ปฏิทนิ ดำเนินงำนกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำ
ในสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๓

ที่

รำยกำร

๑.

กำหนดวันสอบ
- แจ้งให้ผเู้ รียนสมัครเรียนธรรมศึกษำ
- สำรวจผูเ้ รียนธรรมศึกษำ
- จัดตำรำงกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษำ เรียนธรรมศึกษำ
ขอเปิ ดสนำมสอบธรรมศึกษำ โดยสถำนศึกษำ
แจ้งสำนักเรียน/เจ้ำคณะตำบลในพืน้ ที่สงั กัด
แจ้งรำยชื่อผูส้ มัครสอบผ่ำนระบบออนไลน์ไป
ยังสำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง
แจ้งสำนักเรียน/เจ้ำคณะตำบลในพืน้ ที่สงั กัด
ว่ำได้ทำกำรสมัครสอบผ่ำนระบบออนไลน์แล้ว
แต่งตัง้ คณะกรรมกำรคุมสอบ/จัดสถำนที่สอบ
จัดเตรียมใบตอบอัตนัย(กระทู)้
จัดเตรียมใบตอบปรนัย
ส่งข้อสอบผ่ำนอินเตอร์เน็ต
รับข้อสอบผ่ำนอินเตอร์เน็ต / ถ่ำยสำเนำข้อสอบ
ควบคุม/ดำเนินกำรสอบ
กำรตรวจข้อสอบ
ประกำศผลสอบทำงอินเตอร์เน็ต
พิมพ์ประกำศนียบัตร
มอบประกำศนียบัตร

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ผู้รับผิดชอบ
คณะสงฆ์/
พศจ. /
สำนักงำน
เลขำฯ
สถำนศึกษำ
แม่กองธรรม เจ้ำคณะ
สนำมหลวง
จังหวัด
✓

✓

✓
✓

✓

ภำยใน ส.ค. ๖๓

✓

ส.ค.-ธ.ค. ๖๓

✓

ก่อน ๑ ธ.ค. ๖๓

✓

ก่อน ๔ ธ.ค. ๖๓

✓

ก่อน ๔ ธ.ค. ๖๓

✓
✓

หมำยเหตุ: * สมัครสอบตัง้ แต่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ เป็ นต้นไป

✓
✓

✓

มิ.ย. ๖๓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

หมำยเหตุ

✓

ก่อน ๒๔ ธ.ค. ๖๓
ก่อน ๒๔ ธ.ค. ๖๓
วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๓**
วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๓**
วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๓**
ธ.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔
ก่อน ๑๕ ม.ค. ๖๔
ก่อน ๓๐ ม.ค. ๖๔
ก่อน ๒๖ ก.พ. ๖๔

** กศน. สอบวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๓

คำอธิบำย
๑. กำหนดวันสอบ เป็ นกำรออกปฏิทินกำรศึกษำประจำปี กำรศึกษำนัน้ ๆ
ผู้ทเี่ กี่ยวข้องคือ สำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง (กำหนดปฏิทินกำรศึกษำประจำปี )
๒. แจ้งให้ผ้เู รียนสมัครเรียนธรรมศึกษำ สำรวจผู้เรียนธรรมศึกษำ และจัดตำรำงกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำ
คือ กำรแจ้งให้นกั เรียน นิสิต นักศึกษำ สมัครเรียนและสอบธรรมศึกษำ สำรวจผูเ้ รียนธรรมศึกษำภำยในสถำนศึกษำโดย
แยกออกเป็ นระดับชัน้ ตรี โท เอก และจัดตำรำงกำรเรียนกำรสอน
ผู้ทเี่ กี่ยวข้องคือ สถำนศึกษำ
๓. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษำเรียนธรรมศึกษำ คือ เรียนธรรมศึกษำตำมตำรำงที่สถำนศึกษำกำหนดไว้
ผู้ทเี่ กี่ยวข้องคือ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษำ คณะสงฆ์/สถำนศึกษำ ดำเนินกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำ
๔. กำรขอเปิ ดสนำมสอบธรรมศึกษำ คือ สถำนศึกษำที่มีผสู้ มัครสอบตัง้ แต่ ๑๐๐ คนขึน้ ไป สำมำรถขอเปิ ดเป็ นสนำม
สอบธรรมศึกษำได้ โดยให้สถำนศึกษำทำหนังสือแจ้งสำนักเรียนหรือเจ้ำคณะตำบลในพืน้ ที่ท่สี งั กัด เพื่อให้สง่ ต่อ
เจ้ำคณะอำเภอ → เจ้ำคณะจังหวัด → แม่กองธรรมสนำมหลวง
ผู้ทเี่ กี่ยวข้องคือ สถำนศึกษำ เจ้ำสำนักเรียน/เจ้ำคณะตำบล เจ้ำคณะอำเภอ เจ้ำคณะจังหวัด
๕. แจ้งรำยชื่อผู้สมัครสอบผ่ำนระบบออนไลน์ คือ ให้สถำนศึกษำ/สำนักเรียน/สำนักศำสนศึกษำ ส่งรำยชื่อผูส้ มัครสอบ
ผ่ำนระบบออนไลน์ทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง
ผู้ทเ่ี กี่ยวข้องคือ สถำนศึกษำ/สำนักเรียน/สำนักศำสนศึกษำ
๖. แจ้งสำนักเรียน/เจ้ำคณะตำบลในพืน้ ทีส่ ังกัดว่ำได้ทำกำรสมัครสอบผ่ำนระบบออนไลน์แล้ว คือ ให้สถำนศึกษำ
ในเขตกรุงเทพมหำนครแจ้งสำนักเรียนที่สถำนศึกษำสังกัด ส่วนสถำนศึกษำต่ำงจังหวัด ให้แจ้งเจ้ำคณะตำบลในเขต
พืน้ ที่
ผู้ทเี่ กี่ยวข้องคือ สถำนศึกษำ เจ้ำคณะตำบล เจ้ำคณะอำเภอ เจ้ำสำนักเรียน/เจ้ำคณะจังหวัด
๗. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/จัดสถำนที่สอบ คือ แต่งตัง้ คณะกรรมกำรอำนวยกำรจัดสอบธรรมสนำมหลวง และกรรมกำร
กำกับห้องสอบ ผูเ้ กี่ยวข้องคือ
สถำนศึกษำ (แต่งตัง้ กรรมกำรกำกับห้องสอบ เสนอประธำนอำนวยกำรสอบลงนำม)
เจ้ำคณะจังหวัด (แต่งตัง้ ประธำนอำนวยกำรสอบ)
สำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง (แต่งตัง้ ผูแ้ ทนแม่กองธรรมสนำมหลวงเพื่อไปเยี่ยมสนำมสอบ)
และให้ปฏิบตั ิตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดสอบธรรมสนำมหลวง ๒๕๖๐
๘. จัดเตรียมใบตอบอัตนัย(กระทู้) คือ สนำมสอบจะต้องจัดเตรียมใบตอบวิชำเรียงควำมแก้กระทูธ้ รรม
ผู้ทเี่ กี่ยวข้องคือ สถำนศึกษำ (จัดเตรียมใบตอบสำหรับวิชำกระทู)้

๙. จัดเตรียมใบตอบปรนัย คือ ใบตอบสำหรับวิชำปรนัย สำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวงจะจัดเตรียมให้สำหรับแต่ละ
สนำมสอบและส่งไปยังเจ้ำคณะจังหวัดเพื่อให้เจ้ำคณะจังหวัดส่งต่อไปยังสนำมสอบในจังหวัดนัน้ ๆ
ผู้ทเ่ี กี่ยวข้องคือ สำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง (จัดเตรียมใบตอบให้เพียงพอกับแต่ละสนำมสอบ) เจ้ำคณะภำค
(รับใบตอบที่สำนักงำนฯแล้วส่งต่อไปเจ้ำคณะจังหวัดในภำคนัน้ ๆ)
๑๐.ส่งข้อสอบผ่ำนอินเตอร์เน็ต คือ สำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวงจะส่งข้อสอบก่อนสอบ ๓๐ นำที
ผู้ทเ่ี กี่ยวข้องคือ สำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง (ส่งข้อสอบผ่ำนอินเตอร์เน็ต)
๑๑. รับข้อสอบผ่ำนอินเตอร์เน็ต / ถ่ำยสำเนำข้อสอบ คือ ก่อนสอบ ๓๐ นำที สนำมสอบจะต้องทำกำร login เข้ำเว็บไซต์
รับข้อสอบของสำนักงำนฯ เพื่อนำไปพิมพ์และถ่ำยสำเนำเท่ำกับจำนวนส่งสอบ โดยมีเวลำดำเนินกำร ๓๐ นำที
ผู้ทเี่ กี่ยวข้องคือ สถำนศึกษำที่เป็ นสนำมสอบ (รับข้อสอบผ่ำนอินเตอร์เน็ตและถ่ำยสำเนำ)
๑๒. ควบคุม/ดำเนินกำรสอบ คือ ควบคุมหรือดำเนินกำรจัดสอบให้เรียบร้อย
ผู้ทเ่ี กี่ยวข้องคือ สถำนศึกษำ (ดำเนินกำรจัดสอบ) สำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง (ส่งผูแ้ ทนแม่กองธรรม
สนำมหลวงไปเยี่ยมสนำมสอบ)
๑๓. กำรตรวจข้อสอบ คือ ตรวจใบตอบของผูส้ อบ โดยชัน้ ตรีสว่ นภูมิภำครับผิดชอบตรวจโดยเจ้ำคณะภำค ชัน้ โท-เอกส่วน
ภูมิภำคและส่วนกลำงทุกชัน้ รับผิดชอบตรวจโดยสำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง
ผู้ทเี่ กี่ยวข้องคือ สำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง (ตรวจใบตอบ ชัน้ โท-เอก ส่วนภูมิภำคและส่วนกลำงทุกชัน้ )
เจ้ำคณะภำค (ตรวจใบตอบ ชัน้ ตรี)
๑๔. ประกำศผลสอบทำงอินเตอร์เน็ต คือ เมื่อตรวจใบตอบเสร็จแล้วประกำศรำยชื่อผูส้ อบได้ทำงอินเตอร์เน็ต
ผู้ทเี่ กี่ยวข้องคือ สำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง (ประกำศรำยชื่อผูส้ อบได้ทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนฯ)
๑๕. พิมพ์ประกำศนียบัตร คือ เมื่อประกำศผลสอบเสร็จแล้ว สำนักงำนฯจะทำกำรพิมพ์ประกำศนียบัตรของผูส้ อบได้ท่วั
ประเทศ
ผู้ทเี่ กี่ยวข้องคือ สำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง (พิมพ์ประกำศนียบัตร)
๑๖. มอบประกำศนียบัตร คือ เมื่อพิมพ์ประกำศนียบัตรเสร็จแล้ว สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ร่วมกับสำนักงำนแม่
กองธรรมสนำมหลวงจัดทำพิธีมอบประกำศนียบัตร โดยนิมนต์เลขำนุกำรเจ้ำคณะจังหวัดและเชิญสำนักงำน
พระพุทธศำสนำจังหวัดทั่วประเทศมำรับมอบที่พทุ ธมณฑล
ผู้ทเี่ กี่ยวข้องคือ สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ (จัดพิธีมอบประกำศนียบัตร) สำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง
(จัดพิมพ์ประกำศนียบัตร) พศจ. (ลำเลียงประกำศนียบัตรทำงรถยนต์) เจ้ำคณะจังหวัด (ส่งประกำศนียบัตรไปยัง
สถำนศึกษำ)

