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แนวทางการด�าเนนิการของมหาวทิยาลยัสตรโีอฉะโนะมสึิ

	 มหาวิทยาลัยสตรีโอฉะโนะมิสึก่อต้ังข้ึน
ในปีค.ศ.1875	(ศักราชเมจิที่	8)	ที่ย่านโอฉะโนะ
มิสึในฐานะของวิทยาลัยฝกหัดครูสตรีแห่ง
โตเกียว	 และนับแต่ได้ก่อตั้งก็ได้ผลิตนักวิจัย
และนักการศึกษาความสามารถสูงออกมา
มากมาย	 อาทิเช่น	 ยาสึอิ	 เท็ตสึ	 ผู้เป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสตรีแห่งโตเกียว	(Tokyo	Woman's	
Christian	 University)	 ยาสึอิ	 โคโนะ	 ผู้เป็น
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหญิงคนแรกของญี่ปุ่น	 และ	
ยุอะสะ	โทชิโกะ	ผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มี
ผลงานในระดับนานาชาติ
	 ในปีค.ศ.	 1949	มหาวิทยาลยัสตรโีอฉะโนะมิสไึด้ถกูก่อต้ังข้ึนจากการปฏริปู
การศึกษาหลงัยคุสงคราม	 ในปีถัดมาได้ก่อต้ัง	 3	 คณะ	 คือ	 คณะอกัษรศาสตร์-
ครศุาสตร์	 คณะวทิยาศาสตร์	 และ	 คณะคหกรรมศาสตร์	 (ปัจจุบันคือคณะ
วทิยาศาสตร์เพือ่ชวีติมนุษย์)	 ท�าให้เป็นมหาวทิยาลยัสตรท่ีีมีการเรยีนการสอน
แบบสมัยใหม่	 หลังจากน้ันมหาวิทยาลยัสตรีโอฉะโนะมสิไึด้ท�าการพฒันาใน
ส่วนของสภาพแวดล้อมเพือ่การศึกษาวจิยัให้เพิม่ข้ึนเร่ือยๆ	เช่น	ในปี	ค.ศ.1963	ได้
มีการจดัต้ังโปรแกรมการศึกษาระดับปรญิญาโท	 และในปี	 ค.ศ.1976	 ได้มีการจัด
ต้ังโปรแกรมการศึกษาระดับปรญิญาเอกขึน้ตามล�าดับ	 มหาวทิยาลยัสตรีโอฉะ
โนะมิสไึด้มีการพฒันาศักยภาพตนเองและก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยดุย้ัง
	 ในปี	 2015	 มหาวทิยาลยัโอฉะโนะมิสึจะครบรอบ	 140	 ปีแห่งการก่อต้ัง
มหาวทิยาลยั	 จากน้ีและต่อไปมหาวทิยาลยัโอฉะโนะมิสึมีความต้ังม่ันและจะ
ด�าเนินแนวทางเพื่อให้เราก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู ้น�าสังคมในการ
ประสาทวชิาความรูแ้ก่นกัศึกษาหญงิเพ่ือให้เป็นผูผ้ลกัดันยคุสมัยต่อไป
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สารจากอธิการบดี

	 มหาวิทยาลัยสตรีโอฉะโนะมิซึได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 ค.ศ.	 1875	 ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับ

อุดมศึกษาของสตรีแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น	 ในปีนี้ถือเป็นปีครบรอบ	 140	 ปี	 ของการก่อตั้ง

มหาวิทยาลัย	 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้อบรมสั่งสอนเพื่อปูทางในฐานะที่

เป็นรุ ่นพี่ผู ้อาวุโสให้กับเหล่าสตรีท่ีมีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนเพื่อน�าความรู้มาสร้าง

ประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป	 ตลอดเวลาที่ผ่านมามีผู้ส�าเร็จการศึกษาในด้านต่างๆ	 มากมายไม่ว่า

จะเป็นด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์,	 ครุศาสตร์,	 อุตสาหกรรม,	 รัฐศาสตร์	 และนิเทศศาสตร์

เป็นต้น	เราได้สร้างบุคลากรชั้นเลิศในด้านต่างๆ	และสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ	ให้กับเหล่าสตรี

	 ในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้วางระบบเพื่ออบรมพัฒนาสตรีผู้มีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบ

ต่ออนาคตของประเทศและอนาคตของสากลโลก	 โดยทางมหาวิทยาลัยมีความใส่ใจและมุมมอง

ที่กว้างไกลเพื่อตอบสนองต่อสังคม

	 ในปีค.ศ.	2004	ทางมหาวิทยาลัยได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งชาติ	และ

ทางมหาวิทยาลัยสตรีโอฉะโนะมิซึได้ก�าหนดค�าขวัญขึ้นมาว่า	 “เราบันดาลความฝันแก่สตรีทุก

คนที่ปรารถนาจะศึกษาให้กลายเป็นจริง”	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมุ่งสนับสนุนการสร้างความ

ฝันของเหล่าสตรีทุกคนในโลกให้เป็นจริง	 โดยมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะเป็นสถานศึกษาที่

เข้าใจถึงแนวความคิดและมุมมองต่างๆ	รวมถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างลึกซึ้ง	พร้อมกับร่วม

มือร่วมใจกันเพื่อพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไปและได้มีการผลักดันการอบรมศึกษาในระดับสากล

	 ในปัจจุบันได้มีการเริ่มกิจกรรมสนับสนุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพความสามารถและมุ่ง

พัฒนาเหล่าสตรีทุกสัญชาติและทุกวัย	 รวมถึงสตรีในประเทศที่ก�าลังพัฒนาซึ่งมีความประสงค์ที่

จะศึกษาแต่ไม่สามารถศึกษาต่อได้

	 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดระบบการศึกษาโดยมีลักษณะเด่นในด้านศิลปศาสตร์,	การศึกษาตาม

มาตรฐานสากล	และการศึกษาเพื่อเป็นผู้น�า	มหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่ในการเรียนรู้เพื่อเหล่าสตรี

อายุน้อยได้ขัดเกลาตนเองและเข้าใจว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อเพื่อนมนุษย์และต่อสังคม

	 เราหวังจะให้นักศึกษาท่ีผ่านการอบรมศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้	1.	ทราบถึงประเด็น

ปัญหาที่ซับซ้อนต่างๆ	 ในสังคม	รวมทั้งตระหนักถึงวิธีการแสวงหาด้วยมุมมองของมืออาชีพเพื่อ

หาวิธีแก้ไขประเด็นปัญหาเหล่านั้น	2.	ท�าความเข้าใจผู้ที่มีมุมมองหรือแนวคิดที่แตกต่างจาก

ตนเองและน�าสิ่งที่แตกต่างนั้นกลับมาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง	3.	ไม่ลืมที่จะระลึกถึงผู้อื่น	ร่วม

มือกับทุกคนในโลกโดยใช้	 "ไหวพริบ”	 ทั้งในเชิงบูรณาการและเชิงปฏิบัติ	 รวมทั้งสร้างโอกาส

และความเป็นผู้น�าให้แก่สังคม

	 มหาวิทยาลัยสตรีโอฉะโนะมิซึจึงมีบทบาทส�าคัญในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาเพื่อการก้าวสู่อนาคต	 สร้างความฝันของทุกคนให้เป็นความจริงและสร้างศักยภาพเพื่อ

อนาคตอันเฟื่องฟู	 นอกจากนี้ยังหวังด้วยใจจริงที่จะท�ากิจกรรมเพื่อสร้างความหวังและเรียกความ

กล้าให้กับทุกคนในชุมชนและสังคม

คิมิโกะ	มูโระฟูชิ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสตรีเอกชนแห่งชาติโอฉะโนะมิซึ
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	 โปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสตรีโอฉะโนะมิสึท่ีมุ่งผลิต
บัณฑิตหญิงที่มีทั้งความรู้ทางวิชาการ	ความเท่าทันสังคม	และมีจิตใจที่เอื้ออาทร
มหาวิทยาลัยโอฉะโนะมิสึได้จัดเตรียมหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรใหม่ข้ึนเพื่อผลิต
บัณฑิตผู้มีความสามารถพื้นฐานเฉพาะด้าน	 ทั้งในภาคปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ออกสู่
สังคม
	 ในหลักสูตรการเรียนการสอนโดยอิสระ	เราได้ใช้	“รูปแบบของศิลปศาสตร์ใน
ศตวรรษที่	 21	 ที่มีการหลอมรวมกันระหว่างศาสตร์และศิลป์”	 เพื่อใช้ต่อยอดความรู้ความ
เข้าใจองค์รวมของเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ	 อักษรศาสตร์	 และสังคม	 และในหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อความรู ้ เฉพาะทางน้ัน	เราก็ได้มีการน�า	“ระบบตัวเลือกจากหลาย
โปรแกรม”	เข้ามาใช้	โดยให้นักศึกษาเป็นผู ้ตัดสินใจหลัก	ซ่ึงเรามีความมุ่งหวังท่ีจะ
สร้างสรรค์สตรีท่ีเป็นผู้น�าในสังคมซ่ึงประกอบด้วยความรู้ท่ัวไปและเฉพาะทางที่มีความ
ส�าคัญต่อศตวรรษที่	 21	 และมีจิตใจที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้	 นอกจากนี้แผนพัฒนาของเรา
ยังได้ถูกเลือกใช้โดยกระทรวงศึกษาธิการ	วัฒนธรรม	กีฬา	วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	ให้
เป็น	 “แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับโลก	 ประเภท	 A	 (รูปแบบการพัฒนาทุกกลุ่มการ
ศึกษา)”	 ประจ�าปีในปีค.ศ.2012	 (ปีเฮย์เซที่	 24)	 และเรายังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะขึ้นไปมีบทบาทในระดับนานาชาติต่อไป

โปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสตรี

โอฉะโนะมิสึที่มุ่งผลิตบัณฑิตหญิงที่มีทั้งความรู้ทางวิชาการ 

ความเท่าทันสังคม และมีจิตใจที่เอื้ออาทร

คณะอักษรศาสตร์-ครุศาสตร์

ภาควิชามานุษยวิทยา
หลักสูตรวิชาปรัชญา	จริยศาสตร์	และประวัติศาสตร์ศิลป์

หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ/หลักสูตรภูมิศาสตร์

ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรม

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น/หลักสูตรภาษาและ

วัฒนธรรมจีน

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ/หลักสูตรภาษาและ

วัฒนธรรมฝรั่งเศส

ภาควิชามนุษยศาสตร ์และ

สังคมศาสตร์
หลักสูตรสังคมศาสตร์/หลักสูตรครุศาสตร์/หลักสูตรจิตวิทยา

ภาควิชาศิลปะและพฤติกรรม

การแสดงออก
หลักสูตรการเต้นร�า/หลักสูตรการแสดงดนตรี

ภาควิชาการศึกษาวัฒนธรรม

โลก

คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาเคมี

ภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

มนุษย์

ภาควชิาอาหารและโภชนาการ

ภาควิชามนุษย์และส่ิงแวดล้อม

ภาควิชาการด�ารงชีวติของ

มนษุย์

หลักสูตรการพัฒนาจิตวิทยาคลินิก/หลักสูตรสังคมศาสตร์การใช้

ชีวิต

หลักสูตรวัฒนธรรมและการใช้ชีวิต

รายชื่อคณะ
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	 โปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสตรีโอฉะโนะมิสึท่ีมุ่งผลิต
บัณฑิตหญิงที่มีทั้งความรู้ทางวิชาการ	ความเท่าทันสังคม	และมีจิตใจที่เอื้ออาทร
มหาวิทยาลัยโอฉะโนะมิสึได้จัดเตรียมหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรใหม่ข้ึนเพื่อผลิต
บัณฑิตผู้มีความสามารถพื้นฐานเฉพาะด้าน	 ทั้งในภาคปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ออกสู่
สังคม
	 ในหลักสูตรการเรียนการสอนโดยอิสระ	เราได้ใช้	“รูปแบบของศิลปศาสตร์ใน
ศตวรรษที่	 21	 ที่มีการหลอมรวมกันระหว่างศาสตร์และศิลป์”	 เพื่อใช้ต่อยอดความรู้ความ
เข้าใจองค์รวมของเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ	 อักษรศาสตร์	 และสังคม	 และในหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อความรู ้ เฉพาะทางนั้น	เราก็ได้มีการน�า	“ระบบตัวเลือกจากหลาย
โปรแกรม”	เข้ามาใช้	โดยให้นักศึกษาเป็นผู ้ตัดสินใจหลัก	ซ่ึงเรามีความมุ่งหวังท่ีจะ
สร้างสรรค์สตรีที่เป็นผู้น�าในสังคมซ่ึงประกอบด้วยความรู้ท่ัวไปและเฉพาะทางที่มีความ
ส�าคัญต่อศตวรรษที่	 21	 และมีจิตใจที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้	 นอกจากนี้แผนพัฒนาของเรา
ยังได้ถูกเลือกใช้โดยกระทรวงศึกษาธิการ	วัฒนธรรม	กีฬา	วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	ให้
เป็น	 “แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับโลก	 ประเภท	 A	 (รูปแบบการพัฒนาทุกกลุ่มการ
ศึกษา)”	 ประจ�าปีในปีค.ศ.2012	 (ปีเฮย์เซที่	 24)	 และเรายังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะขึ้นไปมีบทบาทในระดับนานาชาติต่อไป

โปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสตรี

โอฉะโนะมิสึที่มุ่งผลิตบัณฑิตหญิงที่มีทั้งความรู้ทางวิชาการ 

ความเท่าทันสังคม และมีจิตใจที่เอื้ออาทร

คณะอักษรศาสตร์-ครุศาสตร์

ภาควิชามานุษยวิทยา
หลักสูตรวิชาปรัชญา	จริยศาสตร์	และประวัติศาสตร์ศิลป์

หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ/หลักสูตรภูมิศาสตร์

ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรม

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น/หลักสูตรภาษาและ

วัฒนธรรมจีน

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ/หลักสูตรภาษาและ

วัฒนธรรมฝรั่งเศส

ภาควิชามนุษยศาสตร ์และ

สังคมศาสตร์
หลักสูตรสังคมศาสตร์/หลักสูตรครุศาสตร์/หลักสูตรจิตวิทยา

ภาควิชาศิลปะและพฤติกรรม

การแสดงออก
หลักสูตรการเต้นร�า/หลักสูตรการแสดงดนตรี

ภาควิชาการศึกษาวัฒนธรรม

โลก

คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาเคมี

ภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

มนุษย์

ภาควชิาอาหารและโภชนาการ

ภาควชิามนุษย์และส่ิงแวดล้อม

ภาควชิาการด�ารงชวีติของ

มนษุย์

หลักสูตรการพัฒนาจิตวิทยาคลินิก/หลักสูตรสังคมศาสตร์การใช้

ชีวิต

หลักสูตรวัฒนธรรมและการใช้ชีวิต

รายชื่อคณะ ศิลปศาสตร์ในรูปแบบศตวรรษที่ 21

แบบแผนการเลือกโปรแกรม

โปรแกรมเพือ่การพฒันา
ครุศาสตร์-อกัษรศาสตร์:	3	สาขาวชิา
รวม	10	รายการ
วทิยาศาสตร์:	5	สาขาวชิา	รวม	5	รายการ
วทิยาศาสตร์เพือ่ชวีติ:	2	สาขาวชิา
รวม	4	รายการ
รวมท้ังหมด	19	รายการ

โปรแกรมสหวทิยาการ

หลกัสตูรย่อย

หลักสูตรอื่นๆ

•	 โลกศึกษา	 (หลักสูตร	ATC,	 

	 หลักสูตรฤดูร้อน	และอื่นๆ)

•	 โปรแกรมการออกแบบ 

	 อาชีพ	

•	 หลักสูตรวุฒิ บัตร	ได ้แก ่	 

	 หลักสูตรเตรียมสอบขอใบ 

	 อนุญาตครู

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับโลก “ ให้พลังของผู้หญิงสื่อไปทั่วโลก ”
	 เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้ก้าวเดินไปในระดับนานาชาติ	เราจึงได้
พัฒนาแผนการเรียนภาษาต่างประเทศขึ้น	 หนึ่งในแผนการเรียนรู้ก็คือการศึกษา
ภาษาต่างประเทศในรูปแบบของการส่ือสารโดยใช้	“หลักสูตร	ACT	(Advanced	
Communication	 Training)”	 เราไม่ได้พัฒนาเพียงแค่ความสามารถในการเขียนสื่อ
ความหรือสนทนาเท่านั้น	 แต่ยังปลูกฝังความสามารถในการน�าเสนองานด้วย	 เรามี
การจัดหลักสูตรฤดูร้อนภาษาอังกฤษ	 และจัดการสอบ	 TOEFL	 และยังได้พัฒนา
ระบบให้นักศึกษาสามารถต่อยอดไปศึกษาต่อท่ีต่างประเทศหลังจากจบการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยแล้วอีกด้วย	นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	การ
ออกภาคสนามที่ต่างประเทศ	หรือการศึกษางานที่ต่างประเทศ	เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
ระดับนานาชาติให้กับนักศึกษา	เสริมสร้างความเป็นผู้น�าแก่สตรีผู้มีบทบาทใน
ระดับนานาชาติ

ความรูเ้ฉพาะด้าน

โปรแกรมหลกั

	คณะอกัษรศาสตร์-ครศุาสตร์
	คณะวทิยาศาสตร์	
	คณะวทิยาศาสตร์เพือ่ชวีติ

				มนษุย์

ครุศาสตร์-อักษรศาสตร์:	วัฒนธรรมโลก
วิทยาศาสตร์:	คณิตศาสตร์ประยุกต์	
วิทยาศาสตร์:	ฟิสิกส์	และเคมี	
วิทยาศาสตร์:	ชีวเคมี
วิทยาศาสตร์:	ชีวสารสนเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต:	วิทยาศาสตร์การบริโภค
รวมทั้งหมด	6	รายการ

ครุศาสตร์-อักษรศาสตร์:	4	สาขาวิชา	รวม	12	
รายการ,	การเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่น
วทิยาศาสตร์:	5	สาขาวชิา	รวม	5	รายการ
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต:	หลักสูตรมนุษย์และส่ิง
แวดล้อม,	หลักสูตรการพัฒนาจิตวิทยาคลินิก,	
นโยบายสาธารณะศึกษา,	เพศศึกษา	
(Gender	Studies),	หลกัสูตรวฒันธรรมและการใช้
ชวีติ	รวม	5	รายการ
รวมท้ังหมด	23	รายการ
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	 ฝ่ายศึกษาวิจัยการสร้างสรรค์วัฒนธรรมมนุษย์ของบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยโอฉะ
โนะมิสึได้ได้ทุ่มเทอย่างเต็มท่ีในการค้นคว้าและพัฒนาสาขาการศึกษาวิจัยแบบใหม่ที่ก้าว
ข้ามขอบเขตการศึกษาเฉพาะด้านที่แบ่งเป็นแค่สายวิทย์และสายศิลป์	 เพื่อปลูกฝังความ
สามารถเชิงสร้างสรรค์ท่ีจ�าเป็นต่อการศึกษาวิจัยท่ีมีลักษณะน�าร่องและมีความบูรณาการสูง	
นอกจากนี้นับต้ังแต่เริ่มก่อต้ังมหาวิทยาลัยก็ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักวิจัยสตรีและผลิต
บุคลากรนักวิจัยสตรีที่มีความรู้ความสามารถเป็นจ�านวนมาก
	 และหลังจากน้ีมหาวิทยาลัยก็มุ ่งหวังที่จะประสานมุมมองกว้างไกลและความคิด
สร้างสรรค์	ให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเพื่อก้าวต่อไปเป็นผู้น�าที่จะมีบทบาทอย่างกว้าง
ขวางในระดับนานาชาติ	ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญของระบบการ
ศึกษาท่ีสอดคล้องกันของการศึกษาในระดับก่อนปริญญาเอกและการศึกษาในระดับหลัง
ปริญญาเอก	 และก�าลังพัฒนาการศึกษาในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้มีการเรียนรู้และ
โครงงานงานวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

การศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยช่วยพัฒนาความสามารถ
เฉพาะด้านให้สูงขึ้นและมีมุมมองที่กว้างขึ้น

ห ลั ก สู ต ร ก า ร
ศึกษาก่อนระดับ
ปริญญาเอก

เอกสังคมศาสตร ์ และ
วัฒนธรรมเปรียบเทียบ

หลักสูตรภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ-ฝรั่งเศส
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่น /
หลักสูตรการศึกษาวัฒนธรรมและแนวคิด	
ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ประวัติศาสตร์/หลักสูตรการศึกษาวัฒนธรรม
และการใช้ชีวิต	
หลักสูตรการเต้นร�า-การแสดงออก
หลักสูตรการแสดงดนตรี

เอกการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

หลักสูตรครุศาสตร์/หลักสูตรจิตวิทยา
หลักสูตรจิตวิทยาคลินิกเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์	
หลักสูตรการดูแลเด็ก-กุมารวิทยา

เอกสังคมศาสตร์และเพศ
ศึกษา

หลักสูตรการศึกษานโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการ
ใช้ชีวิต/หลักสูตรภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรการพัฒนา-เพศศึกษา

เอกชีววิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต/หลักสูตร
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรอาหารและโภชนาการ	
หลักสูตรการให้ค�าปรึกษาทางพันธุกรรม

เอกวิทยาศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์/หลักสูตรฟิสิกส์
หลักสูตรเคมี-ชีวเคมี/หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ห ลั ก สู ต ร ก า ร
ศึกษาหลังระดับ
ปริญญาเอก

เอกสังคมศาสตร ์ และ
วัฒนธรรมเปรียบเทียบ

สาขาญ่ีปุ ่นศึกษาในทัศนะนานาชาติ/สาขา
ภาษาและวัฒนธรรมศึกษา
สาขาสังคมศาสตร์เปรียบเทียบ/สาขาศิลปะ
การแสดง

เอกการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

สาขาครุศาสตร์/สาขาจิตวิทยา
สาขาจิตวิทยาคลินิกเพื่อการพัฒนา
สาขาสังคมศาสตร์/นโยบายสังคม	
สาขาการดูแลเด็ก-กุมารวิทยา

เอกสังคมศาสตร์และเพศ
ศึกษา

สาขาเพศศึกษา

เอกชีววิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงมีชีวิต/สาขามนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม
สาขาอาหารและโภชนาการ
สาขาการให้ค�าปรึกษาเรื่องทางพันธุกรรม	
สาขาวิทยาศาสตร์การป้องกันโรค

เอกวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์/สาขาฟิสิกส์
สาขาเคมี-ชีวเคมี/สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายศึกษาวิจัยการสร้างสรรค์วัฒนธรรมมนุษย์
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	 ฝ่ายศึกษาวิจัยการสร้างสรรค์วัฒนธรรมมนุษย์ของบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยโอฉะ
โนะมิสึได้ได้ทุ่มเทอย่างเต็มท่ีในการค้นคว้าและพัฒนาสาขาการศึกษาวิจัยแบบใหม่ที่ก้าว
ข้ามขอบเขตการศึกษาเฉพาะด้านที่แบ่งเป็นแค่สายวิทย์และสายศิลป์	 เพื่อปลูกฝังความ
สามารถเชิงสร้างสรรค์ที่จ�าเป็นต่อการศึกษาวิจัยท่ีมีลักษณะน�าร่องและมีความบูรณาการสูง	
นอกจากนี้นับต้ังแต่เริ่มก่อต้ังมหาวิทยาลัยก็ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักวิจัยสตรีและผลิต
บุคลากรนักวิจัยสตรีที่มีความรู้ความสามารถเป็นจ�านวนมาก
	 และหลังจากน้ีมหาวิทยาลัยก็มุ ่งหวังที่จะประสานมุมมองกว้างไกลและความคิด
สร้างสรรค์	ให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเพื่อก้าวต่อไปเป็นผู้น�าที่จะมีบทบาทอย่างกว้าง
ขวางในระดับนานาชาติ	ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญของระบบการ
ศึกษาท่ีสอดคล้องกันของการศึกษาในระดับก่อนปริญญาเอกและการศึกษาในระดับหลัง
ปริญญาเอก	 และก�าลังพัฒนาการศึกษาในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้มีการเรียนรู้และ
โครงงานงานวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

การศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยช่วยพัฒนาความสามารถ
เฉพาะด้านให้สูงขึ้นและมีมุมมองที่กว้างขึ้น

ห ลั ก สู ต ร ก า ร
ศึกษาก่อนระดับ
ปริญญาเอก

เอกสังคมศาสตร ์ และ
วัฒนธรรมเปรียบเทียบ

หลักสูตรภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ-ฝรั่งเศส
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่น /
หลักสูตรการศึกษาวัฒนธรรมและแนวคิด	
ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ประวัติศาสตร์/หลักสูตรการศึกษาวัฒนธรรม
และการใช้ชีวิต	
หลักสูตรการเต้นร�า-การแสดงออก
หลักสูตรการแสดงดนตรี

เอกการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

หลักสูตรครุศาสตร์/หลักสูตรจิตวิทยา
หลักสูตรจิตวิทยาคลินิกเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์	
หลักสูตรการดูแลเด็ก-กุมารวิทยา

เอกสังคมศาสตร์และเพศ
ศึกษา

หลักสูตรการศึกษานโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการ
ใช้ชีวิต/หลักสูตรภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรการพัฒนา-เพศศึกษา

เอกชีววิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต/หลักสูตร
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรอาหารและโภชนาการ	
หลักสูตรการให้ค�าปรึกษาทางพันธุกรรม

เอกวิทยาศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์/หลักสูตรฟิสิกส์
หลักสูตรเคมี-ชีวเคมี/หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ห ลั ก สู ต ร ก า ร
ศึกษาหลังระดับ
ปริญญาเอก

เอกสังคมศาสตร ์ และ
วัฒนธรรมเปรียบเทียบ

สาขาญ่ีปุ ่นศึกษาในทัศนะนานาชาติ/สาขา
ภาษาและวัฒนธรรมศึกษา
สาขาสังคมศาสตร์เปรียบเทียบ/สาขาศิลปะ
การแสดง

เอกการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

สาขาครุศาสตร์/สาขาจิตวิทยา
สาขาจิตวิทยาคลินิกเพื่อการพัฒนา
สาขาสังคมศาสตร์/นโยบายสังคม	
สาขาการดูแลเด็ก-กุมารวิทยา

เอกสังคมศาสตร์และเพศ
ศึกษา

สาขาเพศศึกษา

เอกชีววิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงมีชีวิต/สาขามนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม
สาขาอาหารและโภชนาการ
สาขาการให้ค�าปรึกษาเรื่องทางพันธุกรรม	
สาขาวิทยาศาสตร์การป้องกันโรค

เอกวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์/สาขาฟิสิกส์
สาขาเคมี-ชีวเคมี/สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายศึกษาวิจัยการสร้างสรรค์วัฒนธรรมมนุษย์

ได้รับเลือกให้เป็น Program for Leading Graduate Schools ประจ�าปีค.ศ.2013 

(ปีเฮย์เซที่25) 
	 โปรแกรมนี้มุ่งเน้นการสร้างสรรค์บุคลากรผู้น�าของโลกในสายวิทยาศาสตร์
ที่จะสร้างนวัตกรรมต่างๆ	อย่างต่อเนื่องด้วยจิตวิญญาณของ	“มิงะคะซึบะ	
(เพลงประจ�ามหาวิทยาลัยสตรีโอฉะโนะมิสึ)”	โดยเฉพาะในสายวิทยาศาตร์	
(เช่น	ฟิสิกส์	 สารสนเทศ)	ที่ยังขาดแคลนบุคลากรสตรี	 เราต้องการที่จะสร้างสรรค์
บุคลากรสตรีที่มีพื้นฐานในด้านฟิสิกส์-คณิตศาสตร์-สารสนเทศ	ให้มีความยืดหยุ่น
สูงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีมีความส�าคัญข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองและสามารถ
ด�ารงบทบาทในเวทีโลกได้
	 นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้	 นอกจากจะมีสังกัดอยู่ในสาขาวิชาเอกของตัว
เองแล้ว	 ยังถือว่าสังกัดสาขา	 “วิชาโทวิทยาศาสตร์โลก”	 อีกด้วย	 วิชาโทนี้มีจุด
ประสงค์	 2	 ประการคือ	 “ทักษะพื้นฐานที่มั่นคง”	 และ	 “	 ปลูกฝังความเป็นผู้น�าใน
การร่วมงานกับสาขาวิชาอื่นและการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ท่ีใช้งานได้จริงใน
สังคม”	 แล้วยังเป็นแผนการวางรากฐาน	 “Project	 Based	Team	Study	 (PBTS)”	ที่
ช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและความสามารถในการค้นคว้าวิจัย
ให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปอีกด้วย



	 มหาวิทยาลัยสตรีโอฉะโนะมิสึได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ	 การศึกษาวิจัย
ภาษาต่างประเทศ	และ	โปรแกรมจัดส่งนักศึกษาออกไปเรียนรู้ที่ต่างประเทศมากมาย	และยัง
สนับสนุนการส่งตัวไปศึกษาวิจัยที่ต่างประเทศ	เช่น	สถานศึกษาพันธมิตร	เป็นต้น

	 รับนักศึกษาต่างชาติจากท่ัวโลกรวมถึงนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสถานศึกษาพันธมิตร
โดยมุ่งเน้นที่นักศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย

กระชับความสัมพันธ์และเพิ่มความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ทั่วโลก

รับนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก

สถานศึกษาพันธมิตร : 23 ประเทศ 64 สถานศึกษา
(ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน มีนาคม ค.ศ. 2015)

ภูมิภาค จ�านวน
ประเทศ-ภูมิภาค

จ�านวนสถาน
ศึกษาพันธมิตร

เอเชีย 6 25

ตะวันออกกลาง 1 1

แอฟริกา 1 2

อเมริกาเหนือ 1 6

โอเชียเนีย 2 3

ยุโรป 12 27

รวม 23 64

ภูมิภาค

นักศึกษา

ระดับ

ปริญญาตรี

นักศึกษา

ระดับ

บัณฑิต

วิทยาลัย

นักศึกษา

วิจัยใน

ระดับ

ปริญญาตรี

นักศึกษาวิจัยใน

ระดับบัณฑิต

วิทยาลัย

นักศึกษาต่างชาติ

ที่ท�าการวิจัย

ภาษาญี่ปุ่น-

วัฒนธรรมญี่ปุ่น

นักศึกษา

แลกเปลี่ยน

รวม	

(คน)

เอเชีย 17 118 62 10 3 12 222

ตะวัน
ออกกลาง 0 2 0 2 1 1 6

แอฟริกา 0 1 0 0 0 0 1

อเมริกาใต้ 0 0 0 0 0 0 0

โอเชียเนีย 0 0 0 0 0 0 0

ยุโรป 0 6 0 4 5 14 29

รวม 17 127 62 16 9 27 258

โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยโอทาโก้	

(นิวซีแลนด์)

การฝึกงานภาษาต่างประเทศ

• มหาวิทยาลัยโมนาช	(ออสเตรเลีย)
•	 มหาวิทยาลัยโอทาโก้	(นิวซีแลนด์))
• มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์	(อังกฤษ)

•	 มหาวิทยาลัยฮัลล์	(อังกฤษ)
• มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	วิทยาเขตริเวอร์ไซด  ์
  (อเมริกา)
• มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา	(เกาหลี)

ระบบสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาที่ไปต่างประเทศ
•		 ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศของกองทุนวิเทศสัมพันธ์	(ทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ให้ค่าใช ้
				จ่ายรายเดือน)
•		 ทุนการศึกษาพิเศษต่างประเทศ

•		 ทุนการศึกษาจากภาคเอกชน	องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานรัฐบาล	หรือรัฐบาลต่างประเทศ	เป็นต้น 

ระบบสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติ

•	 ระบบการเลื่อนระยะเวลาช�าระหรือยกเว้นค่าเล่าเรียน

•	 ทุนการศึกษาจากภาคเอกชน	องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานรัฐบาล	หรือรัฐบาลต่างประเทศ	เป็นต้น

ระบบหรือกิจกรรมที่สนับสนุนนักเรียนต่างชาติ เป็นต้น 

•	 ติวเตอร์ส่วนตัว

•	 ผู้ดูแลหอพัก	

•	 การเดินทางศึกษาวิจัยที่ต่างประเทศ

•	 ห้องเรียนชมคาบุกิ

•	 ติวเตอร์ห้องให้ค�าปรึกษา

•	 คืนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ	

•	 หอพักนักศึกษานานาชาติ

จ�านวนนักศึกษาต่างชาติโดยแบ่งตามประเทศ/พื้นที่: 26 ประเทศ/พื้นที่
(ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน	1	ตุลาคม	ค.ศ.	2014)

คืนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
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	 มหาวิทยาลัยสตรีโอฉะโนะมิสึได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ	 การศึกษาวิจัย
ภาษาต่างประเทศ	และ	โปรแกรมจัดส่งนักศึกษาออกไปเรียนรู้ที่ต่างประเทศมากมาย	และยัง
สนับสนุนการส่งตัวไปศึกษาวิจัยที่ต่างประเทศ	เช่น	สถานศึกษาพันธมิตร	เป็นต้น

	 รับนักศึกษาต่างชาติจากท่ัวโลกรวมถึงนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสถานศึกษาพันธมิตร
โดยมุ่งเน้นที่นักศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย

กระชับความสัมพันธ์และเพิ่มความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ทั่วโลก

รับนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก

สถานศึกษาพันธมิตร : 23 ประเทศ 64 สถานศึกษา
(ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน มีนาคม ค.ศ. 2015)

ภูมิภาค จ�านวน
ประเทศ-ภูมิภาค

จ�านวนสถาน
ศึกษาพันธมิตร

เอเชีย 6 25

ตะวันออกกลาง 1 1

แอฟริกา 1 2

อเมริกาเหนือ 1 6

โอเชียเนีย 2 3

ยุโรป 12 27

รวม 23 64

ภูมิภาค

นักศึกษา

ระดับ

ปริญญาตรี

นักศึกษา

ระดับ

บัณฑิต

วิทยาลัย

นักศึกษา

วิจัยใน

ระดับ

ปริญญาตรี

นักศึกษาวิจัยใน

ระดับบัณฑิต

วิทยาลัย

นักศึกษาต่างชาติ

ที่ท�าการวิจัย

ภาษาญี่ปุ่น-

วัฒนธรรมญี่ปุ่น

นักศึกษา

แลกเปลี่ยน

รวม	

(คน)

เอเชีย 17 118 62 10 3 12 222

ตะวัน
ออกกลาง 0 2 0 2 1 1 6

แอฟริกา 0 1 0 0 0 0 1

อเมริกาใต้ 0 0 0 0 0 0 0

โอเชียเนีย 0 0 0 0 0 0 0

ยุโรป 0 6 0 4 5 14 29

รวม 17 127 62 16 9 27 258

โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยโอทาโก้	

(นิวซีแลนด์)

การฝึกงานภาษาต่างประเทศ

• มหาวิทยาลัยโมนาช	(ออสเตรเลีย)
•	 มหาวิทยาลัยโอทาโก้	(นิวซีแลนด์))
• มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์	(อังกฤษ)

•	 มหาวิทยาลัยฮัลล์	(อังกฤษ)
• มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	วิทยาเขตริเวอร์ไซด  ์
  (อเมริกา)
• มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา	(เกาหลี)

ระบบสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาที่ไปต่างประเทศ
•		 ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศของกองทุนวิเทศสัมพันธ์	(ทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ให้ค่าใช ้
				จ่ายรายเดือน)
•		 ทุนการศึกษาพิเศษต่างประเทศ

•		 ทุนการศึกษาจากภาคเอกชน	องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานรัฐบาล	หรือรัฐบาลต่างประเทศ	เป็นต้น 

ระบบสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติ

•	 ระบบการเลื่อนระยะเวลาช�าระหรือยกเว้นค่าเล่าเรียน

•	 ทุนการศึกษาจากภาคเอกชน	องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานรัฐบาล	หรือรัฐบาลต่างประเทศ	เป็นต้น

ระบบหรือกิจกรรมที่สนับสนุนนักเรียนต่างชาติ เป็นต้น 

•	 ติวเตอร์ส่วนตัว

•	 ผู้ดูแลหอพัก	

•	 การเดินทางศึกษาวิจัยที่ต่างประเทศ

•	 ห้องเรียนชมคาบุกิ

•	 ติวเตอร์ห้องให้ค�าปรึกษา

•	 คืนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ	

•	 หอพักนักศึกษานานาชาติ

จ�านวนนักศึกษาต่างชาติโดยแบ่งตามประเทศ/พื้นที่: 26 ประเทศ/พื้นที่
(ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน	1	ตุลาคม	ค.ศ.	2014)

คืนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
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อาชีพ

โปรแกรมออกแบบอาชพีส่วนบุคคลช่วยส่งเสรมิความสามารถ

ในการด�าเนินงานและการปฏิบัติงานซึ่งสามารถน�ามาใช้ได้ใน

สังคมจริง

จ�านวน

บัณฑิต

จ�านวนบัณฑิตที่

ศึกษาต่อ	

(เปอร์เซ็นต์)

จ�านวนบัณฑิตที่

หางาน	

(เปอร์เซ็นต์)

จ�านวนบัณฑิตที่

ได้งาน	

(เปอร์เซ็นต์)

อื่นๆ	

(เปอร์เซ็นต์)

คณะอักษร

ศาสตร์-

ครุศาสตร์
228 51	(22%) 146	(64%) 139	(95%) 28	(12%)

คณะ

วิทยาศาสตร์ 137 102	(74%) 33	(24%) 32	(97%) 2	(2%)

คณะ

วิทยาศาสตร์

เพื่อชีวิต

มนุษย์

152 41	(27%) 99	(65%) 96	(97%) 11	(7%)

รวม (คน) 517 194 (37%) 278 (54%) 267 (96%) 41 (8%)

*จ�านวนบัณฑิตที่ได้งานนั้นเป็นจ�านวนที่นับเป็นสัดส่วนจากบัณฑิตที่ได้แจ้งความประสงค์หางาน

ผลการหางานประจ�าปี ค.ศ 2012 (ปีเฮย์เซที่ 24)

การสนับสนุนอาชีพ
	 มหาวิทยาลัยสตรีโอฉะโนะมิสึได้สนับสนุนการงานอาชีพและการศึกษาต่อของ
นักศึกษาเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานที่มีการแข็งขันสูง	
	 มีการให้ค�าปรึกษาในเรื่องการศึกษาต่อและการหางานโดยใช้เวลานับปีต้ังแต่ข้ันตอน
การแนะน�าอาชีพไปจนถึงการให้ค�าปรึกษาจากสภาพความเป็นจริง	 ที่แคเรียคาเฟ่ต์บริเวณ
ชั้น	 1	 ของหอสมุด	 ได้จัดท�าขึ้นมาจากแนวคิดว่านักศึกษาสามารถมาขอค�าปรึกษาได้อย่าง
สะดวก	 และให้ค�าปรึกษาควบคู่กับให้ความร่วมมือนักศึกษาที่ได้ตัดสินใจในแนวทางอาชีพ
ของตนเองแล้ว



	 การสร ้างสรรบุคลากรสตรี ท่ี เป ็นผู ้น� าในสังคมของ
มหาวิทยาลัยเราน้ันได้ด�าเนินการมากว่า	140	ปี	ต้ังแต่ยังเป็น
โรงเรียนมัธยมสตรี	ในปี	ค.ศ.	2008	ได้มีการจัดท�า	“Migakazuba	
Bible”	ขึ้น	โดยได้แรงบันดาลใจจากเพลงประจ�ามหาวิทยาลัยมิงะ
คะซึบะ	แสดงถึงความชัดเจนในปรัชญาการสร้างสรรบุคลากร
ผู้น�า	 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและน�าเสนอ	 “มหาวิทยาลัยสตรีโอฉะ
โนะมิสึโมเดล”	ในการปลูกฝังความเป็นผู้น�าของผู้หญิง	โมเดลดัง
กล่าวนี้ไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่เพียงรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ยังมีการร่วมมือกับองค์การบริหาร
ท้องถิ่นต่างๆ	เช่น	การให้ความร่วมมือกับโปรแกรมการสร้างสรรค์ผู้น�าสตรีของจังหวัด
ฟุคุอิ	เป็นต้น
	 นอกจากน้ัน	นับต้ังแต่ปีการศึกษา	2010	เป็นต้นมา	มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
นักศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยในเรื่องของการพยาบาลและการดูแลตัวนักศึกษาวิจัยเอง/คู่
ครองในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด	 และการพยาบาลญาติ	 โดยไม่เกี่ยงว่าเป็นชายหรือ
หญิง	มีการจัดการให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมการจ้างงานในหลายๆ	รูปแบบ	และเพื่อ
เป็นการสนับสนุนนักวิจัยหญิงที่อยู่ในช่วงดูแลบุตร	 จึงได้มีการน�าระบบนักวิจัยพิเศษ	 (ชื่อ
เรียก:	นักวิจัยมิงะคะซึบะ)	เข้ามาใช้ท่ีมหาวิทยาลัยของเราเป็นแห่งแรกเพื่อสนับสนุนนัก
วิจัยหญิงท่ีเข้ามาท�าวิจัยต่อหลังจากการหยุดพัก	หรือให้นักวิจัยหญิงที่มีความสามารถยอด
เยี่ยมสามารถท�างานวิจัยได้ต่อเนื่อง	 และผลที่ได้ก็คือ	 มีนักวิจัย	 5	 คน	 สามารถด�าเนินงาน
(สถาบันวิจัยการศึกษา)	ต่อไปได้โดยไม่มีก�าหนดระยะเวลา	นอกจากนี้ในปี	ค.ศ.	2013	ทาง
มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้ง	 “รางวัลมหาวิทยาลัยสตรีโอฉะโนะมิสึ	 (รางวัลยุอะสะ	 โทชิโกะ)”	
เพื่อเป็นเกียรติแก่สตรีที่มีงานวิจัยโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติต่างๆ	
	 มหาวิทยาลัยของเรานั้น	ให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมสถานท่ีท�างานที่มีความ
หลากหลายเสมอมา	 และหลังจากนี้ไปเราก็จะน�าเสนอหลักแนวคิด	 “เวิร์คไลฟ์บาลานซ์”	 ที่
เป็นรูปแบบของศตวรรษที่	21	เพิ่มเข้าไปด้วย

เสริมสร้างความหลากหลายและสร้างสรรค์ผู้น�าสตรีโดยยึด

หลักหลัก “มีน�้าใจ” “มีความรู้” “มีความยืดหยุ่น” เป็นคติ

ประจ�าใจ

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย อาจารย์	*		

ทั้งหมด ผู้หญิง สัดส่วน ทั้งหมด ผู้หญิง สัดส่วน

ปีการศึกษา	2009 479 239 49.9% 246 117 47.6%

ปีการศึกษา	2010 462 223 48.3% 231 104 45.0%

ปีการศึกษา	2011 469 241 51.4% 231 111 48.1%

ปีการศึกษา	2012 460 238 51.7% 228 108 47.4%

ปีการศึกษา	2013 466 249 53.4% 233 115 49.4%

*จ�านวนของ	 ศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์	 อาจารย์ประจ�า	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 อาจารย์พิเศษ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	

ศาสตราจารย์ประจ�าหน่วยงานวิจัย	 รองศาสตราจารย์ประจ�าหน่วยงานวิจัย	 อาจารย์ประจ�าหน่วยงานวิจัย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประจ�าหน่วยงานวิจัย

สัดส่วนของจ�านวนอาจารย์และจ�านวนอาจารย์ผู้หญิง
(ข้อมูลปัจจุบัน	วันที่	1	พฤษภาคม	ค.ศ.	2013)
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	 การสร ้างสรรบุคลากรสตรี ท่ี เป ็นผู ้น� าในสังคมของ
มหาวิทยาลัยเรานั้นได้ด�าเนินการมากว่า	140	ปี	ต้ังแต่ยังเป็น
โรงเรียนมัธยมสตรี	ในปี	ค.ศ.	2008	ได้มีการจัดท�า	“Migakazuba	
Bible”	ขึ้น	โดยได้แรงบันดาลใจจากเพลงประจ�ามหาวิทยาลัยมิงะ
คะซึบะ	แสดงถึงความชัดเจนในปรัชญาการสร้างสรรบุคลากร
ผู้น�า	 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและน�าเสนอ	 “มหาวิทยาลัยสตรีโอฉะ
โนะมิสึโมเดล”	ในการปลูกฝังความเป็นผู้น�าของผู้หญิง	โมเดลดัง
กล่าวนี้ไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่เพียงรั้วมหาวิทยาลัยเท่าน้ันแต่ยังมีการร่วมมือกับองค์การบริหาร
ท้องถิ่นต่างๆ	เช่น	การให้ความร่วมมือกับโปรแกรมการสร้างสรรค์ผู้น�าสตรีของจังหวัด
ฟุคุอิ	เป็นต้น
	 นอกจากน้ัน	นับต้ังแต่ปีการศึกษา	2010	เป็นต้นมา	มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
นักศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยในเรื่องของการพยาบาลและการดูแลตัวนักศึกษาวิจัยเอง/คู่
ครองในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด	 และการพยาบาลญาติ	 โดยไม่เกี่ยงว่าเป็นชายหรือ
หญิง	มีการจัดการให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมการจ้างงานในหลายๆ	รูปแบบ	และเพื่อ
เป็นการสนับสนุนนักวิจัยหญิงที่อยู่ในช่วงดูแลบุตร	 จึงได้มีการน�าระบบนักวิจัยพิเศษ	 (ชื่อ
เรียก:	นักวิจัยมิงะคะซึบะ)	เข้ามาใช้ท่ีมหาวิทยาลัยของเราเป็นแห่งแรกเพื่อสนับสนุนนัก
วิจัยหญิงที่เข้ามาท�าวิจัยต่อหลังจากการหยุดพัก	หรือให้นักวิจัยหญิงที่มีความสามารถยอด
เยี่ยมสามารถท�างานวิจัยได้ต่อเนื่อง	 และผลที่ได้ก็คือ	 มีนักวิจัย	 5	 คน	 สามารถด�าเนินงาน
(สถาบันวิจัยการศึกษา)	ต่อไปได้โดยไม่มีก�าหนดระยะเวลา	นอกจากนี้ในปี	ค.ศ.	2013	ทาง
มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้ง	 “รางวัลมหาวิทยาลัยสตรีโอฉะโนะมิสึ	 (รางวัลยุอะสะ	 โทชิโกะ)”	
เพื่อเป็นเกียรติแก่สตรีที่มีงานวิจัยโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติต่างๆ	
	 มหาวิทยาลัยของเรานั้น	ให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมสถานท่ีท�างานที่มีความ
หลากหลายเสมอมา	 และหลังจากนี้ไปเราก็จะน�าเสนอหลักแนวคิด	 “เวิร์คไลฟ์บาลานซ์”	 ที่
เป็นรูปแบบของศตวรรษที่	21	เพิ่มเข้าไปด้วย

เสริมสร้างความหลากหลายและสร้างสรรค์ผู้น�าสตรีโดยยึด

หลักหลัก “มีน�้าใจ” “มีความรู้” “มีความยืดหยุ่น” เป็นคติ

ประจ�าใจ

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย อาจารย์	*		

ทั้งหมด ผู้หญิง สัดส่วน ทั้งหมด ผู้หญิง สัดส่วน

ปีการศึกษา	2009 479 239 49.9% 246 117 47.6%

ปีการศึกษา	2010 462 223 48.3% 231 104 45.0%

ปีการศึกษา	2011 469 241 51.4% 231 111 48.1%

ปีการศึกษา	2012 460 238 51.7% 228 108 47.4%

ปีการศึกษา	2013 466 249 53.4% 233 115 49.4%

*จ�านวนของ	 ศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์	 อาจารย์ประจ�า	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 อาจารย์พิเศษ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	

ศาสตราจารย์ประจ�าหน่วยงานวิจัย	 รองศาสตราจารย์ประจ�าหน่วยงานวิจัย	 อาจารย์ประจ�าหน่วยงานวิจัย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประจ�าหน่วยงานวิจัย

สัดส่วนของจ�านวนอาจารย์และจ�านวนอาจารย์ผู้หญิง
(ข้อมูลปัจจุบัน	วันที่	1	พฤษภาคม	ค.ศ.	2013)
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ในหนึ่งวิทยาเขตจะมีหน่วยงานต้ังแต่ขั้นเตรียมความพร้อมเด็กอ่อนจนถึงการ
ศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
	 ในหนึ่งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยโอฉะโนะมิสึจะมีโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัย	ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล,	ประถมศึกษา,	มัธยมศึกษาตอนต้น,	
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 มหาวิทยาลัย	 และบัณฑิตวิทยาลัย	นอกจากนี้	ทาง
มหาวิทยาลัยยังได้มีการจัดสร้างหอพักเจ้าหน้าท่ีและศูนย์อนุบาลเด็กอ่อน	(อิสึมิ
เนิร์สเซอร่ี)	ซ่ึงอยู่ใต้สังกัดโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นท่ีแรกใน
บรรดามหาวิทยาลัยแห่งชาติ	
	 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสตรีสามารถเล้ียงดูบุตรได้อย่างใกล้ชิดควบคู่ไป
กับการเรียน,	 การวิจัย,	 การสอน,	
การท�างาน	 และยังรักษา	 “เวิร์ค
ไลฟ์บาลานซ์”	ไว้ได้อีกด้วย

อิสึมิเนิร์สเซอรี่



ภาพแบบแปลนมหาวิทยาลัย

	 ตึกกลางของมหาวิทยาลัย

	 “คิอินโด”	(หอประชุมมหาวิทยาลัย)

	 หอประวัติ

	 คณะวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตมนุษย์

	 ตึกวิจัยรวม

	 เรือนกล้วยไม้

	 ศูนย์สุขภาพ

	 หอสมุด

	 คณะอักษรศาสตร์-ครุศาสตร์ตึก	1

	 อาคารเรียนรวม	ตึก	1-3

	 โรงอาหารมหาวิทยาลัย,	ร้านค้าสหกรณ์

	 คณะวิทยาศาสตร์	ตึก	1-3

	 สโมสรนักศึกษา

	 คณะอักษรศาสตร์-ครุศาสตร์ตึก	2

	 เรือนน�้าชา	“โฮโคอัน”

	 ศูนย์กีฬาในร่ม,	ห้องฝกเต้น

	 สนามเทนนิส,	สนาม

	 ศูนย์ทดสอบคลื่นวิทยุไอโซโทป

	 แนวต้นแปะกวยและอนุเสาวรีย์

	 ศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยสตรีโอฉะโนะ-	

	 มิสึ

โรงเรียนมัธยมต้นในสังกัดมหาวิทยาลัยโรงเรียนประถมในสังกัดมหาวิทยาลัย

โรงเรียนอนุบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย

โรงเรยีนมธัยมปลายในสงักดัมหาวทิยาลยั

โรงเรียนสาธิต

	 ภายในวิทยาเขตจะมีโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย	 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล,	

ประถมศึกษา,	มัธยมศึกษาตอนต้น,	มัธยมศึกษาตอนปลาย	และเนิร์สเซอรี่
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มี 2 Commons

	 ค�าว ่า	Commons	แต ่ เดิมมีความหมายว ่า	

“พื้นท่ีท่ีมีการใช้งานทรัพยากรร่วมกัน”	แต่ในช่วง

หลังได้มีการแยกการใช้งานออกตามลักษณะการใช้

งานต่างๆ	เป็น	“Learning	Commons”	และ	“Creative	

Commons”	เป็นต้น	ท�าให้มีความหมายที่กว้างขึ้น

	 ในส่วนของ	“Learning	Commons”	ส่วนใหญ่

จะอยู ่ที่หอสมุด	เม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยแห่งอื่น

ภายในประเทศแล้ว	 จะพบว่ามหาวิทยาลัยของเราได้

มีการน�าร่องท�า	 Learning	 Commons	 ที่หอสมุดก่อน

มหาวิทยาลัยอื่น	 นอกจากนี้	 ก็ได้มีการเริ่มใช้	 SCC	

(Students	 Community	Commons)	ที่หอพักแห่งใหม่

ที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อเดือนเมษายน	ปี	ค.ศ.	2011	อีกด้วย	ซึ่ง	

Commons	 ได้รับความสนใจจากนักศึกษาในฐานะ

ของ	Commons	แห่งใหม่เป็นอย่างมาก

หอสมุด: “เรียนรู้ด้วยกัน เติบโตด้วยกัน”

	 ที่นี่ได้มีการเก็บรักษาหนังสือมากกว่า	 680,000	 เล่ม	 และนิตยสารกว่าหมื่นปก	

นอกจากนี้ยังมีสื่อโสตทัศน์	หนังสืออิเลคทรอนิคส์	วารสารอิเลคทรอนิคส์ให้บริการอีก

ด้วย	ที่	Learning	Commons	บริเวณชั้น	1	มีคอมพิวเตอร์กว่า	70	เครื่อง	และมีเครื่องพิมพ์

สี	 2	 เครื่อง	 ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้งานได้โดยอิสระ	 นอกจากนี้ยังมีแคเรียคาเฟ่ต์ซึ่งใช้

จัดงานอธิบายแนวทางอาชีพหรือการประชุม,	OG	เลาจน์	และบริเวณอ่านหนังสือที่ห้าม

ใช้เสียง	 เป็นต้น	ถูกจัดเตรียมไว้ที่หอสมุดแห่งนี้	 เพื่อให้ที่แห่งนี้เป็น	 “พื้นที่ส�าหรับการ

เรียนรู้ด้วยกัน	 เติบโตด้วย

กัน”

Ochanomizu University SCC (Students Community Commons): “ใช้ชีวิตด้วยกัน 

เติบโตด้วยกัน”

	 หอพักนักศึกษาจะเป็นลักษณะการใช้ชีวิตแบบรูมแชร์	ที่จะอยู่ด้วยกัน	5	คน	ต่อ	1	

ห้อง	 ประกอบเป็นโครงสร้างของ	 “บ้าน”	 ห้องพักจะเป็นห้องเดี่ยวเพื่อรักษาความเป็น

ส่วนตัว	แต่ห้องครัว	ห้องอาบน�้า	ห้องนั่งเล่น	จะใช้ร่วมกัน	5	คน	มีการจัดโปรแกรมการ

เรียนการสอนขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปจากมหาวิทยาลัย	 และ

นักศึกษาแบ่งปันความรู้ในระหว่างที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

	 มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมหอพักนานาชาติส�าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ชั้นปีที่	1	ถึงปี

ที่	 4	 และนักศึกษาชาวต่างชาติ	 และหอพักโคะอิชิกาวะ

ส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย

Learning	Commons

Ochanomizu	University	SCC

หอสมุด

ภาพแบบแปลนมหาวิทยาลัย



กลุ่มศูนย์กลางการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและการใช้ชีวิต

ของนักศึกษา
	 ภายในมหาวิทยาลัยของเรานั้นมีศูนย์กลางอยู่มากมาย	เช่นศูนย์ที่ท�าหน้านี้ในการ
ให้การสนับสนุนการใช้ชีวิตหรือการเรียนของนักศึกษา	หรือศูนย์ที่เป็นฐานในการท�าวิจัย

ส�านักงานการจัดการ
พัฒนาและปฏิรปูระบบ
การศกึษาของทกุคณะ

•	 ศูนย์พัฒนาการศึกษา

•	 ศูนย์การศึกษาภาษาต่างประเทศ

•	 ศูนย์กลางการสนับสนุนการเรียนรู้ทั่วไป

•	 ศูนย์พัฒนาความเป็นผู้น�าของบัณฑิตวิทยาลัย

การสนบัสนนุนกัศกึษา
(ฝ่ายสนับสนุนชุมชน

มหาวิทยาลัยโอฉะโนะมิสึ)

•	 ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาและการงานอาชีพ	

	 (ฝ่ายสนับสนุนการใช้ชีวิตของนักศึกษา,	ฝ่าย

	 สนบัสนุนการหางาน,	ฝ่ายการเรยีนการสอนอาชีพ)

•	 ศูนย์สุขภาพ

ส�านกังานวเิทศน์
สัมพนัธ ์

•	 ศูนย์การศึกษานานาชาติ	(การรับนักเรียน

	 ต่างประเทศ	การส่งนักเรียนไปต่างประเทศ)

•	 ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ

ส�านักงานพัฒนา
ทรพัยากรบุคคลระดับ
นานาชาติ

•	 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติ

ส�านกังานสนบัสนนุ
ความเทา่เทียมกนัทาง
เพศ

•	 ศูนย์การฝกอบรมเรียนรู้และวิจัยความเป็นผู้น�า

กล
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หนว่ยงานการเรยีนการ
สอนและการวจัิย

แผนกพัฒนาการวิจัย (ภาคพื้นฐาน)

•	 ศูนย์สารสนเทศพื้นฐาน

•	 ศูนย์อุปกรณ์ใช้งานร่วมกัน

•	 ศูนย์ทดสอบคลื่นวิทยุไอโซโทป

ศูนย์พัฒนาการวิจัย (ภาคการเรียนรู้วิจัย)

•	 ศูนย์การศึกษาวิจัยการใช้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

•	 ศูนย์ศึกษาวิจัยห่วงโซ่น�้าตาล

•	 ศูนย์ศึกษาวิจัยวัสดุอ่อนนุ่ม

•	 ศูนย์ศึกษาวิจัยญี่ปุ่นศึกษาการเปรียบเทียบ

•	 ศูนย์ศึกษาวิจัยชีวสารสนเทศศาสตร์

•	 ศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีซิมูเลชั่น

•	 ศูนย์เพื่อการศึกษาวิจัยพิเศษ

ฝ่ายประสานงานสังคม

•	 ศูนย์ศึกษาวิจัยสิ่งมีชีวิตในอ่าว

•	 ศูนย์วิทยาศาสตร์และการศึกษา

•	 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์โลก

ฝ่าย COE

•	 ศูนย์ศึกษาวิจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

•	 ศูนย์วิจัยเพศศึกษา

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน

•	 หน่วยสัตว์ทดลอง



วธิกีารเดินทาง

	เดินทางโดยรถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทรสายมารุโนะอุจิ	ลงที่สถานี	“เมียวกะดะนิ”	เดินต่อ

	 อีก	7	นาที

	เดินทางโดยรถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทรสายยูระคุโจ	ลงที่สถานี	“โกะโคะคุจิ”	เดินต่ออีก

	 8	นาที

	เดินทางโดยรถบัสโทเอบัส	ลงที่ป้ายรถ	“โอสึกะนิโจเมะ”	เดินต่ออีก	1	นาที

2-1-1	โอสึกะ	เขตบุงเคียว	จังหวัดโตเกียว	รหัสไปรษณีย์	112-8610

โทรศัพท์	:+81-8-5978-5143		โทรสาร	:+81-3-5978-5951

อีเมล	:	ryugai@cc.ocha.ac.jp

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยสตรีโอฉะโนะมิสึ


