
Q & A ถาม ตอบเรื่องธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. สอบธรรมศึกษาเมื่อไร 
  ธรรมศึกษาทุกชั้น สอบวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พร้อมกันท่ัวประเทศ 
 
๒. หมดเขตรับสมัครเมื่อไร 
 หมดเขตรับสมัครสอบ วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยการสมัครผ่านสถานศึกษา  
แล้วให้สถานศึกษาสมัครให้ผู้เรียน เป็นแบบออนไลน์ที่ 
http://www.dhammastudy/site/download โดยสถานศึกษารวบรวมเฉพาะ ชื่อ - สกุล 
ผู้เรียนในสถานศึกษาตนเอง และ ประสงค์จะสอบธรรมศึกษา ระดับใด แล้วเข้าเว็ บไซต์
ดังกล่าว ให้ท าตามขั้นตอนท่ีเสนอแนะไว้ (กรณีนี้ส าหรับสถานศึกษาท่ีมีผู้สอนธรรมศึกษา
แล้ว) น่าจะเริ่มสมัครได้เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพราะขณะนี้ สนง.แม่กองธรรม
สนามหลวง รอรายชื่อนักเรียนปีการศึกษานี้ท้ัง ๑๐ ล้านคนจากกระทรวงศึกษาธิการ 
  
 ส าหรับสถานศึกษาท่ีคาดว่าในปีนี้จะไม่มีผู้สอนธรรมศึกษา และประสงค์ให้ส านักงาน 
แม่กองธรรม ช่วยอ านวยความสะดวก (อาจท าได้ไม่ครบทุกกรณี)  ให้สถานศึกษารวบรวม
เฉพาะชื่อ สกุล ผู้เรียนในสถานศึกษาตนเอง และ ประสงค์จะสอบธรรมศึกษา ระดับใด แล้ว
จัดส่งไปยังต้นสังกัดในพื้นท่ี เช่น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา /อศจ./กศน.จ ภายในวันท่ี 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  เพื่อให้ต้นสังกัดแยกรายชื่อเป็นอ าเภอ แล้วจัดส่งไปยัง กศน .อ าเภอ 
จากนั้น กศน.อ าเภอจะประสานขอความเมตตา เจ้าคณะอ าเภอ ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพื่อจัดหาผู้สอนธรรมศึกษาต่อไป และถ้าส่งชื่อให้ต้นสังกัดแล้ว ไม่ต้องเข้าไปสมัคร
แบบออนไลน์อีก แต่อาจเข้าไปออนไลน์เพื่อตรวจสอบว่าชื่อนักเรียนของเรา ได้ถูกส่งสมัคร
หรือยังก็ท าได้ตามขั้นตอนแบบออนไลน์ 
 
๓. การสอบธรรมศึกษา ควรเริ่มที่ชั้นใด 
 ธรรมศึกษาชั้นตรี ให้เริ่มเรียนและสอบท่ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ เหมาะสมท่ีสุด
เนื่องจากได้มีการศึกษาวิจัยพบว่าเนื้อหาธรรมศึกษาชั้นตรี มีความสัมพันธ์มากท่ีสุดกับสาระ
พระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีท่ี๕ และ ๖  การท่ีให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ เรียน
และสอบธรรมศึกษาชั้นตรีจึงเป็นการเรียนเพิ่มเนื้อหาบางส่วนจากท่ีเรียนแล้วในชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ และ ๖ 
 ธรรมศึกษาชั้นโท จึงควรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และธรรมศึกษาชั้นเอกจึง
ควรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
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๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต้องเตรียมสอบ O NET  นักเรียนจะหนัก
เกินไปควรท าอย่างไร 
 ดังท่ีตอบแล้ว ได้มีการศึกษาวิจัยพบว่าเนื้อหาธรรมศึกษาชั้นตรี ( พุทธประวัติ  
ธรรมวิภาค และวินัย ) มีความสัมพันธ์มากท่ีสุดกับสาระพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี๕ และ ๖ หากเริ่มเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ต่อเนื่องถึงชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ควบคู่กับสาระพระพุทธศาสนาท่ีนักเรียนต้องเรียนอยู่แล้วปกติ นักเรียน
จะไม่หนักเกินไป และมีความรู้เพียงพอท่ีจะไปสอบได้เมื่อเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ (กรณีนี้
ดีท่ีสุด) แต่หากเริ่มเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี  (พุทธประวัติ ธรรมวิภาค และวินัย) ควบคู่ท่ีชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ก็ไม่น่ากังวลว่าจะหนักเกินไป เพราะสาระเนื้อหา ( พุทธประวัติ ธรรม
วิภาค และวินัย ) ประมาณ ร้อยละ ๗๐ ของธรรมศึกษาชั้นตรี นั้น นักเรียนเรียนแล้วในชั้น
ประถมศึกษาป่ีท่ี ๕ และ ๖ จึงเป็นการเพิ่มเติมเนื้อหาธรรมศึกษาชั้นตรีบางส่วนเท่านั้น 
 
๕. ถ้าไม่มีผู้สอนธรรมศึกษา จะท าอย่างไร  
 ธรรมศึกษาประกอบด้วยวิชา พุทธประวัติ ธรรมวิภาค วินัย  และ เรียงความแก้กระทู้
ธรรม  ถ้าต้องการผู้สอน ให้เรียน(บอก)พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนว่า นักเรียนในโรงเรียนนี้
ประสงค์จะเรียนธรรมศึกษาชั้นใด กี่คน ให้วางแผนการสอน และจัดเวลาร่วมกับท่าน 
เนื่องจากตามบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท้ังท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ท่านมีบทบาทนอกจากสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนและสนับสนุนการจัดการศึกษาวิถีพุทธแล้ว ท่านมีบทบาทสอน
ธรรมศึกษาด้วย อย่างไรก็ดีโรงเรียนสามารถถามปรึกษาเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ และ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 อีกแนวทางหนึ่ง ดังที่ได้บอกแล้วว่า ได้มีการศึกษาวิจัยพบว่าเนื้อหาธรรมศึกษาชั้นตรี  
(พุทธประวัติ ธรรมวิภาค วินัย  และเรียงความแก้กระทู้ธรรม) มีความสัมพันธ์มากท่ีสุดกับ
สาระพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ และ ๖ และมีเนื้อหาสาระท่ีสัมพันธ์กันระหว่าง
ธรรมศึกษาชั้นโท กับสาระพระพุทธศาสนามัธยมศึกษาปีท่ี ๑ / ธรรมศึกษาชั้นเอก กับสาระ
พระพุทธศาสนามัธยมศึกษาปีท่ี ๒ หากครูท่ีสอนในสาระพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาดู และ
เพ่ิมเติม สอดแทรก บูรณาการ ก็เท่ากับนักเรียนได้เรียนควบคู่ไปแล้ว  ส าหรับวิชาเรียงความ
แก้กระทู้ธรรม ( ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ) เป็นการเขียนเรียงความ ซึ่งการเรียนเขียน
เรียงความในสาระภาษาไทย หากประยุกต์แนวการเขียนเรียงความแก้กระทู้ ธรรมมาสอน 
และฝึกให้นักเรียนเขียน การเรียนธรรมศึกษาท้ัง ๔ วิชา ก็สามารถด าเนินการได้เองโดยครู 
ในโรงเรียน 
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๖. นักเรียนจะต้องไปสอบที่สนามสอบใด 
 หากโรงเรียนใดมีนักเรียนประสงค์จะสอบเกินกว่า ๑๐๐ คน (รวมหลายชั้น  
หลายโรงเรียน หลายสังกัด ได้) โรงเรียนสามารถขออนุญาตเป็นสนามสอบเองได้ โดยหารือ
กับเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ หรือ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือ ส านักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง โทร  ๐๒ ๖๒๙ ๐๙๖๑ - ๒  ต่อ ๑๑๘ ๑๑๙ หรือ ๐๒ ๖๒๙ ๔๓๐๐ - ๔ 
ภายในวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 หากมีนักเรียนสอบไม่ถึง ๑๐๐ คน หรือเกิน ๑๐๐ คน แต่ไม่ประสงค์เป็นสนามสอบ
เอง ส านักงานเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอจะจัดสนามสอบให้ และประกาศรายชื่อผู้สอบ 
และสนามสอบภายในวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
๗. หากมีข้อสงสัยเรื่องอื่นๆ สอบถามที่ใด 
 เลขานุ การเจ้ าคณ ะอ าเภอ หรือ  ส านั ก งานพระพุ ทธศาสนาจั งหวัด  หรือ  
ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทร  ๐๒ ๖๒๙ ๐๙๖๑ - ๒  ต่อ ๑๑๘ ๑๑๙  
หรือ ๐๒ ๖๒๙ ๔๓๐๐ – ๔ 
 
 

 
 


