
๑ 

 
แนวทางการจัดการการเรียนการสอนและการสอบ 

ธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
ส าหรับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๑. การแจ้งสถตินัิกเรียนสมัครเรียนธรรมศึกษา 
๑.๑ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบญัชีแจ้งจ านวนท่ี 

http://www.dhammastudy.org/site/download 
 

 
ภาพตวัอย่าง บญัชีแจ้งจ านวนสมคัรเรียนธรรมศกึษา 

http://www.dhammastudy.org/site/download


๒ 

 
๑.๒ กรอกข้อมลูในแบบฟอร์ม 

 

 
ภาพตวัอย่าง การกรอกข้อมลูในบญัชีแจ้งจ านวนสมคัรเรียนธรรมศกึษา 

 

หมายเหตุ: ข้อมลูสถิตินีเ้ป็นการส ารวจข้อมลูเบือ้งต้น ไม่จ าเป็นต้องเท่ียงตรง ๑๐๐%  และ
สามารถส่งล่าช้าได้ เน่ืองจากไม่มีผลกบัการสมคัรสอบ แต่ควรส่งเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ เพราะ
สถิติดงักล่าวจะน าไปใช้ในการจดัหาครูสอน, เปิดสนามสอบ และสัง่พมิพ์เอกสารท่ีต้องใช้ใน
การจดัสอบ (เอกสารนีถื้อว่าเป็นหลกัฐานทางราชการ) 
 

๑.๓ ให้ผู้บริหารสถานศกึษาหรือผู้ รับผิดชอบการเรียนการสอนธรรมศกึษาลงนาม 
๑.๔ ส่งเอกสารท่ีลงนามแล้วไปยงั mgth.data@gmail.com 



๓ 

 
๒. การแจ้งข้อมูลสถานศึกษา และการรับ username และ password 
๒.๑ กรอกข้อมลูออนไลน์ในแบบฟอร์มขอ username และ password ท่ี 

http://www.dhammastudy.org/statistics/create 
ดตูวัอย่างการกรอกข้อมลูขอ username และ password ท่ี 
http://www.dhammastudy.org/article/การขอ-username-และ-password 

 

 
ภาพตวัอย่าง การกรอกข้อมลูเพ่ือรับ username/password 

 

http://www.dhammastudy.org/statistics/create
http://www.dhammastudy.org/article/การขอ-username-และ-password


๔ 

 
๒.๒ รับ username/password ทาง SMS ท่ีหมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีได้แจ้งไว้ในข้อ ๒.๑   

 

 
ภาพตวัอย่าง ระบบส่ง username/password ทาง SMS หลงักดปุ่ มส่งข้อมลู 

 

๓. การจัดการเรียนการสอน 
๓.๑ จดัห้องเรียนและจดัตารางเรียนตามระดบัชัน้ตรี โท และเอก 
๓.๒ จดัหาส่ือการเรียนการสอน  
๓.๓ นิมนต์พระอาจารย์เข้าสอนและถวายความสะดวกพระอาจารย์สอนตาม 

ความเหมาะสม 
๓.๔ ควบคมุ ดแูล ก ากบัให้ผู้ เรียนเข้าเรียนตามตารางเรียนท่ีก าหนด 
๓.๕ ถ้ามีครูสอนธรรมศกึษาแล้วให้สอนตามคู่มือสอนธรรมศกึษาท่ีดาวน์โหลดท่ี  

http://www.dhammastudy/site/download 
ถ้าไม่มีครูพระ/ครูท่ีสามารถสอนวิชาธรรมศกึษาได้  ให้ประสานกับส านกังาน
พระพทุธศาสนาจงัหวดัหรือคณะสงฆ์ เพ่ือขอให้ด าเนินการส่งพระสอน 
ธรรมศกึษาในสถานศกึษา  

 

 

   
ภาพตวัอย่าง ปกหนงัสือคู่มือสอนธรรมศกึษาชัน้ตรี 

http://www.dhammastudy/site/download


๕ 

 
๔. การสมัครสอบธรรมศึกษา 
๔.๑ ดาวน์โหลดบญัชีสมคัรเรียน/สอบธรรมศกึษาท่ี 

http://www.dhammastudy.org/site/download 
๔.๒ ให้ผู้ ท่ีจะสมคัรเขียนข้อมลูลงในแบบบญัชีสมคัรเรียน/สอบ (ให้นกัเรียนเขียนเองหรือ

ผู้ รับผิดชอบจะเขียนให้ก็ได้) 
 

 
ภาพตวัอย่างบญัชีรับสมคัรเรียน/สอบชัน้ตรี (ลายมือผู้สมคัรเองหรือผู้ รับผิดชอบเขียนให้) 

 

http://www.dhammastudy.org/site/download


๖ 

 
๔.๓ เข้าเว็บไซต์ท่ี http://www.dhammastudy.org 

๔.๓.๑ คลิกท่ี ลงช่ือใช้งาน 
๔.๓.๒ กรอก Username (รหสัสถานศกึษา ๑๐ หลกั) 
๔.๓.๓ กรอกรหสัผ่าน (ท่ีได้รับทาง SMS) 
๔.๓.๔ คลิกท่ีปุ่ ม ลงช่ือใช้งาน 

 

ภาพตวัอย่าง อธิบายขัน้ตอนท่ี ๔.๓.๑ ถึง ๔.๓.๔ 
 

๔.๓.๕ เม่ือเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกท่ี สมคัรสอบ  
๔.๓.๖ เลือกชัน้ของผู้ เรียน เช่น ประถมศกึษาปีท่ี ๖ 

 
ภาพตวัอย่าง อธิบายขัน้ตอนท่ี ๔.๓.๕ และ ๔.๓.๖ 

http://www.dhammastudy.org/


๗ 

 
๔.๓.๗ ระบบจะแบ่งผู้ เรียนเป็น ๔ กลุ่ม ดงันี ้

 ไม่เคยสอบธรรมศกึษาได้ อยู่ในกลุ่ม ควรสมคัรชัน้ตรี 

 สอบธรรมศกึษาชัน้ตรีได้แล้ว  อยู่ในกลุ่ม  ควรสมคัรชัน้โท 

 สอบธรรมศกึษาชัน้โทได้แล้ว  อยู่ในกลุ่ม  ควรสมคัรชัน้เอก 

 สอบธรรมศกึษาชัน้เอกได้แล้ว  อยู่ในกลุ่ม  สอบผ่านทกุชัน้แล้ว 
๔.๓.๗.๒ แสดงข้อมลูผู้ เรียนในหน้าจอ 

 
ภาพตวัอย่าง ข้อ ๔.๓.๗  ระบบดงึรายช่ือจากฐานข้อมลูกระทรวงศกึษาธิการ  

และตรวจประวตัิการสอบธรรมศกึษาได้ พร้อมทัง้จดักลุ่มว่าควรสมคัรธรรมศกึษาชัน้ใด 
 

หมายเหตุ: กรณีข้อมลูในหน้าจอไม่ตรง  หรือต้องการเปล่ียนแปลงข้อมลูอ่ืน ๆ ให้แจ้ง

รายละเอียดมาท่ี mgth.data@gmail.com  



๘ 

 
๔.๓.๘ เลือกกลุ่มควรสมคัรชัน้  

 

 
ภาพตวัอย่าง  การเลือกกลุ่มผู้สมคัรสอบธรรมศกึษาตามท่ีระบบได้แนะน า 

 

 
ภาพตวัอย่าง  กลุ่ม ผู้ เรียนท่ีควรสมคัรชัน้ตรี เน่ืองจากไม่พบหลกัฐานว่าเคยสอบได้ 

 

 
ภาพตวัอย่าง  กลุ่ม ผู้ เรียนท่ีควรสมคัรชัน้โท เน่ืองจากพบหลกัฐานว่าเคยสอบชัน้ตรีได้แล้ว 

 

 
ภาพตวัอย่าง  กลุ่มผู้ เรียนท่ีไม่ต้องสมคัรสอบ เน่ืองจากพบหลกัฐานว่าเคยสอบชัน้เอกแล้ว 

 
 



๙ 

 
๔.๓.๙ เม่ือเลือกกลุ่มแล้ว ท าเคร่ืองหมายถกูหน้าช่ือผู้ เรียนในหน้าจอตามรายการท่ี

ได้รับสมคัรไว้ในข้อ ๔.๒ (เปิดบญัชีท่ีเขียนรายช่ือผู้สมคัรเรียนธรรมศกึษา และ
ท าเคร่ืองหมายถกูในหน้าจอให้ตรงกบับญัชี) 

 

 
ภาพตวัอย่าง การท าเคร่ืองหมายถกูหน้านกัเรียนท่ีต้องการสมคัรสอบธรรมศกึษา 

 

๔.๓.๑๐ กดปุ่ ม OK เพ่ือยืนยนัการสมคัร 
 

 
ภาพตวัอย่าง การยืนยนัการสมคัรสอบ 

 

 
ภาพตวัอย่าง ระบบแจ้งผลการสมคัรสอบ 

 



๑๐ 

 
๕. การจัดสอบ 

๕.๑ ก าหนดการสอบ 
๕.๑.๑ ธรรมศกึษาทกุชัน้สอบในวนัจนัทร์ท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามเวลาดงันี ้
๕.๑.๒ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ทกุชัน้  สอบตัง้แต่  ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.   
๕.๑.๓ วิชา ธรรม ทกุชัน้  สอบตัง้แต่  ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. 
๕.๑.๔ วิชา พทุธ ทกุชัน้  สอบตัง้แต่  ๑๔.๐๐ น. – ๑๔.๕๐ น. 
๕.๑.๕ วิชา วินยั ทกุชัน้  สอบตัง้แต่  ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๕๐ น. 

๕.๒ การเตรียมกระดาษค าตอบ 
๕.๒.๑ วิชาเรียงความกระทู้ธรรม ให้สถานศกึษาจดัหากระดาษยาว (Legal หรือ F14) 

โดยชัน้ตรีใช้คนละอย่างน้อย ๒ แผ่น  ชัน้โทใช้คนละอย่างน้อย ๓ แผ่น  และชัน้
เอกใช้คนละอย่างน้อย ๔ แผ่น 

๕.๒.๒ วิชาธรรม พทุธ และวินยั  ให้รับจากส านกัเรียน/ส านกัเรียนคณะจงัหวดั 
๕.๓ สนามสอบ 

สนามสอบหมายถึง สถานท่ีส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงอนญุาตให้เป็น
สถานท่ีใช้ในการสอบธรรมศกึษา  
๕.๓.๑ กรณีเป็นสนามสอบ ให้ด าเนินการจดัสอบเหมือนปีท่ีผ่าน ๆ มา 
๕.๓.๒ กรณีไม่ได้เป็นสนามสอบและมีจ านวนนกัเรียนตรี-โท-เอก รวม ๑๐๐ คน ขึน้ไป 

(หรือต าบลนัน้ยงัไม่มีสนามสอบ) ให้ติดต่อคณะสงฆ์เพ่ือขอเปิดเป็นสนามสอบ 
๕.๓.๒.๑ ส่วนกลาง ติดต่อส านกัเรียน ตามข้อมลูใน link นี ้

http://www.gongtham.net/docs/2558/snr/index2c.php  
๕.๓.๒.๒ ส่วนภมูิภาค ติดต่อส านกังานเจ้าคณะต าบล ส านกังานเจ้าคณะอ าเภอ 

หรือ ส านกังานเจ้าคณะจงัหวดั ตามข้อมลูใน link นี ้
คณะสงฆ์มหานิกาย 
 http://www.gongtham.net/docs/2558/snr/index2m.php 
คณะสงฆ์ธรรมยตุิ 
 http://www.gongtham.net/docs/2558/snr/index2d.php  

 
 
 

http://www.gongtham.net/docs/2558/snr/index2c.php
http://www.gongtham.net/docs/2558/snr/index2m.php
http://www.gongtham.net/docs/2558/snr/index2d.php


๑๑ 

 
๖. อ่ืนๆ 

หากมีข้อสงสยัในการปฏิบตัิ ให้ติดต่อส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง  
โทร. ๐-๒๖๒๙-๐๙๖๑-๒ ต่อ ๑๑๘, ๑๑๙ 

 ๐-๒๖๒๙-๔๓๐๐-๔ 

โทรสาร. ๐-๒๖๒๙-๒๑๔๒ 

Email.  mgth.data@gmail.com 

 
หมายเหตุ: ส่วนองค์กร-สถานศกึษาอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้สงักดักระทรวงศกึษาธิการให้ด าเนินการ
เช่นเดียวกบัปีการศกึษา ๒๕๕๘ 


