
ปฏทินิด ำเนินงำนกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำ 
ในสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

 

ที่ รำยกำร 

ผู้รับผิดชอบ  
คณะสงฆ์/
ส ำนักงำน

แม่กองธรรม
สนำมหลวง 

พศจ. / 
เลขำฯ  
เจ้ำคณะ
จังหวัด 

สถำนศึกษำ หมำยเหตุ 

๑. ก ำหนดวนัสอบ ✓   ก่อน ๑ เม.ย. ๖๐ 

๒. 
- แจ้งให้ผู้ เรียนสมคัรเรียนธรรมศกึษำ 
- ส ำรวจผู้ เรียนธรรมศกึษำ 
- จดัตำรำงกำรเรียนกำรสอนธรรมศกึษำ 

  ✓ ภำยใน พ.ค. ๖๐ 

๓. นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษำ เรียนธรรมศกึษำ ✓  ✓ พ.ค.-ต.ค. ๖๐ 

๔. 
ขอเปิดสนำมสอบธรรมศกึษำ โดยสถำนศกึษำ
แจ้งส ำนกัเรียน/เจ้ำคณะต ำบลในพืน้ท่ีสงักดั 

  ✓ ก่อนวนัท่ี ๙ ต.ค. ๖๐ 

๕. แจ้งจ ำนวนผู้สมัครเรียนไปยงัต้นสงักดั   ✓ ภำยใน มิ.ย. ๖๐ 

๖. 
แจ้งรำยช่ือผู้สมัครสอบผำ่นระบบออนไลน์ไป
ยงัส ำนกังำนแมก่องธรรมสนำมหลวง 

  ✓ ก่อนวนัท่ี ๙ ต.ค. ๖๐ 

๗. 
แจ้งส ำนกัเรียน/เจ้ำคณะต ำบลในพืน้ท่ีสงักดั  
วำ่ได้ท ำกำรสมคัรสอบผำ่นระบบออนไลน์แล้ว ✓  ✓ ก่อนวนัท่ี ๙ ต.ค. ๖๐ 

๘. แตง่ตัง้คณะกรรมกำรคมุสอบ/จดัสถำนท่ีสอบ ✓ ✓ ✓  
๙. จดัเตรียมใบตอบอตันยั(กระทู้ )   ✓ ก่อนวนัท่ี ๙ พ.ย. ๖๐ 
๑๐. จดัเตรียมใบตอบปรนยั ✓   ก่อนวนัท่ี ๙ พ.ย. ๖๐ 
๑๑. สง่ข้อสอบผ่ำนอินเตอร์เน็ต ✓   วนัท่ี ๙ พ.ย. ๖๐ 
๑๒. รับข้อสอบผ่ำนอินเตอร์เน็ต / ถ่ำยส ำเนำข้อสอบ   ✓ วนัท่ี ๙ พ.ย. ๖๐ 
๑๓. ควบคมุ/ด ำเนินกำรสอบ ✓  ✓ วนัท่ี ๙ พ.ย. ๖๐ 
๑๔. กำรตรวจข้อสอบ ✓   พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ 
๑๕. ประกำศผลสอบทำงอินเตอร์เน็ต ✓   ก่อนวนัท่ี ๑๕ ม.ค. ๖๑ 

๑๖. พิมพ์ประกำศนียบตัร ✓   ก่อนวนัท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๑ 

๑๗. มอบประกำศนียบตัร ✓ ✓ ✓ ก่อนวนัมำฆบชูำ 

 



ค ำอธิบำย 

๑. ก ำหนดวันสอบ เป็นกำรออกปฏิทินกำรศกึษำประจ ำปีกำรศกึษำนัน้ ๆ   

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ ส ำนกังำนแมก่องธรรมสนำมหลวง (ก ำหนดปฏิทินกำรศกึษำประจ ำปี) 

๒. แจ้งให้ผู้เรียนสมัครเรียนธรรมศึกษำ ส ำรวจผู้เรียนธรรมศึกษำ และจัดตำรำงกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำ 

คือ กำรแจ้งให้นกัเรียน นิสิต นกัศกึษำ สมคัรเรียนและสอบธรรมศกึษำ ส ำรวจผู้ เรียนธรรมศกึษำภำยในสถำนศกึษำโดย

แยกออกเป็นระดบัชัน้ตรี โท เอก และจดัตำรำงกำรเรียนกำรสอน 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถำนศกึษำ 

๓. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษำเรียนธรรมศึกษำ คือ เรียนธรรมศกึษำตำมตำรำงท่ีสถำนศกึษำก ำหนดไว้ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษำ คณะสงฆ์/สถำนศกึษำ ด ำเนินกำรเรียนกำรสอนธรรมศกึษำ 

๔. กำรขอเปิดสนำมสอบธรรมศึกษำ คือ สถำนศกึษำท่ีมีผู้สมคัรสอบตัง้แต ่๑๐๐ คนขึน้ไป สำมำรถขอเปิดเป็นสนำม

สอบธรรมศกึษำได้ โดยให้สถำนศกึษำท ำหนงัสือแจ้งส ำนกัเรียนหรือเจ้ำคณะต ำบลในพืน้ท่ีท่ีสงักดั เพ่ือให้สง่ตอ่ 

เจ้ำคณะอ ำเภอ  เจ้ำคณะจงัหวดั  แมก่องธรรมสนำมหลวง 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถำนศกึษำ เจ้ำส ำนกัเรียน/เจ้ำคณะต ำบล เจ้ำคณะอ ำเภอ เจ้ำคณะจงัหวดั  

๕. แจ้งจ ำนวนผู้สมัครเรียนไปยังต้นสังกัด คือ สง่จ ำนวนผู้สมคัรเรียนธรรมศกึษำไปยงัต้นสงักดัในพืน้ท่ี  เพ่ือให้แจ้งสง่

ตอ่ไปยงัต้นสงักดัในสว่นกลำง  

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถำนศกึษำ และสพป. สพม. กศน. (ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั) 

๖. แจ้งรำยช่ือผู้สมัครสอบผ่ำนระบบออนไลน์ คือ ให้สถำนศกึษำ/ส ำนกัเรียน/ส ำนกัศำสนศกึษำ สง่รำยช่ือผู้สมคัรสอบ

ผำ่นระบบออนไลน์ทำงเว็บไซต์ของส ำนกังำนแมก่องธรรมสนำมหลวง 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถำนศกึษำ/ส ำนกัเรียน/ส ำนกัศำสนศกึษำ 

๗. แจ้งส ำนักเรียน/เจ้ำคณะต ำบลในพืน้ท่ีสังกัดว่ำได้ท ำกำรสมัครสอบผ่ำนระบบออนไลน์แล้ว คือ ให้สถำนศกึษำ

ในเขตกรุงเทพมหำนครแจ้งส ำนกัเรียนท่ีสถำนศกึษำสงักดั  สว่นสถำนศกึษำตำ่งจงัหวดั ให้แจ้งเจ้ำคณะต ำบลในเขต

พืน้ท่ี 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถำนศกึษำ เจ้ำคณะต ำบล เจ้ำคณะอ ำเภอ เจ้ำส ำนกัเรียน/เจ้ำคณะจงัหวดั 

๘. แต่งตัง้คณะกรรมกำรคุมสอบ/จัดสถำนที่สอบ  คือ แตง่ตัง้กรรมกำรส ำหรับด ำเนินกำรสอบ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถำนศกึษำ (แตง่ตัง้กรรมกำรคมุสอบ)  เจ้ำคณะจงัหวดั  (แตง่ตัง้ประธำนสนำมสอบ)  ส ำนกังำน 

แมก่องธรรมสนำมหลวง (แตง่ตัง้ผู้แทนแมก่องธรรมสนำมหลวงเพ่ือไปเย่ียมสนำมสอบ) 

๙. จัดเตรียมใบตอบอัตนัย(กระทู้) คือ สนำมสอบจะต้องจดัเตรียมใบตอบวิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถำนศกึษำ (จดัเตรียมใบตอบส ำหรับวิชำกระทู้ ) 

  



๑๐. จัดเตรียมใบตอบปรนัย คือ ใบตอบส ำหรับวิชำปรนยั ส ำนกังำนแมก่องธรรมสนำมหลวงจะจดัเตรียมให้ส ำหรับแตล่ะ

สนำมสอบและสง่ไปยงัเจ้ำคณะจงัหวดัเพ่ือให้เจ้ำคณะจงัหวดัสง่ตอ่ไปยงัสนำมสอบในจงัหวดันัน้ ๆ  

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ ส ำนกังำนแมก่องธรรมสนำมหลวง (จดัเตรียมใบตอบให้เพียงพอกบัแตล่ะสนำมสอบ)  เจ้ำคณะภำค  

(รับใบตอบท่ีส ำนกังำนฯแล้วสง่ตอ่ไปเจ้ำคณะจงัหวดัในภำคนัน้ๆ) 

๑๑. ส่งข้อสอบผ่ำนอินเตอร์เน็ต คือ ส ำนกังำนแมก่องธรรมสนำมหลวงจะสง่ข้อสอบก่อนสอบ ๓๐ นำที  

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ ส ำนกังำนแมก่องธรรมสนำมหลวง (สง่ข้อสอบผำ่นอินเตอร์เน็ต) 

๑๒. รับข้อสอบผ่ำนอินเตอร์เน็ต / ถ่ำยส ำเนำข้อสอบ คือ ก่อนสอบ ๓๐ นำที สนำมสอบจะต้องท ำกำร login เข้ำเว็บไซต์

รับข้อสอบของส ำนกังำนฯ เพ่ือน ำไปพิมพ์และถ่ำยส ำเนำเทำ่กบัจ ำนวนสง่สอบ โดยมีเวลำด ำเนินกำร ๓๐ นำที 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถำนศกึษำท่ีเป็นสนำมสอบ (รับข้อสอบผำ่นอินเตอร์เน็ตและถ่ำยส ำเนำ) 

๑๓. ควบคุม/ด ำเนินกำรสอบ คือ ควบคมุหรือด ำเนินกำรจดัสอบให้เรียบร้อย  

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ สถำนศกึษำ (ด ำเนินกำรจดัสอบ)  ส ำนกังำนแมก่องธรรมสนำมหลวง (สง่ผู้แทนแมก่องธรรม

สนำมหลวงไปเย่ียมสนำมสอบ) 

๑๔. กำรตรวจข้อสอบ คือ ตรวจใบตอบของผู้สอบ โดยชัน้ตรีสว่นภมูิภำครับผิดชอบตรวจโดยเจ้ำคณะภำค  ชัน้โท-เอกสว่น

ภมูิภำคและสว่นกลำงทกุชัน้รับผิดชอบตรวจโดยส ำนกังำนแมก่องธรรมสนำมหลวง 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ ส ำนกังำนแมก่องธรรมสนำมหลวง  (ตรวจใบตอบ ชัน้โท-เอก สว่นภมูิภำคและสว่นกลำงทกุชัน้)   

เจ้ำคณะภำค (ตรวจใบตอบ ชัน้ตรี) 

๑๕. ประกำศผลสอบทำงอินเตอร์เน็ต คือ เม่ือตรวจใบตอบเสร็จแล้วประกำศรำยช่ือผู้สอบได้ทำงอินเตอร์เน็ต 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ ส ำนกังำนแมก่องธรรมสนำมหลวง (ประกำศรำยช่ือผู้สอบได้ทำงเว็บไซต์ของส ำนกังำนฯ) 

๑๖. พมิพ์ประกำศนียบัตร คือ เม่ือประกำศผลสอบเสร็จแล้ว ส ำนกังำนฯจะท ำกำรพิมพ์ประกำศนียบตัรของผู้สอบได้ทัว่

ประเทศ   

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ ส ำนกังำนแมก่องธรรมสนำมหลวง (พิมพ์ประกำศนียบตัร) 

๑๗. มอบประกำศนียบัตร คือ เม่ือพิมพ์ประกำศนียบตัรเสร็จแล้ว  ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำต ิร่วมกบัส ำนกังำนแม่

กองธรรมสนำมหลวงจดัท ำพิธีมอบประกำศนียบตัร โดยนิมนต์เลขำนกุำรเจ้ำคณะจงัหวดัและเชิญส ำนกังำน

พระพทุธศำสนำจงัหวดัทัว่ประเทศมำรับมอบท่ีพทุธมณฑล  

ผู้ท่ีเก่ียวข้องคือ ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำต ิ(จดัพิธีมอบประกำศนียบตัร)   ส ำนกังำนแมก่องธรรมสนำมหลวง 

(จดัพิมพ์ประกำศนียบตัร)  พศจ. (ล ำเลียงประกำศนียบตัรทำงรถยนต์)  เจ้ำคณะจงัหวดั (สง่ประกำศนียบตัรไปยงั

สถำนศกึษำ) 

 


