ปฏิทนิ ดาเนินงานการเรี ยนการสอนธรรมศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี การศึกษา ๒๕๕๙

ที่

รายการ

ผู้รับผิดชอบ
กศน. /
คณะสงฆ์ /
พศจ. /
สานักงาน
เลขาฯ สถานศึกษา
แม่ กองธรรม
เจ้ าคณะ
สนามหลวง
จังหวัด

๔.
๕.

นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษาแจ้ งความประสงค์เรี ยน
ธรรมศึกษาในสถานศึกษา
สถานศึกษาแจ้ งยอดนักเรี ยนสมัครเรี ยน/สอบ
ผ่านระบบออนไลน์
สถานศึกษาแจ้ งรายชื่อนักเรี ยนสมัครเรี ยน/สอบ
ผ่านระบบออนไลน์
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา เรี ยนธรรมศึกษา
กาหนดวันสอบ

๖.

การขอเปิ ดสนามสอบ



๗.

แต่งตังคณะกรรมการคุ
้
มสอบ/จัดสถานที่สอบ



๘.

จัดเตรี ยมใบตอบอัตนัย(กระทู้)

๙.

จัดเตรี ยมใบตอบปรนัย



๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ส่งข้ อสอบผ่านอินเตอร์ เน็ต
รับข้ อสอบผ่านอินเตอร์ เน็ต / ถ่ายสาเนาข้ อสอบ
ควบคุม/ดาเนินการสอบ
การตรวจข้ อสอบ



๑.
๒.
๓.











๑๔. ประกาศผลสอบทางอินเตอร์ เน็ต



๑๕. พิมพ์ประกาศนียบัตร



๑๖. มอบประกาศนียบัตร








ก่อนวันที่ ๑๐ มิ.ย.
๒๕๕๙
ก่อนวันที่ ๑๕ มิ.ย.
๒๕๕๙
ก่อนวันที่ ๒๒ ต.ค.
๒๕๕๙
มิ.ย.-ต.ค. ๒๕๕๙
ก่อนวันที่ ๒๑ ก.ย.
๒๕๕๙







หมายเหตุ



ก่อนวันที่ ๒๑ พ.ย.
๒๕๕๙
ก่อนวันที่ ๒๑ พ.ย.
๒๕๕๙
วันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๙
วันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๙
วันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๙
ก่อนวันที่ ๑๕ ม.ค.
๒๕๖๐
ก่อนวันที่ ๓๐ ม.ค.
๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๐
(มาฆบูชา)

คาอธิบาย
๑. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาแจ้ งความประสงค์ เรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา จะใช้ แบบฟอร์ มหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั การ
บริหารภายใน เพราะเป็ นการแจ้ งให้ สถานศึกษาทราบว่ามีความประสงค์จะเรี ยนและสอบธรรมศึกษา
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ ผู้เรี ยน (แจ้ งความประสงค์เรี ยน/สอบธรรมศึกษา) และสถานศึกษา (รับสมัคร)
๒. สถานศึกษาแจ้ งยอดนักเรี ยนสมัครเรี ยน/สอบผ่านระบบออนไลน์
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ สถานศึกษา (ทาการแจ้ งยอดผู้ขอเข้ าสอบธรรมศึกษาชันตรี
้ -โท-เอกผ่านระบบออนไลน์)
๓. สถานศึกษาส่งรายชื่อนักเรี ยนสมัครเรี ยน/สอบผ่านระบบออนไลน์
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ สถานศึกษา (ทาการส่งรายชื่อผู้ขอเข้ าสอบธรรมศึกษาชันตรี
้ -โท-เอกผ่านระบบออนไลน์)
๔. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เรียนธรรมศึกษา คือ ผู้ที่สมัครเรี ยนทาการเรี ยนธรรมศึกษาในภาคเรี ยนที่ ๑
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ นิสิต / นักเรี ยน / นักศึกษา (ทาการเรี ยน) คณะสงฆ์/สถานศึกษา (จัดการสอน)
๕. กาหนดวันสอบ เป็ นการออกปฏิทินการศึกษาประจาปี การศึกษานัน้ ๆ
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (กาหนดปฏิทินการศึกษาประจาปี )
๖. การขอเปิ ดสนามสอบ เป็ นการเปิ ด/ปิ ด/ยุบ/ย้ าย/รวม สนามสอบ
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ สถานศึกษา (แจ้ งความประสงค์ไปยังคณะสงฆ์) คณะสงฆ์ (แจ้ งความประสงค์ตอ่ ไปยังสานักงาน
แม่กองธรรมสนามหลวง) สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (อนุมตั /ิ ไม่อนุมตั ติ ามคาร้ องขอ)
๗. แต่ งตัง้ คณะกรรมการคุมสอบ/จัดสถานที่สอบ คือ แต่งตังกรรมการส
้
าหรับดาเนินการสอบ
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ สถานศึกษา (แต่งตังกรรมการคุ
้
มสอบ) เจ้ าคณะจังหวัด (แต่งตังประธานสนามสอบ)
้
สานักงาน
แม่กองธรรมสนามหลวง (แต่งตังผู
้ ้ แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเพื่อไปเยี่ยมสนามสอบ)
๘. จัดเตรี ยมใบตอบอัตนัย(กระทู้) คือ สนามสอบจะต้ องจัดเตรี ยมใบตอบวิชาเรี ยงความแก้ กระทู้ธรรม
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ สถานศึกษา (จัดเตรี ยมใบตอบสาหรับวิชากระทู้)
๙. จัดเตรียมใบตอบปรนัย คือ ใบตอบสาหรับวิชาปรนัย สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะจัดเตรี ยมให้ สาหรับแต่ละ
สนามสอบและส่งไปยังเจ้ าคณะจังหวัดเพื่อให้ เจ้ าคณะจังหวัดส่งต่อไปยังสนามสอบในจังหวัดนัน้ ๆ
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (จัดเตรี ยมใบตอบให้ เพียงพอกับแต่ละสนามสอบ) เจ้ าคณะภาค
(รับใบตอบที่สานักงานฯแล้ วส่งต่อไปเจ้ าคณะจังหวัดในภาคนันๆ)
้
๑๐. ส่ งข้ อสอบผ่ านอินเตอร์ เน็ต คือ สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะส่งข้ อสอบก่อนสอบ ๓๐ นาที
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (ส่งข้ อสอบผ่านอินเตอร์ เน็ต)
๑๑. รับข้ อสอบผ่ านอินเตอร์ เน็ต / ถ่ ายสาเนาข้ อสอบ คือ ก่อนสอบ ๓๐ นาที สนามสอบจะต้ องทาการ login เข้ าเว็บไซต์
รับข้ อสอบของสานักงานฯ เพื่อนาไปพิมพ์และถ่ายสาเนาเท่ากับจานวนส่งสอบ โดยมีเวลาดาเนินการ ๓๐ นาที
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ สถานศึกษาที่เป็ นสนามสอบ (รับข้ อสอบผ่านอินเตอร์ เน็ตและถ่ายสาเนา)

๑๒. ควบคุม/ดาเนินการสอบ คือ ควบคุมหรื อดาเนินการจัดสอบให้ เรี ยบร้ อย
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ สถานศึกษา (ดาเนินการจัดสอบ) สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (ส่งผู้แทนแม่กองธรรม
สนามหลวงไปเยี่ยมสนามสอบ)
๑๓. การตรวจข้ อสอบ คือ ตรวจใบตอบของผู้สอบ โดยชันตรี
้ สว่ นภูมิภาครับผิดชอบตรวจโดยเจ้ าคณะภาค ชันโท-เอกส่
้
วน
ภูมิภาคและส่วนกลางทุกชันรั
้ บผิดชอบตรวจโดยสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (ตรวจใบตอบ ชันโท-เอก
้
ส่วนภูมิภาคและส่วนกลางทุกชัน)
้
เจ้ าคณะภาค (ตรวจใบตอบ ชันตรี
้ )
๑๔. ประกาศผลสอบทางอินเตอร์ เน็ต คือ เมื่อตรวจใบตอบเสร็จแล้ วประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ทางอินเตอร์ เน็ต
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ทางเว็บไซต์ของสานักงานฯ)
๑๕. พิมพ์ ประกาศนียบัตร คือ เมื่อประกาศผลสอบเสร็จแล้ ว สานักงานฯจะทาการพิมพ์ประกาศนียบัตรของผู้สอบได้ ทวั่
ประเทศ
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (พิมพ์ประกาศนียบัตร)
๑๖. มอบประกาศนียบัตร คือ เมื่อพิมพ์ประกาศนียบัตรเสร็ จแล้ ว พศจ. และ เจ้ าคณะจังหวัดรับประกาศนียบัตรจาก
สานักงานฯเพื่อนาไปมอบให้ กบั สถานศึกษานัน้ ๆ
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องคือ สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (จัดเตรี ยมประกาศนียบัตรให้ กบั แต่ละจังหวัด) พศจ. (ลาเลียง
ประกาศนียบัตรทางรถยนต์) เจ้ าคณะจังหวัด (ส่งประกาศนียบัตรไปยังสถานศึกษา)

