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Introduction
Bunka Gakuen founded in 1923 and has been a leader and mainstay in Japan’s fashion education. Today, 

Bunka Gakuen is striving to become an internationally oriented fashion base.  We fulfill social and educational mission 
in human resources development  for the fashion industry, apparel culture and associated lifestyle creation and corresponding
scientific field. Bunka Gakuen seeks to develop based on three important keywords: Globalization-offering a superior research
and educational environment suitable for an international society; Innovation-assuming a position of leadership 
for technical enhancements in the fashion realm and Creativity-providing an educational institution that cultivates 
exceptional talent while pioneering original methods and novel styles.

สถาบันการศึกษาBunka Gakuen เริ่มกอตั้งในปค.ศ. 1923 เปนแกนหลกัและผูนําแหงการศึกษาทางแฟชั่นของประเทศญี่ปุน
ทุกวันนี้สถาบันการศึกษาBunka Gakuen ไดกาวขึ้นสูความเปนศูนยกลางแหงแฟชั่นสากล พันธกิจของเราคือการเติมเต็มสังคมและ
การศึกษาที่เปนแหลงขอมูลในการพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมทางแฟชั่น วัฒนธรรมเครื่องแตงกาย และรวมสรางสรรคชีวิตความ
เปนอยูท่ีตอบรับตอวิธีการเชิงวิทยาศาสตร สถาบันการศกึษาBunka Gakuen อยูบนพื้นฐานกญุแจสําคัญ 3 ประการคือ 1) เสนอแนวทาง
การวิจัยทางการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมและความเปนสากลของยุคโลกาภิวัฒน 2) เพิ่มระดับความเปนผูนําแหงนวัตกรรม
ท่ีเหนือกวาสูอาณาจักรแหงแฟชั่น  3) เปนสถาบันการศึกษาตนแบบที่บุกเบิกนโยบายและวิธีการเรียนรู
อยางสรางสรรค และการเรียนรูท่ีมีรูปแบบความพิเศษที่เปนยอด

Major activities
Bunka Gakuen Education provides the education as follow:-
- Bunka Gakuen University is an institution founded on the spirit of “creation of new beauty 
and culture” where offers excellent academic and research functions, including graduate and doctoral courses.
- Bunka Fashion College is a place of nurtures professional talent for the fashion industry from not only domestic 
but also global perspectives, and has produced many international-level creators.
- Bunka Fashion Graduate University is the place of Japan’s first specially graduate school in the fashion field, 
aspires to develop and encourage fresh and creative individuals as a means of establishing a unique brands in 
international fashion markets.
- Bunka Institute of Language is a place for foreign students from many countries and is recognized as a distinctive educational institution for learning
the Japanese Language. Prepare foreign students to be ready in Japanese to continue in higher education or for the better.
สถาบันการศึกษาBunka Gakuenประกอบดวยสถานศึกษาดังตอไปนี้ :-
- Bunka Gakuen University คือสถาบันแหงการคนควาและเสริมสรางจิตวิญญาณแหงการสรางสรรคความงามและวัฒนธรรม สถานที่ซึ่งเสนอความเปนเย่ียมแหง

วิชาการ  การวิจัยอยางมีหลักการ หลกัสูตรระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
- Bunka Fashion College คือสถาบันแหงการสรางบุคคลใหเกิดพรสวรรคสูความเปนมืออาชีพ สูอุตสาหกรรมแฟชั่นท่ีไมเพียงแคในประเทศแตสูความหลากหลาย

ในมิติของโลก และเปนสถานที่ผลิตนักสรางสรรคสูระดับสากล
- Bunka Fashion Graduate University บัณฑิตวิทยาลัยทางการแฟชั่นแหงแรกของประเทศญี่ปุน สถาบันท่ีมุงมั่นในการผลักดันและพัฒนาความสดใสและy ญ ุ ุ

สรางสรรคเอกลกัษณในตัวตนและแบรนดท่ีโดดเดนสูตลาดแฟชั่นสากล
- Bunka Institute of Language สถานบันเพื่อนักศึกษาตางชาติจากหลากหลายประเทศที่จะไดรับรูถึงความพิเศษในความเปนสถานศึกษาแหงการเรียนรู

ภาษาญี่ปุน สถานที่เตรียมความพรอมของผูเรียนเพื่อมุงสูการเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนและดีข้ึน


