพื่อมุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีรากฐานจากชุมชนท้องถิ่น และสามารถต่อยอดสู่ระดับโลกได้

บุคลำกรที่มีพลังในกำรชักจูงให้เกิดนวัตกรรมและกำรจัดกำรในระดับภูมิภำค อีกทั้ง
ยังมีมุมมองและควำมช�ำนำญในด้ำนต่ำงๆ โดยใช้ประสบกำรณ์และควำมส�ำเร็จใน
กำรฟื้นฟูภัยพิบัติ

•	 นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากความพยายามและการด�าเนินงานในการฟื้นฟูจากพื้นที ่
ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในภูมิภาคโทโฮกุของประเทศญี่ปุ่นได้โดยตรง (3 สาขาวิชาสร้างจาก  
3 มุมมอง “ความเป็นอยู่” “ความปลอดภัย/ความสบายใจ” และ “สุขภาพ”)
•	 นอกเหนือจากความช�านาญระดับปริญญาโทแล้ว ยังจัดให้มีสาขาวิชาทั่วไปเพื่อสนับสนุนมุมมอง

ที่หลากหลายและความสามารถในการเป็นผู้น�าในการจัดการระดับภูมิภาคอีกด้วย (มีวิชาบังคับ
ให้มีส่วนร่วมในท้องถิ่นและมีการฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ)

บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมแบบ
บูรณำกำรทั้งทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และวิทยำศำสตร์

•	 จากบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์สู่บัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
ผสานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน
•	 สร้าง 8 สาขาวิชาสืบเนื่องจากระดับปริญญาตรี (ศึกษาเพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง)
•	 สนับสนุนการศึกษาอย่างครอบคลุมในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
•	 สนับสนุนการเรียนรู้แบบผสมผสาน (โปรแกรมข้ามหลักสูตร)
•	 โครงการพัฒนานักวิจัยระดับโลก ซึ่งสืบต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอก

บุคลำกรที่อุทิศตนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภำค เข้ำใจ อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรม
ท้องถิ่นผ่ำนมุมมองระดับนำนำชำติ

•	 สร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการเผยแพร่วัฒนธรรมจากภูมิภาคสู่สังคมโลก โดยเน้น 
การกระตุ้นและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและศิลปะในระดับท้องถิ่น
•	 สนับสนุนการเรียนวิชาเฉพาะทางที่เรียนร่วมกันระหว่างนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและนักศึกษา 

ต่างชาติ (บังคับ)

บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตรและชีววิทยำ 
โดยเฉพำะกำรศึกษำและวิจัยเกษตรกรรมในภูมิภำคอำกำศหนำว

•	 เสริมสร้างและผลักดันการศึกษาและวิจัยด้านพืช ทรัพยากรชีวภาพ และสัตว์
•	 สร้าง 3 สาขาวิชาสืบเนื่องจากระดับปริญญาตรี (ศึกษาเพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง)
•	 สนับสนุนการศึกษาอย่างกว้างขวางและครอบคลุมในด้านเกษตรศาสตร์
•	 สนับสนุนการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดถึงระดับปริญญาเอก

อัตลักษณ์ของนักศึกษำ อัตลักษณ์ของนักศึกษำ

อัตลักษณ์ของนักศึกษำ อัตลักษณ์ของนักศึกษำ

สาขาวิชานวัตกรรมและการพัฒนาระดับภูมิภาค
3มุมมองที่ขาดไม่ได้ในนวัตกรรมและการจัดการระดับภูมิภาค

ความเป็นอยู่

ความปลอดภัย/
ความสบายใจ สุขภาพ

นวัตกรรมและการจัดการระดับภูมิภาค

เผยแพร่วัฒนธรรมสู่สังคมโลกโดยเน้นการสร้าง “ภูมิภาคโทโฮกุใหม่”

สาขาวิชาสหวิทยาการด้านวัฒนธรรม
เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและโลก และรองรับโลกาภิวัตน์ในชุมชนท้องถิ่น

มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นและตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

แผนกวิชาวัฒนธรรมนานาชาติ

แผนกวิชาศิลปะ แผนกวิชาการปรับปรุงวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

แผนกวิชาการเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น แผนกวิชาการเข้าใจเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

เข้าใจวัฒนธรรม 
(แลกเปลี่ยน)

เผยแพร่วัฒนธรรม 
(สร้างสรรค์)

อนุรักษ์วัฒนธรรม 
(เก็บเกี่ยว)

แผนกวิชาเคมี

แ
ผ
น
ก
ว
ิช
าว

ิศ
ว
ก
รรม

ไฟ
ฟ

้า 
แ
ล
ะเท

ค
โน

โล
ย
ีก
ารจ

ัด
ก
าร

ก
ารส

ื่อ
ส
ารแ

ล
ะส

ารส
น
เท

ศ

แผนกวิชาคณ
ิตศาสตร์

และฟ
ิสิกส์

แผนกวิชาวิศวกรรม
คอมพ

ิวเตอร์

แผนกวิชาชีววิทยา

แผนกวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล และวิศวกรรม
ระบบการบินและอวกาศ

แผนกวิชาวัสดุวิศวกรรม

แผนกวิชาดีไซน์มีเดีย

โปรแกรมอบรมนักวิจัยระดับนานาชาติ

โปรแกรมข้ามหลักสูตร

การศึกษาวิชาเฉพาะทั่วไป

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เป็นแผนกวิชาที่รวบรวมและผลักดันโดยเน้นด้านพืช ทรัพยากรชีวภาพ และสัตว์

แผนกวิชาพืชศาสตร์ แผนกวิชาชีวเคมีประยุกต์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์

บัณฑิตศึกษำ คณะสหเกษตรศำสตร์ (UGAS)

คณะสัตวแพทยศำสตร์

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์

คณะศึกษำศำสตร์

คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์

2. แนะน�าหลักสูตรการศึกษา
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สำขำวิชำกำรศึกษำภำคปฏิบัติ

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำนและกำรประยุกต์

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรผลิตทรัพยำกรชีวภำพ

สำขำวิชำสัตวแพทยศำสตร์

สำขำวิชำวิศวกรรมนวัตกรรมระบบ

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทรัพยำกรชีวภำพ

สำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อและกำรออกแบบ

สำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภำค

คณะศึกษำศำสตร์ (ประกำศณียบัตรบัณฑิต, วิชำชีพครู)

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ปริญญำเอก)

คณะสหเกษตรศำสตร์ (UGAS) (ระดับปริญญำเอก)

คณะสัตวแพทยศำสตร์ (ระดับปริญญำเอก)

สูงสุด 16 คน/หลักสูตร 2 ปี

สูงสุด 20 คน/หลักสูตร 3 ปี

สูงสุด 24 คน/หลักสูตร 3 ปี

สูงสุด 5 คน/หลักสูตร 4 ปี

พัฒนำบุคลำกรที่จะเป็นผู้น�ำด้ำนกำรศึกษำในจังหวัดอิวำเตะ

มุ่งพัฒนาวิศวกรและนักศึกษาวิจัยให้มีทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้ความ
สามารถที่กว้างขวาง อีกทั้งยังมีความกระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆอย่าง
ประยุกต์ และเน้นการพัฒนาสังคมท้องถิ่น สังคมระหว่างประเทศ และสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติ

คณะสหเกษตรศาสตร์ (UGAS) ของมหาวิทยาลัยอิวาเตะนั้นเป็นหนึ่งในหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกด้านเกษตรศาสตร์ซึ่งก่อตั้งร่วมกันจาก 6 มหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ นับเป็นความพยายามครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่นในการท�าลายก�าแพง
ระหว่างมหาวิทยาลัยและให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ จาก 6 มหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ มหาวิทยาลัยอิวาเตะ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ และมหาวิทยาลัยยามางา
ตะซึ้งตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ(ตะวันออกเฉียงเหนือ) เพียบพร้อมด้วยสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และเป็นรากฐานของการผลิตวัตถุดิบทาง
อาหารหลากหลาย

มหาวิทยาลัยอิวาเตะและมหาวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งโตเกียวร่วม
กันก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยเน้นพัฒนาแนวคิด “สนับสนุนสุขภาพและ
สวัสดิการของมนุษย์และสัตว์” และพัฒนาบุคลากรให้สามารถแก้ไขปัญหาด้าน
สัตวแพทย์และเป็นฐานการวิจัยทางการศึกษาสัตวแพทย์ขั้นสูงในภูมิภาคตะวัน
ออกของญี่ปุ่น

แผนกวชิำพฒันำควำมสำมำรถในกำรบรหิำรโรงเรยีน
แผนกวชิำพฒันำบทเรยีน
แผนกวชิำพฒันำและสนบัสนนุเดก็เลก็
แผนกวชิำพฒันำกำรศกึษำพเิศษ

โรงเรียนที่รวมทฤษฎีและการปฏิบัติจริงเข้าด้วยกันคือโรงเรียนในอุดมคติ ดังนั้น
การพัฒนาครูผู้บริหารระดับสูงพร้อมกับครูผู้น�าระดับกลางตลอดจนครูใหม่ที่มี
ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพนั้นย่อมสามารถช่วยในการสร้างหลักสูตรใหม่และ
น�าไปสู่อนาคตของการศึกษาในโรงเรียนได้ (ภายใต้โครงสร้างที่ใกล้ชิดและมี
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการศึกษาและโรงเรียนระดับภูมิภาคอื่นๆ)

PICK UPカリキュラムประกอบด้วย 4 แผนกวิชำ

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้
•	 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงและมีความสามารถในการวิจัยเกี่ยวกับอายุรศาสตร์ทาง

สัตวแพทย์ซึ่งเป็นพื้นฐานของสัตวแพทยศาสตร์
•	 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงและมีความสามารถในการวิจัยเกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัย

ของสัตว์และสาธารณสุข
•	 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงและมีความสามารถในการวิจัยเกี่ยวกับการรักษาสัตว์เลี้ยงและ

สัตว์เศรษฐกิจ

คณะสหเกษตรศำสตร์ (UGAS)

คณะสัตวแพทยศำสตร์
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สำขำวิชำมำนุษยวิทยำและวัฒนธรรม
ศำสตรำจำรย์
 

ทำกำมิสึ ทำนำกะ
[ดีไซน์, วิศวกรรมศิลปะ]

บริษัท คุจิโคฮากุ จ�ากัด ที่ตั้งอยู่เมืองคุจินั้นมีความ
สัมพันธ์อันยาวนานกับทางห้องวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ ์
โดยได้ร่วมมือกันพัฒนาสินค้าเกี่ยวกับอ�าพันหลายอย่าง 
ซึ่งได้รับทั้งค�าชมและความนิยมเป็นอย่างมาก โดย
เฉพาะกระเป๋าสตางค์ติดอ�าพันและกระเป๋าใส่นามบัตร
ท่ีได้รับความนิยมอย่างสูง พวกเราได้ประชุมปรึกษา
และเร่ิมการร่วมมือพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก
อ�าพันนอกเหนือจากเครื่องประดับ และเป็นสินค้าที่
สามารถใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน โดยในช่วงแรก นักศึกษา
ส่วนใหญ่แทบจะไม่เคยเห็นหรือสัมผัสอ�าพันจริงๆเลย 
ปกติแล้วจะเป็นการศึกษาเรียนรู้จากการไปพิพิธภัณฑ์
และจดบันทึกเพียงเท่านั้น ในโครงการนี้มีนักศึกษาเข้า
ร่วมประมาณ 20 คน ซึ่งแต่ละคนจะออกแบบผลงาน

ประมาณคนละ 10 แบบ ซึ่งรวมแล้วประมาณ 300 
แบบ สุดท้ายทางบริษัทคุจิโคฮากุ จะน�าการออกแบบ
เหล่าน้ันมาพัฒนา อีกทั้งยังได้มีการท�าแบบส�ารวจ
สอบถามในงานนิทรรศการท่ีจัดข้ึนในห้างสรรพสินค้า 
โดยกระเป๋าสตางค์ติดอ�าพันและกระเป๋าใส่นามบัตรนั้น
เป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุเป็นจ�านวนมาก โครงการนี้
บริษัทคุจิโคฮากุ ได้ก้าวผ่านความคิดแบบเดิมๆและ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีแนวคิดท่ีสดใหม่ ส�าหรับ
นักศึกษาเองนั้นก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และได้ลอง
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง นอกจากนี้โครงการนี้ยังได้
รับการยกย่องว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนใน
ระดับภูมิภาคอีกด้วย

3. หัวข้องำนวิจัย

คณะมนุษยศำสตร์ 
และสังคมศำสตร์

Research Topics

ฐำนข้อมูลนักวิจัย

ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมและแนะน�าอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยอิวาเตะรวมถึงสาขางานวิจัยและวิทยานิพนธ์

http://univdb.iwate-u.ac.jp/
- ค้นหาได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ     - ค้นหาได้จากสังกัด ชื่อ และคีย์เวิร์ด

ก้ำวแรกของกำรศึกษำต่อ
เริ่มต้นขึ้นที่นี่!

3. หัวข้องานวิจัย

สัมผัสกับความส�าเร็จของการร่วมมือกันระหว่างองค์กรและนักศึกษา
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอ�าพันเมืองคุจิที่ให้ความรู้สึกอ่อนเยาว์

หัวข้องำนวิจัย
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กำรรับนักวิจัยชำวต่ำงชำติ

สนับสนุนองค์กรชายฝั่งด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ร่วมกับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องจักรแปรรูปทางการประมง

ภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ. 2011 
ทางภาควิชาได ้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ ่นยนต ์ ท่ี
สามารถเลียนแบบการเคล่ือนไหวของสัตว์และน�ามา
ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินการฟื ้นฟูอุตสาหกรรมการ
ประมงและการแปรรูปอาหาร จากภัยพิบัติในครั้งนั้น 
ท�าให้ประเทศญ่ีปุ่นเกิดภาวะขาดแรงงานเป็นอย่างหนัก 
ดังนั้นทางเราจึงได้พัฒนาและเสนอหุ่นยนต์ตัวน้ีข้ึนมา
เพ่ือช่วยเหลืออุตสาหกรรมการประมงเร่ิมต้นด้วย

กระบวนการก�าจัดแกนสาหร่ายแบบอัตโนมัติเหมือนดั่ง
ในรูปภาพ ซึ่งการด�าเนินการของหุ่นยนต์ตัวนี้ท�าให้การ
ส�ารวจและการจัดการทรัพยากรใต้น�้าเชิงรุกนั้นสามารถ
ท�าได้กว้างขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันทางห้องวิจัยยังได้ด�าเนิน
การทดลองและพัฒนาหุ่นยนต์ที่ชายฝั่งซันริกุ ซึ่งการ
ร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทในจังหวัดอิวาเตะ
เพียงเท่านั้น เรายังได้ร่วมมือกับทางชายฝั่งเขตซันริกุอีก
ด้วย

สำขำวิชำวิศวกรรมนวัตกรรมระบบ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
 

ทำสุกุ มิโยชิ
(หุน่ยนต์การประมง, วิศวกรรมไบโอมิเมติกส์)

คณะวิทยำศำสตร์ 
และวิศวกรรมศำสตร์

Research Topics

มหาวิทยาลัยอิวาเตะนั้นมีการรับเข้านักวิจัยชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศทั่วโลก (นักวิจัยขาจร, นักวิจัยสังกัด Japan Society for 
the Promotion of Science) เพื่อเป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือร่วมมหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจสามารถค้นหานักวิจัยสังกัดสาขาเดียวกันได้
จากฐานข้อมูลนักวิจัย และด�าเนินการรับอนุมัติให้เรียบร้อย

1 ติดต่อนักวิจัยที่รับนักวิจัยและได้รับค�าตอบรับ
      *ถ้าเป็นนักวิจัยสังกัด Japan Society for the Promotion of Science ต้องสมัครขอทุนงานวิจัยก่อน ถึงจะด�าเนินการสมัครอื่นๆได้

2  ส่งเอกสารที่จ�าเป็นต่อกระบวนการอนุมัติ

3  ได้รับการตอบรับ ด�าเนินการขอวีซ่า สมัครเข้าที่พัก

4  เดินทางมาประเทศญี่ปุ่น

มีที่พัก 2 แห่งส�าหรับนักวิจัย คือ หอโทคิวโซ (ส�าหรับนักวิจัยที่มีระยะการวิจัยภายใน 1 เดือน) และหอพักนักศึกษาต่างชาติ (ห้องนักวิจัย) 
เนื่องจากจ�านวนห้องมีจ�ากัดโปรดติดต่อสอบถามล่วงหน้า

หัวข้องำนวิจัย
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4. ประเภทของนักศึกษำต่ำงชำติ

นักศึกษำวิจัย

นักศึกษาวิจัยเป็นการเข้าศึกษาก่อนระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะไม่ได้รับวุฒิการศึกษาใดๆ และจะเข้าศึกษาโดยอยู่ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถเริ่มเข้าศึกษาได้ในเดือนเมษายนหรือตุลาคม และมีระยะเวลาการศึกษาภายใน 1 ปี

ส�าหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาวิจัย ขั้นตอนการสมัครคล้ายกับระดับบัณฑิตศึกษา และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ตอบรับการ
ให้เข้าศึกษา

1  ก่อนเข้ารับการทดสอบ  ค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษาจากฐานข้อมูลนักวิจัย ติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงและได้รับค�ายินยอม
ตอบรับ

2  ส่งเอกสารการสมัคร สามารถส่งเอกสารการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ได้

3  ประกาศผลการสอบ ด�าเนินการขอวีซ่าส�าหรับผู้ที่พ�านักนอกประเทศญี่ปุ่น ด�าเนินการเข้าศึกษาต่อ เลือกที่พักอาศัย

4  เดือนเมษายน หรือ เดือนตุลาคม เปิดภาคการศึกษา

ติดต่อสอบถาม: ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา แผนกบริหารกิจการนักศึกษา  +81-19-621-6055  gkyomu@iwate-u.ac.jp  เว็บไซต์: https://www.iwate-u.ac.jp/iuic/english/international-students/types-of-programs/research-students.html

4. ประเภทของนักศึกษาต่างชาติ

นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ

นักศึกษาต่างชาติจะสามารถได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอกได้ โดยสามารถเริ่มเข้าศึกษาได้ในเดือน
เมษายนหรือตุลาคม ส�าหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานั้นจ�าเป็นต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาสังกัดในสาขางานวิจัยที่
ตนเองสนใจ โดยค้นหาข้อมูลนักวิจัยได้ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอิวาเตะ

รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 14

1  ก่อนเข้ารับการทดสอบ ติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับค�ายินยอมตอบรับ

2  ยืนยันเอกสารการสมัคร  การด�าเนินการการรับสมัครและเนื้อหาการเข้ารับการทดสอบนั้นจะแตกต่างกันในแต่ละคณะและสาขาวิชา 
โปรดติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่และเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย

3  ส่งเอกสารการสมัคร ระยะเวลาและก�าหนดการการส่งเอกสารนั้นแตกต่างกันในแต่ละคณะและสาขาวิชา โปรดตรวจสอบให้ชัดเจน

4  เข้ารับการทดสอบ ส�าหรับผู้เข้าสอบจากต่างประเทศ อาจไม่จ�าเป็นต้องมาสอบที่ประเทศญี่ปุ่น โปรดตรวจสอบเอกสารการสมัคร

5  ประกาศผลการสอบ ด�าเนินการเข้าศึกษาต่อ เลือกที่พักอาศัย

6  เดือนเมษายน หรือ เดือนตุลาคม เปิดภาคการศึกษา

ติดต่อสอบถาม: แผนกการรับเข้าศึกษา  โทรศัพท์: +81-19-621-6064 (สายตรง)  แฟกซ์: +81-19-621-6885  เว็บไซต์: https://www.iwate-u.ac.jp/english/admission/index.html

นักศึกษำระดับปริญญำตรี

นักศึกษาต่างชาติต้องเรียนร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ด้วยภาษาญี่ปุ่น และจะได้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้ต้องการเข้าศึกษา
ต้องเข้าทดสอบ EJU และมีเอกสารสมัครเข้าศึกษารวมทั้งต้องสอบเข้าศึกษาด้วย เริ่มเข้าศึกษาได้ในเดือนเมษายนเท่านั้น

1  ประมาณเดือนพฤศจิกายน  ทดสอบ EJU (เดือนมิถุนายนหรือเดือนพฤศจิกายน) อ่านและเตรียมเอกสารการสมัคร

2  ต้น-ปลายเดือนมกราคม ส่งใบสมัคร และจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ

3  ปลายเดือนกุมภาพันธ์  เข้ารับการทดสอบ (หากต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์โดยสมัครจากต่าง
ประเทศแล้ว ผลจะประกาศหลังจากการยื่นเอกสาร)

4  ต้น-กลางเดือนมีนาคม ประกาศผลการสอบ ด�าเนินการเข้าศึกษาต่อ เลือกที่พักอาศัย

5  เดือนเมษายน เปิดภาคการศึกษา
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4. ประเภทของนักศึกษำต่ำงชำติ นักศึกษำฟังบรรยำย (นักศึกษำแลกเปลี่ยน)

ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ได้เซ็นสัญญา MOUs ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิวาเตะ จะได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
แบบนักศึกษาฟังบรรยายผ่านโปรแกรม “The Iwate University Student Exchange Program (IU-SEP)” สามารถเริ่มเข้า
ศึกษาได้ในเดือนเมษายนหรือตุลาคม และมีระยะเวลาการศึกษาภายใน 1 ปี สามารถสมัครผ่านทางมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดอยู่

ติดต่อสอบถาม: ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา แผนกกิจการต่างประเทศ  +81-19-621-6927  gryugaku@iwate-u.ac.jp  เว็บไซต์: https://www.iwate-u.ac.jp/iuic/english/international-students/types-of-programs/student-exchange-program-iu-sep.html

ทุน Iwate University Ihatov Fund

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และมีผลการสอบ 
ดีเลิศ โดยจะได้รับทุนจ�านวนทั้งหมด ¥200,000 ถ้วน

ทุนรัฐบำลญี่ปุ่น Monbukagakusho : MEXT

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าประกอบด้วยทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน การยกเว้นค่าสอบเข้า ค่าแรกเข้า
และค่าเล่าเรียนเต็มจ�านวน รวมถึงค่าเดินทางไปกลับ โดยทุนที่ได้นั้นจะแตกต่างกันแล้วแต่ประเภททุนที่สมัคร เช่น นักศึกษา
ระดับปริญญาโท จะได้ทุนการศึกษา ¥144,000/เดือน (ช่วงฤดูหนาว +¥3,000)

วิธีการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นมี 2 วิธีด้วยกัน ซึ่งจ�าเป็นต้องสมัครก่อนเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น

1  การสมัครผ่านสถานทูต Embassy Recommendation 
ยื่นสมัครผ่านสถานทูตในประเทศที่สังกัด เมื่อผ่านรอบแรกแล้วจะสามารถระบุมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาต่อได้ และสามารถ
เข้าศึกษาต่อได้ในเดือนเมษายน หรือ เดือนตุลาคม
นักศึกษาทุนรัฐบาลญี่ปุ่นมี 3 ประเภทด้วยกัน
-นักศึกษาวิจัย    -นักศึกษาอบรมวิชาชีพครู    -นักศึกษาญี่ปุ่นศึกษา

2  การสมัครผ่านมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น University Recommedation
การคัดเลือกประเภทนี้ท�าโดยสมัครผ่านมหาวิทยาลัยอิวาเตะ และจะสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในเดือนตุลาคม คัดเลือกผู้สมัคร 2 
ประเภท
-นักศึกษาวิจัย:  คล้ายกับนักศึกษาวิจัยในประเทศ โดยต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาและถ้าได้รับค�ายินยอมจากอาจารย์ที่

ปรึกษาก็จะสามารถสมัครได้
-นักศึกษาญี่ปุ่นศึกษา:  ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สังกัดในมหาวิทยาลัยที่ท�าสัญญากับมหาวิทยาลัยอิวาเตะ และ

ก�าลังศึกษาเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นได้ภายใน 1 ปี

เว็บไซต์: https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/about-scholarship/

ทุนช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติทุนส่วนตัว

ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวสามารถยื่นสมัครผ่านมหาวิทยาลัยอิวาเตะได้ โดยสามารถรับทุน ¥48,000/เดือน 
สูงสุด12เดือน ผู้ที่สามารถสมัครได้จะต้องมีคะแนนสอบ EJU ดีเลิศ และเป็นนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวใหม่หรือได้รับการ 
ตอบรับให้เข้าศึกษาต่อก่อนมาประเทศญี่ปุ่น

เว็บไซต์: http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/index.html

ทุนกำรศึกษำอื่นๆ

ทุนการศึกษาจากองค์กรเอกชนอื่นๆ มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันทั้งเวลาการรับสมัคร คุณสมบัติ สาขาวิชา และจ�านวนทุน โปรด
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามแต่ละองค์กรนั้นๆ

เว็บไซต์: https://www.iwate-u.ac.jp/iuic/english/international-students/types-of-scholarships/mext-jasso-other-scholarships.html

ทุนกำรศึกษำ
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5. กำรสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษำต่ำงชำติ

5. การสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ

ศูนย์กำรศึกษำนำนำชำติ

ศูนย์การศึกษานานาชาติมีเป้าหมายในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดสังคมแบบนานาชาติ  ดังนั้นทาง
ศูนย์ฯจึงได้ด�าเนินการวางแผนการจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งเรื่องทุนการศึกษา การ
ติดต่อร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างภูมิภาคกับต่างชาติ การรับนักศึกษาต่างชาติ และการส่งเสริมให้
นักศึกษาชาวญี่ปุ่นไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยอิวาเตะนั้น ทางศูนย์ฯได้จัดเตรียมคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น 
การให้ค�าปรึกษาด้านการเรียนรวมถึงการใช้ชีวิต และยังสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาชาวญี่ปุ่น รวมถึงสังคมในภูมิภาคอีกด้วย

กิจกรรมส�ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ

■ กำร์เด้นปำร์ตี้
การ์เด้นปาร์ตี้จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม เป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาต่างชาติจะได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมของชาติตนเองกับผู้คนในเมืองผ่านอาหารประจ�าชาติ

■ กิจกรรมสวมชุดกิโมโน
จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ให้นักศึกษาต่างชาติผู้ไม่เคยมีโอกาสได้สวมชุดกิโมโนมีโอกาสลองสวม และได้เรียนรู้วิธี

การสวม ถ่ายรูปตัวเองในชุดกิโมโน เป็นประสบการณ์อันมีค่าระหว่างการศึกษาอยู่ที่ 
มหาวิทยาลัยอิวาเตะนี้

■ ทัศนศึกษำ
มีการจัดทัศนศึกษาไปมรดกโลกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดอิวาเตะ โดยในแต่ละปีจะ

พาไปเที่ยวสถานที่ที่แตกต่างกัน อย่างเช่น เมืองฮิราอิซูมิซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก, Toyota 
Motor East Japan, Inc. Iwate Plant (โรงงานอุตสาหกรรมรถโตโยต้า) และ Yakult Iwate Plant Co., 
Ltd. (โรงงานเครื่องดื่มนมเปรี้ยวยาคูลท์)

นอกจากนี้ในฤดูหนาว ยังได้มีการจัดทัวร์เล่นสกีให้แก่นักศึกษาต่างชาติ   จังหวัดอิวาเตะเป็นจังหวัดที่มี
ลานสกีที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากนานาประเทศเดินทางมาเพื่อเล่นสกีที่นี่ เป็นโอกาสที่
จะได้มีประสบการณ์การเล่นสกี อีกทั้งยังมีผู้ฝึกสอนที่จะคอยสอน ดังนั้นถึงจะมือใหม่ก็สามารถเล่นได้

■ กิจกรรมแลกเปลี่ยนสังสรรค์กับชุมชน
ไม่เพียงแค่ได้พบเพื่อนในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังสามารถสังสรรค์แลกเปลี่ยนกับผู้คนในจังหวัดอีกด้วย  
นักศึกษาต่างชาติจะได้พูดคุยเกี่ยวกับประเทศของตน และได้เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาว

ญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี

ระบบติวเตอร์

เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเรียนและใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น ทาง 
มหาวิทยาลัยอิวาเตะจึงมีระบบติวเตอร์คอยช่วยเหลือ นักศึกษาชาวญี่ปุ่นหรือนักศึกษา 
ต่างชาติรุ่นพี่ที่เป็นติวเตอร์นั้น จะคอยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และคอยสนับสนุนช่วย 
เหลือทั้งการใช้ชีวิตประจ�าวันและการเรียนด้วย อย่างเช่น การเดินเรื่องต่างๆหลังจาก 
มาถึงญี่ปุ่น การเรียนพิเศษ การบรรยาย การวิจัย การทดลอง รวมถึงการแนะน�า 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่นอีกด้วย
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กำรสนับสนุนกำรประกอบอำชีพ

เหตุผลที่เข้ำท�ำงำนที่ประเทศญี่ปุ่น
มีเหตุผล2ข้อครับคือข้อแรกนั้น อยากจะ
ทดแทนความรู้สึกที่มีต่อประเทศญี่ปุ่น
ครับ ผมอยู่ที่นี่มา8ปีแล้ว ประเทศญี่ปุ่น
ได้ให้โอกาสผมได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
กว่าเดิมผมอยากที่จะสนับสนุนประเทศนี้ 
แม้สักเพียงเล็กน้อยก็ยังดี 
ข้อสอง เพราะได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวครับ เมื่อ20ปีก่อนคุณพ่อเคย
ท�างานที่ญี่ปุ่นให้ฐานะเด็กฝึกงานมาก่อน 
แต่ก็เข้าใจความรู้สีกของผมที่อยากมา
ท�างานที่นี่ เมื่อครอบครัวคอยสนับสนุน
ผมอยู่เบื้องหลัง ท�าให้ผมมีความกล้าที่จะเดินหน้าต่อไป

หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัท
วางแผนการผลิต,วางแผนการขาย,รับผิดชอบเด็กฝึกงานชาวต่าง
ชาติ

กำรรับมือกับกำรเข้ำท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จากการท�างาน ท�าให้ผมได้รู้ว่าการวางแผนงานไว้ก่อน จะท�าให้
การท�างานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังคิดว่าสิ่งที่
ส�าคัญที่สุดคือความรู้ต่างๆในการประกอบอาชีพนั้นๆครับ

ค�ำแนะน�ำถึงรุ่นน้อง
ให้ความส�าคัญกับปัจจุบันและขอให้ค้นพบตัวเองเร็วๆ สุดท้ายก็
ขอให้น้องๆสนุกไปกับชีวิตของนักศึกษานะครับ

เหตุผลที่เข้ำท�ำงำนที่ประเทศญี่ปุ่น
ในฐานะที่เป็นประชากรคนนึงในญี่ปุ่นที่เป็นระบบทุนนิยมก็อยากจะท�างาน 
โดยเรียนรู้จากความรับผิดชอบ ความขยัน วัฒนธรรมประเพณี และ
มารยาทของคนญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ เพื่อให้ตัวเองเติบโตขึ้นกว่าเดิม นอกจาก
นี้ยังมีรุ่นพี่ที่สนิทกันท�างานอยู่ด้วย และเคยมีประสบการณ์การท�างาน
พาร์ทไทม์ที่โมริโอกะมาก่อน จึงได้รับการสนับสนุนให้ท�างานที่ญี่ปุ่นค่ะ

หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัท
วางแผนบุคลากร (จ้างบุคลากร ติดตาม ประเมิน)
วางแผนการประชาสัมพันธ์
ติดตามและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�างานของการฝึกทักษะของต่าง
ประเทศ
ควบคุมการด�าเนินงานสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของแรงงาน

กำรรับมือกับกำรเข้ำท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
พิจารณาโดยให้ความส�าคัญกับบริษัทและสาขาที่เราสนใจในงานGodo setsumeikai (อีเว้นท์
แนะแนวหางานของญี่ปุ่น) อย่างกระตือรือร้น รวบรวมเอกสารของบริษัทที่สนใจ แล้วน�ามา
เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของแต่ละบริษัท จากนั้นมุ่งจึงไปที่บริษัทที่เหมาะกับเป้าหมายของตัว
เองในการท�างานในอนาคต

ค�ำแนะน�ำถึงรุ่นน้อง
ในตอนที่ตั้งใจว่าจะมาท�างานที่ญี่ปุ่นก็ให้เริ่มวางแผนเอาไว้เลย พยายาม เรียนรู้ให้เข้าใจภาษา
และวัฒนธรรมให้ลึกซึ้ง สามัญส�านึกในการอยู่ร่วมกับสังคมญี่ปุ่นก็เป็นสิ่งส�าคัญของการจบการ
ศึกษาเช่นกัน ถ้าเกิดว่าเครียดหรือมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวคนเดียว ควร
ปรึกษารุ่นพี่หรืออาจารย์ค่ะ และแทนที่จะคิดเรื่องขนาดของบริษัท ให้คิดถึงบริษัทที่เหมาะสมกับ
ตัวเองจะดีที่สุดค่ะ

คอร์สเรียนภำษำญี่ปุ่น

■ ห้องเรียนภำษำญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยอิวาเตะมีคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นส�าหรับนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา

ที่เข้าใหม่ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นเพิ่มทักษะต่างๆ เช่น การเขียนวิทยานิพนธ์ และการพูดน�าเสนองาน

■ ห้องเรียนเรียนร่วมระหว่ำงนักศึกษำต่ำงชำติและนักศึกษำชำวญี่ปุ่น
วชิาการศกึษาทัว่ไป วชิา Multi-Cultural Communication (วชิาศกึษาเกีย่วกบัวฒันธรรมหลากหลาย) เป็น

วชิาทีจ่ดัให้นกัศกึษาชาวญ่ีปุน่และนักศึกษาต่างชาติร่วมกันคดิ พดูคยุ แสดงความคดิเหน็ โต้แย้งและเรียนรูร่้วมกนั
เกีย่วกบัวฒันธรรมและสังคมญ่ีปุน่ ในวชิาน้ีมนัีกศึกษาต่างชาติถงึ 30% ด้วยกนัเมือ่เทยีบกบัวชิาอืน่ๆทีม่แีต่
นกัศกึษาชาวญีปุ่น่เป็นส่วนใหญ่

นอกจากนีย้งัมกีารเข้าค่ายร่วมกันกับนักศึกษาจากมหาวทิยาลัยใกล้เคยีง ทัง้นกัศกึษาต่างชาต ิและนกัศกึษาชาว
ญีปุ่น่ โดยสามารถเข้าร่วมและเรียนรู้ทศันคติและค่านิยมทีห่ลากหลายได้อีกด้วย

■ Job Shadowing และ Internships
หนึ่งในการสนับสนุนการประกอบอาชีพคือ การเข้าไปฝึกงานประเภท Job Shadowing (ทดลองประสบการณ์) และ การเข้าไปฝึกงานประเภท 
Internships (ทดลองท�างานในบริษัทจริงๆ)

■ Job Fair ในมหำวิทยำลัย
ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญกว่า 330 บริษัทจากในจังหวัดอิวาเตะ จังหวัดอื่นๆในภูมิภาคโทโฮคุ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และจากเมืองใหญ่ เพื่อให้
นักศึกษาชั้นปีที่3 และ 4 ได้รับทราบข้อมูลแหล่งงานที่ถูกต้อง และมีโอกาสพบปะกับหน่วยงานโดยตรงและรับทราบข้อมูล

■ ค�ำแนะน�ำวิธีกำรหำงำนแต่ละประเภท
ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีผู้บรรยายคอยบรรยายและแนะน�าข้อมูลเกี่ยวกับการหางานต่างๆ ทั้งการวิเคราะห์ตนเอง การ
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม/บริษัทต่างๆ Entry Sheet (ใบสมัครงาน) มาตรการในการสัมภาษณ์ ลองข้อสอบ SPI 
และมารยาทต่างๆ เพื่อให้การหางานของนักศึกษาเป็นไปได้อย่างราบรื่น

Dao Pham Ngoc 
(เวียดนำม)
จบกำรศึกษำคณะ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  สำขำวิชำ
กฎหมำยและเศรษฐศำสตร์

ปัจจุบันท�ำงำนที่ : บริษัท 
Iwate Farm จ�ำกัด

■　ข้อควำมจำกรุ่นพี่สองคนที่ได้รับกำรเข้ำท�ำงำนที่ บริษัทIwate farm จ�ำกัด ในอิวำเตะ　■

Ninh Thi Taho 
(เวียดนำม)
จบกำรศึกษำคณะ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  สำขำวิชำ
นโยบำยและท้องถิ่น

ปัจจุบันท�ำงำนที่ : บริษัท 
Iwate Farm จ�ำกัด
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บัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อ

ความยั่งยืน

Ma Zichen
[ประเทศจีน]

หอจิเกเรียว

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ตารางเวลาในหนึ่งวัน

08:00 ตื่นนอน

09:00 ท�างานวิจัย

12:00 อาหารกลางวัน

13:00 เรียน

15:00 ท�างานวิจัย

18:00 อาหารเย็น

24:00 เข้านอน

รายรับ
 ทุนการศึกษา ……………¥20,000
 จากทางบ้าน ……………¥0
 งานพิเศษ ……… รวมTA ประมาณ¥30,000

รายจ่าย
  ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าหอ …¥14,000
  ค่าไฟและเชื้อเพลิง ……ประมาณ¥1,000
  ค่าอาหาร …………………ประมาณ¥30,000
  ค่าน�้า ………………………ประมาณ¥1,000
  ค่านันทนาการ ……………ประมาณ¥5,000
  ค่าชมรม ……………………¥0

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ตัวอย่าง ตารางเวลาในหนึ่งวัน

07:30 ตื่นนอน

10:00 ศึกษางานวิจัย

12:00 ทานอาหารกลางวัน

13:00 เรียน

15:00 ศึกษางานวิจัย

21:00 ทานอาหารเย็น

24:00 เข้านอน

รายรับ
ทุนการศึกษา (ทุนรัฐบาล)  …¥143000
จากทางบ้าน ………………………¥0
งานพิเศษ  …………………………¥0

รายจ่าย
ค่าเช่าห้อง  ………………………¥33000
ค่าอาหาร  …………………………¥30000
ค่านันทนาการ  …………………¥5000

เกี่ยวกับหอจิเกเรียว

เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียว

ผมอยู่อาศัยในหอนี้เกือบจะสองปีแล้ว เพราะเป็นห้องพักแบบสองคน จึงเป็นการ
ใช้ชีวิตที่ได้รับอิทธิพลจากรูมเมทด้วย โชคดีมากที่ตัวเองได้รูมเมทที่ดี แต่ก็ไม่ได้
เป็นเช่นนั้นทุกคน นอกจากนั้นถ้ารักษากฎก็ไม่มีปัญหาอะไร

การเช่าอพาร์ทเม้นท์ในญี่ปุ่นจ�าเป็นต้องมีผู้รับ
รอง  
ทางมหาวิทยาลัยอิวาเตะจะเป็นผู้ประกันและ
รับรอง 
ให้กับนักศึกษาต่างชาติได้ 
นักศึกษาสามารถหาอพาร์ทเม้นท์ได้จากสหกรณ์
ของมหาวิทยาลัย ค่าเช่าโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
¥20,000 - ¥50,000

ได้รับประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน อีกทั้งยังเป็นการดีที่จะได้ลองท้าทายตัวเอง
ด้วย

◆อพาร์ทเม้นท์

6. วันหนึ่งๆของนักศึกษาต่างชาติ

6. วันหนึ่งๆของนักศึกษาต่างชาติ

1K (1ห้องครัว)(23.2 ตร.ม.)
ห่างจากมหาวิทยาลัย 20 นาที

เกี่ยวกับหอพักนักศึกษาต่างชาติ (คกไซโคริวไคคัง)
เนื่องจากได้ใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาต่างชาติที่มาจากหลายๆประเทศ จึงสนุกไป
กับการแลกเปลี่ยนต่างๆเช่นด้านภาษาและวัฒนธรรม แม้ว่าจะแยกจาก
ครอบครัวมาไกลแต่ก็รู้สึกได้ว่ารูมเมทก็เปรียบเสมือนครอบครัว ได้พูดคุยกันทุก
วัน หรือถ้าเกิดว่าใครก�าลังมีปัญหา ทุกคนก็จะเข้ามาช่วยเหลือกันค่ะ

ห้องน�้า/ห้องอาบน�้า

ทางเข้า

ตู้เสื้อผ้า

ระเบียงวางกระถางดอกไม้

เตียง
โต๊ะ

ชั้นวางของ
ชั้นวางของ

ห้องครัว

หอพักนักศึกษาต่างชาติ 
(คกไซโคริวไคกัง)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
นักศึกษาวิจัย

(ปัจจุบันพักอยู่ที่หอพักนักศึกษาต่างชาติ
(คกไซโคริวไคคัง))

Yazmammedova 
Aynur

วิดีโอแนะน�าหอพักคกไซโคริวไคคัง

หอพักนักศึกษาต่างชาติ เป็นหอพักส�าหรับนักวิจัยและนักศึกษาต่างชาติภายในมหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัอวิาเตะ มหีอพกั
นกัศกึษาอยูด้่วยกนั 2 แห่งได้แก่ หอ
จเิกเรยีว หอ และหอโคไบเรยีว ซึง่
เป็นหอพกัทีน่กัศกึษาต่างชาตแิละ
นกัศกึษาชาวญีปุ่น่พกัอยูร่วมกนั 
นกัศกึษาต่างชาตทิีต้่องการจะเข้าพกั
ในหอพกัเหล่านีค้วรจะสามารถใช้
ภาษาญีปุ่น่ได้เป็นอย่างดี 

◆ หอพักนักศึกษาต่างชาติ (คกไซโคริวไคกัง) ◆ หอพักนักศึกษา

ที่อยู่ 〒020-0066  3-18-27 อุเอดะ เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ (ภายในวิทยาเขต)

ประเภทห้อง ห้องพักแบบแชร์ (4คนต่อ1ห้องพัก) / ห้องนักศึกษาต่างชาติ (ห้องเดี่ยว) / ห้องนักวิจัย (ห้องเดี่ยว)
*ห้องพักแบบแชร์จะแยกห้องพักของผู้หญิงและผู้ชาย  และไม่สามารถเลือกห้องที่จะเข้าพักได้

ระยะเวลาการเช่าห้อง สูงสุด 2ปี

ค่าใช้จ่าย

ค่าห้อง (ห้องแชร์)  : ¥33,000/เดือน (รวมค่าน�้า-ค่าไฟ)
         (ห้องเดี่ยว) : ¥36,000/เดือน
ค่าสิ่งอ�านวยความสะดวก :  ¥30,000 (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว)    ค่าอินเตอร์เน็ตรายปี : ¥24,200/ปี     
ค่าเช่าชุดเครื่องนอนรายปี : ¥11,000/ปี (ส�าหรับผู้ที่ต้องการ)
*ค่าสิ่งอ�านวยความสะดวก ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าเช่าชุดเครื่องนอน จะจ่ายตอนหักเงินค่าเช่าห้องในครั้งแรก

หอพักชาย หอพักหญิง
หอจิเกเรียว หอโคไบเรียว

จ�านวนห้อง 5 ห้อง (2คน) 7 ห้อง (เดี่ยว)

ค่าเช่าห้อง/เดือน ¥14,000

ระยะเวลาที่อาศัยได้ ภายใน 2 ปี ภายใน 1 ปี
*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: ค่าท�าความสะอาดเวลาย้ายออก, ค่ากิจกรรมของหอพัก

สิ่งอ�านวยความสะดวกในห้องพัก: ห้องน�้า, ห้องครัวขนาดเล็ก, ตู้เย็น,  
ฮีตเตอร์, โต๊ะเขียนหนังสือ, ตู้, เตียง
สิ่งอ�านวยความสะดวกส่วนกลาง: ห้องอาบน�้า (หยอดเหรียญ), ห้องอาบน�้ารวม, เครื่องซักผ้าเครื่อง
อบผ้า (หยอดเหรียญ)
ที่อยู่: หอจิเกเรียว และหอโดโฮเรียว
	 〒020-0066 3-18-15 อุเอดะ เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ (ภายในมหาวิทยาลัย)
 หอโฮกุโอเรียว และหอโคไบเรียว
 〒020-0114 4-17-18 ทากามัตสึ เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ (ห่างจากมหาวิทยาลัย 15 นาที)
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คณะวทิยำศำสตร์ และ
วศิวกรรมศำสตร์

สำขำวชิำวศิวกรรมระบบนวตักรรม
แผนกวชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ และ

เทคโนโลยกีำรจดักำรกำรสือ่สำรและ
สำรสนเทศ (ปริญญำตร ีปี2)

Hou Yin Ong
 [มาเลเซยี]

Biography
Graduated High School

Graduated Japanese Language School

Took EJU

Entered Iwate University

Biography
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (ไทย)

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ไทย)

Kingston University (อังกฤษ)

คณะวทิยำศำสตร์และ
วศิวกรรมศำสตร์  สำขำวชิำ

เทคโนโลยสีือ่และกำรออกแบบ 

Sopachitwatawa 
Supasumond

[ไทย]

Q.   ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรในมหาวิทยา
ลัยอิวาเตะ

เรียนการออกแบบและเทคโนโลยีสื่อที่มหาวิทยาลัยอิวาเตะค่ะ 
นอกจากนี้ไม่ใช่แค่ได้ทักษะในสาขาวิชาที่ตัวเองเรียน แต่ยังได้
รู้จักCritical thinkingจากการแก้ไขปัญหาและการรับมือกับควา
มคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกด้วย ในอนาคตก็วางแผนที่จะกลับไป
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ประเทศไทย แต่เชื่อว่าความรู้ที่ได้รับ
จากหลักสูตรปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยอิวาเตะ จะเป็น
ประโยชน์ในการสอนนักศึกษาแน่นอนค่ะ

Q.   ชีวิตความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยอิวาเตะเป็นยังไงบ้าง 
มีตรงไหนที่ประทับใจไหม

หลักสูตรปริญญาเอก แน่นอนว่าหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่น
และการสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ได้เตรียมมาเพื่อนักศึกษาต่างชาติ
เป็นเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆ ไม่ใช่แค่ได้รับประสบการณ์ที่
หลากหลาย แต่ยังได้เป็นเพื่อนกับนักศึกษาที่มาจากทั่วทุกมุมโลก
อีกด้วยค่ะ

Q.  ช่วยบอกจุดที่ชอบในเมืองโมริโอกะ อิวาเตะหน่อยได้
ไหม

ก่อนที่จะมาที่เมืองโมริโอกะ ถูกบอกมาว่า “โมริโอกะมันหนาว
มากๆเลยนะ” แต่ว่าถ้าเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับสถานที่ก็ไม่มี
ปัญหา ทิวทัศน์ของโมริโอกะในวันที่หิมะตกนั้นมันงดงามมากๆ 
รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ อาหารอร่อย ค่าครองชีพก็ถูก เป็นที่ที่
ดีมากๆ ขอแนะน�าเมืองโมริโอกะแก่นักศึกษาต่างชาติเลยค่ะ!

Q. เหตุผลที่เลือกเข้ามหาวิทยาลัยอิวาเตะ

เหตุผลหลักคือ ในมหาวิทยาลัยอิวาเตะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่อยากท�าในอนาคต อีกเหตุผลนึงคือ ทางมหาวิทยาลัยมี
ระบบการสอบเข้าที่ให้สามารถสอบเข้าได้เพียงแค่ยื่นเอกสารที่
จ�าเป็นเท่านั้น ไม่ต้องบินมาสอบถึงญี่ปุ่น ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย
ได้อย่างมาก

Q. ก�าลังศึกษาเกี่ยวกับอะไร

ตอนนี้ก�าลังเน้นศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษา
ตั้งแต่รากฐานของอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งวัตถุดิบอิเล็กตรอนและ
ทฤษฎีต่างๆ รวมถึงควบคุมดูแลการท�างานของอิเล็กทรอนิกส์
ด้วย

Q. การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร

 และคิดว่าอะไรในมหาวิทยาลัยมีเสน่ห์ที่สุด
รู้สึกอิ่มเอมใจในทุกๆวันตลอดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอิวาเตะ 
การเรียนนั้นค่อนข้างยาก แต่ถึงแม้จะเต็มไปด้วยค�าถามและสิ่งที่
ไม่รู้ ก็จะสามารถถามเพื่อนๆหรืออาจารย์ได้ทันที ตอนได้เข้า
ชมรม ก็ได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้ที่บ้านเกิด อีกทั้ง เพื่อนชาว
ญี่ปุ่นและอาจารย์ก็ใจดี พูดคุยได้อย่างสนิทใจ เพื่อนชาวต่างชาติ
คนอื่นๆที่ถึงจะได้พบกันแค่ครั้งแรก ก็สามารถไปหาอะไรกินกัน 
เที่ยวเล่นในเมืองได้อย่างสนิทใจ เหมือนกับว่าเป็นคนญี่ปุ่นคนนึง

Q. บอกสิ่งที่ชอบในเมืองโมริโอกะและ/หรือจังหวัดอิวาเตะ

ก่อนมาถึงไม่เคยรู้เลยว่าจังหวัดอิวาเตะเป็นอย่างไรบ้าง แต่พอมา
ถึงเมืองโมริโอกะ บรรยากาศของเมืองช่างแตกต่างจากเมือง
ใหญ่ๆ อย่างในโตเกียวหรือซัปโปโร ความรู้สึกที่ได้ คือ “อยู่อย่าง

สบายๆ” ถึงจะไม่สะดวกสบายอย่างเมืองใหญ่ๆ แต่พอมาอยู่ได้ปี
นึง ก็รู้สึกถึงความอบอุ่นของคนในจังหวัด ไม่เหมือนในโตเกียวที่
มักจะได้รับสายตาเย็นชาจากคนรอบข้างเสมอๆ แต่ในเมือง 
โมริโอกะนั้นไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยสักนิด ระหว่างทางมา
มหาวิทยาลัย คุณลุงคุณป้าก็จะคอยส่งเสียงทักทายเสมอ ซึ่งตัว
เองก็จะทักทายตอบเป็นอัตโนมัติ ทั้งๆที่ไม่ใช่คนรู้จักอะไร แต่ก็
รู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัว ความอบอุ่นรวมถึงความเห็นอก
เห็นใจระหว่างผู้คน เป็นเหตุผลที่ท�าให้ไม่สามารถไม่ชอบเมืองนี้
ได้เลย

Q. อยากบอกอะไรน้องๆ บ้างไหม

ถ้าอยากมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ลองเลือกมหาวิทยาลัย 
อิวาเตะดูสิ ตัวเองไม่เคยรู้สึกเสียใจที่เลือกที่นี่เลย แถมรู้สึกดีด้วย
ซ�้า ความอบอุ่นของผู้คนในจังหวัด รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดีและ
ผู้คนที่หลากหลาย 
รับรองว่าไม่มีที่ไหน
เหมือน น้องๆเองก็
คงจะค้นพบถึงเสน่ห์
ของจังหวัดอิวาเตะ
อย่างแน่นอน!

7. บอกเล่าประสบการณ์จากรุ่นพี่

7. บอกเล่ำประสบกำรณ์จำกรุ่นพี่

8. กิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย และเทศกาลประจ�าปี
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พิธีเข้ำกำรศึกษำ

[ต้นเดือน]
ไซโมกุ-โจ โยอิจิ 
(ตลาดโยอิจิ)(ทุกวันเสาร์, ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน)(เมืองโมริโอกะ)

[กลำงเดือน]
เทศกาลโมริโอกะซากุระ 
(ถึงต้นเดือนพฤษภาคม)(เมืองโมริโอกะ)

[ปลำยเดือน]
เทศกาลโยสะโกอิ ซันซะ (เมืองโมริโอกะ)

[ต้นเดือน]
เทศกาลชะงุชะงุ อุมะโกะ 
(เทศกาลม้า)(เมืองทากิซาวะ)
(มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่จับต้องไม่ได้)
เทศกาลดอกกุหลาบฮานามากิออนเซ็น 
(ถึงต้นเดือนกรกฎาคม)(เมืองฮานามากิ)

[ปลำยเดือน]
เทศกาลสึนางิออนเซ็น (เมืองโมริโอกะ)
การแข่งขันล่องแม่น�้าโมริโอกะ – คิตะกามิ 
(เมืองโมริโอกะ)

[ต้นเดือน]
เทศกาลโมริโอกะซันซะโอโดริ (เมืองโมริโอกะ)
เทศกาลดอกไม้ไฟ (เมืองโมริโอกะ)

[ปลำยเดือน]
เทศกาลงานอุตสาหกรรม (เมืองทากิซาวะ)

[กลำงเดือน]
เทศกาลศาลเจ้าฮาจิมังงู (เมืองโมริโอกะ)
เทศกาลดนตรีโมริโอกะ – อิชิงากิ (เมืองโมริโอกะ)

[กลำงเดือน]
เทศกาลงานอุตสาหกรรม (เมืองโมริโอกะ)
เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (เมืองยาฮาบะ)

[ต้นเดือน]
การแข่งขันวังโกะโซบะระดับประเทศ 
(เมืองโมริโอกะ)
งานแสดงโอเด็ดเตะ (เมืองโมริโอกะ)

[ต้นเดือน]
งานแสดงละครโมริโอกะบุงชิเงกิ (เมืองโมริโอกะ)

[กลำงเดือน]
เทศกาลฮาดากะไมริ (เทศกาลเปลื้องผ้าท่ามกลางหิมะ)
(วัดเคียวโจจิ, ศาลเจ้าฮาจิมังงู, 
ศาลเจ้าซากุระยามะ)(เมืองโมริโอกะ)
เทศกาลตกปลาวากาซากิในน�้าแข็งทะเลสาบ
กันโด (ถึงปลายเดือนมีนาคม)(เมืองโมริโอกะ)

[ต้นเดือน]
เทศกาลยุกิอาการิ (งานแสดงไฟในเทศกาลหิมะ)
(เมืองโมริโอกะ)
เทศกาลวันครบรอบของทากุโยกุ และการ
แข่งขันไพ่คารุตะทากุโบกุ (เมืองโมริโอกะ)
งานสวีทแฟร์อิวาเตะ S-1 (เมืองทากิซาวะ)

[กลำงเดือน]
เทศกาลโซมิงไซ ศาลเจ้าฮายาจิเนะ 
(เมืองฮานามากิ)
เทศกาลสตูดิโอใบไม้ผลิชิสุกุอิชิ (เมืองชิสุกุอิชิ)

[ต้นเดือน]
พิธีเข้าการศึกษา

[กลำงเดือน]
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น

เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น

20℃/8.5℃

[ต้นเดือน]
วันสถาปนามหาวิทยาลัย

การแข่งขันโมริโอกะ – สึนางิโร้ดเรส

[ต้นเดือน]
แจกเอกสารและอธิบาย 

กระบวนการขอลดหย่อนค่าเล่าเรียน
 (ส�าหรับภาคการศึกษาปลาย)

28℃/20℃

[ต้นเดือน]
วันสุดท้ายของการเรียนภาคการศึกษาต้น

ปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
(จนถึงปลายเดือนกันยายน)

[ปลำยเดือน]
ประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาต้น

[ต้นเดือน]
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย

เปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย

[กลำงเดือน]
งานเทศกาลมหาวิทยาลัย

10℃/1.5℃

[ปลำยเดือน]
ปิดภาคการศึกษาฤดูหนาว 

(จนถึงต้นเดือนมกราคม)

[กลำงเดือน]
วันสุดท้ายของการเรียน

ภาคการศึกษาปลาย

[ปลำยเดือน]
พิธีจบการศึกษา

ประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย

กิจกรรมในมหาวิทยาลัยอิวาเตะ เทศกาลในเมืองโมริโอกะและพื้นที่ใกล้เคียง

เทศกำลโยสะโกอิ ซันซะ

วันสถำปนำมหำวิทยำลัย

กำร์เด้นปำร์ตี้

หอเอกสำร

พิธีจบกำรศึกษำ

เทศกำลชะงุชะงุ อุมะโกะ

เทศกำลโมริโอกะซันซะโอโดริ

เทศกำลดอกไม้ไฟ

เทศกำลฤดูใบไม้ร่วงเมืองโมริโอกะ

เทศกำลฮำดำกะไมริ

เทศกำลยุกิอำกำริ

1.8℃/-5℃

8. กิจกรรมในรั้วมหำวิทยำลัย และเทศกำลประจ�ำปี
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อิ่มเอิมกับเมนูอันหลำกหลำย จำกโรงอำหำร 3 แห่ง 

TOP 3 เมนูอำหำรแนะน�ำ

 “โรงอาหารกลาง” “โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
(BREDO)” และ “โรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์” โรงอาหารทั้ง 3 แห่ง
ภายในมหาวิทยาลัยอิวาเตะนั้น เป็นสถานที่ที่สามารถให้นักศึกษาได้รับ
ประทานอาหารในราคาย่อมเยา รวมทั้งเป็นที่พักผ่อนหลังเลิกเรียน หรือ
หลังเลิกกิจกรรม บางครั้งยังจัดมินิคอนเสิร์ต และกิจกรรมชมรมต่างๆด้วย 
นอกจากนั้นโรงอาหารแต่ละแห่งนั้นยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมนูตาม
ฤดูกาล และอีเว้นท์สนุกๆที่ไม่ควรพลาดอีกด้วย

มีเมนูให้เลือกหลำกหลำย เพื่อสุขภำพ
และควำมสมดุลทำงโภชนำกำร

9. สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
อำคำรส�ำนกังำนมหำวทิยำลัย
(สหกรณ์มหำวทิยำลัย)
สหกรณ์จ�าหน่ายหนงัสอื เครือ่งเขยีน อาหาร และของใช้ในชวีติประจ�าวนั อกี
ทัง้ยงัมตีู ้ATM รวมถงึเอเจนซีข่ายตัว๋ อสงัหารมิทรพัย์ และประกนัต่างๆคอย
บรกิารนกัศกึษาอีกด้วย  

เที่ยงนี้ กินอะไรดีนะ?

เปิดบริการวันธรรมดา ตั้งแต่ 8 โมงเช้า ขนมปังอบร้อนๆก็
เป็นที่เลืองลือ

ไม่ควรพลาดเมนูที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการทาง
อาหาร อย่าง“เซ็ตราเม็ง” และ “ชุดStamina (ชุดอาหาร
เพิ่มพลัง)” 

แวดล้อมด้วยธรรมชาติ พร้อม “วันคอยน์เพลท” หรือ เมนู
ราคาต�่ากว่า500เยน ในช่วงฤดูร้อนยังเปิดระเบียงให้สามารถ
นั่งเล่นได้อีกด้วย

โรงอำหำรกลำง โรงอำหำรคณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์(BREDO) โรงอำหำรคณะเกษตรศำสตร์

เมนูต้นต�ำรับสหกรณ์มหำวิทยำลัย! เมนูเพิ่มพลัง

ซอสโอโรชิดำเระนี่แหละที่เลือก

BEST

1
BEST

2
BEST

3

โทริทัตสึตะมาโยด้ง
 (ข้าวหน้าไก่หมักซอสทอด
ราดด้วยมายองเนส)
¥460

พอร์คยากินิกุ
 (หมูผัดกับหัวหอม)
¥194

ชิกเก้นโอโรชิดาเระ
 (ไก่ย่างราดซอส เสิร์ฟพร้อมเฟรนซ์ฟรายส์)
¥302

เลือกเมนูอาหารที่อยากรับประทานได้ตามใจชอบ

ได้รับความนิยมจากสาวๆต้องไม่ลืมของหวาน

คัสตาร์ดโรเช่
 (เค้กคัสตาร์ดช็อคโกแลต)
¥108

หอสมุด
เพียบพร้อมด้วยขมุทรพัย์ทางปัญญากว่า 8.5 แสนเล่ม เป็นหอสมดุท่ีตอบสนองต่อ
ท้องถิน่ เปิดบรกิารทกุวัน เป็นสถานท่ีทีน่กัเรียนนักศกึษา และบคุคลท่ัวไปสามารถใช้
บริการได้ อีกทัง้ในหอสมุดยงัมีห้องแกลเลอร ีและมมุเครือ่งด่ืม รวมถงึมพีืน้ทีใ่ห้
สามารถใช้สอยกจิกรรมอืน่ๆได้อกีด้วย

โรงอำหำร

We have International Students' Association!

9. สิ่งอ�านวยความสะดวก 10. กิจกรรมนอกหลักสูตร
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ชมรมสนบัสนนุและช่วยเหลือนกัศกึษำต่ำงชำต ิ“Circle U” 

ชมรม “Circle U” เป็นชมรมที่จะคอยช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติให้
สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นและสนุกสนาน รวมถึง
ยังจัดอีเว้นท์ต่างๆ ทั้งปาร์ตี้ต้อนรับ โอลิมปิกมหาวิทยาลัย และ
บาร์บีคิวอีกด้วย

ติดต่อ: circleu.iwate.univ@gmail.com

10. กิจกรรมนอกหลักสูตร

ชมรม/
คณะกรรมกำร

นักศึกษำ

พบพานและเติบโตไปด้วยกันกับ

กิจกรรมนอกหลักสูตรกว่า 140 

ประเภท

มำกกว่ำแค่กำรเรียน พบพำนกับผู้คนหลำกหลำยและอิ่มเอิมกับชีวิตนักศึกษำ
มำกยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอิวาเตะมีกิจกรรมนอกหลักสูตรประมาณ 140 ประเภท นอกจากคณะ
กรรมการนักศึกษาแล้ว ยังมีชมรม และสโมสรให้เลือกเข้ามากมาย ชมรมแบ่งย่อยได้เป็น
ประเภทกีฬา วัฒนธรรม และดนตรี ท้าทายกับสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งสนุกกับงานอดิเรกมากยิ่งขึ้นผ่าน
กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ได้รับประสบการณ์อันล�้าค่านอกเหนือเกินกว่าแค่การศึกษา รวมถึงพบเจอ
กับผู้คน ชุมชนและสังคมอันมากมายอีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
มหาวิทยาลัย

We have International Students' Association!

[คณะกรรมกำรนักศึกษำ]
คณะกรรมการนักศึกษาด�าเนินงานโคซุกาตะ (งานเทศกาลประจ�ามหาวิทยาลัย) คณะกรรมการนักศึกษา
ด�าเนินงานต้อนรับนักศึกษาใหม่ ฯลฯ
[สโมสร]
สโมสรการท�าอาหาร สโมสรพัฒนาเมือง สโมสรเทนนิส“ดร็อป” สโมสรเต้นร�า“bizarre” สโมสรบอลลูน
อากาศร้อน สโมสรโปเกมอน ฯลฯ
[ชมรม]
ประเภทกีฬำ  ชมรมไอกิโด ชมรมยิงธนู ชมรมอเมริกันฟุตบอล ชมรมคาราเต้ ชมรมสกีเบื้องต้น 

ชมรมเบสบอล ชมรมฟุตบอล ชมรมรถยนต์ ชมรมยูโด ชมรมรักบี้ ฯลฯ
ประเภทวัฒนธรรม  ชมรมโกะ ชมรมอิเคบานะ(การจัดดอกไม้) ชมรมการแสดง“กัปปะ” ชมรมCircle U 

ชมรมชงชา ชมรมชมนก ชมรมภาพยนตร์ ฯลฯ
ประเภทดนตรี  ชมรมอะแคปเปลลา“VOIVOI” ชมรมออร์เคสตรา ชมรมประสานเสียง ชมรมเครื่อง

เป่า ชมรมแมนโดลินคลับ
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สถานีชินอาโอโมริ

อิวาเตะ

มหาวิทยาลัยอิวาเตะ● ● 

เมืองโมริโอกะ

สนามบินอิวาเตะ
ฮานามากิ

สถานีโมริโอกะ

สนามบินเซ็นได

สนามบินฮาเนดะ

สนามบินนานาชาตินาริตะ

สถานีเซ็นได

สถานีโตเกียว

ภูมิภาคโทโฮกุ

ยามางาตะ

อากิตะ

อาโอโมริ

มิยางิ

ฟุกุชิมะ

ตางประเทศ

อิวาเตะ

ฟุกุโอกะ
โอซากา

นาโงยา
โตเกียว

อากิตะ

ยามางาตะ

ฮอกไกโด

อาโอโมริ

มิยางิ

ฟุกุชิมะ

ละติจูด 39 องศาเหนือ 
และลองติจูด 141 องศาตะวันออก

แผนที่
มหาวิทยาลัย

อิวาเตะ

ประชากรของจังหวัดอิวาเตะ

จังหวัดอิวาเตะ
ประมาณ 15,279 ตร.กม.

≒
รัฐฮาวาย

ประมาณ 16,634 ตร.กม.

ประมาณ 1.3 ลานคน

จังหวัดอิวาเตะ รัฐแคลิฟอรเนีย เมืองซานดิเอโก
ประมาณ 1.3 ลานคน

≒

ศูนยกลางจังหวัด เมืองโมริโอกะ

พื้นที่ของจังหวัดอิวาเตะ

一高前ミュージアム本館

動物病院

北水の池
植物園

自啓寮

同袍寮

実習地

国際交流会館 自然観察園
第一体育館

理工学部

教育学部
人文社会科学部

野球場

第二体育館

百年記念館

農学部
学生食堂

図書館

事務局棟

大学会館

テニスコート

球技場

運動場

理工学部学生食堂

中央学生食堂

農学部

動物病院新棟

正門

岩手大学前

上田四丁目

理工学部東口

グローバル教育センター
国際連携室

Bus Stop“Ichiko mae”Museum Main Building

VeterinaryTeaching
Hospital

Hokusui no ike
Botanical Garden

Jikei-ryo

Doho-ryo

Experimental Nursery of
Faculty of Agriculture

International House Nature GardenNature Garden
GymnasiumⅠGymnasiumⅠ

Baseball FieldBaseball Field

GymnasiumⅡGymnasiumⅡ

Centennial Hall

Cafeteria

University Library

Administration Bureau

University Student Union

Tennis Courts

Rugby and Soccer Field

Track and Field
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ของขึ้นชื่อ

เครื่องโลหะนัมบุเท็กกิ เรเม็ง ขนมเซ็มเบนัมบุ

ประมาณ 3 แสนคน

เทศกาลซันซะโอโดริ เทศกาลชะงุชะงุ อุมะโกะ 
(เทศกาลมา)

เทศกาล

ประชาการ

แคมปสอุเอดะ 426,592 ตร.ม.

โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร

โรงเรียนอนุบาลในสังกัดคณะศึกษาศาสตร

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในสังกัดคณะศึกษาศาสตร

ฟารมทากิซาวะ

สวนปาไมการเรียนรูทากิซาวะ

ฟารมปศุสัตวโอเมียวจิน

ปาฝกภาคปฏิบัติโอเมียวจิน

คาไมชิ แซทเทลไลท (ศูนยการเรียนรูในเมืองคาไมชิ)

อื่นๆ 14,293,147 ตร.ม.

■การเดินทางสูเมืองโมริโอกะ

■พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอิวาเตะ
 14,719,739 ตร.ม.

[โทโฮคุชินคันเซ็น/อากิตะชินคันเซ็น]

[เครื่องบิน/สนามบินฮานามากิ (JAL)]

2 ชั่วโมง 10 นาที (ฮายาบุสะ)
39 นาที (ฮายาบุสะ)
49 นาที (ฮายาบุสะ)

โตเกียว

เซ็นได

ชินอาโอโมริ 

โมริโอกะ

โมริโอกะ

โมริโอกะ

1 ชั่วโมง 25 นาที
55 นาที
1 ชั่วโมง 15 นาที

โอซากา (อิตามิ)

ชินจิโตเสะ (ซัปโปโร) 

นาโงยา (โคมากิ) 

ฮานามากิ

ฮานามากิ

ฮานามากิ

รถบัสระหวางสนามบินอิวาเตะฮานามากิ 

 ⇔  

สถานีโมริโอกะ 50 นาที

11. แนะน�าจังหวัดอิวาเตะ

11. แนะน�าจังหวัดอิวาเตะ
จังหวัดอิวาเตะอยู ่ห่างจากโตเกียวไปทางทิศเหนือ

ประมาณ 500 กิโลเมตร ท�าเลที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮกุ 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 7 เท่า
ของโตเกียว และถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 
2 ของญี่ปุ่น รองจากจังหวัดฮอกไกโด 

นอกจากนี้ จังหวัดอิวาเตะยังเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง
เรื่องธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ภูเขาอิวาเตะ ซึ่งรู้จักกันใน
ชื่อภูเขาฟูจิแห ่งนัมบุเนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับ
ภูเขาไฟฟูจิ และชายฝั่งริอะสึ (Ria Coast) ชายฝั่งที่จม
ลึกในหุบเขาอันเกิดจาการกัดเซาะของแม่น�้า  อีกทั้งยังมี
เมืองฮิราอิซูมิซึ่งเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 
และมีลานสกีและออนเซ็นที่มีชื่อเสียงมากมายอีกด้วย
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สารบัญ

แผนกกิจการตางประเทศ
〒020-8550 3-18-34 อุเอดะ เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ
โทรศัพท: +81-19-621-6057 / +81-19-621-6076
แฟกซ: +81-19-621-6290
อีเมล: gryugaku@iwate-u.ac.jp

รองรับภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี

รองรับภาษาญี่ปุนเทานั้น

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโดยรวม

เกี่ยวกับการสอบเขาศึกษาตอ

เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูในมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับการหางานหลังจบการศึกษา

หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา

ฝายธุรการ แผนกประชาสัมพันธ

ฝายบริหารกิจการนักศึกษา 
แผนกสนับสนุนการประกอบอาชีพ

ฝายบริหารกิจการนักศึกษา 
แผนกสนับสนุนและชวยเหลือนักศึกษา

ฝายบริหารกิจการนักศึกษา 
แผนกการรับเขาศึกษา

ฝายบริหารกิจการนักศึกษา 
แผนกบริการกิจการนักศึกษา

+81-19-621-6006

+81-19-621-6064

+81-19-621-6060

+81-19-621-6709

+81-19-621-6055

ssomu@iwate-u.ac.jp

gshien@iwate-u.ac.jp

syushoku@iwate-u.ac.jp

gkyomu@iwate-u.ac.jp

เรื่อง ฝาย/แผนกที่รับผิดชอบ โทรศัพท  อีเมล

มหาวิทยาลัยอิวาเตะ https://www.iwate-u.ac.jp/index.html

ศูนยการศึกษานานาชาติ https://www.iwate-u.ac.jp/iuic/index.html

ฐานขอมูลนักวิจัย http://univdb.iwate-u.ac.jp/openmain.jsp

การเขาศึกษา https://www.iwate-u.ac.jp/admission/index.html

ภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ

ภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ

ภาษาญี่ปุน

ภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี
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