ฝายวิเทศสัมพันธ คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สรุปรายละเอียดของขอตกลงความรวมมือระหวางคณะนิติศาสตรกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
(ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560)
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ชื่อสถาบันคูสัญญา

ขอบเขตความรวมมือ

University of Wisconsin Law 1. Dual Degree Programme
School
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) เมื่อไดรับการรับรองและลงทะเบียนในหลักสูตร Master in Legal
Institutions (M.L.I) แหง University of Wisconsin Law School
(ก) อาจเทียบโอนหนวยกิตที่ศึกษาในหลักสูตร M.L.I ที่ University of Wisconsin Law School กลับมาที่หลักสูตร
LL.M ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดสูงสุด 6 หนวยกิต
(ข) อาจเทีย บโอนหนวยกิตที่ศึก ษาในหลัก สูตร LL.M ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรไปที่หลักสูตร M.L.I ที่
University of Wisconsin Law School ไดสูงสุด 6 หนวยกิต
การบังคับใช ยังมีผลใชบงั คับ จนกวาคูสัญญาจะแสดงเจตนายกเลิก (MOU ระดับคณะ)
2. LL.M Joint Venture (หรือเรียกวา Sandwich Programme)
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ) อาจ
ไดรับอนุมัติปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) จากทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ University of Wisconsin Law
School
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 1 มิถุนายน 2555 และจะตออายุโดยอัตโนมัติไปครั้งละ 3 ป (MOU ระดับคณะ)
3. ความรวมมือกับ East Asian Legal Studies Center, University of Wisconsin Law School ในโครงการรับ
นักศึกษากฎหมายของ University of Wisconsin Law School มาฝกงานสํานักงานกฎหมายในประเทศไทยในระหวาง
ภาคฤดูรอนของทุกป
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University of Wisconsin Law ความรวมมือเพื่อการแลกเปลี่ย นสิ่ง พิมพ ขอมูล กิจ กรรมทางวิชาการที่มีความสนใจและเปนประโยชนรวมกันระหวาง
School
และสํานัก งานศาล คูสัญญา การจัดโครงการอบรมระยะสั้นสําหรับบุคลากรศาลยุติธรรมและคูสัญญา สงเสริมผูมีศักยภาพในการเขาศึกษา
ยุติธรรม
อบรมในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวในสถาบันคูสัญญา การแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยียนระหวางกันทั้งในระดับอาจารยและ
นักศึกษา
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 2 เมษายน 2563 (MOU ระดับคณะ)

สหราชอาณาจักร

Vanderbilt University

ความรวมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากร การทําวิจัยรวม การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ ขอมูล ตลอดจนนักศึกษา โดยกําหนด
รายละเอียดรวมกัน รวมถึงการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการซึ่งแตละฝายจะจัดขึ้น
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 5 กุมภาพันธ 2562 (MOU ระดับมหาวิทยาลัย)

The Norwich Law School ,
University of East Anglia

1. ความรวมมือดานการวิจัย การจัดสัมมนาทางวิชาการ
2. เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิจัย และการสอน
3. แลกเปลี่ยนเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัย
4. การเดินทางเยี่ยมเยียนของนักศึกษาเพื่อการศึกษา หรือการทําวิจัย
5. การจัดทําโครงการที่นักศึกษาหรือบุคลากรสนใจไดเขารวมในสถาบันคูสัญญา
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 28 ตุลาคม 2554 (MOU ระดับคณะ)

The University of
Nottingham

1.การเดินทางเยี่ยมเยียนของนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อการศึกษาในหลักสูตรปริญญารตรี (LLB
Programme) ที่มหาวิทยาลัย Nottingham
2.นักศึกษาที่สามารถจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับการสนับสนุนใหสมัครเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท (LLM
Programme) ที่มหาวิทยาลัย Nottingham ตอไป
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 8 เมษายน 2562 (MOU ระดับคณะ)
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สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Paul Cezanne University,
Aix- Marseille III

1. ความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนอาจารย เพื่อเยี่ยมเยียน ทําวิจัย หรือดานอื่นๆตามที่รองขอ โดยสนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนมากกวา 3 เดือน แตการแลกเปลี่ยนในระยะที่สั้นกวาระยะเวลาดังกลาวก็สามารถทําได
2. เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการศึกษา หรือโครงการวิจัย
3. สรางทีมวิจัยรวมในหัวขอที่สนใจรวมกัน
4. ใหการตอนรับทั้ง นักศึกษาภาคปกติ และโครงการระยะสั้นอื่นๆ ใหเขารวมโครงการที่เหมาะสม
5. สนับสนุนใหมีการเขารวมการประชุม สัมมนางวิชาการ หรือโครงการศึกษาภาคฤดูรอนที่จัดขึ้นโดยสถาบันคูสัญญา
6. แลกเปลี่ยนอุปกรณทางการศึกษา, บทคัดยอวิทยานิพนธ, สิ่งพิมพประชาสัมพันธสถาบัน และสิ่งพิมพของมหาวิทยาลัย
7. การจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
8. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย Aix Marseille จะใหความรวมมือ และสนับสนุนในการดําเนินงานของศูนยศึกษากฎหมาย
ฝรั่งเศส และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต แหงคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 9 ธันวาคม 2557 (MOU ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ)
L’Universite des sciences 1. การใหความสะดวกแกอาจารยในการไปศึกษาคนควาเพื่อการทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก
sociales de Toulouse
2. การแลกเปลี่ยนบุคลากรอาจารยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. การแลกเปลี่ยนเอกสาร สิ่งพิมพ
4. การจัดสัมมนา การวิจัยรวมกัน
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 5 มีนาคม 2550 (MOU ระดับมหาวิทยาลัย)
l’Université Jean Moulin- ขอตกลงความรวมมือทั่วไป
1. สงเสริมสนับสนุนการเดินทางเยี่ยมเยือนของอาจารยหรือนักวิจัยในระหวางมหาวิทยาลัยคูสัญญา เพื่อพัฒนาโครงการ
Lyon 3
คนควาวิจัยรวมกัน
2. อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนวารสารของมหาวิทยาลัย คูสัญญา ตลอดจนขอมูลขาวสารดานตาง ๆ ระหวาง
มหาวิทยาลัย
3. สงเสริมกิจการดานตาง ๆ ระหวางมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ขอตกลงความรวมมือเฉพาะดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
เพื่อกําหนดระยะเวลา เงื่อนไข และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสองมหาวิทยาลัย
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 25 พฤศจิกายน 2561 (MOU ระดับมหาวิทยาลัย)
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Maison du Droit VietnamoFrançaise

Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF)

ขอตกลงเพื่อการเขาใชขอมูลกฎหมายทางระบบอิเล็กทรอนิกส (Access to legal information electronics resources)
กับ Maison du Droit Vietnamo-Française (2 april 2012) ซึ่งชวยใหคณาจารยของคณะนิติศาสตร โดยเฉพาะคณาจารย
ที่สําเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศสสามารถเขาคนขอมูลกฎหมายฝรั่งเศสจากฐานขอมูลกฎหมายสําคัญๆ เชน
Dalloz Francis Lefebvre และ Université Numérique Juridique Francophone (UNJF) ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร
จะตองจัดใหมีการประชุมทางวิชการรวมกับ Maison du Droit Vietnamo-Française ในประเทศไทย เปนการแลกเปลี่ยน
การบังคับใช ขอตกลงมีกําหนดเวลา 1 ปและสามารถตออายุใหมไดเปนรายป
เปนหนวยงานประสานความรวมมือและจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกันระหวางสถาบัน อุดมศึกษา และศูนยวิจัย ในหมู
สมาชิกของ AUF ซึ่งใชภาษาฝรั่งเศสในการเรียนการสอน รวมถึงเปนผูใหการสนับสนุนดานการเงินผานกองทุนเพื่อความ
รวมมือและการพัฒนามหาวิทยาลัย
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในหลักการที่จะสมัครเปนสมาชิก และอยูในระหวางดําเนินการตามขั้นตอนของ
การสมัคร

The University of FrancheComté

ขอตกลงความรวมมือทั่วไป
1. การแลกเปลี่ยนบุคลากรอาจารยและนักศึกษารวมกัน
2. การแลกเปลี่ยนเอกสาร สิ่งพิมพ และการตีพิมพบทความ
3. การมีสวนรวมในการทํางานวิจัยรวมกัน
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 23 มิถุนายน 2565 (MOU ระดับมหาวิทยาลัย)

Aix-Marseille Université

ขอตกลงความรวมมือทั่วไป
1. สงเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางกัน
2. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูอันเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการทําวิจัยที่เปนระบบ ตลอดจน
บทความ วารสาร สื่อสิ่งพิมพทางดานการศึกษารวมกัน
3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนสงเสริมการฝกงานแกนักศึกษา
4. สนับสนุนใหมีสวนรวมระหวางกันในการจัดการประชุมทางการศึกษา และสัมมนาทางวิชาการ
5. ส ง เสริ ม ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรเพื่ อ ฝ ก งานและเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานระหว า งทั้ ง 2
มหาวิทยาลัย
6. สงเสริมใหเกิดการรวมมือกันทางการศึกษาในลักษณะ Double Degrees โดยเฉพาะดานปริญญาโท และ
ปริญญาเอก
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การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 23 มิถุนายน 2565 (MOU ระดับมหาวิทยาลัย)
ส ห พั นธ ส า ธ า ร ณ รั ฐ คณะนิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย 1. การแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหวางกันในรูปของการไปบรรยายหรืออภิปราย และจัดโครงการดานกฎหมายเปรียบเทียบ
Muenster
รวมกัน
เยอรมนี
2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางกัน
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 10 พฤษภาคม 2553 (MOU ระดับคณะ)
Faculty of Law, LudwigMaximilians-Universität
(LMU) Munich

German Partner ซึ่ง
ประกอบดวย
1. Goethe University
Frankfurt am Main
2. Westfälische WilhelmsUniversität Münster
3. Passau University

1. เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและวิจัย
2. การจัดทําโครงการเฉพาะเพื่อรองรับนักศึกษาและบุคลากร ทั้งโครงการระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้ง การอํานวยความ
สะดวกในการไปเยี่ยมเยือนระหวางกันเพื่อพัฒนากลไกและขยายขอบเขตความรวมมือ
3. การสํารวจความเปนไปไดในการขยายความรวมมือในดานอื่น ๆ
4. การสรางการรับรูในหมูบุคลากรและนักศึกษาของแตละฝายเกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรม การวิจัย หรือแหลงขอมูล
5. ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา หรือคาธรรมเนียมอื่นใดสําหรับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
คูสัญญาที่เขารวมโครงการ
6. จัดทําโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยไมจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยปลายทาง ยกเวนคาธรรมเนียม
พื้นฐานที่ไมอาจยกเวนได และนักศึกษาตองมีอายุไมเกิน 29 ปในวันเขารวมโครงการ
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 26 มีนาคม 2557 (MOU ระดับคณะ)
เพื่อพัฒนาการศึกษาวิชากฎหมายเยอรมันในคณะนิติศาสตร และรวมกันจัดตั้ง German-Southeast Asian Center of
Excellence for Public Policy and Good Governance ขึ้นในคณะนิติศาสตร เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาดาน
นโยบายสาธารณะของเยอรมันและไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยมีความรวมมือดังนี้
1. ดานการศึกษา
ก. ใหมีการจัดทําหลักสูตรเรงรัดเพื่อสอนกฎหมาย และภาษาเยอรมัน และใหวุฒิบัตรรับรอง
ข. ในป 2553 เริ่มดําเนินการโครงการศึกษากฎหมายระยะสั้น (Spring School) เปนปแรกที่ Frankfurt สอนโดย
อาจารยจากมหาวิทยาลัยคูสัญญาในเยอรมนี โดยเนนใหนักศึกษาธรรมศาสตรเขารวม แตก็ไมปดโอกาสสําหรับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยคูสัญญาในเอเชียอาคเนย
ค. จัดใหมีโครงการอบรม/สัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการแกนักกฎหมายชาวไทย
ง. ผูที่จบการอบรมดวยคะแนนสูงที่สุดจะไดรับทุนเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยคูสัญญา
2. ดานการทําวิจัย
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ก. โครงการวิจัยรวมจะจัดขึ้นเปนประจําทุกปทั้งที่กรุงเทพ และที่ประเทศเยอรมนี
ข. ผูที่คาดวาจะจบการอบรมที่ German Law Center ที่มีศักยภาพจะไดรับเชิญใหไปศึกษาระดับปริญญาเอกในเยอรมนี
ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาจากอาจารยมหาวิทยาลัยคูสัญญา
3. สิ่งพิมพ
คูสัญญาจะจัดทํา Jounal for Southeast Asian and European Law and Politics โดยเผยแพรผานระบบ Internet
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 29 มกราคม 2558 (MOU ระดับมหาวิทยาลัย)
EBS Universitat fur Wirtschaft 1. ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยนักศึกษาเสียคาลงทะเบียนใหสถาบันตนสังกัด แลวไปศึกษาที่สถาบันคูสัญญา
und Recht (EBS Law School) โดยไมเสียคาธรรมเนียมเพิ่มเติม เวนแตคาใชจายสวนตัว และคาที่พักซึ่งสถาบันคูสัญญาจะใหความชวยเหลือในการจัดหา
2. คณะนิติศาสตรอาจจัดสงนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาไปรวมโครงการวิชาการภาคฤดูรอนที่ EBS จัด
ขึ้นได 4 คน
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 7 พฤษภาคม 2560 และจะตอโดยอัตโนมัติไปอีกทุกๆ 2 ป (MOU ระดับคณะ)
เครือรัฐออสเตรเลีย

University of New England

The University of Sydney

1. ความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
2. การเขารวมของบุคลากร และนักศึกษาทั้งหลักสูตรระยะสั้น การสัมมนา และการดูงานทั้งที่เปนทางการ และไมเปน
ทางการ
3. ความรวมมือในการทําวิจัย หรือโครงการ หรือกิจกรรมอื่นๆรวมกัน
4. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
5. การแลกเปลี่ยนสิ่งตีพิมพ เอกสารประกอบการบรรยาย ขอมูลการทําวิจัย
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 7 พฤษภาคม 2560 และจะตอโดยอัตโนมัติไปอีกทุกๆ 2 ป (MOU ระดับคณะ)
1. ความรวมมือเพื่อพัฒนารวมกันดานการสอน การฝกอบรม การวิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ
2. การเยี่ยมเยือนระหวางบุคลากรสองสถาบันที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสอน การฝกอบรม การวิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ
3. การแลกเปลี่ยนเอกสาร สิ่งพิมพ และขอมูล
การบังคับใช ไมไดระบุ (MOU ระดับคณะ)
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ญี่ปุน

สาธารณรัฐประชาชน
จีน

Chuo University

ขอตกลงรวมกันโดยฝายคณะนิติศาสตรจะทําหนาที่เปนฝายรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Chuo ที่จะเดินทางมาเพื่อรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนที่คณะนิติศาสตรจัดเปนระยะเวลา 3 สัปดาห โดยกิจกรรมนี้เปนสวน
หนึ่งของโครงการ Chuo Send Program ของมหาวิทยาลัย Chuo
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 31 มีนาคม 2560 (MOU ระดับคณะ)

Doshinsha University

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในลักษณะ Dual-Degree Program
การบังคับใช มีผลบังคับใชถึง 15 มีนาคม 2562

Guanxi University for
Nationalities

การแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา และคณะผูวิจัย หนังสือ วารสาร หรือสิ่งตีพิมพ
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 7 พฤษภาคม 2561 (MOU ระดับมหาวิทยาลัย)

Southwest University of
Political Science and Law
(SWUPL)

1. เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและการวิจัย
2. การจัดทําหลักสูตรระยะสั้นหรือยาวที่นักศึกษาของแตละสถาบันสนใจ การเยี่ยมเยือนระหวางกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เรียนรูและเขาใจในระบบการจัดการศึกษาของแตละฝายอันจะนํามาซึ่งการพัฒนากลไกความรวมมือและขยายขอบเขตความ
รวมมือออกไป
3. การสํารวจความเปนไปไดในการขยายความรวมมือไปในรูปแบบอื่น ๆ
4. การสรางการรับรูในหมูบุคลากรและนักศึกษาของแตละฝายเกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรม การวิจัย หรือแหลงขอมูล
5. การยกเวนคาลงทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ สําหรับบุคลากร นักศึกษาที่เขารวมในโครงการแลกเปลี่ยน
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 6 พฤษภาคม 2558 (MOU ระดับมหาวิทยาลัย)
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สาธารณรัฐเกาหลี

Institute for Legal Studies, 1. การสํารวจและสรางหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น การจัดประชุมทางวิชาการที่เปนความสนใจและประโยชนตอนักศึกษา ผู
Younsei University Law พิพากษา อัยการ ขาราชการ ผูบริหาร ภาคธุรกิจและอื่น ๆ ในประเทศเกาหลีใตและประเทศไทย
School
2. การสํารวจและพัฒนายุทธศาสตรในอันที่จะสรางความสนใจสําหรับผูมีคุณสมบัติที่จะศึกษาตอหรือฝกอบรมทั้งในหลักสูตร
ระยะสั้นหรือยาว
3. ดําเนินการใด ๆ เพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา สถาบันวิจัย แหลงขอมูลเพื่อการคนควาใหเปนที่รับรูใน
แตละสถาบัน
4. สํารวจโอกาสในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและวิจัย
5. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เอกสาร ตํารา
6. สํารวจความเปนไปไดในการสรางความรวมมือในรูปแบบอื่น ๆ
การบังคับใช มีผลใชบังคับ จนกวาคูสัญญาจะแสดงเจตนายกเลิก (MOU ระดับคณะ)
Sogang University
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ สงเสริมการทําวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการรวมกัน แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ
และการเยี่ยมเยียนเพื่อรวมหรือดําเนินกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 24 ตุลาคม 2562

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

University of Surabaya

1. ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา โดยเดินทางไปประจําเพื่อปฏิบัติงานวิชาการระยะสั้นไมเกิน 3
เดือน
2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท สําหรับนักศึกษาที่ตองการ sit-in หรือการคนควาขอมูลเพื่อการทํา
วิทยานิพนธ
3. ความรวมมือในดานการทําวิจัย การจัดสัมมนา การจัดทําวารสารวิชาการ
4. การแลกเปลี่ยนขอมูล เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ
5. การจัดทําขอตกลงความรวมมือในกิจกรรมทางวิชาการดานอื่น ๆ
การบังคับใช มีผลบังคับใชถึง 15 กรกฎาคม 2561 (MOU ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ)
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University of Bhayangkara ความรวมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต การอํานวยความสะดวกซึ่งกันและกันในดานการทํา
Jakarta Raya
วิจัยของนักศึกษา การจัดประชุมทางวิชาการรวมกัน
การบังคับใช เริ่มมีผลใชบังคับ 16 กันยายน 2558 จนกวาคูสัญญาจะแสดงเจตนายกเลิก

University of Jember

ความรวมมือเพื่อวัตถุประสงคของการสงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา สิ่งพิมพ งานวิจัย การพัฒนาการเรียน
การสอน
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 21 มีนาคม 2562 (MOU ระดับคณะ)

University of Jambi

ความรวมมือเพื่อวัตถุประสงคของการสงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา สิ่งพิมพ งานวิจัย การพัฒนาการเรียน
การสอน
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 22 พฤษภาคม 2562

University of Bengkulu

1.ความรวมมือเพื่อวัตถุประสงคของการสงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา สิ่งพิมพ งานวิจัย การพัฒนาการเรียน
การสอน
2.อํานวยความสะดวกแกบุคลากร นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและวิจัย และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย รวมถึง
การเขาใชหองสมุดกฎหมาย
การบังคับใช 26 พฤษภาคม 2564 (MOU ระดับคณะ)
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ASEAN LEGAL INFORMATION
CENTRE
University of MALAYA

1.การแลกเปลี่ยนขอมูล เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ อาทิ ขาวสาร คําพิพากษา ขอตกลงตาง รายงาน ทางวิชาการ เปนตน
2. Asean LIC จะชวยรายงานขาว ตีพิมพ ขาวสารของทางมหาวิทยาลัย ตลอดจนโฆษณาการจัดสัมมนาทางวิชาการ
การบังคับใช ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ไปจนกวาจะบอกเลิกสัญญา

สาธารณประชาธิปไตย คณะนิ ติ ศ าสตร แ ละรั ฐ ศาสตร การแลกเปลี่ยนบุคลากรภายใตขอตกลงตอไปนี้
ประชาชนลาว
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
1. เปนการแลกเปลี่ยนระหวางคณะตอคณะ
2. ระยะเวลา: 1-2 ภาคการศึกษาในกรณีที่เปนนักศึกษา และไมเกิน 4 สัปดาหในกรณีที่เปนอาจารยหรือนักวิจัย
3. จํานวน: 2 คนตอปการศึกษา หรือ 4 คนตอปในกรณีมาเพียง 1 ภาคการศึกษา
4. จํานวนอาจารยหรือนักวิจัย: 1 คน
การบังคับใช ขอตกลงฉบับนี้เปน Addendum ระหวางคณะกับคณะ มีผลบังคับใชถึง 21 ธันวาคม 2554 (MOU
ระดับมหาวิทยาลัย)
วิท ยาลัย กฎหมาย 3 แหง สั ง กั ด 1. วิทยาลัยกฎหมายทั้ง 3 วิทยาลัยไดแสดงความจํานงที่จะจัดสงอาจารยของวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทําการศึกษา
กระทรวงยุติธรรม
ในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอกที่คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยคณะนิติศาสตร ตกลงให
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทปละ 3 ทุนการศึกษา
2. ทั้งสองสถาบันตกลงที่จะจัดทําโครงการที่สงเสริมใหกับอาจารย หรือบุคลากรของทั้งสองสถาบันทั้งในการทําวิจัยระยะสั้น
หรือฝกอบรมโครงการตางๆ
3. นักศึกษาของทั้งสองสถาบันอาจเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน โดยผานการพิจารณาและอนุมัติโดยผูอํานวยการ หรือผูมี
อํานาจของแตละหลักสูตร
4. เพื่อพัฒนาการศึกษากฎหมายใหกาวหนา ทั้งสองสถาบันจะไดดําเนินการแลกเปลี่ยนสิ่งตีพิมพทางวิชาการ ขาวสารดาน
การเรียนการสอนและอื่น ๆ
การบังคับใช มีผลใชบังคับถึง 28 มีนาคม 2558 (MOU ระดับคณะ)
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาธารณรัฐสิงคโปร

สถาบันกฎหมายเอเชีย, คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ
สิงคโปร (ASLI-NUS)
(ไมทํา MOU แตสมัครเปนสมาชิก
และเสียคาสมาชิกรายป)

1. ยกเวนคาธรรมเนียมในการเขารวมงานประชุมทางวิชาการประจําปของ ASLI สําหรับอาจารยคณะนิติศาสตร 2 ทาน
2. มีสิทธิสมัครเพื่อรับคัดเลือกใหทําวิจัยที่ ASLI-NUS เปนเวลา 1 เดือน โดยทาง NUS ออกคาใชจายเปนตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ประเทศไทย และเงินคาใชจายอีก 4,000 ดอลลาหสิงคโปร (ประมาณ 100,000 บาท)
3. สวนลดคาสมัครสมาชิกวารสาร the Asian Journal of Comparative Law
การบังคับใช สถานะสมาชิกตอสัญญาเปนรายป

ประเทศไตหวัน

National Taiwan University
College of Law

1. สงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเยี่ยมเยือนระหวางกัน ในระดับปริญญาตรี ปริญาโท บุคลากร นักวิจัย และ
คณาจารยคณะนิติศาสตร
2. แลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการระหวางกัน
3. จัดการประชุมทางวิชาการ และโปรแกรมทางการศึกษารวมกัน
4. จัดใหมีการรวมมือทําการวิจัย กิจกรรม ตลอดจนการพิมพเผยแพร
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