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คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (สสวท.) เม่ือวันที่ 13 ตุลาคม  
พ.ศ. 2558 

รองศาสตราจารย์ ดร. ธชัชยั สมุติร จบการศกึษา 
ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
เน้นวิชาพลังงานนิวเคลียร์ (Electrical Engineering with  
Nuclear Power Option) จากมหาวิทยาลัยเจนัว   
ประเทศอติาลี  ก่อนหน้านี ้รองศาสตราจารย์  ดร. ธชัชยั  สมุติร  
เคยได้รับการแต่งต้ังให้เป็นประธานกรรมการ สสวท.  
มาแล้ว 2 ครัง้ตามมต ิครม. เมือ่วนัที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2549  
และวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ท่านเป็นบุตรชาย 
ของอาจารย์สนั่น สุมิตร ผู้อำานวยการสสวท. คนแรก
และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู ้บุกเบิก 
และพฒันาการส่งเสรมิการสอนคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีในประเทศไทย รองศาสตราจารย ์ 
ดร. ธชัชัย สุมติร เคยดำารงตำาแหน่งคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ 
และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในช่วงนั้น 
ได้เป็นผูบ้กุเบกิและผลักดนัให้เกดิหน่วยวจิยัและ Center  
of Excellence ขึน้ในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยเป็นจำานวน  
108 และ 31 หน่วยตามลำาดับ โดยเป็นหน่วยวิจัย 
ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ 100 หน่วย และ 
Center of Excellence 24 หน่วย นอกจากน้ันยังได้ 
บกุเบกิการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ CUQA87 สำาหรับ 
สถาบันอุดมศึกษา และเคยเป็นกรรมการบริหารหน่วย
งานช้ันนำาหลายหน่วยเช่น กรรมการบริหารสถาบัน
เทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิกรรมการบรษิทัการบนิไทย
จำากัด (มหาชน) ฯลฯ

ในโอกาสปรับโฉมใหม่ของนิตยสาร สสวท. 
ผ่านช่วงครบรอบสถาปนา 44 ปี ของการก่อตั้ง สสวท. 
เราได้รับเกียรติให้นำามุมมอง และแนวความคิดจาก
ประธานกรรมการ สสวท. มาเผยแพร่สู่กัน

มุมความคิดจาก 
ท่านประธานกรรมการ สสวท.

รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร
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4นิตยสาร สสวท

Q : สสวท. กบับทบาทของการพฒันา 

การศกึษาวทิยาศาสตร์ไทยในความคาดหวังของท่าน 
A : วตัถปุระสงค์ในการก่อตัง้ สสวท. คอื  

เพือ่ส่งเสรมิการสอนคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในประเทศไทยให้มีคุณภาพทัดเทียม
นานาชาติ ซึ่งสสวท. ก็ได้ดำาเนินการมาด้วยดีจนถึง
ปัจจุบัน และในการเข้ามาดำารงตำาแหน่งครั้งที่สามนี้ 
ผมรูส้กึยนิดีเป็นอย่างยิง่ทีเ่ห็น สสวท. เปลีย่นแนวไป
มุง่ทีผ่ลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนเป็นเกณฑ์ กล่าวคอื ได้มี
การกำาหนดวสิยัทศัน์ล่าสดุของหน่วยงานว่า “สสวท. 
เป็นองค์กรหลักของประเทศที่พัฒนาให้นักเรียนมี
ความรูค้วามสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์
และเทคโนโลยี ทัดเทียมนานาชาติ” และผมตั้งใจว่า
จะช่วยผลกัดนัอย่างเต็มความสามารถเพือ่ให้สสวท. 
บรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้

หากถามว่าบทบาทของ สสวท.จะเป็น
อย่างไร ผมมองว่าขณะนี้บทบาทของ สสวท. ต่อ
การศึกษาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ของประเทศดจูะลดน้อยลงกว่าช่วงแรกทีก่่อตัง้สถาบนัฯ  
เป็นอย่างมาก สาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากการปฏิรูป 
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ทีท่ำาให้อำานาจหน้าทีข่องสสวท. ไปซำา้ซ้อน 
กบัหลายองค์กรทีเ่กดิข้ึนใหม่ตามพ.ร.บ.นัน้ บทบาท
ของสสวท. ซึ่งเคยเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร ตำารา สื่อ 
การเรยีนการสอน วิธกีารเรยีนรู ้วธิสีอนและประเมินผล  
การฝึกอบรมครู ฯลฯ ในลักษณะที่เป็นองค์กรที่ 
รบัผดิชอบการศกึษาวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแต่ผู้เดียว คือมีลักษณะเป็น “หน่วยงาน
แห่งชาติ” ต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้บริการรายหน่ึง 
ในวงการนี้ ทำาให้การใช้ตำารา สื่อการเรียนการสอน 
และเครื่องมือทางการศึกษาต่างๆ ที่สสวท. ได้
พัฒนาขึ้นมีการใช้ทั่วประเทศน้อยลง จากเดิมที่มี 
การใช้ในทุกโรงเรียน ลดลงเหลอืแค่ประมาณ 40-50%  
เท ่า น้ัน แม ้แต ่สื่อทางไกล สื่อดิจิทัลและสื่อ  
ออนไลน์ต่างๆ ที่เปิดให้ใช้ฟรี ก็ยังไม่เป็นที่นิยม 
เท่าท่ีควร จากสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปนี ้สสวท. ต้องมา 
ทบทวนว่าจะทำาอย่างไร สสวท.จึงจะมีบทบาทใน
การส่งเสริมการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีได้มากขึ้น ทำาอย่างไร สสวท.จึงจะ
สามารถนำาหนังสือ สื่อ อุปกรณ์ และโครงการต่างๆ 
ที่พัฒนาขึ้นเข้าไปสู่โรงเรียน สู่ครู สู่นักเรียน ได้
มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียม 
นานาชาตสิมตามวสิยัทศัน์ทีก่ำาหนดไว้ได้ เพราะเรา 
มัน่ใจว่าโดยรวมแล้วเรามหีนงัสอื มตีำารา มสีือ่ต่างๆ 
มีเครื่องมือทางการศึกษา มีวิธีพัฒนาการเรียนรู้  

มีวธีิการสอนทางด้านคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีทีด่ทีีสุ่ด 
ในประเทศและมีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ ผมตั้งใจท่ีจะผลักดัน 
เรื่องนี้อย่างเต็มที่

Q : นโยบายของคณะกรรมการ สสวท. ชดุใหม่นีมุ้่งเน้น
ในด้านใดบ้าง

A : หลังจากเข้ารับตำาแหน่ง คณะกรรมการ สสวท. ชุดนี้ได้
ดำาเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหลายเรื่อง และจากการประชุม 4 ครั้ง 
ที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ มีความเห็นสอดคล้องกันในประเด็นหลักดังนี้
คือ ต้องการให้ สสวท. มีบทบาทที่สำาคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพ
การศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของประเทศให้
สูงทัดเทียมนานาชาติ ในการนี้ สสวท.จะต้องขยายผลการใช้ตำารา 
หนังสือ สื่อการสอนและการเรียนรู้ต่างๆ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ 
ไปสู่โรงเรียน ครู และนักเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ เพื่อให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ และการที่จะทำาเช่นนี้ได้ สสวท. 
ต้องพยายามประสานการทำางานให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานหลักทางด้าน 
การศึกษาของประเทศ

Q : ในวาระครบรอบ 44 ปีของ สสวท. ท่านคดิว่า สสวท. 
ควรจะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งในทิศทางใด  

A : ผมมีความเหน็ว่า ในด้านวชิาการ สสวท. ได้พฒันาไปใน 
ทศิทางทีถ่กูต้องแล้ว และมกีารพฒันาทีส่อดคล้องกบัสภาพของความต้องการ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการพัฒนาการเรียนการสอนไปในแนวของ  
project-based learning เพือ่ฝึกการทำางานแบบบูรณาการทัง้ในระดับรายวชิา 
ระดับหลายสาขาวชิา ระดับสาขาวชิาร่วม และระดบัข้ามสาขาวชิา รวมทัง้ 
ฝึกการทำางานเป็นทีม ฯลฯ และในแนว problem-solving เพ่ือฝึก 
การแก้ปัญหาใหม่ๆ ในอนาคต อันเป็นการเตรียมเยาวชนให้เหมาะกับ
ความต้องการทักษะแรงงานในอนาคต เพราะจะสอนให้เด็กมองปํญหา 
ให้ทะล ุระบุปัญหาให้ชดัเจน จากนัน้กจ็ะฝึกให้เดก็คดิ วเิคราะห์ ใช้ความรู ้
ที่ตัวมีอยู่พร้อมทั้งค้นหาความรู้ใหม่เพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหานั้นซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะมีได้หลายแนวทาง เด็กจะต้องหัด 
ตดัสินใจเลอืกแนวทางทีมี่ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากทีส่ดุ
ในบริบทนั้นๆ มาหน่ึงแนวทาง แล้วจึงลงมือแก้ปัญหาโดยใช้พื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ในบางกรณีอาจนำาไปสู่การ
ออกแบบในเชิงวิศวกรรม การผลิตตามแบบ การทดสอบ ฯลฯ และสิ่งที่ 
เด็กจะต้องฝึกควบคู่ไปด้วยคือการนำาเสนอในส่ิงที่ตัวได้ทำาไปให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ สิง่เหล่านี ้สสวท. ได้พฒันาไปมากแล้วในโครงการ สะเตม็ศกึษา  
( STEM : Science Technology Engineering Mathematics) ซึง่ควรจะม ี
การส่งเสรมิให้ใช้ในวงกว้างขึน้ ตามความเหมาะสมของบรบิททางการศกึษา

สำาหรบัในเรือ่งของการบรหิารองค์กรนัน้ สสวท. กไ็ด้ปรบัปรงุ
ให้มีการบริหารในลักษณะที่เป็น project-based management มากขึ้น 
เพือ่ให้เหมาะสมกบัการทำางานทีห่วงัผลและมกีารทำางานในลกัษณะเป็น
โครงการ ซึ่งผมเห็นว่าดี และขอให้กำาลังใจให้ปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้น
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Q : ความเปลี่ยนแปลงที่ท่านพบจาก สสวท.  
เมื่อได้เข้ารับต�าแหน่งประธานกรรมการในวาระที่ 3    

A : ความเปลีย่นแปลงสำาคญัทีผ่มสงัเกตเุหน็แบ่งเป็น 
2 เรือ่ง คอื เรือ่งวชิาการ สสวท.  เน้นพฒันา “สะเตม็ศกึษา” เป็นหลัก  
งานวิชาการอื่นในระดับรองลงมาได้แก่ หลักสูตรและตำาราเรียน
รวบชั้น และสื่อดิจิทัลหลายอย่างซึ่งผมเห็นว่าดีมากๆ 

ส่วนในแง่การบรหิารองค์กรนัน้ผมได้เหน็ความเปลีย่นแปลง 
ที่สำาคัญและน่ายินดีคือ เปลี่ยนจากการบริหารระบบเดิมซึ่งเป็น
ระบบ Functional-Based ที่เป็นระบบที่ส่วนราชการส่วนใหญ่ 
ใช้ มาเป็น Project-Based มากขึน้ ซึง่ถงึแม้จะยงัใช้ไม่เตม็รปูแบบ
แต่ก็ได้เห็นประโยชน์อย่างชัดเจน

Q : แนวคดิของท่านเกีย่วกบัการน�าผลการประเมนิ 
นานาชาต ิ(PISA) มากระตุน้ในการยกระดับคุณภาพการศกึษา
ของประเทศไทย  

A : โครงการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิหรอื  
PISA ( Programme for International Student Assessment) เป็น
โครงการวิจัยร่วมขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกจิ หรือ OECD (Organization for Economic Co-operation  
and Development) PISA เป็นงานวิจัยที่ทุกคนกล่าวถึง แต่ใน
เมืองไทยไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจในรายละเอียดเท่าไร สนใจ
แต่ว่าการประเมินครั้งน้ีคะแนนของเด็กไทยจะตกไปอยู่ที่ระดับ
ตำ่าแค่ไหน แล้วก็วิจารณ์ในแง่ลบไปสักพักหนึ่งแล้วก็จบอยู่แค่นั้น  
ในขณะทีป่ระเทศอ่ืนส่วนใหญ่มกัจะใช้ข้อมลูจากการทดสอบ PISA 
มาวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการศึกษาของตน 
แล้ววางแผนพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น ความจริงประเด็นนี ้
คือวัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ PISA ซึ่งมุ่งไปที่การให้
ข้อมูลแก่ระดับนโยบายของประเทศที่อยู ่ในโครงการ PISA  
เพื่อนำาไปปรับปรุงระบบการศึกษาของประเทศตน ดังนั้นคะแนน
จงึไม่ใช่ความสำาคญัเพยีงอย่างเดยีวแต่ความคดิรเิริม่และสร้างสรร 
ที่จะนำาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของประเทศเป็นสิ่งที่
สำาคัญกว่ามาก

นอกจาก PISA แล้วยงัม ีTIMSS (Trends in International  
Mathematics and Science Study) ซึ่งดำาเนินการโดย IEA  
(International Association for the Evaluation of Educational  
Achievement) ท่ีมีความสำาคัญ ในขณะที่ PISA ประเมิน 
ความสามารถของนกัเรยีนอายุ 15 ขวบ (ม.3/ม.4) ในการประยกุต์ 
ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อแก้ปัญหาท่ัวไปที่พบในชีวิตประจำาวัน  
TIMSS จะเน้นประเมินการเรียนรู ้สาระวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนชั้นป.4 และม.2 ในความเห็นของผม  
เราควรจะศึกษารายละเอียดของโครงการวิจัยทั้งสองแล้วสะกัด 

เอาประเดน็และนัยทีส่ำาคญัออกมาเช่น ต้องสร้างสิง่แวดล้อม 
ที่จูงใจให้เกิดการเรียนรู ้ ต้องมีครูที่มีคุณภาพ ต้องให้
ทรัพยากรการเรียนท่ีเพียงพอและไม่ทอดทิ้งโรงเรียน
และนักเรียนที่เสียเปรียบทางเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ 
แล้วร ่วมกันวางแผนกับหน่วยงานและผู ้ที่ เ กี่ยวข ้อง  
และดำาเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเรา 
โดยเน้นที่ทักษะและสมรรถนะที่เยาวชนพึงมีในอนาคต  
การดำาเนินการต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม ผมมั่นใจว่า 
การดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่งสมำา่เสมอจะนำาไปสูค่วามสำาเรจ็ 
อย่างแน่นอน และ สสวท. จะเป็นตวัจักรสำาคญัทีจ่ะนำาไปสู ่
ความสำาเร็จนั้น

ในส่วนของนกัเรยีน ผมมองว่า นกัเรยีนทีไ่ด้รบั 
การคัดเลือกเข้าสอบ PISA ควรจะภาคภูมิใจและถือ
เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เป็นผู้แทนของประเทศไทยเข้าสู ่
สนามสอบในระดบันานาชาต ิ หากนกัเรยีนมคีวามตระหนกั 
ในเรื่องนี้ แล้วมีจิตอาสา พยายามตั้งใจสอบให้เต็มที่  
ได้คะแนนเท่าไรไม่เป็นไร ขอให้ทำาเต็มที่ ถึงแม้ว่านักเรียน
อาจจะไม่ได ้รับผลประโยชน์จากการสอบนี้โดยตรง  
แต่การที่นักเรียนทุกคนตั้งใจสอบ จะสะท้อนให้เห็น 
ภาพรวมของประเทศได้ดีขึ้น ทำาให้สามารถวางแผน
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาได้ดีขึ้นและถูกจุด เท่ากับ 
นักเรียนมีส่วนช่วยในการปรับปรุงการศึกษาของชาติด้วย  
ดงันัน้นกัเรยีนจงึควรตัง้ใจสอบให้ดทีีสุ่ด และผมขอขอบคณุ
นักเรียนทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วย



6นิตยสาร สสวท

Q : ประสบการณ์ประทบัใจทีท่่านได้รบั 
จากการท�างานร่วมกับ สสวท.   

A : งานของ สสวท. เป็นงานวิชาการ 
เป็นงานเทคนิค เป็นงานส่งเสริมซึ่งมีผู ้รับบริการ 
หลากหลาย เช่น หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศกึษาธิการ  
องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ เขตการศกึษา โรงเรยีน ครู  
นักเรียน รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งผู้รับบริการ
เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสังกัดของ สสวท. ดังน้ันการท่ี 
เขาเหล่านัน้จะใช้หรอืไม่ใช้บรกิารของ สสวท. ย่อมอยู่ 
เหนือความควบคมุของ สสวท. นโยบายและการสัง่การ 
ต้องมาจากต้นสังกัดของหน่วยงานนั้น  ประกอบกับ
การเปิดใช้สือ่เสร ีทำาให้สือ่ และเครือ่งมอืต่าง ๆ  ของ 
สสวท.  ยงัมกีารนำาไปใช้แพร่หลายน้อยกว่าเดมิมาก

ผมเห็นว่า สสวท. มนีวตักรรมในการทำางาน 
เพิม่อยูต่ลอดเวลา  ไม่ว่าหลกัสตูรควบชัน้ หลกัสตูรใหม่  
ตำารารุ่นใหม่ Learning Space สะเต็มศึกษา หรือ
เครื่องมืออื่นๆ ท่ี สสวท. ผลิตขึ้น ล้วนแล้วแต่ม ี
คณุภาพดท้ัีงสิน้  ผมจึงอยากให้มกีารใช้กนัอย่างแพร่หลาย  
เพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทย สสวท.จึงจะต้อง
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
บางอย่างอาจต้องร่วมกนัพฒันา บางอย่างอาจต้อง
ร่วมกันเผยแพร่ไปในวงกว้าง เพื่อให้ครูและนักเรียน
ได้นำาไปใช้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาและ
สังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

Q : ฝากไปยังผู้อ่านนิตยสาร สสวท.

A : ชีวิตประจำาวันของเราในอนาคต 
จะต้องเกีย่วข้องกบัสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูร่อบตัวซึง่ส่วนใหญ่ 
เป็นผลิตผลของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นส่ิงอำานวยความสะดวก 
หรือความจำ า เป ็นพื้ นฐานในการดำ า รงชี วิ ต  
ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไร นักวิทยาศาสตร์
หรือนักดนตรี วิศวกรหรือนักประพันธ์ แพทย์
หรือทนายความ เราทุกคนต้องใช้ระบบ ผลผลิต
หรือ อุปกรณ์ที่มาจากความรู ้ทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งส้ิน ที่ต่างกันก็คือ  
กลุม่แรกประกอบอาชพีในสายวทิยาศาสตร์จงึต้องม ี
ความรูท้างวทิยาศาสตร์ทีเ่ข้มข้นและแตกฉาน เพือ่ใช้ 
เป็นเครือ่งมอืในการประกอบอาชพี ส่วนอกีกลุม่หนึง่ 
ประกอบอาชีพในสายสังคมและมนุษยศาสตร์ 
กค็วรจะรูว้ทิยาศาสตร์ในระดบัทีเ่พยีงพอทีจ่ะเข้าใจ 
ประโยชน์และใช้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีความสุข  
ผมจงึอยากทีจ่ะฝากคร ูนกัเรยีน รวมทัง้ประชาชนโดยทัว่ไป 
ได้ตระหนกัในเรือ่งน้ี และเรยีนคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
อย่างสนุก และมีความแตกฉานในระดับที่ต่างกัน
แล้วแต่สายอาชีพ แล้วเราจะเป็นสังคมที่มีความสุข 
เป็นสงัคมทีเ่ข้าใจและยอมรบัวทิยาศาสตร์ หรอืเป็น
สังคมท่ีมีความเข้าใจวิทยาศาสตร์ หรือ scientific 
literacy 

ในการเรียนวชิาอะไรกต็าม ถ้าเป็นวชิาที่
ต้องใช้ทักษะก็จำาเป็นต้องฝึกทักษะ เช่น เรียนภาษา
จะให้แตกฉานกต้็องมีการฝึกฟัง ฝึกคิด ฝึกพดู ฝึกอ่าน  
ฝึกเขียน จึงจะมีความแตกฉานในเรื่องภาษาได้ 
หรือถ้าอยากเล่นฟุตบอลให้ดี ให้เก่ง ก็จะต้องซ้อม  
ถ้าไม่ซ้อม ไม่ให้เวลาฝึกทักษะให้เพยีงพอ ก็จะเก่งไม่ได้  
ดงันัน้การให้เวลาทีเ่พยีงพอกบัวิชาแต่ละวิชาจงึเป็น 
สิ่งสำาคัญ ในการวิจัยของ PISA ได้ข้อสรุปว่า  
“ย่ิงนักเรียนใช้เวลาในการเรียนคณิตศาสตร์มาก
ขึ้นคะแนนก็ยิ่งดีขึ้น” วิชาวิทยาศาสตร์ก็เช่นกัน 
ดังนั้นการจัดเวลาท่ีเหมาะสมสำาหรับแต่ละวิชา 
จึงเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างหน่ึงที่จะทำาให้การเรียนรู้
มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะถ้าเป็นการใช้เวลา
ที่มีคุณภาพ 


