
๑ 



๒ 



3 

๓ 



 

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อันมีผลต่อความเจริญม่ันคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 

 ๒. เพือ่ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและเสริมสร้างศีลธรรม เป็นพลเมือง
ดีและมีคุณภาพ 

  

4 

๔ 



  

 ๓. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข ส่ิงเสพติด ส่ิงผิด
กฎหมาย และน าไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสังคม 

 

 ๔. เพื่อให้หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เป็น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษา 
โดยให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของกจิกรรมเสริมหลกัสูตรและกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

5 

๕ 



๑. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 ๑.๑ ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษาในสถานศึกษา ที่จัด
การศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
 
 ๑.๒ องค์กรหลกัรับผิดชอบและด าเนินการจัดการเรียนการสอนและจัดสอบธรรม
ศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมในส่วนของทรัพยากรบุคคล สถานที ่
อุปกรณ์การเรียนการสอน การสอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีส านักส่งเสริมกิจการ
การศึกษา ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการจัดท าค า
ของบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

6 

๖ 



๑. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 ๑.๓ บันทึกผลการสอบธรรมศึกษาไว้ในแบบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษา 
 
 ๑.๔ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ร่วมกบั ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาต ิโดยความเห็นชอบจากส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

7 

๗ 



๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ส่งเสริม สนับสนุนครูสอนธรรมศึกษา  ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน งบประมาณ
ในการด าเนินการ และด าเนินการประสานงานด้านอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยเกือ้หนุนให้การจัดการ
เรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการ
แนะน าจากส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

8 

๘ 



 เร่ือง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
สถานศึกษา 

 ๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลง 

 ๒. ให้เจ้าคณะจังหวดัทุกจังหวดัปฏิบัตติามบันทกึข้อตกลงดังกล่าว 

 ๓. ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดให้ความร่วมมือ พร้อม
ประสานเจ้าคณะจังหวดัเพือ่ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง 

9 

๙ 



 เร่ือง การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัตหิน้าทีข่องพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 ๑. ให้เจ้าคณะจังหวัดส่ังการ ให้ข้อแนะน า และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนภายในจังหวดัให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ส่งบัญชีรายช่ือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนภายในจังหวัดน้ันๆ แจ้งเจ้าคณะ
จังหวดั 

 ๓. ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดประสานงาน อ านวยความ
สะดวก และด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว 

10 

๑๐ 



 เร่ือง การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑. ให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับช้ันส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในสถานศึกษา ทั้งในเร่ืองบุคลากร วทิยากร และข้อมูลอืน่ๆ 

 ๒. ประสานงานกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาใน
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

11 

๑๑ 



  

    ๑. จัดพมิพ์หลกัสูตรการศึกษาธรรมศึกษาช้ันตรี-โท-เอก จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เล่ม      
 แบ่งเป็น 

 - หลกัสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี  ๕๐๐,๐๐๐ เล่ม 

 - หลกัสูตรธรรมศึกษาช้ันโท  ๓๐๐,๐๐๐ เล่ม 

 - หลกัสูตรธรรมศึกษาช้ันเอก  ๒๐๐,๐๐๐ เล่ม 

    ๒. จัดพมิพ์หนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษาเพือ่เป็นคู่มือครูสอนใน  
 สถานศึกษาคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดอืน สิงหาคม ๒๕๕๘ นี ้

12 

๑๒ 



 ๑. ด าเนินการแต่งตั้ งคณะท างานด าเนินการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
สถานศึกษา โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานคณะท างานฝ่ายคณะสงฆ์ และผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานคณะท างานฝ่ายคฤหัสถ์ และผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวดัเป็นคณะท างานและเลขานุการ 

 ๒. ด าเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ในระดบัจังหวดั 

 ๓. จัดให้มีการประชุมคณะท างาน เพือ่ขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงและมติ
มหาเถรสมาคม รวมทั้งเพื่อวางแผนการท างาน สรุปผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา
ร่วมกนั 
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๑๓ 
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๑๔ 
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๑๕ 
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๑๖ 



17 

๑๗ 
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๑๘ 
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๑๙ 



 

20 

๒๐ 



21 

๒๑ 
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๒๒ 



ที่ รายการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

๑ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาส่งใบสมัครเรียนให้สถานศึกษา ภายใน ๓๐ ม.ิย. ๕๘ โรงเรียน 

๒ 
สถานศึกษาแจ้งข้อมูลนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาที่สมัครเรียนให้ 
กศน. อ าเภอ 

ภายใน ๑๐ ก.ค. ๕๘ 

ส านักงานเจ้าคณะภาค 
ส านักงานเจ้าคณะจงัหวดั  

และ กศน. 

๓ กศน. อ าเภอส่งข้อมูลให้กศน. จงัหวดั ภายใน ๒๐ ก.ค. ๕๘ 

๔ กศน. จงัหวดัส่งข้อมูลให้เจ้าคณะจงัหวดั และกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๑๐ ส.ค. ๕๘ 

๕ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เรียนธรรมศึกษา ๑ ก.ค. ๕๘ – ๓๐ พ.ย. ๕๘ 

๖ กศน. อ าเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ/จดัสถานที่สอบ ๓๐ พ.ย. ๕๘ 

๗ วนัสอบธรรมศึกษา ๑ ธ.ค. ๕๘ 

๘ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๕๘ 
ส านักงานแม่กองธรรม

สนามหลวง 
๙ ประกาศผลสอบ ภายใน ๓๑ ม.ค. ๕๙ 

๑๐ มอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบได้ วนัมาฆบูชา 
23 

๒๓ 



 

 ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยส านกัส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.
และส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการ 

องค์กรหลกั สป./สพฐ./กศน./สอศ./สกอ./สช. 

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา จังหวดั 

ประกอบดว้ย เจา้คณะจงัหวดัทั้งสองนิกาย ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั 
ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั วฒันธรรมจงัหวดั สพป. สพม. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเจา้คณะจงัหวดั เป็น
ประธาน มี กศน.จงัหวดั และส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเป็นฝ่ายเลขานุการ 

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา อ าเภอ 

ประกอบดว้ย เจา้คณะอ าเภอทั้งสองนิกาย ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ าเภอ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเจา้คณะอ าเภอเป็นประธานมี กศน.อ าเภอ เป็นฝ่ายเลขานุการ 

สถานศึกษา 

โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกดั สพฐ. สกอ. สอศ. กศน. สช. และ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
24 

๒๔ 



ปฎทิินด าเนินงานการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
ที ่ รายการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

คณะสงฆ์/
ส านักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง 

กศน. / พศจ.  
และเลขานุการ จจ. 

สถานศึกษา 

๑. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาส่งใบสมคัร
เรียนให้สถานศึกษา 

 

๒. สถานศึกษาแจ้งจ านวนนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษาทีส่มคัรเรียนให้ ศูนย์ส่งเสริมฯ
อ าเภอ 

 
 

 
 

๓. ศูนย์ส่งเสริมฯอ าเภอส่งข้อมูลให้ ศูนย์
ส่งเสริมฯจังหวดั 

 

๔. ศูนย์ส่งเสริมฯจังหวดัส่งข้อมูลให้
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาเรียน 
ธรรมศึกษา 

  

๖. ก าหนดวนัสอบ  
๗. การขอเปิดสนามสอบ  ก่อนสอบ ๒ เดือน 



ที ่ รายการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

คณะสงฆ์/  
ส านักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง 

กศน. / พศจ.  
และเลขานุการ จจ. 

สถานศึกษา 

๘. การท าบัญชีผู้สมคัรสอบ  ท าตามแบบฟอร์มของสนง.
แม่กองธรรมสนามหลวง 

๙. สถานศึกษาส่งบัญชีข้อมูลผู้สมคัรสอบ
ให้สนง.แม่กองธรรมสนามหลวงผ่าน
อนิเตอร์เน็ต 

 สถานศึกษาทีเ่ป็นสนามสอบ 

๑๐. สถานศึกษาบันทกึบัญชีข้อมูลผู้สมคัร
สอบลงแผ่นซีดีและส่งให้ ศูนย์ 
ส่งเสริมฯระดับอ าเภอ 

 

๑๑. ศูนย์ส่งเสริมฯอ าเภอส่งแผ่นซีดีบัญชี
ข้อมูลผู้สมคัรสอบให้ ศูนย์ส่งเสริมฯ
ระดับจังหวดั 

 

๑๒. ศูนย์ส่งเสริมฯจังหวดัส่งแผ่นซีดีบัญชี
ข้อมูลผู้สมคัรสอบให้ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

ปฎทิินด าเนินงานการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา 



ที ่ รายการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

คณะสงฆ์/   
ส านักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง 

กศน. / พศจ.  
และเลขานุการ จจ. 

สถานศึกษา 

๑๓. แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ/จัด
สถานทีส่อบ 

   

๑๔. รับข้อสอบ   ส่งข้อสอบระบบ Online 

๑๕. ควบคุม/ด าเนินการสอบ   
๑๖. จัดเตรียมใบตอบอตันัย(กระทู้)  
๑๗. จัดเตรียมใบตอบปรนัย  
๑๘. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบ  ธศ.ตรี : เจ้าคณะภาค 

ธศ.โท/เอก : สนง.แม่กอง
ธรรมสนามหลวง 

๑๙. ประกาศผลสอบ  

ปฎทิินด าเนินงานการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา 



ที ่ รายการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

คณะสงฆ์/   
ส านักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง 

กศน. / พศจ.  
และเลขานุการ จจ. 

สถานศึกษา 

๒๐. ส่งผลสอบไปยงัส านักงานเจ้าคณะ
ภาค/จังหวดั 

 

๒๑. แก้ไขข้อมูล/รายช่ือ   
๒๒. พมิพ์ใบประกาศนียบัตร  
๒๓. มอบใบประกาศนียบัตร   

ปฎทิินด าเนินงานการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา 



กระบวนการขอเปิดสนามสอบธรรมศึกษา 



การส่งบัญชีผู้สมัครสอบธรรมศึกษา (ส าหรับสนามสอบ) 



การส่งบัญชีผู้สมัครสอบธรรมศึกษา (สถานศึกษาที่ไม่ใช่สนามสอบ) 


