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Introduction
มหาวิทยาลัยวาเซดะ

ก่อตั้งขึ้นโดย ท่านชิเกโนบุ โอคุมะ ในปี 1882 และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะ
มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยวาเซดะเปิดสอนหลายหลักสูตรทั้งใน
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
ปัจจุบันวาเซดะมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 5,000 คน จาก 105 ประเทศทั่วโลก จึงไม่น่าแปลก
ใจเลยที ่ ว าเซดะจะได้ ช ื ่ อ ว่ า เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที ่ ม ี ค วามเป็ น สากลมากที ่ ส ุ ด ในญี ่ ป ุ ่ น
มหาวิทยาลัยวาเซดะได้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำกว่า 874
สถาบัน จาก 81 ประเทศทั่วโลก และยังมีสำนักงานในต่างประเทศทั่วโลกเพื่อเตรียมพร้อม
ตอบสนองต่อการเติบโตของวาเซดะ
ในประเทศไทยมหาวิทยาลัยวาเซดะได้ทำสัญญาด้านวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีสำนักงานของมหาวิทยาลัยวาเซ
ดะตั้งอยู่ที่ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นหน่วยงานในการ
ให้บริการข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวาเซดะแก่บุคคลที่สนใจทั่วไป

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยวาเซดะและเครือ
สหพั ฒ น์ ป ระเทศไทย โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ จั ด การเรี ย นการสอนภาษาญี ่ ป ุ ่ น ที ่ ม ี
ประสิทธิภาพขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากความสำเร็จของศิษย์จำนวนมากที่เดินทางไป
ศึกษาต่อยังประเทศญี่ปุ่นและปฏิบัติงานอยู่ในภาคธุรกิจในประเทศไทยเป็นแรงผลักดันให้
โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยวาเซดะและเครือ สหพัฒน์ได้ขยายขอบข่ายความร่วมมือระหว่างกัน โดยจัด
ตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ในนาม “โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ” ขึ้นที่
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อ พ.ศ. 2553 และอีกหนึ่งสาขาที่อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเรียน
การสอนอันทันสมัย พร้อมด้วยคณาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนภาษา
ญี่ปุ่น ตลอดจนความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Waseda University

Waseda University was founded in 1882 and is well known around the world as
one of the top universities in Japan. It offers programs in undergraduate and
postgraduate levels in various fields, both in English and Japanese. Our alumni are
widely active, not only in Japan but in the world stage. Currently, more than 5,000
international students have enrolled at Waseda from 105 countries. Without a doubt,
Waseda is the most internationalized university in Japan. Waseda provides
opportunities for exchange and networking around the world. We have developed
Academic Exchange Agreements with 874 institutions in 81 countries and our
overseas offices are around the world to serve the continuous growth of our network.
In Thailand, our partner institutions are Chulalongkorn University, Thammasat
University and Chiangmai University. In addition, Waseda University Bangkok Office
Branch is also located as part of the Japanese Language and Culture school. It is
aimed to serve as the University liaison office as well as providing admissions
information and consultation to its prospective students.
	
	
	
	
Under the collaboration between Waseda University and Saha Group of
Thailand, Waseda Japanese Language and Culture School was established in
2003, with the objective to provide quality Japanese language learning education in
Thailand. Over the years, the success by its former students thriving in their study
at universities in Japan and their work in Japanese companies in Thailand has
served as significant motivation for the school to expand its educational facilities
scope further. In 2010, Waseda University and Saha Group has entered into a new
collaboration by setting up a new learning organization called Waseda Japanese
Language and Culture School in Sriracha, Chonburi and in 2016 we have launched
our newest branch in Chiangmai to serve the continuous demand of education in
Japanese language.
Our schools are fully equipped with modern tools and equipment,
accompanied by the team of well qualified academic personnel, all standing ready
to provide prospective students with effective quality education in Japanese
language and other subjects related to Japanese cultures.
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Major activities

v Japanese Language Courses
Ø Intensive course (หลักสูตรกลางวันเร่งรัด)
Ø Evening course (หลักสูตรภาคค่ำ)
Ø Weekend course (หลักสูตรสุดสัปดาห์)
Ø Special Course (หลักสูตรพิเศษสำหรับองค์กร)
vJapanese fun course (หลักสูตรเตรียมภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก)
v Waseda Japan Study Trip
(หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น)
v Waseda University Bangkok Branch Office
Ø Liaison Office
Ø Providing admissions information & consultation

บรรยากาศในชั้นเรียนของ
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
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