
 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๙๒      
 

              ๒๑   มกราคม  ๒๕๖๒     

เรื่อง  การเผยแพรส่ื่อการเรียนรูส้ าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ปฏิทินการด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการ  
                   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ                 
                   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดท าปฏิทินการด าเนินงานเกี่ยวกับ  
การเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยก าหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชี
ก าหนดสื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ทางเ ว็บไซต์ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(http://academic.obec.go.th/textbook/web) และเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(http://www.obec.go.th) ปกีารศึกษา ๒๕๖๒  จ านวน ๒ รอบ ดังนี้ 
   รอบที่ ๑  วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
   รอบที่ ๒  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
และก าหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ รวมทั้งให้ร้านค้า            
ส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  ในการนี้ จึงขอให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ติดตามข้อมูลการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จากเว็บไซต์ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ข้ันพื้นฐาน และแจ้งสถานศึกษาพิจารณาเลือกใช้และจัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียน 
ก่อนเปิดภาคเรียน โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับปฏิทินการด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และ           
การจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ๒. แจ้งสถานศึกษาเรื่องสื่อการเรียนรู้ของส านักพิมพ์เอกชนที่ ได้รับใบอนุญาตให้ใช้            
ในสถานศึกษาแล้ว และใบอนุญาตที่ปกหลังของหนังสือเรียนมีอายุครบ ๕ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๙              
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒  เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงรอยต่อของการ
ปรับปรุงหลักสูตร และเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ดังนั้น ในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงอนุญาตใหส้ถานศึกษาสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าว
ได้ต่อไปอีกจนกว่าจะมีการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ยกเว้นสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีสาระภูมิศาสตร์อยู่ในเล่ม 
และสาระเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔, ๕ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ ๔, ๕ ให้ใช้ฉบับที่จัดท า  

                                                                                                       . 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  กทม. ๑๐๓๐๐ 

/ตามมาตรฐาน... 

http://academic.obec.go.th/textbook/web


-๒- 
 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
             ๓. ส าหรับสื่อการเรียนรู้ของส านักพิมพ์เอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ซึ่งยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดสาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ ๓ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สถานศึกษาใช้หนังสือเรียนที่จัดท าใหม่ ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔, ๕ 
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔, ๕ ซึ่งปกหลังของหนังสือเรียนจะมีใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของ
ส านักพิมพ์เอกชน 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบด้วย 
       
 

 

 
                                                            (นายบุญรักษ์  ยอดเพชร) 
                                                  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
โทร.  ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
  



ปฏิทินการด าเนินงานเกี่ยวกบัการเลือก การใช้ และการจดัซ้ือหนังสือเรียน 
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง

และมีคณุภาพ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 

๑. สพฐ. ก าหนดหลักการ และแนวทางการ
ด าเนินงาน ตามโครงการฯ 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒. สพฐ. ประกาศรายช่ือหนังสือเรียนลงใน 
บัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ 
ในสถานศึกษา 
   ๒.๑ หนังสือเรียนท่ีมีอยู่ ช้ัน ป.๑ – ช้ัน ม.๖ 
   ๒.๒ หนังสือเรียนท่ีได้รับอนุญาตเพิ่มเติม 
         (ช้ัน ป.๑ – ช้ัน ม.๖) 

รอบท่ี ๑  วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
รอบท่ี ๒  วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๓. สพฐ./สพท./สถานศึกษา ช้ีแจงประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๔. สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/ส่งของ/ตรวจรับ

หนังสือ ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๔.๑ ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อ 
   ๔.๒ ให้ร้านค้ารับใบสั่งซื้อ และส านักพิมพ ์
         เตรียมจัดส่งหนังสือเรียน 
   ๔.๓ ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษา 
         เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนใช้โดยพร้อม 
         เพรียงกันก่อนเปิดภาคเรียน 

 
 
 
 
ภายในวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
 
ภายในวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 

๕. สถานศึกษาจัดหนังสือเรียนให้ผู้เรียนให้ทัน 
   ก่อนเปิดภาคเรียน 

ภายในวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๖. สพฐ./สพท./สถานศึกษา ด าเนินการติดตาม 
ควบคุม และก ากับ ให้เป็นไปตามโครงการฯ 

ต้ังแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


