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English-based Programs 

 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, Chiangmai University and Mahidol 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.  

Undergraduate Schools List 

-School of Political Science and Economics  

-School of Social Sciences 

-School of International Liberal Studies 

-School of Culture, Media, and Society 

-School of Fundamental Science and Engineering  

-School of Creative Science and Engineering  

-School of Advanced Science and Engineering  

Graduate Schools List 

-Graduate School of Political Science 

-Graduate School of Economics 

-Graduate School of Laws  

-Graduate School of Commerce 

-Graduate School of Social Sciences 

-Graduate School of International Culture and Communication 

Studies  

-Graduate School of Letters, Arts and Sciences 

-Graduate School of Fundamental Science and Engineering 

-Graduate School of Creative Science and Engineering  

-Graduate School of Advanced Science and Engineering  

-Graduate School of Sport Sciences  

-Graduate School of Asia-Pacific Studies (GSAPS) 

-Graduate School of Information, Production and Systems 

-Waseda Business School  

 

Waseda campus located in the heart of Tokyo,  

Around 20 minutes from major stations  

such as Tokyo, Shinjuku, Shibuya. 

Located at Waseda Japanese 

Language and Culture School, 5th 

Floor, Empire Tower under the 

collaboration between Waseda 

University and Saha Group of 

Thailand. the School was 

established in 2003, with the 

objective to provide quality 

Japanese language learning 

education as well as giving advices 

on further studies at Waseda 

University, Tokyo.  

Waseda University Bangkok Office Branch 

BTS Chong Non-Sri (exit 5) 

Address: Waseda Education (Thailand) 1 Empire Tower, Unit 501, EmSpace, 

5th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand 



ข้อมูลแนะน ำ
เบือ้งต้น  

 

  
 

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภำษำอังกฤษ 

          มหำวิทยำลัยวำเซดะ ก่อตัง้ขึน้โดย ทา่นชิเกโนบ ุ โอคมุะ ในปี 1882 และมีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกัทัว่โลกในฐานะมหาวทิยาลยัชัน้น าของประเทศญ่ีปุ่ น มหาวทิยาลยัวาเซดะเปิดสอนหลาย
หลกัสตูรทัง้ในภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาองักฤษในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
ปัจจบุนัวาเซดะมีนกัศกึษาตา่งชาติกวา่ 5,000 คน จาก 105 ประเทศทัว่โลก จงึไม่นา่แปลกใจ
เลยท่ีวาเซดะจะได้ช่ือวา่เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีความเป็นสากลมากท่ีสดุในญ่ีปุ่ น มหาวทิยาลยัวาเซดะ
ได้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กบัสถาบนัการศกึษาชัน้น ากวา่ 772 สถาบนั จาก 90 ประเทศทัว่
โลก และยงัมีส านกังานในตา่งประเทศทัว่โลกเพ่ือเตรียมพร้อมตอบสนองตอ่การเติบโตของวาเซดะ 
   ในประเทศไทยมหาวิทยาลยัวาเซดะได้ท าสญัญาด้านวชิาการกบัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล และมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ และมีส านกังานของ
มหาวทิยาลยัวาเซดะตัง้อยูท่ี่ โรงเรียนภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นวาเซดะ กรุงเทพฯ เพ่ือเป็น
หน่วยงานในการให้บริการข้อมลูการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัวาเซดะแก่บคุคลท่ีสนใจทัว่ไป 

ระดับปริญญำตรี 
-คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 
-คณะสงัคมศาสตร์ 
-คณะศิลปศาสตร์นานาชาติ 
-คณะวฒันธรรมและวารสารศาสตร์ 
-คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  
-คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ 
-คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ขัน้สงู 
ระดับบัณฑิตวิทยำลัย 
-คณะรัฐศาสตร์                            - คณะเศรษฐศาสตร์ 
-คณะนิติศาสตร์                           - คณะอกัษรศาสตร์ 
-คณะบริหารธุรกิจ                        - คณะสงัคมศาสตร์ 
-คณะวฒันธรรมและวารสารศาสตร์     
-คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  
-คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ 
-คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ขัน้สงู 
-คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
-คณะเอเชียแปซิฟิคศกึษา (GSAPS) 

-คณะการจดัการข้อมลู การผลิตและระบบสารสนเทศ (IPS) 

-สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัวาเซดะ 
 

 

มหาวิทยาลยัวาเซดะตัง้อยูใ่จกลางกรุงโตเกียว ในยา่น 
ขินจกู ุโดยหา่งจากสถานีรถไฟใหญ่ๆ ประมาณ 20 

นาที 

ตัง้อยูท่ี่ โรงเรียนภาษาและวฒันธรรมวาเซดะ  
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 5 โรงเรียนภาษา
และวฒันธรรมญ่ีปุ่ นวาเซดะก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 
พ.ศ. 2546 ด้วยความร่วมมือระหวา่ง 
มหาวิทยาลยั วาเซดะและเครือสหพฒัน์
ประเทศไทย โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือจดัการ
เรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นที่มีประสิทธิภาพและ
ยงัมีบริการให้ค าแนะน าด้านการศกึษาตอ่
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัวาเซดะ ประเทศญ่ีปุ่ น
ด้วย 

ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยวำเซดะ ประจ ำประเทศไทย 
 

150 เมตร จำกรถไฟฟ้ำ BTS สำยบำงหว้ำ สถำนีช่องนนทรี 
(ทำงออก 5) ที่อยู่ : เลขที่ 1 อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์ ยูนิต 501 โรงเรียนภำษำและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นวำเซดะ โซน 

EmSpace  ชัน้ 5 

ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 


