๑
แนวทางการจัดการการเรี ยนการสอนและการสอบ
ธรรมศึกษาในสถานศึกษา
สาหรั บสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. การแจ้ งสถิตนิ ักเรี ยนสมัครเรี ยนธรรมศึกษา
๑.๑ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มบัญชีแจ้ งจานวนที่
http://www.dhammastudy.org/site/download

ภาพตัวอย่าง บัญชีแจ้ งจานวนสมัครเรี ยนธรรมศึกษา

๒
๑.๒ กรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ ม

ภาพตัวอย่าง การกรอกข้ อมูลในบัญชีแจ้ งจานวนสมัครเรี ยนธรรมศึกษา
หมายเหตุ: ข้ อมูลสถิตินี ้เป็ นการสารวจข้ อมูลเบื ้องต้ น ไม่จาเป็ นต้ องเที่ยงตรง ๑๐๐% และ
สามารถส่งล่าช้ าได้ เนื่องจากไม่มีผลกับการสมัครสอบ แต่ควรส่งเร็วที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เพราะ
สถิติดงั กล่าวจะนาไปใช้ ในการจัดหาครูสอน, เปิ ดสนามสอบ และสัง่ พิมพ์เอกสารที่ต้องใช้ ใน
การจัดสอบ (เอกสารนี ้ถือว่าเป็ นหลักฐานทางราชการ)
๑.๓ ให้ ผ้ บู ริหารสถานศึกษาหรื อผู้รับผิดชอบการเรี ยนการสอนธรรมศึกษาลงนาม
๑.๔ ส่งเอกสารที่ลงนามแล้ วไปยัง mgth.data@gmail.com

๓
๒. การแจ้ งข้ อมูลสถานศึกษา และการรั บ username และ password
๒.๑ กรอกข้ อมูลออนไลน์ในแบบฟอร์ มขอ username และ password ที่
http://www.dhammastudy.org/statistics/create
ดูตวั อย่างการกรอกข้ อมูลขอ username และ password ที่
http://www.dhammastudy.org/article/การขอ-username-และ-password

ภาพตัวอย่าง การกรอกข้ อมูลเพื่อรับ username/password

๔
๒.๒ รับ username/password ทาง SMS ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ แจ้ งไว้ ในข้ อ ๒.๑

ภาพตัวอย่าง ระบบส่ง username/password ทาง SMS หลังกดปุ่ มส่งข้ อมูล
๓. การจัดการเรี ยนการสอน
๓.๑ จัดห้ องเรี ยนและจัดตารางเรี ยนตามระดับชันตรี
้ โท และเอก
๓.๒ จัดหาสื่อการเรี ยนการสอน
๓.๓ นิมนต์พระอาจารย์เข้ าสอนและถวายความสะดวกพระอาจารย์สอนตาม
ความเหมาะสม
๓.๔ ควบคุม ดูแล กากับให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าเรี ยนตามตารางเรี ยนที่กาหนด
๓.๕ ถ้ ามีครูสอนธรรมศึกษาแล้ วให้ สอนตามคู่มือสอนธรรมศึกษาที่ดาวน์โหลดที่
http://www.dhammastudy/site/download
ถ้ าไม่มีครูพระ/ครูที่สามารถสอนวิชาธรรมศึกษาได้ ให้ ประสานกับสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดหรื อคณะสงฆ์ เพื่อขอให้ ดาเนินการส่งพระสอน
ธรรมศึกษาในสถานศึกษา

ภาพตัวอย่าง ปกหนังสือคู่มือสอนธรรมศึกษาชันตรี
้

๕
๔. การสมัครสอบธรรมศึกษา
๔.๑ ดาวน์โหลดบัญชีสมัครเรี ยน/สอบธรรมศึกษาที่
http://www.dhammastudy.org/site/download
๔.๒ ให้ ผ้ ทู ี่จะสมัครเขียนข้ อมูลลงในแบบบัญชีสมัครเรี ยน/สอบ (ให้ นกั เรี ยนเขียนเองหรื อ
ผู้รับผิดชอบจะเขียนให้ ก็ได้ )

ภาพตัวอย่างบัญชีรับสมัครเรี ยน/สอบชันตรี
้ (ลายมือผู้สมัครเองหรื อผู้รับผิดชอบเขียนให้ )

๖
๔.๓ เข้ าเว็บไซต์ที่ http://www.dhammastudy.org
๔.๓.๑ คลิกที่ ลงชื่อใช้ งาน
๔.๓.๒ กรอก Username (รหัสสถานศึกษา ๑๐ หลัก)
๔.๓.๓ กรอกรหัสผ่าน (ที่ได้ รับทาง SMS)
๔.๓.๔ คลิกที่ปมุ่ ลงชื่อใช้ งาน

ภาพตัวอย่าง อธิบายขันตอนที
้
่ ๔.๓.๑ ถึง ๔.๓.๔
๔.๓.๕ เมื่อเข้ าสู่ระบบแล้ ว คลิกที่ สมัครสอบ
๔.๓.๖ เลือกชันของผู
้
้ เรี ยน เช่น ประถมศึกษาปี ที่ ๖

ภาพตัวอย่าง อธิบายขันตอนที
้
่ ๔.๓.๕ และ ๔.๓.๖

๗
๔.๓.๗ ระบบจะแบ่งผู้เรี ยนเป็ น ๔ กลุ่ม ดังนี ้
 ไม่เคยสอบธรรมศึกษาได้
 สอบธรรมศึกษาชันตรี
้ ได้ แล้ ว
 สอบธรรมศึกษาชันโทได้
้
แล้ ว
 สอบธรรมศึกษาชันเอกได้
้
แล้ ว
๔.๓.๗.๒ แสดงข้ อมูลผู้เรี ยนในหน้ าจอ

อยู่ในกลุ่ม
อยู่ในกลุ่ม
อยู่ในกลุ่ม
อยู่ในกลุ่ม

ควรสมัครชันตรี
้
ควรสมัครชันโท
้
ควรสมัครชันเอก
้
สอบผ่านทุกชันแล้
้ ว

ภาพตัวอย่าง ข้ อ ๔.๓.๗ ระบบดึงรายชื่อจากฐานข้ อมูลกระทรวงศึกษาธิการ
และตรวจประวัติการสอบธรรมศึกษาได้ พร้ อมทังจั
้ ดกลุ่มว่าควรสมัครธรรมศึกษาชันใด
้
หมายเหตุ: กรณีข้อมูลในหน้ าจอไม่ตรง หรื อต้ องการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลอื่น ๆ ให้ แจ้ ง
รายละเอียดมาที่ mgth.data@gmail.com

๘
๔.๓.๘ เลือกกลุ่มควรสมัครชัน้

ภาพตัวอย่าง การเลือกกลุ่มผู้สมัครสอบธรรมศึกษาตามที่ระบบได้ แนะนา

ภาพตัวอย่าง กลุ่ม ผู้เรี ยนที่ควรสมัครชันตรี
้ เนื่องจากไม่พบหลักฐานว่าเคยสอบได้

ภาพตัวอย่าง กลุ่ม ผู้เรี ยนที่ควรสมัครชันโท
้ เนื่องจากพบหลักฐานว่าเคยสอบชันตรี
้ ได้ แล้ ว

ภาพตัวอย่าง กลุ่มผู้เรี ยนที่ไม่ต้องสมัครสอบ เนื่องจากพบหลักฐานว่าเคยสอบชันเอกแล้
้
ว

๙
๔.๓.๙ เมื่อเลือกกลุ่มแล้ ว ทาเครื่ องหมายถูกหน้ าชื่อผู้เรี ยนในหน้ าจอตามรายการที่
ได้ รับสมัครไว้ ในข้ อ ๔.๒ (เปิ ดบัญชีที่เขียนรายชื่อผู้สมัครเรี ยนธรรมศึกษา และ
ทาเครื่ องหมายถูกในหน้ าจอให้ ตรงกับบัญชี)

ภาพตัวอย่าง การทาเครื่ องหมายถูกหน้ านักเรี ยนที่ต้องการสมัครสอบธรรมศึกษา
๔.๓.๑๐ กดปุ่ ม OK เพื่อยืนยันการสมัคร

ภาพตัวอย่าง การยืนยันการสมัครสอบ

ภาพตัวอย่าง ระบบแจ้ งผลการสมัครสอบ

๑๐
๕. การจัดสอบ
๕.๑ กาหนดการสอบ
๕.๑.๑ ธรรมศึกษาทุกชันสอบในวั
้
นจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามเวลาดังนี ้
๕.๑.๒ วิชาเรี ยงความแก้ กระทู้ธรรม ทุกชัน้ สอบตังแต่
้ ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.
๕.๑.๓ วิชา ธรรม ทุกชัน้ สอบตังแต่
้ ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น.
๕.๑.๔ วิชา พุทธ ทุกชัน้ สอบตังแต่
้ ๑๔.๐๐ น. – ๑๔.๕๐ น.
๕.๑.๕ วิชา วินยั ทุกชัน้ สอบตังแต่
้ ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๕๐ น.
๕.๒ การเตรี ยมกระดาษคาตอบ
๕.๒.๑ วิชาเรี ยงความกระทู้ธรรม ให้ สถานศึกษาจัดหากระดาษยาว (Legal หรื อ F14)
โดยชันตรี
้ ใช้ คนละอย่างน้ อย ๒ แผ่น ชันโทใช้
้
คนละอย่างน้ อย ๓ แผ่น และชัน้
เอกใช้ คนละอย่างน้ อย ๔ แผ่น
๕.๒.๒ วิชาธรรม พุทธ และวินยั ให้ รับจากสานักเรี ยน/สานักเรี ยนคณะจังหวัด
๕.๓ สนามสอบ
สนามสอบหมายถึง สถานที่สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงอนุญาตให้ เป็ น
สถานที่ใช้ ในการสอบธรรมศึกษา
๕.๓.๑ กรณีเป็ นสนามสอบ ให้ ดาเนินการจัดสอบเหมือนปี ที่ผ่าน ๆ มา
๕.๓.๒ กรณีไม่ได้ เป็ นสนามสอบและมีจานวนนักเรี ยนตรี -โท-เอก รวม ๑๐๐ คน ขึ ้นไป
(หรื อตาบลนันยั
้ งไม่มีสนามสอบ) ให้ ติดต่อคณะสงฆ์เพื่อขอเปิ ดเป็ นสนามสอบ
๕.๓.๒.๑ ส่วนกลาง ติดต่อสานักเรี ยน ตามข้ อมูลใน link นี ้
http://www.gongtham.net/docs/2558/snr/index2c.php
๕.๓.๒.๒ ส่วนภูมิภาค ติดต่อสานักงานเจ้ าคณะตาบล สานักงานเจ้ าคณะอาเภอ
หรื อ สานักงานเจ้ าคณะจังหวัด ตามข้ อมูลใน link นี ้
คณะสงฆ์มหานิกาย
http://www.gongtham.net/docs/2558/snr/index2m.php
คณะสงฆ์ธรรมยุติ
http://www.gongtham.net/docs/2558/snr/index2d.php

๑๑
๖. อื่นๆ
หากมีข้อสงสัยในการปฏิบตั ิ ให้ ติดต่อสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
โทร. ๐-๒๖๒๙-๐๙๖๑-๒ ต่อ ๑๑๘, ๑๑๙
๐-๒๖๒๙-๔๓๐๐-๔
โทรสาร. ๐-๒๖๒๙-๒๑๔๒
Email. mgth.data@gmail.com
หมายเหตุ: ส่วนองค์กร-สถานศึกษาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ สงั กัดกระทรวงศึกษาธิการให้ ดาเนินการ
เช่นเดียวกับปี การศึกษา ๒๕๕๘

