
ปฏิทนิด ำเนินงำนกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำ 
ในสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

ที ่ รำยกำร 

ผู้รับผิดชอบ  
คณะสงฆ/์
ส ำนักงำน

แม่กองธรรม
สนำมหลวง 

พศจ. / 
เลขำฯ  
เจ้ำคณะ
จังหวัด 

สถำนศึกษำ หมำยเหตุ 

๑. ก ำหนดวนัสอบ ✓   ม.ิย. ๖๓ 

๒. 
- แจง้ใหผู้เ้รียนสมคัรเรียนธรรมศกึษำ 
- ส ำรวจผูเ้รียนธรรมศึกษำ 
- จดัตำรำงกำรเรียนกำรสอนธรรมศกึษำ 

  ✓ ภำยใน ส.ค. ๖๓ 

๓. นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษำ เรียนธรรมศกึษำ ✓  ✓ ส.ค.-ธ.ค. ๖๓ 

๔. 
ขอเปิดสนำมสอบธรรมศกึษำ โดยสถำนศึกษำ
แจง้ส ำนกัเรียน/เจำ้คณะต ำบลในพืน้ที่สงักดั 

  ✓ ก่อน ๑ ธ.ค. ๖๓ 

๕. 
แจง้รำยชื่อผูส้มัครสอบผ่ำนระบบออนไลนไ์ป
ยงัส ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 

  ✓ ก่อน ๔ ธ.ค. ๖๓ 

๖. 
แจง้ส ำนกัเรียน/เจำ้คณะต ำบลในพืน้ที่สงักดั  
ว่ำไดท้ ำกำรสมคัรสอบผ่ำนระบบออนไลนแ์ลว้ ✓  ✓ ก่อน ๔ ธ.ค. ๖๓ 

๗. แต่งตัง้คณะกรรมกำรคมุสอบ/จดัสถำนที่สอบ ✓ ✓ ✓  
๘. จดัเตรียมใบตอบอตันยั(กระทู)้   ✓ ก่อน ๒๔ ธ.ค. ๖๓ 
๙. จดัเตรียมใบตอบปรนยั ✓   ก่อน ๒๔ ธ.ค. ๖๓ 
๑๐. สง่ขอ้สอบผ่ำนอินเตอรเ์น็ต ✓   วนัที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๓** 
๑๑. รบัขอ้สอบผ่ำนอินเตอรเ์น็ต / ถ่ำยส ำเนำขอ้สอบ   ✓ วนัที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๓** 
๑๒. ควบคมุ/ด ำเนินกำรสอบ ✓  ✓ วนัที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๓** 
๑๓. กำรตรวจขอ้สอบ ✓   ธ.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔ 
๑๔. ประกำศผลสอบทำงอินเตอรเ์น็ต ✓   ก่อน ๑๕ ม.ค. ๖๔ 

๑๕. พิมพป์ระกำศนียบตัร ✓   ก่อน ๓๐ ม.ค. ๖๔ 

๑๖. มอบประกำศนียบตัร ✓ ✓ ✓ ก่อน ๒๖ ก.พ. ๖๔ 

  

            หมำยเหต:ุ    * สมคัรสอบตัง้แต่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป       ** กศน. สอบวนัที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๓ 



ค ำอธิบำย 

๑. ก ำหนดวันสอบ เป็นกำรออกปฏิทินกำรศึกษำประจ ำปีกำรศกึษำนัน้ ๆ   

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องคือ ส  ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง (ก ำหนดปฏิทินกำรศกึษำประจ ำปี) 

๒. แจ้งให้ผู้เรียนสมัครเรียนธรรมศึกษำ ส ำรวจผู้เรียนธรรมศึกษำ และจัดตำรำงกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำ 

คือ กำรแจง้ใหน้กัเรียน นิสิต นกัศกึษำ สมคัรเรียนและสอบธรรมศกึษำ ส ำรวจผูเ้รียนธรรมศกึษำภำยในสถำนศกึษำโดย

แยกออกเป็นระดบัชัน้ตรี โท เอก และจดัตำรำงกำรเรียนกำรสอน 

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องคือ สถำนศกึษำ 

๓. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษำเรียนธรรมศึกษำ คือ เรียนธรรมศกึษำตำมตำรำงที่สถำนศกึษำก ำหนดไว ้

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องคือ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษำ คณะสงฆ/์สถำนศกึษำ ด ำเนินกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำ 

๔. กำรขอเปิดสนำมสอบธรรมศึกษำ คือ สถำนศึกษำที่มีผูส้มคัรสอบตัง้แต่ ๑๐๐ คนขึน้ไป สำมำรถขอเปิดเป็นสนำม

สอบธรรมศกึษำได ้โดยใหส้ถำนศึกษำท ำหนงัสือแจง้ส ำนกัเรียนหรือเจำ้คณะต ำบลในพืน้ที่ที่สงักดั เพื่อใหส้ง่ต่อ 

เจำ้คณะอ ำเภอ → เจำ้คณะจงัหวดั → แม่กองธรรมสนำมหลวง 

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องคือ สถำนศกึษำ เจำ้ส ำนกัเรียน/เจำ้คณะต ำบล เจำ้คณะอ ำเภอ เจำ้คณะจงัหวดั  

๕. แจ้งรำยชื่อผู้สมัครสอบผ่ำนระบบออนไลน ์คือ ใหส้ถำนศกึษำ/ส ำนกัเรียน/ส ำนกัศำสนศกึษำ สง่รำยชื่อผูส้มคัรสอบ

ผ่ำนระบบออนไลนท์ำงเว็บไซตข์องส ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องคือ สถำนศกึษำ/ส ำนกัเรียน/ส ำนกัศำสนศกึษำ 

๖. แจ้งส ำนักเรียน/เจ้ำคณะต ำบลในพืน้ทีสั่งกัดว่ำได้ท ำกำรสมัครสอบผ่ำนระบบออนไลนแ์ล้ว คือ ใหส้ถำนศกึษำ

ในเขตกรุงเทพมหำนครแจง้ส ำนกัเรียนที่สถำนศกึษำสงักดั  สว่นสถำนศกึษำต่ำงจงัหวดั ใหแ้จง้เจำ้คณะต ำบลในเขต

พืน้ที่ 

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องคือ สถำนศกึษำ เจำ้คณะต ำบล เจำ้คณะอ ำเภอ เจำ้ส ำนกัเรียน/เจำ้คณะจงัหวดั 

๗. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/จัดสถำนที่สอบ คือ แต่งตัง้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจดัสอบธรรมสนำมหลวง และกรรมกำร

ก ำกบัหอ้งสอบ ผูเ้ก่ียวขอ้งคือ  

สถำนศึกษำ (แต่งตัง้กรรมกำรก ำกบัหอ้งสอบ เสนอประธำนอ ำนวยกำรสอบลงนำม)  

เจำ้คณะจงัหวดั (แต่งตัง้ประธำนอ ำนวยกำรสอบ) 

ส ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง (แต่งตัง้ผูแ้ทนแม่กองธรรมสนำมหลวงเพื่อไปเยี่ยมสนำมสอบ) 

และใหป้ฏิบติัตำมระเบียบว่ำดว้ยกำรจดัสอบธรรมสนำมหลวง ๒๕๖๐ 

๘. จัดเตรียมใบตอบอัตนัย(กระทู้) คือ สนำมสอบจะตอ้งจดัเตรียมใบตอบวิชำเรียงควำมแกก้ระทูธ้รรม 

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องคือ สถำนศกึษำ (จดัเตรียมใบตอบส ำหรบัวิชำกระทู)้ 

 



๙. จัดเตรียมใบตอบปรนัย คือ ใบตอบส ำหรบัวิชำปรนยั ส ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวงจะจดัเตรียมใหส้  ำหรบัแต่ละ

สนำมสอบและสง่ไปยงัเจำ้คณะจงัหวดัเพื่อใหเ้จำ้คณะจงัหวดัสง่ต่อไปยงัสนำมสอบในจงัหวดันัน้ ๆ  

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องคือ ส  ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง (จดัเตรียมใบตอบใหเ้พียงพอกบัแต่ละสนำมสอบ)  เจำ้คณะภำค  

(รบัใบตอบที่ส  ำนกังำนฯแลว้สง่ต่อไปเจำ้คณะจงัหวดัในภำคนัน้ๆ) 

๑๐. ส่งข้อสอบผ่ำนอินเตอรเ์น็ต คือ ส ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวงจะสง่ขอ้สอบก่อนสอบ ๓๐ นำที  

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องคือ ส  ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง (สง่ขอ้สอบผ่ำนอินเตอรเ์น็ต) 

๑๑. รับข้อสอบผ่ำนอินเตอรเ์น็ต / ถ่ำยส ำเนำข้อสอบ คือ ก่อนสอบ ๓๐ นำที สนำมสอบจะตอ้งท ำกำร login เขำ้เว็บไซต์

รบัขอ้สอบของส ำนกังำนฯ เพื่อน ำไปพิมพแ์ละถ่ำยส ำเนำเท่ำกบัจ ำนวนสง่สอบ โดยมีเวลำด ำเนินกำร ๓๐ นำที 

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องคือ สถำนศกึษำที่เป็นสนำมสอบ (รบัขอ้สอบผ่ำนอินเตอรเ์น็ตและถ่ำยส ำเนำ) 

๑๒. ควบคุม/ด ำเนินกำรสอบ คือ ควบคมุหรือด ำเนินกำรจดัสอบใหเ้รียบรอ้ย  

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องคือ สถำนศกึษำ (ด ำเนินกำรจดัสอบ)  ส ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง (สง่ผูแ้ทนแม่กองธรรม

สนำมหลวงไปเยี่ยมสนำมสอบ) 

๑๓. กำรตรวจข้อสอบ คือ ตรวจใบตอบของผูส้อบ โดยชัน้ตรีสว่นภมูิภำครบัผิดชอบตรวจโดยเจำ้คณะภำค  ชัน้โท-เอกสว่น

ภมูิภำคและสว่นกลำงทกุชัน้รบัผิดชอบตรวจโดยส ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องคือ ส  ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง  (ตรวจใบตอบ ชัน้โท-เอก สว่นภมูิภำคและสว่นกลำงทกุชัน้)   

เจำ้คณะภำค (ตรวจใบตอบ ชัน้ตรี) 

๑๔. ประกำศผลสอบทำงอินเตอรเ์น็ต คือ เมื่อตรวจใบตอบเสรจ็แลว้ประกำศรำยชื่อผูส้อบไดท้ำงอินเตอรเ์น็ต 

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องคือ ส  ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง (ประกำศรำยชื่อผูส้อบไดท้ำงเว็บไซตข์องส ำนกังำนฯ) 

๑๕. พิมพป์ระกำศนียบัตร คือ เมื่อประกำศผลสอบเสรจ็แลว้ ส ำนกังำนฯจะท ำกำรพิมพป์ระกำศนียบตัรของผูส้อบไดท้ั่ว

ประเทศ   

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องคือ ส  ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง (พิมพป์ระกำศนียบตัร) 

๑๖. มอบประกำศนียบัตร คือ เมื่อพิมพป์ระกำศนียบตัรเสร็จแลว้  ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติ รว่มกบัส ำนกังำนแม่

กองธรรมสนำมหลวงจดัท ำพิธีมอบประกำศนียบตัร โดยนิมนตเ์ลขำนุกำรเจำ้คณะจงัหวดัและเชิญส ำนกังำน

พระพทุธศำสนำจงัหวดัทั่วประเทศมำรบัมอบที่พทุธมณฑล  

ผู้ทีเ่กี่ยวข้องคือ ส  ำนกังำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติ (จดัพิธีมอบประกำศนียบตัร)   ส  ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 

(จดัพิมพป์ระกำศนียบตัร)  พศจ. (ล ำเลียงประกำศนียบตัรทำงรถยนต)์  เจำ้คณะจงัหวดั (สง่ประกำศนียบตัรไปยงั

สถำนศึกษำ) 

 


