ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สรุปรายละเอียดของข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ชื่อสถาบันคู่สัญญา

ขอบเขตความร่วมมือ

University of Wisconsin Law 1. Dual Degree Programme
School
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) เมื่อได้รับการรับรองและลงทะเบียนในหลักสูตร Master in Legal
Institutions (M.L.I) แห่ง University of Wisconsin Law School
(ก) อาจเทียบโอนหน่วยกิตที่ศึกษาในหลักสูตร M.L.I ที่ University of Wisconsin Law School กลับมาที่หลักสูตร
LL.M ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สูงสุด 6 หน่วยกิต
(ข) อาจเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร LL.M ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ไ ปที่ ห ลั ก สู ต ร M.L.I ที่
University of Wisconsin Law School ได้สูงสุด 6 หน่วยกิต
การบังคับใช้ ยังมีผลใช้บังคับ จนกว่าคู่สัญญาจะแสดงเจตนายกเลิก (MOU ระดับคณะ)
2. LL.M Joint Venture (หรือเรียกว่า Sandwich Programme)
ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) อาจ
ได้รับอนุมัติปริญญานิติศาสตรมหาบัณ ฑิต (LL.M) จากทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Wisconsin Law
School
การบังคับใช้ มีผลใช้บังคับถึง 1 มิถุนายน 2555 และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติไปครั้งละ 3 ปี (MOU ระดับคณะ)
3. ความร่วมมื อกั บ East Asian Legal Studies Center, University of Wisconsin Law School ในโครงการรั บ
นักศึกษากฎหมายของ University of Wisconsin Law School มาฝึกงานสานักงานกฎหมายในประเทศไทยในระหว่าง
ภาคฤดูร้อนของทุกปี
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University of Wisconsin Law ความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ย นสิ่งพิ มพ์ ข้อมูล กิ จกรรมทางวิชาการที่ มี ความสนใจและเป็ นประโยชน์ร่วมกัน ระหว่าง
School แ ล ะ ส า นั ก งาน ศ า ล คู่สัญญา การจัดโครงการอบรมระยะสั้นสาหรับบุคลากรศาลยุติธรรมและคู่สัญญา ส่งเสริมผู้มีศักยภาพในการเข้าศึกษา
ยุติธรรม
อบรมในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวในสถาบันคู่สัญญา การแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยียนระหว่างกันทั้งในระดับอาจารย์และ
นักศึกษา
การบังคับใช้ มีผลใช้บังคับถึง 2 เมษายน 2563 (MOU ระดับคณะ)

สหราชอาณาจักร

Vanderbilt University

ความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากร การทาวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ ข้อมูล ตลอดจนนักศึกษา โดยกาหนด
รายละเอียดร่วมกัน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการซึ่งแต่ละฝ่ายจะจัดขึ้น
การบังคับใช้ มีผลใช้บังคับถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562 (MOU ระดับมหาวิทยาลัย)

Indiana University

นักศึกษาในหลักสูตร LLB ที่เรียนครบตามหลักสูตร สามารถสมัครเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ Indiana University
ภายใต้เงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด
การบังคับใช้ มีผลใช้บังคับถึง 2565 (MOU ระดับคณะ)

Queen Mary University of
London

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนครบ 1 ปีการศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถสมัครเรียนใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Queen Mary University of London ภายใต้เงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด
การบังคับใช้ มีผลใช้บังคับถึง 1 กรกฏาคม 2565 (MOU ระดับคณะ)
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The University of
Nottingham

1.การเดินทางเยี่ยมเยียนของนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อการศึกษาในหลักสูตรปริญญารตรี (LLB
Programme) ที่มหาวิทยาลัย Nottingham
2.นักศึกษาที่สามารถจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับการสนับสนุนให้สมัครเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท (LLM
Programme) ที่มหาวิทยาลัย Nottingham ต่อไป

การบังคับใช้ มีผลใช้บังคับถึง 8 เมษายน 2562 (MOU ระดับคณะ)
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Paul Cezanne University,
Aix- Marseille III

1. ความร่วมมื อด้านการแลกเปลี่ ย นอาจารย์ เพื่ อเยี่ย มเยีย น ทาวิจัย หรือด้านอื่ นๆตามที่ร้องขอ โดยสนับสนุนให้ มีการ
แลกเปลี่ยนมากกว่า 3 เดือน แต่การแลกเปลี่ยนในระยะที่สั้นกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็สามารถทาได้
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา หรือโครงการวิจัย
3. สร้างทีมวิจัยร่วมในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน
4. ให้การต้อนรับทั้ง นักศึกษาภาคปกติ และโครงการระยะสั้นอื่นๆ ให้เข้าร่วมโครงการที่เหมาะสม
5. สนับสนุนให้มีการเข้าร่วมการประชุม สัมมนางวิชาการ หรือโครงการศึกษาภาคฤดูร้อนที่จัดขึ้นโดยสถาบันคู่สัญญา
6. แลกเปลี่ยนอุปกรณ์ทางการศึกษา, บทคัดย่อวิทยานิพนธ์, สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์สถาบัน และสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
7. การจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
8. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Aix Marseille จะให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในการดาเนินงานของศูนย์ศึกษากฎหมาย
ฝรั่งเศส และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบังคับใช้ มีผลใช้บังคับถึง 9 ธันวาคม 2557 (MOU ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ)
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Maison du Droit VietnamoFrançaise

Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF)

The University of FrancheComté

Aix-Marseille Université

ข้อตกลงเพื่อการเข้าใช้ข้อมูลกฎหมายทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Access to legal information electronics resources)
กับ Maison du Droit Vietnamo-Française (2 april 2012) ซึ่งช่วยให้คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ โดยเฉพาะคณาจารย์
ที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสสามารถเข้าค้นข้อมูลกฎหมายฝรั่งเศสจากฐานข้อมูลกฎหมายสาคัญๆ เช่น
Dalloz Francis Lefebvre และ Université Numérique Juridique Francophone (UNJF) ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์
จะต้องจัดให้มีการประชุมทางวิชการร่วมกับ Maison du Droit Vietnamo-Française ในประเทศไทย เป็นการแลกเปลี่ยน
การบังคับใช้ ข้อตกลงมีกาหนดเวลา 1 ปีและสามารถต่ออายุใหม่ได้เป็นรายปี
เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือและจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบัน อุดมศึกษา และศูนย์วิจัย ในหมู่
สมาชิกของ AUF ซึ่งใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเรียนการสอน รวมถึงเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินผ่านกองทุนเพื่อความ
ร่วมมือและการพัฒนามหาวิทยาลัย
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในหลักการที่จะสมัครเป็นสมาชิก และอยู่ในระหว่างดาเนินการตามขั้นตอนของ
การสมัคร
ข้อตกลงความร่วมมือทั่วไป
1. การแลกเปลี่ยนบุคลากรอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
2. การแลกเปลี่ยนเอกสาร สิ่งพิมพ์ และการตีพิมพ์บทความ
3. การมีส่วนร่วมในการทางานวิจัยร่วมกัน
การบังคับใช้ มีผลใช้บังคับถึง 23 มิถุนายน 2565 (MOU ระดับมหาวิทยาลัย)
ข้อตกลงความร่วมมือทั่วไป
1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างกัน
2. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ อันเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการทาวิจัย ที่เป็นระบบ ตลอดจน
บทความ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านการศึกษาร่วมกัน
3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการฝึกงานแก่นักศึกษา
4. สนับสนุนให้มีส่วนร่วมระหว่างกันในการจัดการประชุมทางการศึกษา และสัมมนาทางวิชาการ
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5. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรเพื่ อ ฝึ ก งานและเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานระหว่ า งทั้ ง 2
มหาวิทยาลัย
6. ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันทางการศึกษาในลักษณะ Double Degrees โดยเฉพาะด้านปริญญาโท และ
ปริญญาเอก
การบังคับใช้ มีผลใช้บังคับถึง 23 มิถุนายน 2565 (MOU ระดับมหาวิทยาลัย)
1. ความร่วมมือเพื่อพัฒนาร่วมกันด้านการสอน การฝึกอบรม การวิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ
2. การเยี่ยมเยือนระหว่างบุคลากรสองสถาบันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสอน การฝึกอบรม การวิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ
3. การแลกเปลี่ยนเอกสาร สิ่งพิมพ์ และข้อมูล
การบังคับใช้ ไม่ได้ระบุ (MOU ระดับคณะ)

ออสเตรเลีย

The University of Sydney

ญี่ปุ่น

Doshinsha University

สาธารณรัฐเกาหลี

Institute for Legal Studies, 1. การสารวจและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การจัดประชุมทางวิชาการที่เ ป็นความสนใจและประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้
Younsei University Law พิพากษา อัยการ ข้าราชการ ผู้บริหาร ภาคธุรกิจและอื่น ๆ ในประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทย
School
2. การสารวจและพัฒนายุทธศาสตร์ในอันที่จะสร้างความสนใจสาหรับผู้มีคุณสมบัติที่จะศึกษาต่อหรือฝึกอบรมทั้งในหลักสูตร
ระยะสั้นหรือยาว
3. ดาเนินการใด ๆ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา สถาบันวิจัย แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าให้เป็นที่รับรู้ใน
แต่ละสถาบัน
4. สารวจโอกาสในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและวิจัย
5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เอกสาร ตารา

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในลักษณะ Dual-Degree Program
การบังคับใช้ มีผลบังคับใช้ถึง 15 มีนาคม 2562
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6. สารวจความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในรูปแบบอื่น ๆ
การบังคับใช้ มีผลใช้บังคับ จนกว่าคู่สัญญาจะแสดงเจตนายกเลิก (MOU ระดับคณะ)

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Sogang University

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ส่งเสริมการทาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์
และการเยี่ยมเยียนเพื่อร่วมหรือดาเนินกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
การบังคับใช้ มีผลใช้บังคับถึง 24 ตุลาคม 2562

University of Surabaya

1. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ย นบุคลากรทางการศึกษา โดยเดินทางไปประจาเพื่อปฏิบัติงานวิชาการระยะสั้นไม่เกิน 3
เดือน
2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท สาหรับนักศึกษาที่ต้องการ sit-in หรือการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการทา
วิทยานิพนธ์
3. ความร่วมมือในด้านการทาวิจัย การจัดสัมมนา การจัดทาวารสารวิชาการ
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์
5. การจัดทาข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรมทางวิชาการด้านอื่น ๆ
การบังคับใช้ มีผลบังคับใช้ถึง 15 กรกฎาคม 2561 (MOU ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ)
ความร่วมมือเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา สิ่งพิมพ์ งานวิจัย การพัฒนาการเรียน
การสอน
การบังคับใช้ มีผลใช้บังคับถึง 21 มีนาคม 2562 (MOU ระดับคณะ)

University of Jember
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ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Jambi

ความร่วมมือเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา สิ่งพิมพ์ งานวิจัย การพัฒนาการเรียน
การสอน
การบังคับใช้ มีผลใช้บังคับถึง 22 พฤษภาคม 2562

University of Bengkulu

1.ความร่วมมือเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา สิ่งพิมพ์ งานวิจัย การพัฒนาการเรียน
การสอน
2.อานวยความสะดวกแก่บุคลากร นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและวิจัย และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย รวมถึง
การเข้าใช้ห้องสมุดกฎหมาย
การบังคับใช้ 26 พฤษภาคม 2564 (MOU ระดับคณะ)

สาธารณรัฐสิงคโปร์

สถาบันกฎหมายเอเชีย, คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ (ASLI-NUS)
(ไม่ทา MOU แต่สมัครเป็นสมาชิก
และเสียค่าสมาชิกรายปี)

1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการประจาปีของ ASLI สาหรับอาจารย์คณะนิติศาสตร์ 2 ท่าน
2. มีสิทธิสมัครเพื่อรับคัดเลือกให้ทาวิจัยที่ ASLI-NUS เป็นเวลา 1 เดือน โดยทาง NUS ออกค่าใช้จ่ายเป็นตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ประเทศไทย และเงินค่าใช้จ่ายอีก 4,000 ดอลล่าห์สิงคโปร์ (ประมาณ 100,000 บาท)
3. ส่วนลดค่าสมัครสมาชิกวารสาร the Asian Journal of Comparative Law
การบังคับใช้ สถานะสมาชิกต่อสัญญาเป็นรายปี

ประเทศไต้หวัน

National Taiwan University
College of Law

1. ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเยี่ยมเยือนระหว่างกัน ในระดับปริญญาตรี ปริญาโท บุคลากร นักวิจัย และ
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์
2. แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการระหว่างกัน
3. จัดการประชุมทางวิชาการ และโปรแกรมทางการศึกษาร่วมกัน
4. จัดให้มีการร่วมมือทาการวิจัย กิจกรรม ตลอดจนการพิมพ์เผยแพร่
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