ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๙๒

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง การเผยแพร่สื่อการเรียนรูส้ าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทิ นการดาเนินงานเกี่ ยวกั บการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนัง สือเรียน ตามโครงการ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ จัดทาปฏิทินการดาเนินงานเกี่ยวกั บ
การเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกาหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชี
กาหนดสื่อการเรียนรู้สาหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ทางเว็ บ ไซต์ ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา
(http://academic.obec.go.th/textbook/web) และเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
(http://www.obec.go.th) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวน ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
รอบที่ ๒ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
และกาหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ รวมทั้งให้ร้านค้า
ส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ จึงขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดาเนินการ ดังนี้
๑. ติดตามข้อมูลการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สาหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จากเว็ บ ไซต์ ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา และเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน และแจ้งสถานศึกษาพิจารณาเลือกใช้และจัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียน
ก่ อนเปิดภาคเรียน โดยดาเนินการให้ส อดคล้ องกั บ ปฏิทิ นการดาเนินงานเกี่ ยวกั บ การเลือก การใช้ และ
การจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. แจ้ ง สถานศึ ก ษาเรื่ อ งสื่ อ การเรี ย นรู้ ข องส านั ก พิ ม พ์ เ อกชนที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้
ในสถานศึ ก ษาแล้ว และใบอนุ ญ าตที่ ป กหลั ง ของหนัง สื อ เรี ย นมี อ ายุค รบ ๕ ปี ในปีก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงรอยต่อของการ
ปรับปรุงหลักสูตร และเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา ดังนั้น ในปีการศึกษา
๒๕๖๒ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงอนุญาตให้สถานศึกษาสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าว
ได้ต่อไปอีกจนกว่าจะมีการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ยกเว้นสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีสาระภูมิศาสตร์อยู่ในเล่ม
และสาระเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔, ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ ๔, ๕ ให้ใช้ฉบับที่จัดทา
.

/ตามมาตรฐาน...

-๒ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓. ส าหรับ สื่อ การเรียนรู้ของส านัก พิม พ์เ อกชน กลุ่ม สาระการเรียนรู้ก ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ซึ่งยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ ๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สถานศึกษาใช้หนังสือเรียนที่จัดทาใหม่ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔, ๕
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔, ๕ ซึ่ง ปกหลัง ของหนัง สือเรียนจะมีใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของ
สานักพิมพ์เอกชน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๗
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๑๙

ปฏิทินการดาเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
และมีคณ
ุ ภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๑.
๒.

๓.
๔.

๕.
๖.

สพฐ. กาหนดหลักการ และแนวทางการ
ดาเนินงาน ตามโครงการฯ
สพฐ. ประกาศรายชื่อหนังสือเรียนลงใน
บัญชีกาหนดสื่อการเรียนรู้สาหรับเลือกใช้
ในสถานศึกษา
๒.๑ หนังสือเรียนที่มีอยู่ ชั้น ป.๑ – ชั้น ม.๖
๒.๒ หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม
(ชั้น ป.๑ – ชั้น ม.๖)
สพฐ./สพท./สถานศึกษา ชี้แจงประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/ส่งของ/ตรวจรับ
หนังสือ ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๑ ให้สถานศึกษาดาเนินการจัดซื้อ
๔.๒ ให้ร้านค้ารับใบสั่งซื้อ และสานักพิมพ์
เตรียมจัดส่งหนังสือเรียน
๔.๓ ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษา
เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนใช้โดยพร้อม
เพรียงกันก่อนเปิดภาคเรียน
สถานศึกษาจัดหนังสือเรียนให้ผู้เรียนให้ทัน
ก่อนเปิดภาคเรียน
สพฐ./สพท./สถานศึกษา ดาเนินการติดตาม
ควบคุม และกากับ ให้เป็นไปตามโครงการฯ

เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
รอบที่ ๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
รอบที่ ๒ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

