
  หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตใชส่ือการเรียนรูในการศึกษาขั้นพืน้ฐานและการศึกษาปฐมวัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจและการพิจารณา
หนังสือหรือคูมือที่ใชในการเรียนการสอน  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจประเมินคุณภาพ
และการอนุญาตใชส่ือการเรียนรูในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจและการพิจารณาหนังสือ 

หรือคูมือที่ใชในการเรียนการสอน  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 
ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  

รวมทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้ 
ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
“หลักสูตร”  หมายความวา  หลักสูตรในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย  ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
“ส่ือการเรียนรู”  หมายความวา  แบบเรียน  ตํารา  หนังสือทางวิชาการ  ส่ิงพิมพอื่น ๆ  วัสดุ  

อุปกรณ  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นที่จัดทําข้ึนเพื่อใชในการเรียนรูตามหลักสูตร  ในการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย  ของกระทรวงศกึษาธิการ 

“สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการมีฐานะเปนนิติบุคคล  และเปนกรมตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ที่รับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายใหจัดทําหลักสูตร  
หรือส่ือการเรียนรูสําหรับหลักสูตรในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย 

“คาตอบแทน”  หมายความวา  จํานวนเงินที่สวนราชการจายใหในการตรวจประเมินคุณภาพ
ส่ือการเรียนรู  ตามอัตราที่ไดรับการเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 



  หนา   ๑๖ 
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“คณะกรรมการ”  หมายความวา  ผูที่หัวหนาสวนราชการแตงต้ังใหเปนผูตรวจประเมินคุณภาพ
ส่ือการเรียนรู 

ขอ ๖ ใหใชระเบียบนี้ในการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตสื่อการเรียนรู 

หมวด  ๑ 
การตรวจประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู 

 

 

ขอ ๗ ส่ือการเรียนรูที่มีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาคาตอบแทนในการตรวจประเมินคุณภาพ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ส่ือการเรียนรูที่สวนราชการจัดทํา  หรือมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลจัดทํา  หรือ
ไดรับจากที่มีผูมอบให 

(๒) ส่ือการเรียนรูที่สวนราชการจัดประกวดตามประกาศของสวนราชการนั้น 
(๓) ส่ือการเรียนรูที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนขออนุญาตใชในสถานศึกษา 
(๔) ส่ือการเรียนรูที่ เอกชนขออนุญาตใชในสถานศึกษา   ตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการ 
ขอ ๘ การตรวจประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรูอาจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหสวนราชการหรือผูได รับมอบหมาย   แตงต้ังผู เชี่ ยวชาญในสาระการเรียนรู   

เปนคณะกรรมการ  เพื่อตรวจประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรูตามที่เห็นสมควร 
(๒) ใหสวนราชการหรือผูไดรับมอบหมาย  มอบหมายใหหนวยงานภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  

ที่มีผูทรงคุณวุฒิ  หรือเชี่ยวชาญในสาขาวิชา  เปนผูทําหนาที่ตรวจประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด 

ขอ ๙ การตรวจประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรูของคณะกรรมการตามขอ  ๘  (๑)  หรือ
หนวยงานที่ไดรับมอบหมายตามขอ  ๘  (๒)  ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรูเพียงข้ันใดขั้นหนึ่ง  หรือทั้งสองขั้น  
ดังตอไปนี้ 

การตรวจประเมินข้ันตน  เปนการตรวจโครงสรางเนื้อหาของส่ือการเรียนรู  แนวทางการ
นําเสนอเนื้อหา  กิจกรรมการเรียนรู  เพื่อความถูกตองตามหลักวิชา  ความสอดคลองกับบทเรียน   
สาระและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรและการประเมินผล  ตามหลักสูตรการศึกษา  ข้ันพื้นฐาน
และการศึกษาปฐมวัย 
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การตรวจประเมินข้ันสุดทาย  เปนการตรวจเนื้อหา  ภาพประกอบ  อยางละเอียด  ทั้งในดาน
ความถูกตองตามหลักวิชา  สํานวนการใชภาษา  ความยากงายตามลําดับข้ันตอนการเรียนรู  รายละเอียด
ของการนําเสนอเนื้อหา  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน  ตามหลักการของหลักสูตรและ
สอดคลองกับโครงสรางเนื้อหา  ที่ผานการตรวจขั้นตนแลว 

(๒) บุคคลผูไดรับแตงต้ังใหเปนผูตรวจประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรูตามขอ  ๙  (๑)  จะตอง
ตรวจประเมินดวยตนเอง  ตองรับผิดชอบในการตรวจประเมินนั้น ๆ  โดยตลอด  และจะตองบันทึก 
ผลการตรวจ ฯ  เสนอสวนราชการ  พรอมทั้งคืนตนฉบับหรือตนแบบสื่อการเรียนรู   

ขอ ๑๐ ใหผูจัดทําส่ือการเรียนรูรับผิดชอบดําเนินการ  การพิสูจนอักษร  การจัดเทคนิค  
ทางการพิมพ   และการจัดทํา   โดยตรวจใหถูกตองตามตนฉบับ   ตนแบบ   และพจนานุกรม   
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ตลอดจนจัดเทคนิคการพิมพและการนําเสนอ  เชน  การจัดวรรคตอน  ยอหนา  
ขนาดตัวอักษร  และแกไขขอความที่เห็นวา  จําเปนจะตองปรับปรุงใหถูกตองและเปนปจจุบัน   

ขอ ๑๑ ในกรณีส่ือการเรียนรูที่สวนราชการที่รับผิดชอบ  มอบหมายคณะบุคคลซ่ึงเปน
ผูเชี่ยวชาญในสาระการเรียนรู  เปนผูจัดทําในรูปคณะกรรมการ  ซ่ึงผานกระบวนการตรวจพิจารณาเปน  
ระยะ ๆ  ในระหวางการจัดทําเรียบรอยแลว  สวนราชการอาจพิจารณาอนุญาตใหใชส่ือการเรียนรู   
โดยไมตองตรวจประเมินคุณภาพก็ได 

ขอ ๑๒ ใหผูขออนุญาตตามขอ  ๗  (๔)  ปฏิบัติตามประกาศของสวนราชการ  และจะตอง
ชําระคาตรวจประเมินคุณภาพใหแกสวนราชการที่ไดรับมอบหมาย  สําหรับการตรวจประเมินข้ันตน
และหรือการตรวจประเมินข้ันสุดทาย  ตามอัตราตามที่สวนราชการกําหนดโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 

ขอ ๑๓ คาตอบแทนที่ตองจายใหแกผูตรวจประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู  ใหถือจายไมเกิน
อัตราตามที่สวนราชการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๒ 
การอนุญาตใชส่ือการเรียนรูในสถานศึกษา 

 

 

ขอ ๑๔ ส่ือการเรียนรูที่ผานการตรวจประเมินคุณภาพ  ตามขอ  ๙  แลว  สวนราชการที่ไดรับ  
มอบหมาย  จะพิจารณาอนุญาตใหใชในสถานศึกษา   

ขอ ๑๕ สวนราชการจะพิจารณาอนุญาตใหผูขออนุญาตตามขอ  ๗  (๓)  และ  ๗  (๔)  
ดําเนินการจัดพิมพหรือผลิตเผยแพรส่ือการเรียนรูไดตามตนฉบับหรือตนแบบที่ผานการตรวจประเมิน
คุณภาพแลว  และไดมีคําส่ังใหจัดพิมพหรือผลิตได  โดยผูขออนุญาตตองทําขอตกลงตามที่สวนราชการ
กําหนดขึ้น  เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตใหใชในสถานศึกษาตอไป 
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กอนจําหนาย  ผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามวิธีการที่สวนราชการกําหนด  และใหสําเนา
ใบอนุญาตหรือการอื่นใดที่ใหพิมพหรือจัดทํา  เผยแพรคราวนั้น ๆ  พิมพติดไว  ณ  ซ่ึงเห็นไดชัดเจน 
ในส่ือการเรียนรูนั้นดวย  และผูขออนุญาตตองสงส่ือการเรียนรูที่พิมพหรือผลิตตามตนฉบับ  ที่ไดรับ
คําส่ังใหพิมพ  หรือผลิต  เผยแพรตามจํานวนหรือหลักเกณฑที่สวนราชการกําหนด 

ขอ ๑๖ สวนราชการอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาตใหใชส่ือการเรียนรู  เมื่อมีเหตุผลจําเปน
ตามที่เห็นสมควรในกรณีตอไปนี้   

๑) ใบอนุญาตหมดอายุ 
๒) ไมจัดพิมพตามตนฉบับที่ไดรับอนุญาต   
การยกเลิกการอนุญาตนี้  ผูไดรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 


