
ปฏทินิด าเนินงานการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ที่ รายการ 

ผู้รับผิดชอบ  

คณะสงฆ์/
ส านักงาน

แม่กองธรรม
สนามหลวง 

กศน. / 
พศจ. / 
เลขาฯ  
เจ้าคณะ
จังหวัด 

สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑. 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษาแจ้งความประสงค์เรียน
ธรรมศกึษาในสถานศกึษา 

   
ก่อนวนัท่ี ๑๐ มิ.ย. 

๒๕๕๙ 

๒. 
สถานศกึษาแจ้งยอดนกัเรียนสมคัรเรียน/สอบ
ผา่นระบบออนไลน์ 

   
ก่อนวนัท่ี ๑๕ มิ.ย. 

๒๕๕๙ 

๓. 
สถานศกึษาแจ้งรายช่ือนกัเรียนสมคัรเรียน/สอบ
ผา่นระบบออนไลน์ 

   
ก่อนวนัท่ี ๒๒ ต.ค. 

๒๕๕๙ 
๔. นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา เรียนธรรมศกึษา    มิ.ย.-ต.ค. ๒๕๕๙ 
๕. ก าหนดวนัสอบ     

๖. การขอเปิดสนามสอบ    
ก่อนวนัท่ี ๒๑ ก.ย. 

๒๕๕๙ 
๗. แตง่ตัง้คณะกรรมการคมุสอบ/จดัสถานท่ีสอบ     

๘. จดัเตรียมใบตอบอตันยั(กระทู้ )    
ก่อนวนัท่ี ๒๑ พ.ย. 

๒๕๕๙ 

๙. จดัเตรียมใบตอบปรนยั    
ก่อนวนัท่ี ๒๑ พ.ย. 

๒๕๕๙ 
๑๐. สง่ข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต    วนัท่ี ๒๑ พ.ย. ๕๙ 
๑๑. รับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต / ถ่ายส าเนาข้อสอบ    วนัท่ี ๒๑ พ.ย. ๕๙ 
๑๒. ควบคมุ/ด าเนินการสอบ    วนัท่ี ๒๑ พ.ย. ๕๙ 
๑๓. การตรวจข้อสอบ     

๑๔. ประกาศผลสอบทางอินเตอร์เน็ต    
ก่อนวนัท่ี ๑๕ ม.ค. 

๒๕๖๐ 

๑๕. พิมพ์ประกาศนียบตัร    
ก่อนวนัท่ี ๓๐ ม.ค. 

๒๕๖๐ 

๑๖. มอบประกาศนียบตัร    
วนัท่ี ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๐ 

(มาฆบชูา) 

 



ค าอธิบาย 

๑. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาแจ้งความประสงค์เรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา จะใช้แบบฟอร์มหรือไมข่ึน้อยูก่บัการ

บริหารภายใน เพราะเป็นการแจ้งให้สถานศกึษาทราบวา่มีความประสงค์จะเรียนและสอบธรรมศกึษา   

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ ผู้ เรียน (แจ้งความประสงค์เรียน/สอบธรรมศกึษา) และสถานศกึษา (รับสมคัร) 

๒. สถานศึกษาแจ้งยอดนกัเรียนสมคัรเรียน/สอบผา่นระบบออนไลน์   

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถานศกึษา (ท าการแจ้งยอดผู้ขอเข้าสอบธรรมศกึษาชัน้ตรี-โท-เอกผา่นระบบออนไลน์) 

๓. สถานศึกษาสง่รายช่ือนกัเรียนสมคัรเรียน/สอบผา่นระบบออนไลน์   

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถานศกึษา (ท าการสง่รายช่ือผู้ขอเข้าสอบธรรมศกึษาชัน้ตรี-โท-เอกผา่นระบบออนไลน์) 

๔. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เรียนธรรมศึกษา คือ ผู้ ท่ีสมคัรเรียนท าการเรียนธรรมศกึษาในภาคเรียนท่ี ๑ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ นิสิต / นกัเรียน / นกัศกึษา (ท าการเรียน)  คณะสงฆ์/สถานศกึษา (จดัการสอน) 

๕. ก าหนดวันสอบ เป็นการออกปฏิทินการศกึษาประจ าปีการศกึษานัน้ ๆ   

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง (ก าหนดปฏิทินการศกึษาประจ าปี) 

๖. การขอเปิดสนามสอบ เป็นการเปิด/ปิด/ยบุ/ย้าย/รวม สนามสอบ  

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถานศกึษา (แจ้งความประสงค์ไปยงัคณะสงฆ์)  คณะสงฆ์ (แจ้งความประสงค์ตอ่ไปยงัส านกังาน 

แมก่องธรรมสนามหลวง)  ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง (อนมุตั/ิไมอ่นมุตัติามค าร้องขอ) 

๗. แต่งตัง้คณะกรรมการคุมสอบ/จัดสถานที่สอบ  คือ แตง่ตัง้กรรมการส าหรับด าเนินการสอบ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถานศกึษา (แตง่ตัง้กรรมการคมุสอบ)  เจ้าคณะจงัหวดั  (แตง่ตัง้ประธานสนามสอบ)  ส านกังาน 

แมก่องธรรมสนามหลวง (แตง่ตัง้ผู้แทนแมก่องธรรมสนามหลวงเพ่ือไปเย่ียมสนามสอบ) 

๘. จัดเตรียมใบตอบอัตนัย(กระทู้) คือ สนามสอบจะต้องจดัเตรียมใบตอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถานศกึษา (จดัเตรียมใบตอบส าหรับวิชากระทู้ ) 

๙. จัดเตรียมใบตอบปรนัย คือ ใบตอบส าหรับวิชาปรนยั ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะจดัเตรียมให้ส าหรับแตล่ะ

สนามสอบและสง่ไปยงัเจ้าคณะจงัหวดัเพ่ือให้เจ้าคณะจงัหวดัสง่ตอ่ไปยงัสนามสอบในจงัหวดันัน้ ๆ  

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง (จดัเตรียมใบตอบให้เพียงพอกบัแตล่ะสนามสอบ)  เจ้าคณะภาค  

(รับใบตอบท่ีส านกังานฯแล้วสง่ตอ่ไปเจ้าคณะจงัหวดัในภาคนัน้ๆ) 

๑๐. ส่งข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต คือ ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะสง่ข้อสอบก่อนสอบ ๓๐ นาที  

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง (สง่ข้อสอบผา่นอินเตอร์เน็ต) 

๑๑. รับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต / ถ่ายส าเนาข้อสอบ คือ ก่อนสอบ ๓๐ นาที สนามสอบจะต้องท าการ login เข้าเว็บไซต์

รับข้อสอบของส านกังานฯ เพ่ือน าไปพิมพ์และถ่ายส าเนาเทา่กบัจ านวนสง่สอบ โดยมีเวลาด าเนินการ ๓๐ นาที 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถานศกึษาท่ีเป็นสนามสอบ (รับข้อสอบผา่นอินเตอร์เน็ตและถ่ายส าเนา) 



๑๒. ควบคุม/ด าเนินการสอบ คือ ควบคมุหรือด าเนินการจดัสอบให้เรียบร้อย  

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถานศกึษา (ด าเนินการจดัสอบ)  ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง (สง่ผู้แทนแมก่องธรรม

สนามหลวงไปเย่ียมสนามสอบ) 

๑๓. การตรวจข้อสอบ คือ ตรวจใบตอบของผู้สอบ โดยชัน้ตรีสว่นภมูิภาครับผิดชอบตรวจโดยเจ้าคณะภาค  ชัน้โท-เอกสว่น

ภมูิภาคและสว่นกลางทกุชัน้รับผิดชอบตรวจโดยส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง  (ตรวจใบตอบ ชัน้โท-เอก สว่นภมูิภาคและสว่นกลางทกุชัน้)   

เจ้าคณะภาค (ตรวจใบตอบ ชัน้ตรี) 

๑๔. ประกาศผลสอบทางอินเตอร์เน็ต คือ เม่ือตรวจใบตอบเสร็จแล้วประกาศรายช่ือผู้สอบได้ทางอินเตอร์เน็ต 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง (ประกาศรายช่ือผู้สอบได้ทางเว็บไซต์ของส านกังานฯ) 

๑๕. พมิพ์ประกาศนียบัตร คือ เม่ือประกาศผลสอบเสร็จแล้ว ส านกังานฯจะท าการพิมพ์ประกาศนียบตัรของผู้สอบได้ทัว่

ประเทศ   

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง (พิมพ์ประกาศนียบตัร) 

๑๖. มอบประกาศนียบัตร คือ เม่ือพิมพ์ประกาศนียบตัรเสร็จแล้ว  พศจ. และ เจ้าคณะจงัหวดัรับประกาศนียบตัรจาก

ส านกังานฯเพ่ือน าไปมอบให้กบัสถานศกึษานัน้ ๆ  

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง (จดัเตรียมประกาศนียบตัรให้กบัแตล่ะจงัหวดั)  พศจ. (ล าเลียง

ประกาศนียบตัรทางรถยนต์)  เจ้าคณะจงัหวดั (สง่ประกาศนียบตัรไปยงัสถานศกึษา) 

 


