
 

รายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวนัิยในระหว่างอุปสมบท 
 

------------------------------------------------------- 
 

1. ขา้พเจา้ ……………………………………. อาย ุ………. ปี  รับราชการต าแหน่ง ……………………………… 
 

    ระดบั ………. สังกดักอง/คณะ/สถาบนั ………………………………………………………………………… 
 

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ………………………………………………….. กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. อยูบ่า้นเลขท่ี ……………… ตรอก/ซอย ……………………………….. ถนน ………………………………… 
 

    แขวง/ต าบล …………………………… เขต/อ าเภอ………………………….. จงัหวดั ………………………… 
 

    ภูมิล าเนาเดิม/ภูมิล าเนาของบิดามารดา/ท่ีเกิด …………………………..แขวง/ต าบล ……………………………    
 

    เขต/อ าเภอ………………………….. จงัหวดั ……………………………. 
 

3. ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอุปสมบทในพรรษา  พุทธศกัราช  25...…….    โดยไดรั้บเงินเดือน  
 

    มีก าหนด ………….. วนั  ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลกัษณะ 
 

    เดียวกนั พ.ศ. 2535 และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหข้า้ราชการลาอุปสมบท  
 

    พ.ศ. 2521 
 

4. ไดรั้บการบรรพชาอุปสมบท ณ พทัธสีมาอุโบสถวดั ……………………………..แขวง/ต าบล…………………. 
 

     ……………………… เขต/อ าเภอ…….……………………….. จงัหวดั ………………………………………. 
 

    อุปสมบทเม่ือวนัท่ี …………  เดือน ……….……………………… พ.ศ. ………….. 
 

    นามพระอุปัชฌาย ์………………. ………    ………………….  ฉายา  ………………………………………… 
 

   วดั …………………………………………………   แขวง/ต าบล …………………………………… เขต/อ าเภอ 
 

    ………………..…………………….. จงัหวดั ………………………………… 
 

    นามพระกรรมวาจาจารย…์………. ………....………………….  ฉายา  ………………………………………… 
 

   วดั …………………………………………………… แขวง/ต าบล ....................…………………………………  
 

   เขต/อ าเภอ  ………………..……………………… จงัหวดั .............………………………………………………  
 

  ไดฉ้ายาวา่ ....................................................................................... 
5. เม่ือไดรั้บการอุปสมบทแลว้ ไดไ้ปจ าพรรษา ศึกษา และปฏิบติัการพระธรรมวนิยั ณ  วดั  ……………………….. 
 

    …………………………………ต าบล …………………………..……อ าเภอ……………..……………………..  
 

    จงัหวดั …………………………ซ่ึงมีพระ …………………………… ฉายา……………………………………. 
 

    เป็นเจา้อาวาส โดยมีพระ …………………………………. ฉายา ………………………………………………... 
    เป็นพระภิกษุพี่เล้ียง/อาจารย ์
 
 



 
6. ไดล้าสิกขา เม่ือวนัท่ี ………. เดือน ……………………….. พ.ศ. ……….. ณ วดั …………………………........ 
 

     ………………………. เขต/อ าเภอ…….……………………….. จงัหวดั ………………………………………. 
 

    โดยมีพระ …………………………….….………ฉายา …………………………………………….. ซ่ึงเป็นพระ 
 

    อุปัชฌาย ์/ อาจารย ์/ เจา้อาวาส /………………………………………………………….. เป็นผูท้  าพิธีลาสิกขาให้ 
 

    รวมเวลาท่ีไดอุ้ปสมบทอยูใ่นสมณเพศ …………………. วนั 
 

7. ในระหวา่งอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยูไ่ดป้ฏิบติักิจวตัรประจ าวนั  ดงัน้ี 
 

    7.1  ต่ืนนอน ประมาณเวลา ……………….. น.                    เป็นประจ า                    เป็นบางวนั 
 

    เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
 

    7.2  สวดมนตไ์หวพ้ระหลงัต่ืนนอน                 เป็นประจ า                 เป็นบางวนั               ไม่ไดท้  า 
 

    เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
 

    7.3  บิณฑบาต                       เป็นประจ า                  เป็นบางวนั                ไม่ไดท้  า 
 

    เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
 

    7.4  ท าวตัรเชา้                        เป็นประจ า                  เป็นบางวนั                ไม่ไดท้  า 
 

    เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
 

    7.5  ปฏิบติัหรือช่วยเหลืองานของพระอุปัชฌาย ์อาจารย ์                   เป็นประจ า                     เป็นบางวนั            
 

                   ไม่ไดท้  า   เพราะ ………………………………………………………………………………………. 
    7.6  ช่วยพฒันาวดัหรือท ากิจกรรมของวดั                       เป็นประจ า                    เป็นบางวนั            
 

                   ไม่ไดท้  า   เพราะ ………………………………………………………………………………………. 
    7.7  ท่องบทสวดมนต ์ฝึกสวด หรือเจริญพระพุทธมนต ์                       เป็นประจ า                 เป็นบางวนั            
 

                   ไม่ไดท้  า   เพราะ ………………………………………………………………………………………. 
 

     7.8  ศึกษาเล่าเรียนพระปริยติัธรรม                       หลกัสูตรนกัธรรม  หลกัสูตรบาลี 
 

  หลกัสูตรพระนวกะ  หลกัสูตร ……………………………………………………. 
              เป็นประจ า                      เป็นบางวนั                   ไม่ไดเ้รียน 

      เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
 

    7.9  ศึกษาและปฏิบติั                     สมาธิภาวนา  กมัมฏัฐาน …………………………………………… 
              เป็นประจ า                      เป็นบางวนั                   ไม่ไดป้ฏิบติั 

      เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
 

    7.10  ท าวตัรเยน็                     เป็นประจ า                     เป็นบางวนั                   ไม่ไดท้  า 
       

      เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
    7.11  ก่อนนอน     สนทนาธรรมกบัเพื่อนสหธรรมมิก       อภิปรายธรรม 
 

       ทบทวนการศึกษาและปฏิบติัพระธรรมวนิยั          ศึกษา ………………………………………….. 
 

                  เป็นประจ า                     เป็นบางวนั                   ไม่ไดท้  า 
       

      เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
 

    7.12  สวดมนตไ์หวพ้ระก่อนนอน                        เป็นประจ า                     เป็นบางวนั                   ไม่ไดท้  า 
       

      เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
 

    7.13  เขา้นอนเวลาประมาณ ...............................  น                           เป็นประจ า                     เป็นบางวนั                    

       

      เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
 

8.  ในระหวา่งอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู ่ไดป้ฏิบติัศาสนกิจตามพระธรรมวนิยัและประเพณี  ดงัน้ี 
    8.1  ร่วมในการท าบุญสมาทานศีล  ฟังพระธรรมเทศนาในวนัธรรมสวนะของวดั 
                     เป็นประจ า                      เป็นบางวนั                     ไม่ไดร่้วม       

 

      เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
 

    8.2  ลงอุโบสถ ฟังปาฏิโมกช์ในวนัพระ           เป็นประจ า                  เป็นบางวนั                ไม่ไดท้  า       

 

      เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
8.3 ใหไ้ตรสรณาคมน์และศีลแก่ทายกทายกิาหรือญาติโยมในการท าบุญบ าเพญ็กุศล   

 เป็นประจ า                      เป็นบางคร้ัง                      ไม่ไดท้  า       

 

      เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
8.4 ไดแ้สดงพระธรรมเทศนาโปรดญาติโยมหรือทายกทายกิาหรือประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดัหรืองานท าบุญท่ี

บา้น           เกิน  3  คร้ัง                               1 – 3 คร้ัง     ไม่ไดท้  า 
 

      เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
 

8.5 ไดรั้บอารธนาไปสวดหรือเจริญพระพุทธมนตใ์นงานท าบุญบ าเพญ็กุศลตามประเพณีหรือในงานพิธีต่างๆ 
   เกินกวา่  5  คร้ัง      1 - 5  คร้ัง              ไม่ไดท้  า 

 

      เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
8.6 ไดเ้ดินทางไปนมสัการปูชนียวตัถุพระสงฆท่ี์ทรงคุณวฒิุหรือทรงคุณธรรม 

 

    เกินกวา่  3  คร้ัง       1 – 3  คร้ัง            ไม่ไดท้  า 
 

9.  หลงัจากลาสิกขาแลว้ ปัจจุบนัสามารถ       เป็นพิธีกรหรือผูน้ าในการบ าเพญ็กุศลในงานหรือพิธีต่างๆ 
 

  อาราธนาศีลได ้   อาราธนาธรรมได ้  อารธนาพระปริตรได ้
 

  ทรงจ าละเวน้การปฏิบติัและปฏิบติัตามเบญจศีลและเบญธรรมได้ 
 

  ละเวน้อกุศลกรรมบถและประพฤติปฏิบติัตามกุศลกรรมบถได ้
 

 



 
10...ความรู้สึกและส่ิงท่ีเป็นท่ีภาคภูมิใจในการท่ีไดมี้โอกาสไดบ้รรพชาอุปสมบท  ดงัน้ี 
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(ถา้มีรายการมากโปรดเขียนใส่กระดาษอ่ืนแนบ) 

11.  ความรู้ ความเขา้ใจ และส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ท่ีไดจ้ากการบรรพชาอุปสมบทคร้ังน้ี   มีดงัน้ี 
 

........................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................ 
 

 (ถา้มีรายการมาก โปรดเขียนใส่กระดาษอ่ืนแนบ) 
 



 
12. ส่ิงท่ีเห็นวา่  ทางราชการ   คณะสงฆ ์ และวดั   ควรไดป้รับปรุงแกไ้ขในการใหก้ารบรรพชาอุปสมบท   การให้ 
      พระภิกษุสามเณรศึกษาและปฏิบติัในระหวา่งอยูใ่นสมณเพศ ศาสนกิจและกิจกรรมของพระภิกษุ สามเณร  วดั  
      และประชาชน  เก่ียวกบัวดัและศาสนา  มีดงัน้ี 
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........................................................................................................................................................................ 
 (ถา้มีรายการมาก โปรดเขียนใส่กระดาษอ่ืนแนบ) 

 

   รายงานวนัท่ี ...................... เดือน ................................................... พ.ศ. ...................... 
  
 

       .................................................................... 
 

       (...................................................................) 
                       ผู้รายงาน 
 
 

             รับรายงานวนัท่ี .................. เดือน ....................................................... พ.ศ. …………….. 
 

ความเห็น…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  ................................................................... 
 

       (.....................................................................) 
                    ผู้บังคับบัญชา / ผู้รับรายงาน 
 
 
 


