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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตใชสื่อการเรียนรูในการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและการศึกษาปฐมวัย
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
และการอนุญาตใชสื่อการเรียนรูในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจและการพิจารณาหนังสือ
หรือคูมือที่ใชในการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๒๔
ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
รวมทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวง
ศึกษาธิการ
“สื่อการเรียนรู” หมายความวา แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สิ่งพิม พอื่น ๆ วัสดุ
อุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นที่จัดทําขึ้นเพื่อใชในการเรียนรูตามหลักสูตร ในการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการมีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนกรมตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายใหจัดทําหลักสูตร
หรือสื่อการเรียนรูสําหรับหลักสูตรในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย
“คาตอบแทน” หมายความวา จํานวนเงินที่สวนราชการจายใหในการตรวจประเมินคุณภาพ
สื่อการเรียนรู ตามอัตราที่ไดรับการเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
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“คณะกรรมการ” หมายความวา ผูที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งใหเปนผูตรวจประเมินคุณภาพ
สื่อการเรียนรู
ขอ ๖ ใหใชระเบียบนี้ในการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตสื่อการเรียนรู
หมวด ๑
การตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู
ขอ ๗ สื่อการเรียนรูที่มีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาคาตอบแทนในการตรวจประเมินคุณภาพ
ดังตอไปนี้
(๑) สื่อการเรียนรูที่สวนราชการจัดทํา หรือมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลจัดทํา หรือ
ไดรับจากที่มีผูมอบให
(๒) สื่อการเรียนรูที่สวนราชการจัดประกวดตามประกาศของสวนราชการนั้น
(๓) สื่อการเรียนรูที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนขออนุญาตใชในสถานศึกษา
(๔) สื่ อ การเรี ย นรู ที่ เ อกชนขออนุ ญ าตใช ใ นสถานศึ ก ษา ตามประกาศของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการ
ขอ ๘ การตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูอาจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ให ส ว นราชการหรื อ ผู ไ ด รั บ มอบหมาย แต ง ตั้ ง ผู เ ชี่ ย วชาญในสาระการเรี ย นรู
เปนคณะกรรมการ เพื่อตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูตามที่เห็นสมควร
(๒) ใหสวนราชการหรือผูไดรับมอบหมาย มอบหมายใหหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ที่มีผู ทรงคุ ณวุ ฒิ หรือ เชี่ ยวชาญในสาขาวิช า เปน ผูทํ าหนา ที่ต รวจประเมิน คุณ ภาพสื่ อการเรี ยนรู
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด
ขอ ๙ การตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูของคณะกรรมการตามขอ ๘ (๑) หรือ
หนวยงานที่ไดรับมอบหมายตามขอ ๘ (๒) ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ดําเนิน การตรวจประเมิน คุณ ภาพสื่อการเรียนรูเพี ยงขั้ น ใดขั้น หนึ่ง หรือทั้ งสองขั้ น
ดังตอไปนี้
การตรวจประเมิน ขั้น ตน เปน การตรวจโครงสรางเนื้อหาของสื่อการเรียนรู แนวทางการ
นําเสนอเนื้อหา กิ จกรรมการเรี ยนรู เพื่อความถู กตอ งตามหลัก วิช า ความสอดคลองกั บบทเรีย น
สาระและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรและการประเมินผล ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
และการศึกษาปฐมวัย
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การตรวจประเมินขั้นสุดทาย เปนการตรวจเนื้อหา ภาพประกอบ อยางละเอียด ทั้งในดาน
ความถูกตองตามหลักวิชา สํานวนการใชภาษา ความยากงายตามลําดับขั้นตอนการเรียนรู รายละเอียด
ของการนําเสนอเนื้อหา ซึ่งจะเปน ประโยชนตอการเรียนการสอน ตามหลักการของหลักสูตรและ
สอดคลองกับโครงสรางเนื้อหา ที่ผานการตรวจขั้นตนแลว
(๒) บุคคลผูไดรบั แตงตั้งใหเปนผูตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูตามขอ ๙ (๑) จะตอง
ตรวจประเมินดวยตนเอง ตองรับผิดชอบในการตรวจประเมินนั้น ๆ โดยตลอด และจะตองบันทึก
ผลการตรวจ ฯ เสนอสวนราชการ พรอมทั้งคืนตนฉบับหรือตนแบบสื่อการเรียนรู
ขอ ๑๐ ใหผูจัดทําสื่อการเรียนรูรับผิดชอบดําเนิน การ การพิสูจนอักษร การจัดเทคนิ ค
ทางการพิ ม พ และการจั ด ทํ า โดยตรวจให ถู ก ต อ งตามต น ฉบั บ ต น แบบ และพจนานุ ก รม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ตลอดจนจัดเทคนิคการพิมพและการนําเสนอ เชน การจัดวรรคตอน ยอหนา
ขนาดตัวอักษร และแกไขขอความที่เห็นวา จําเปนจะตองปรับปรุงใหถูกตองและเปนปจจุบัน
ขอ ๑๑ ในกรณีสื่อการเรียนรูที่ สวนราชการที่รับผิดชอบ มอบหมายคณะบุ คคลซึ่งเป น
ผูเชี่ยวชาญในสาระการเรียนรู เปนผูจัดทําในรูปคณะกรรมการ ซึ่งผานกระบวนการตรวจพิจารณาเปน
ระยะ ๆ ในระหวางการจัดทําเรียบรอ ยแลว ส วนราชการอาจพิจารณาอนุญาตใหใ ชสื่อการเรียนรู
โดยไมตองตรวจประเมินคุณภาพก็ได
ขอ ๑๒ ใหผูขออนุญาตตามขอ ๗ (๔) ปฏิบัติตามประกาศของสวนราชการ และจะตอง
ชําระคาตรวจประเมินคุณภาพใหแกสวนราชการที่ไดรับมอบหมาย สําหรับการตรวจประเมินขั้นตน
และหรื อ การตรวจประเมิ น ขั้ น สุ ด ท า ย ตามอั ต ราตามที่ ส ว นราชการกํ า หนดโดยความเห็ น ชอบ
ของกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๓ คาตอบแทนที่ตองจายใหแกผูตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู ใหถือจายไมเกิน
อัตราตามที่สวนราชการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๒
การอนุญาตใชสื่อการเรียนรูในสถานศึกษา
ขอ ๑๔ สื่อการเรียนรูที่ผานการตรวจประเมินคุณภาพ ตามขอ ๙ แลว สวนราชการที่ไดรับ
มอบหมาย จะพิจารณาอนุญาตใหใชในสถานศึกษา
ขอ ๑๕ สวนราชการจะพิจ ารณาอนุ ญาตใหผู ขออนุ ญาตตามขอ ๗ (๓) และ ๗ (๔)
ดําเนินการจัดพิมพหรือผลิตเผยแพรสื่อการเรียนรูไดตามตนฉบับหรือตนแบบที่ผานการตรวจประเมิน
คุณภาพแลว และไดมีคําสั่งใหจัดพิมพหรือผลิตได โดยผูขออนุญาตตองทําขอตกลงตามที่สวนราชการ
กําหนดขึ้น เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตใหใชในสถานศึกษาตอไป
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กอนจําหนาย ผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามวิธีการที่สวนราชการกําหนด และใหสําเนา
ใบอนุญาตหรือการอื่นใดที่ใหพิมพหรือจัดทํา เผยแพรคราวนั้น ๆ พิมพติดไว ณ ซึ่งเห็นไดชัดเจน
ในสื่อการเรียนรูนั้นดวย และผูขออนุญาตตองสงสื่อการเรียนรูที่พิมพหรือผลิตตามตนฉบับ ที่ไดรับ
คําสั่งใหพิมพ หรือผลิต เผยแพรตามจํานวนหรือหลักเกณฑที่สวนราชการกําหนด
ขอ ๑๖ สวนราชการอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาตใหใชสื่อการเรียนรู เมื่อมีเหตุผลจําเปน
ตามที่เห็นสมควรในกรณีตอไปนี้
๑) ใบอนุญาตหมดอายุ
๒) ไมจัดพิมพตามตนฉบับที่ไดรับอนุญาต
การยกเลิกการอนุญาตนี้ ผูไดรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

