สรุปการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต
1) ดานการผลิตบัณฑิต “การเตรียมความพรอมสูการประกอบวิชาชีพกฎหมายในมุมมองของนายจาง”
วันจันทรที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ หองประชุมคณะนิติศาสตร อาคารหอประชุมชั้น 1
*************
ผูเขารวมโครงการคือบุคลากรของคณะนิติศาสตรทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุน โดยเชิญวิทยากร 2 คน
ใน 2 อาชีพ ไดแก อาจารยปฐม สุวรรณโณ หัวหนาสํานักงานทนายความและเปนอาจารยพิเศษ และคุณโกศล อินทรศร
ปลัดอําเภอบางเลน ซึ่งทั้ง 2 ทาน แสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้
มุมมองของอาชีพทนายความ
ประเด็นคําถามที่ 1 นักศึกษาในปจจุบันและอดีตมีความแตกตางกันในดานทักษะการทํางานรวมกับบุคคลอื่น
อยางไร
เห็นวาในปจจุบันตองยอมรับวา คนจบคณะนิติศาสตรคอนขางมาก และในงานของทนายความ
จะเปนในลักษณะที่ประสบความสําเร็จหรือที่จะมีลูกจาง หรือที่จะมาฝกงาน จะตองมีความเปนทนายความในระดับ
หนึ่ง กลาวคือ งานของทนายความไมมีความแนนอน จะตองมีพื้นฐานจากลูกความเดิม โดยสรางพื้นฐานในระดับ 1 2
3 และ 4 พอมีพื้นฐานในระดับ 1 2 3 และ 4 แลว ทําใหฐานลูกความเดิมมาขยายตอโดยปากตอปาก เนื่องจาก
ลูกความเดิมเคยทําคดีความกับทนายความคนนี้แลวไดนํามาบอกตอญาติพี่นองของเขา เพื่อจะการันตีกับคนอื่นๆ
ประเด็นสําคัญก็คือวาการทําอาชีพทนายความนั้น เปนเรื่องของความเชื่อถือ เชื่อใจ ความคุนเคย และการเปนที่รูจัก
ประเด็นคําถามที่ 2 บัณฑิตที่จบมาใหมจะตองเกงหรือไม อยางไร
นักศึกษาที่จบใหมควรจะตองมีความสามารถดังตอไปนี้
1. ตองมีความแมนยําในตัวบทกฎหมาย
2. ตองสูงานและขยัน ตองอุทิศเวลา เพราะอาชีพทนายความนั้นไมมีความแนนอน ตอง
เสียสละเวลาจนกวางานจะแลวเสร็จ
3. การใชเครื่องมือเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอรในเรื่องการทําเอกสาร

4. บุคลิกภาพ อาจจะตองเปนคนชางพูด รูจักเจรจา มีวุฒิภาวะที่สามารถโตตอบได มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทําแทนนายจางได และมีกาลเทศะ สําหรับในเรื่องความรูความสามารถ ไมใชการตอบตรงตาม
ฎีกา เนื่องจากมีทั้งคนที่รูและไมรูดวย โดยจับประเด็นหลักและหาทางแกไขใหไดก็เพียงพอ
ประเด็นคําถามที่ 3 ทางมหาวิทยาลัยไดนํานักศึกษาลงพื้นที่ชุมชน พบปญหาวานักศึกษาบางประเภทอธิบาย
กฎหมายใหแกชาวบานแลวชาวบานไมเขาใจกับภาษาที่นักศึกษาพูด ทําใหเกิดปญญาในเรื่อง
ของการสื่อสารซึ่งกันและกัน มีทางแกไขไดอยางไรบาง
ในเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณของการทนายความ ตองมีการปลูกฝงเปนพิเศษ ในเรื่อง
ของการทํางานของนักศึกษา การปฏิบัติหนาที่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะทําใหนักศึกษารูไดทันทีวาอันไหนเกิน
ขอบเขต อันไหนไมเกินขอบเขต ตองรูโดยอัตโนมัติและขึ้นอยูกับปญหาเฉพาะหนา
ประเด็นคําถามที่ 4 ในฐานะที่เปนนายจางของลูกศิษยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ อยากจะใหสะทอน ขอดี ขอเสีย
ขอบกพรอง จะไดนํามาปรับใชกับบัณฑิตรุนตอๆ ไป
ในสวนของการฝกงาน ขึ้นอยูกับตัวเด็กวามีความพรอมที่จะเปดใจแลวยอมรับที่จะเรียนรู และ
มีความตั้งใจที่จะเรียนรู นายจางก็จะสามารถใสรายละเอียดเพิ่มเติมไปใหเด็กได แตถาในเรื่องของกฎหมายทั่วไป คนที่
เรีย นจบปริญ ญาตรีส ามารถตอบไดในระดับ หนึ่ง แตถาเปน คนที่จบเนติฯสามารถที่จะตอบไดลึกลงในระดับ หนึ่ง
มากกวาคนที่จบปริญญาตรี แตถาใหพูดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้ในเรื่องการสอนกฎหมาย มหาวิทยาลัยนี้สอนดีแต
ยกเวน วิ.แพง และวิ.อาญา
มุมมองของปลัดอําเภอ
ประเด็นคําถามที่ 1 ในปจจุบันนายจางเปนผูบังคับบัญชา ถาสมมติวา จะเลือกนักศึกษาจบใหม จะเลือกพิจารณา
ประเด็นไหนเปนสําคัญบาง
ในระบบราชการจะแตกตางกับระบบเอกชน เนื่องจากหนวยงานราชการไมไดจางโดยตรง เพราะวา
ตองใชกระบวนการสอบเขามากอน แลวจึงมาสัมภาษณภายหลัง จุดมุงหมายของระบบราชการ กลาวคือ ความรู
ความสามารถ หากวาไมมีความรูความสามารถก็จะไมสามารถเขาสูระบบราชการได แตปญหาของมหาวิทยาลัยกับ
ระบบราชการ คือ สิ่งที่เรียนในมหาวิทยาลัยจะไมไดออกขอสอบ ดังนั้นมหาวิทยาลัยที่สอนกฎหมายลักษณะทั่วไป ใน

เรื่องของนิติวิธี และการตีความของกฎหมายก็จะไมมีออกขอสอบ แตสามารถนําไปตอยอดกับการทํางานได ทั้งนี้ถา
จะเขาสูระบบราชการถาไมใชผูพิพากษา อัยการ หรือตํารวจ ตองมีทักษะในการตีความกฎหมายเปนพื้นฐานที่สําคัญ
นอกจากความรูความสามารถแลว ในเรื่องของ การสัมภาษณก็มีผล ในการสอบคัดเลือกและจะตองผานการสอบ
ขอเขียนกอน จึงจะสามารถผานระบบราชการ ดังนั้น ความรูความสามารถก็เปนสิ่งที่สําคัญอันดับแรก ในเรื่องของการ
สัมภาษณนั้นจะดูบุคลิกภาพ กาลเทศะ และการสื่อสาร เปนสิ่งที่สําคัญรองลงมาจากความรูความสามารถ
ประเด็นคําถามที่ 2 ในคณะนิติศาสตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มีวิชาฝกงานที่ใหนักศึกษาไดออกไปฝกงานแลว
จะมีผลตอประสบการณทํางานหรือไม อยางไร
มีผลอยางมาก เพราะวาในยุคนี้ถานักศึกษาจบใหม มีประสบการณการทํางานหรือนักศึกษาได
เรียนรูงานกอน จะทําใหนักศึกษารูใจตัวเองกอนวาชอบหรือไมชอบงานนั้น เนื่องจากในปจจุบันเด็กไมคอยมีเปาหมาย
ที่แนนอนเทาไหร
ประเด็นคําถามที่ 3 ขยายเรื่อง นิติวิธี และการตีความกฎหมาย ถาในเรื่องนิติศาสตรที่เรียนปริญญาตรีทุกสาขา
ไมอาจทราบไดวา นักศึกษาปริญญาตรีจบแลวจะเปนอะไร แตพอเปนภาคระบบราชการก็จะใช
กฎหมายบางอยาง ซึ่งนักศึกษาปริญญาตรีอาจจะไมเคยเจอมากอน เชน พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฯลฯ
เปนตน ซึ่งนักศึกษาปริญญาตรีที่ไมมีประสบการณมากอน ทําใหลูกจางไมอาจเลือกไดวาจะจางงาน ถาเทียบกับ
นักศึกษาปริญญาตรีที่มีประสบการณ จะตองทําอยางไร ถาจะเขาทํางานในราชการ
สําหรับในเรื่องของเคาโครงกฎหมายคืออะไร เจตนารมณของกฎหมายคืออะไร ซึ่งเปนพื้นฐาน
เบื้องตนทําไมถึงตองเปนนิยามศัพท ทําไมถึงตองมีบทนํา สิ่งเหลานี้เปนทักษะที่จะสามารถนําไปตอยอดไดในทาง
กฎหมาย ถามีโทษทางอาญามีความแตกตางกันอยางไร เคาโครงพรบ.มีอะไรบาง และในการสืบคนควาขอมูลทาง
กฎหมาย ที่จะสามารถคนควาหาความรูไดจากทางอินเตอรเน็ต เพราะในยุคนี้หนวยงานระบบราชการไดรับตรวจ
สอบจากองคกรอิสระไดงาย ดังนั้น การเขาทํางานในระบบราชการ บัณฑิตที่จบมาใหมเขาทํางานมาพรอมกันแต
เติ บ โตไม เ ท า กั น ซึ่ งอยู ในระบบอุ ป ถั มภ คื อ ตอ งมี เสน สายอยูในสว นหนึ่ง การงานส ว นหนึ่ ง ของระบบราชการ
เพราะวาเสนสายจะทําใหเติบโตไดอยางรวดเร็ว แตสุดทายถาใหเลือกก็เลือกคนที่ทํางานเกงและขยัน
ประเด็นคําถามที่ 4 ในปจจุบันเด็กรุนใหมจะชอบทั้งหนวยงานราชการกับเอกชน ลักษณะของเด็กที่จะทํางาน
ราชการได จะตองมีลักษณะอยางไร

ในปจจุบันระบบราชการจะเขาคอนขางยาก เพราะระบบราชการจะเริ่มตั้งแตการสอบเขา
จนกระทั่ งสอบสั ม ภาษณ เ ป น สิ่ ง สุ ดท า ย โดยที่คนสว นใหญ มักเปน คนวา งงานหรื อคนที่อยากจะทํา งานนั้น เช น
ปลัดอําเภอ นายอําเภอ เปนตน หรืออีกกรณี คือคนที่พรอม ดังนั้นจะไมรูวาใครเหมาะหรือไมเหมาะสม เนื่องจาก
จะตองเริ่มทํางานกอนถึงจะรูวาเหมาะสมหรือไม
ประเด็นคําถามที่ 5 สวนใหญ เหมาะสมหรือไมเหมาะสม ของการทํางาน ดูอยางไร
สิ่งที่แตกตางอยางชัดเจนในระบบราชการ คือ ระบบราชการจะอยูตรงกลางระหวางชาวบานกับ
ผูบังคับบัญชา แตในปจจุบันขางบนกับขางลางมีหนวยงานตรวจสอบเสมอ ดังนั้น ความกดดันในยุคนี้จะเยอะมาก
เมื่อกอนชาวบานจะไมตรวจสอบ แตตอนนี้ชาวบานเริ่มเขามาตรวจสอบหนวยงานราชการเยอะขึ้น ในดานนโยบาย
ตาง ๆ ที่จะตองมีความรวดเร็ว ในสวนของทางเอกชนจะชอบคนที่สําเร็จรูปมากกวาหนวยราชการ
ประเด็นคําถามที่ 6 ถาสมมติเด็กในคณะนิติศาสตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯเ ขาไปทํางานเอกชนแลวรูวาไม
เหมาะสมกับตัวเอง จึงมาสอบเขาหนวยราชการโดยไดรับความกดดันจากครอบครัว ทําใหไมมี
ความสุขกับการทํางาน จะมีวิธีแกไขหรือแนะนําอยางไร
เปนปญหาที่ระบบราชการเจอเยอะมากในรอบที่ผานมาที่เขามาทํางานใหม ถาอยูเกินหนึ่งป ก็จะ
สามารถทํางานไดตอ ถาหากอยูหกเดือนถึงหนึ่งป แสดงวาไมสามารถทํางานตอได เพราะวาในปจจุบันงานนอกเวลามี
เยอะขึ้น เงินเดือนนอยลง คนตรวจสอบเยอะขึ้น นอกจากทํางานในเวลาปกติแลว หาก ปปช. เรียกเขาไปตรวจสอบก็
ตองเสียเวลาการทํางานไปอีก จึงตองนํางานกลับมาทําที่บานหรือไมก็วันหยุดเสาร-อาทิตย จึงเปนเหตุผลวาทําไมถึง
อยูทํางานไดไมเกินหนึ่งป ทั้งนี้ตองฝกความอดทนและพบเจอความกดดันจากรอบขาง
ประเด็นคําถามที่ 7 หลายคนมองวา ไปสอบราชการดีกวา มีนักศึกษาที่ไปฝกงานที่สํานักทนายความบอกวาเหนื่อย
ระบบกฎหมายเราไมดี ตองยอมรับวา ทนายความ ไมเหมือนอาชีพผูพิพากษา อัยการ เพราะวา
ทนายความไมมีผูชวยเหมือนกับผูพิพากษา อัยการ ที่สามารถทํางานแทนได ซึ่งถือวาเปนจุดดอยของอาชีพทนายความ
ดังนั้นการจะเปนทนายความไดตองมีความอดทน ความขยันเปนอยางมาก ดังนั้น จึงเปนขอแตกตางระหวางวิชาชีพ
ทนายกับ วิช าชี พทางระบบราชการ คื อ วิช าชีพทางระบบราชการจะตองสอบเขาเพื่อเขามาทํางาน สว นวิชาชีพ
ทนายความจะตองฝกฝนกอน จึงยังไมสามารถทํางานทางดานทนายความได เปนไดเพียงนิติกรเทานั้น สิ่งสําคัญที่สุด

คือ ขยัน อดทน มีความรูความสามารถในการโตตอบกฎหมายไดอยางแมนยํา โดยจะตองใชภาษาไดเปนอยางดี และ
ตองใชเทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารไดดีอีกดวย
ประเด็นคําถามที่ 8 สําหรับมุมมองของนายจางหรือผูบังคับบัญชาคาดหวังอะไรกับคณะนิติศาสตรหรือทาง
มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนวา ตองมีบัณฑิตที่มีความพิเศษกวาสมัยกอนอยางไร
ในสวนของระบบเอกชน ถาพูดถึงนายจางที่ตองจายเงินเดือนก็จะเปนรูปแบบหนึ่ง แตถาไมจาย
เงินเดือนก็จะเปนอีกรูปแบบหนึ่ง แตเมื่อไหรที่จายเงินเดือน คือ นักศึกษาปริญญาตรีจะตองมีความรูกฎหมาย ในการ
วางกลยุทธที่จะคุย ในเรื่องตาง ๆ ได
ในสวนของระบบราชการ มีสิ่งที่สําคัญก็คือ ทักษะและประสบการณ ถานักศึกษาปริญญาตรีผาน
การฝกงานมาก อนและมีมนุษยสัมพัน ธที่ดี สามารถทํางานรว มกับผูอื่น ได แตถาหากวายังไม มีป ระสบการณก็ไม
สามารถที่จะทํางานรวมกับผูอื่นได
สรุป องคความรูความตองการบัณฑิตบัณฑิตในมุมมองของนายจาง
1. อาชีพทนายความ ตองขยัน อดทน ฝกฝนใหมีความรู สามารถโตตอบกฎหมายไดอยางแมนยํา ใชภาษา
ไดเปนอยางดี และตองใชเทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารได
2. สําหรับวิชาชีพทางระบบราชการจะตองสอบเขา ตองมีทักษะ มีประสบการณผานงาน มีมนุษยสัมพันธที่
ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
3. ทั้งสองอาชีพตองการบุคลากรที่มีความขยัน อดทน แมนยํา ใชเทคโนโลยีได
**********

