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ทุจริตการสอบครู

ภาพสะท้อนคณุภาพการศกึษาไทย

การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยในแต่ละปี เป็นการสอบที่มีอัตราการแข่งขันสูงมาก มีต�าแหน่งว่างเพียงหลักพันอัตรา 
ในขณะที่ผู้สมัครสอบมีหลายหมืน่ถึงหลักแสนราย เมื่อต้นปี 2556 ข่าวการทุจริตในการสอบครูผู้ช่วยท�าให้สังคม
ตระหนกตกใจกับกรณีดังกล่าว โดยพบว่ามีการโกงอย่างเป็นขบวนการ ทั้งผู้เข้าสอบ ผู้จัดสอบ และยังเกี่ยวพันไปถึง
ข้าราชการระดับสูงด้วย และเป็นสิ่งที่น่าขบคิดว่า ปัญหาของระบบการศึกษาไทยที่สะสมมานานทั้งปัญหาการทุจริต  
ปัญหาจริยธรรม และคุณภาพของครู จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการศึกษาของประเทศอย่างไร

ปัญหาการทุจริตในแวดวงการศึกษาไทยดูจะเป็น

ปัญหาทีอ่ยู่คู่กันมายาวนาน แม้ภาครัฐ สถานศึกษาและ 

ทุกฝ่ายทีเ่กี ่ยวข้องจะพยายามพัฒนาการศึกษาของไทย 

ควบคูไ่ปกบัการสร้างเสริมจริยธรรมและแก้ปัญหาการทุจรติ 

แต่กดู็เหมอืนจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรปูธรรม 

ข่าวการทุจริตในการสอบครูผู ้ช่วยเมื ่อต้นปี 2556 ซึ ่ง 

ด�าเนนิการอย่างเป็นขบวนการและมีผูเ้ข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก  

โดยมีผู้เข้าสอบทีถู่กชีมู้ลความผิดฐานทุจริตถึง 344 ราย 

รวมถงึผูอ้�านวยการโรงเรยีนท่ีถกูต้ังข้อหาว่าขายเฉลยข้อสอบ 

ให้แก่ผู้เข้าสอบ และยังเกี่ยวพันกับข้าราชการระดับสูงของ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

ได้สร้างความผิดหวังให้กับสังคมไทยอย่างกว้างขวาง  

และก่อให้เกิดค�าถามที่ส�าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของระบบ 

การศกึษาไทยและปัญหาเรื่องจรยิธรรมของพ่อพมิพ์แม่พมิพ์

ของชาติ ซึ่งย่อมส่งผลต่อการหล่อหลอมเยาวชนไทยซึ่ง 

เป็นอนาคตของชาติด้วย

สอบครูผู้ช่วย ขบวนการโกงแบบมโหฬาร
การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย1 ในแต่ละปี เป็นการสอบ

ท่ีมอีตัราการแข่งขนัสงูมาก โดยมตี�าแหน่งว่างเพยีงหลกัพนั

อัตรา ในขณะที่ผู้สมัครสอบมีหลายหมื่นถึงหลักแสนราย  

ในอดตีส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้การจดัสอบ ออกข้อสอบ 

และตรวจข้อสอบ เป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา ต่อมา 

สมัยที่นายสุชาติ ธาดาธ�ารงเวช ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ใหม่ 

http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/photos/21906/227527.JPG, 
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ให้ สพฐ. เป็นหน่วยงานกลางจดัสอบในทุกขั้นตอน ในปีแรก 

(ปี 2555) สพฐ. ได้มอบหมายให้มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 

เป็นผู้ออกข้อสอบ-จัดสอบ ซึ่งไม่พบปัญหาการทุจริต แต่ใน

ปี 2556 สพฐ. ได้ด�าเนินการจัดสอบเองทุกขั้นตอน และพบ

ว่ามปัีญหาการทุจรติเกดิข้ึน เม่ือ 20 มีนาคม 2556 กระทรวง

ศึกษาธิการและกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันแถลงข่าว 

โดยเชือ่วา่มกีารทจุรติเกดิขึ้นในการสอบคัดเลือกบคุคลเพื่อ

บรรจแุละแต่งต้ังบคุคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อ 13 มกราคม 

2556 ในเขตพื ้นทีก่ารศึกษาต่างๆ ของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือหลายเขตการศึกษา การทุจริตเกิดขึ้นหลาย 

รูปแบบ อาทิ มีบุคคลอื่นเข้าสอบแทน ผู้เข้าสอบได้เฉลย

ข้อสอบผ่านข้อความ SMS ผู้เข้าสอบน�าเครื่องมือสื่อสาร

เพื่อส่งสัญญาณเฉลยข้อสอบ และมีการน�าค�าเฉลยข้อสอบ

เข้าไปในห้องสอบ เป็นต้น จากการตรวจสอบผลคะแนน  

พบว่ามผู้ีทีท่�าคะแนนสอบได้สงูผดิปกตถิงึ 486 ราย ในจ�านวน 

ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก 9,242 ราย จากจ�านวนที่สามารถ

บรรจุได้ 2,161 ราย

ต่อมา คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้พบว่า

เฉลยข้อสอบ 4 ชุดวิชา ถูกลักลอบน�าไปให้ขบวนการทุจริต 

และขายให้กับผู ้ที่ต้องการสอบบรรจุครูผู ้ช่วย ในราคา  

กระบวนการทุจริตสอบครูผู้ช่วย2

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เชื่อว่าการทุจริตสอบครูผู้ช่วยในครั้งนี้ มีการกระท�าเป็นกระบวนการ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และผู้เข้าสอบ และมีการเตรียมการมาตั้งแต่ต้น โดยมีพยานหลักฐาน ดังนี้

1) มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยก�าหนดให้ส่วนราชการ สพฐ.  

เป็นผู้ด�าเนินการออกข้อสอบ ซึ่งเดิมส�านักงานเขตพื้นที่จะเป็นผู้ด�าเนินการออกข้อสอบและจัดสอบเอง

2) มีการจัดท�าข้อสอบ โดยจ้างบริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ากัด เป็นผู้จัดพิมพ์

3) มีการจัดส่งข้อสอบ โดยจ้างบริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ซึ่งเดิมส�านักงานเขตพื้นที่จะมารับข้อสอบเอง

4) มีการสั่งให้บุคคลไปสมัครสอบต่างพื้นที่และยังให้ไปสมัครในพื้นที่อื่นอีกก่อนที่จะมีการสอบ (วันที่ 6-12 ธันวาคม 2555 โดยไม่เว้น 

วันหยุดราชการ)

5) มีการจัดผังที่นั่งสอบใหม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้าสอบ

6) มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ (โทรศัพท์) ก่อนมีการสอบ 2 วัน (วันที่ 10 มกราคม 2556)

7) มีการส่งเฉลยข้อสอบมาให้ก่อนวันสอบ 1 วัน (คืนวันที่ 12 มกราคม 2556)

8) มีการให้จดเฉลยข้อสอบเพื่อท่องเข้าไปในห้องสอบโดยได้เฉลยก่อนวันสอบ 1 วัน (วันที่ 12 มกราคม 2556)

9) มีการจดเฉลยข้อสอบเข้าไปในห้องสอบ (วันที่ 13 มกราคม 2556)

4-7 แสนบาท โดยมผีูบ้รหิารบางคนจาก สพฐ. เก่ียวข้องกับ

การน�าเฉลยข้อสอบออกไปขาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

มีหลกัฐานว่าผูอ้�านวยการโรงเรยีนแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสมีา  

เป็นผูข้ายเฉลยข้อสอบให้กบัผูท่ี้ต้องการสอบบรรจุครผูู้ช่วย

จ�านวน 48 ราย โดยพบหลักฐานเฉลยข้อสอบทั้ง 43 วิชา 

และบัญชีธนาคารทีมี่การโอนเงินเข้าช่วงก่อนสอบและ 

ในช่วงสอบ ไม่ต�า่กว่า 5 ล้านบาท3 ส�าหรบัผู้เข้าสอบครผูู้ช่วย  

344 ราย ที่ถูกชี้มูลว่ากระท�าการทุจริตในการสอบ บางราย

ท่ีได้รบัการบรรจแุละแต่งต้ังแล้วต้องถกูให้ออกจากราชการ 

โดยบางรายได้ขอลาออกจากราชการเอง ส่วนรายทีม่ ี

การร้องทกุข์ กใ็ห้มีการพจิารณาค�าร้องทกุข์ตามกระบวนการ

ขั้นตอนให้เสร็จสิ้น

ข้อมูลสถิติมัดตัวคนโกง 344 คน
ในบรรดาผู้เข้าสอบครูผู้ช่วยนับแสนคน ส�าหรับผู้ที่

ไม่มหีลกัฐานการทุจรติอย่างชดัแจ้ง ทางกระทรวงศกึษาธิการ 

และกรมสอบสวนคดีพิเศษจะทราบได้อย่างไรว่าผู้เข้าสอบ

รายใดท�าการทุจริตบ้าง 

ดร.ชอบ ลีซอ ผู้เช ี่ยวชาญด้านสถิติ ประธาน 

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบ

ของผู้เข้าสอบคัดเลือกประจ�าคณะกรรมการประจ�าศูนย ์
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ให้ค�าปรึกษาและติดตามผลการคัดเลือกครูผู้ช่วย กล่าวว่า 

โดยทั่วไปกราฟคะแนนของผู้เข้าสอบจะอยู่ในรูปโค้งปกติ  

แต่การสอบครั้งนี้กราฟช่วงปลายด้านขวาซึ่งเป็นช่วงคะแนน

เกิน 90% เส้นกราฟสูงเกินโค้งปกติอย่างชัดเจน คือม ี

ผู้ได้คะแนนเกิน 90% ถึงกว่า 500 คน (ตามหลักสถิติจะมี

แค่ 3 คน) ซึ่งโอกาสเกิดกราฟแบบนี้มีน้อยมาก และใน

จ�านวนผู้ที่ได้คะแนนสูงผิดปกติ มี 344 ราย ที่เลือกค�าตอบ 

“ก” ในขอ้ 34 ของขอ้สอบฉบบัที ่1 วชิาความรอบรู ้ซึง่เป็น

ค�าตอบทีผิ่ด ทัง้ทีเ่ป็นค�าถามทีง่่าย (ดชันคีวามยากของข้อนี้ 

อยูท่ี่ 71% คอื ใน 100 คนจะมีคนตอบถกู 71 คน) เนื่องจาก 

สพฐ. ได้เปลี่ยนข้อสอบข้อที่ 34 ใหม่ โดยข้อสอบข้อนี้เดิม 

เฉลยข้อ “ก” แต่ก่อนพมิพ์ข้อสอบกรรมการรายหนึง่เหน็ว่า

ข้อสอบข้อนี้มีความผิดพลาด จึงเปลี่ยนค�าถามใหม่ ท�าให้

เฉลยข้อสอบเปลี่ยนจาก ข้อ “ก” เป็น ข้อ “ข” แต่เฉลย

ข้อสอบทีห่ลดุออกไปนัน้น�าออกไปก่อนจะมีการแก้ไขข้อสอบ4

ความหละหลวมของระบบการสอบ
นางพนิตา ก�าภู ณ อยุธยา ปลดักระทรวงศกึษาธิการ

ในฐานะประธานคณะกรรมการสบืสวนข้อเท็จจรงิกรณทุีจรติ

การสอบครูผู ้ช่วย กล่าวว่า ปัญหาส�าคัญที่เกิดขึ้น คือ 

ระบบการจัดการสอบทีห่ละหลวมทุกขั้นตอน5 โดยพบว่า

ข้าราชการของ สพฐ. มีความผิดพลาดในการเก็บรักษา

ข้อมลูลบัในการสอบครผููช่้วยหลายข้ันตอน ทุกกระบวนการ

หละหลวม ทัง้กระบวนการออกข้อสอบ การเก็บตัวผู้ออก

ข้อสอบ การถ่ายข้อสอบจากเครื่องพีซีมายังคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก แต่ไม่มีการระวังดูแลเก็บรักษาโน้ตบุ๊กที่ดีพอ 

ท�าไมต้องทุจริตสอบครู
อดิศร เนาวนนท์ คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

ราชภัฏนครราชสีมา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ให้สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้มี

ผู้สมัครสอบครูจ�านวนมากจนก่อให้เกิดการทุจริตสอบครู

เพราะครูมีบัญชีเงินเดือน เงินได้อื่นๆ ค่าตอบแทน รวมทั้ง

สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินวิทยฐานะ มีปิดเทอม สวัสดิการ

รักษาพยาบาลทั้งคู่สมรส บิดา มารดา ซึ่งดีกว่าข้าราชการ

อื่นหลายหน่วยงาน นี่จึงเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้มีคนสนใจ

อยากสอบเข้าเป็นข้าราชการครจู�านวนมาก โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในภาคอีสาน ภาคเหนือ ทีโ่อกาสของลูกหลานจะได้รับ

ราชการกค็อืเป็นข้าราชการครแูละต�ารวจ เพราะสองอาชีพนี้ 

ใช้ต้นทนุค่อนข้างต�า่ในการส่งลกูเรยีนเมือ่เทยีบกบัอาชพีอ่ืนๆ6

การทุจริตสอบครูผู้ช่วยกับจริยธรรม 
ในวงการการศึกษา

สวนดุสิตโพล ได้เปิดเผยผลส�ารวจพบว่าผู้ตอบแบบ

ส�ารวจ 82% เห็นว่าข่าว “การทุจริตสอบครูผู ้ช ่วย”  

มีผลกระทบต่อ “กระทรวงศึกษาธิการ” มาก เพราะครูคือ

ต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับเด็ก ขณะท่ี 27% 

มองว่าการทุจริตเช่นนี้เกิดข้ึนมานานและมีอยู่ทุกวงการ/

แก้ไขได้ยาก ด้านแนวทางป้องกันหรือแก้ไข 50% ชี้ว่า 

ต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวด บทลงโทษ

ชัดเจนและเด็ดขาด ด�าเนินคดีกับผู ้ทีท่�าผิด ในขณะที ่  

41% มองว่าควรปลกูฝังจติส�านกึ สร้างค่านยิมทีด่ใีนแวดวง 

ข้าราชการครู7 

ในขณะทีส่ังคมไทยมองว่าการทุจริตการสอบคร ู

เป็นสิง่ท่ีผดิจรยิธรรมอย่างมาก แต่ทศันคติของนสิตินกัศกึษา 

ต่อการทุจรติกลบัไม่สะท้อนภาพเช่นนัน้ จากผลส�ารวจเรือ่ง 

“ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาต่อการทุจริต การโกง ในการ

เรยีนการสอบ” โดย รศ.พาชิตชนตั ศริพิานชิ สถาบนับณัฑติ

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พบว่า นิสิตนักศึกษา 16%  

เคยทุจริตในการสอบ ขณะท่ี 30% เคยช่วยเพื่อนทุจริต 

ในการสอบ แต่ทีน่่าห่วงมากท่ีสุด คือ นักศึกษาทีทุ่จริต 

หรือช่วยเพื่อนทุจริต มองว่าการทุจริตไม่ผิดหรือผิดน้อย  

และนักศึกษาที่เคยช่วยเพื่อนทุจริต ทราบว่า การทุจริต 

เป็นเรื่องร้ายแรงน่าละอาย แต่ก็ยังท�าเป็นประจ�า8 ไม่เพียง

เรื่องจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาเท่านั้นที่เป็นประเด็น

ร้อนในสังคมไทย แม้แต่ผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษา 

ชั้นน�าก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับจริยธรรม เช่น กรณีอธิการบดี

มหาวิทยาลัยช้ันน�าแก้ผลการเรียนให้กับลูกตนเองจ�านวน  

8 รายวิชา จนถูกถอดถอนให้พ้นจากต�าแหน่งอธิการบดี9 

เป็นต้น
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จากปัญหาทุจริตสอบครู 
สู่ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย

ปัญหาของระบบการศึกษาไทยทีส่ะสมมานาน  

ทัง้ปัญหาการทุจริต ปัญหาจริยธรรม และคุณภาพของครู 

ได้ส่งผลกระทบมายังคุณภาพของการศึกษา แม้ว่าเด็กไทย

หลายคนจะมีความสามารถสูง สามารถคว้ารางวัลระดับ

นานาชาต ิทัง้ด้านคณติศาสตร์ ฟิสกิส์ เคม ีหรอืทางด้านหุน่

ยนต์ มาให้คนไทยได้ชื่นชม แต่เม่ือมองภาพการศึกษา 

โดยรวมพบว่าคุณภาพการศึกษาของไทยกลบัรัง้อนัดับท้ายๆ 

ของภูมิภาคอาเซียน รายงานการจัดอันดับความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศต่างๆ 148 ประเทศ โดย World 

Economic Forum (WEF) ปี 2013 เปิดเผยว่า คุณภาพ

การศกึษาระดบัประถมศกึษาของไทย (Quality of Primary 

Education) อยูอ่นัดบัที ่86 ของโลก ลดลง จากอนัดบัที ่82 

ในปีก่อน และอยู่ในอันดับที ่ 7 จาก 10 ประเทศอาเซียน  

น�าหน้าเพียงลาว กัมพูชา และเมียนมาร์เท่านั ้น ส่วน 

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของไทย (Higher education 

and training) ก็ตกลงมาทีอ่ันดับ 66 จากอันดับที ่ 60  

ในปีก่อนหน้า และเป็นอันดับที ่ 5 ของอาเซียนเท่านัน้  

น�าหน้าก็เพียงฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า10

ซึ ่งสวนทางกับนโยบายการพัฒนาประเทศของไทยทีมุ่ ่ง 

ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียน

ปัญหาการขาดแคลนครู
นอกจากปัญหาจริยธรรมในการสอบครูผู้ช่วยแล้ว 

ปัญหาเรือ่งครมูคีวามรูเ้กีย่วกบัวชิาทีต่วัเองสอนไม่เพยีงพอ 

การขาดแคลนครูและปัญหาโรงเรียนไม่สามารถบรรจคุร ู

ได้ตรงกับความต้องการก็เป็นปัญหาที่ส�าคัญที่ต้องการ 

การแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในการสอบคัดเลือกบรรจุครูผู้ช่วย

ประจ�าปี 2556 พบว่า มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ 60% จ�านวน 

เพียง 1,536 ราย จากจ�านวนผู้เข้าสอบ 21,773 ราย  

หรือมีผู้สอบผ่านเพียง 7% เท่านั้น นอกจากนี้ในเขตพื้นที ่

การศึกษา ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 มีผู้สอบ 

ได้คะแนนต�า่กว่าเกณฑ์เป็นประวตักิารณ์และไม่มผีูส้อบผ่าน

วชิาเอกคณติศาสตร์แม้แต่รายเดยีว11 แสดงให้เหน็ถงึความรู้ 

ความสามารถของผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกที่ไม่เพียงพอต่อ 

การสอบเข้าบรรจุครูซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมาก12

สาเหตสุ�าคญัส่วนหนึง่น่าจะมาจากการพฒันาการศกึษา 

ทีไ่ม่มีการวางแผนพฒันาบุคลากรอย่างเหมาะสม สาเหตหุนึง่ 

เกิดจากรฐับาลขาดการเหลยีวแลเพื่อพฒันาในด้านดังกล่าว 

เนื่องจากนโยบายของรัฐทุ่มไปเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขา

ขาดแคลน ท�าให้การพัฒนาครูขาดความต่อเนื่อง และ 

ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาล 

ส�าหรับปัญหาการขาดแคลนครูและปัญหาโรงเรียน

ไม่สามารถบรรจคุรไูด้ตรงกบัความต้องการนั้น นายจาตุรนต์ 

ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

เปิดเผยว่าภายใน 5 ปีจะมีการขาดแคลนครูและบุคลากร

ทางการศกึษาจากการเกษยีณอายรุาชการ ถงึ 155,225 คน 

มีการขาดแคลนครทุูกกลุม่สาระการเรยีนรู ้รวม 51,462 อตัรา  

ในสาขาวชิาทีเ่ป็นพืน้ฐานส�าคญัคอื ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์  

ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์13 ซึ่งความขาดแคลนที่เกิดขึ้น

อย่างต่อเนือ่งนี ้เป็นเพราะหน่วยงานทีค่วบคุมอัตราก�าลงัคน 

ภาครัฐ มีนโยบายลดก�าลังคนภาครัฐลง และนโยบาย 

ดังกล่าวได้ถูกน�ามาใช้กับบุคลากรทางการศึกษาด้วย  

บวกกับมีข้าราชการครท่ีูเข้าร่วมโครงการเกษยีณอายรุาชการ 

ก่อนก�าหนดเป็นจ�านวนมาก จึงท�าให้ขาดครูเพิ่มขึ้นไปอีก14 

ท ัง้นี ้การแก ้ป ัญหาการขาดแคลนครูต ้องด ูท ัง้ระบบ  

ทัง้การขอคืนอัตราเกษียณ การเกลี่ยครูจากโรงเรียนทีค่ร ู

เกินไปยังโรงเรียนทีค่รูขาด การเกลีย่ให้ครูได้สอนตรงตาม

วิชาเอก รวมทัง้การหาครูใหม่มาทดแทน ซึ่งขณะนี้ก็ยังมี

ปัญหาเรื่องการผลติครไูม่ตรงกบัความต้องการ อย่างไรกต็าม  

ตนคิดว่าการเพิ่มคนอย่างเดียวคงไม่พอ แต่ต้องมีการน�า

เทคโนโลยกีารศกึษาเข้ามาช่วยในการเรยีนการสอนให้มากขึน้  

และน�าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาช่วยในการเกลี่ย

ก�าลังคน และการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ 

การจัดสรรอัตราก�าลังคนที่เหมาะสม15 
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