
รายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท 
---------------------------------------------------------------------- 

 
1. ข้าพเจ้า...........................................................อายุ............ป ีรับราชการต าแหน่ง....................... .................... 

สังกัด ภาควิชา/หน่วยงาน....................................................................................คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2. อยู่บ้านเลขท่ี.......................ตรอก/ซอย.............................................. ถนน..................................................... 
แขวง/ต าบล..................................................เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด............ .................... 
ภูมิล าเนาเดิม/ภูมิล าเนาของบิดามารดา/ที่เกิด.....................................แขวง/ต าบล........................................  
เขต/อ าเภอ.................................................................จังหวัด........................... ................................................ 

3. ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทในพรรษา พุทธศักราช................... โดยได้รับเงินเดือน 
มีก าหนด............วัน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการพลเรือนและ
ตุลาการ พุทธศักราช 2528 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ. 2499 

4. ได้รับการบรรพชาอุปสมบท ณ พัทสีมาอุโบสถวัด.................................................................................... ........ 
แขวง/ต าบล..............................................................เขต/อ าเภอ...................................................................... 
จังหวัด...............................................อุปสมบทเม่ือวันที่..................................................... .............................. 
นามพระอุปัชฌาย์....................................................................ฉายา............................................................. ... 
วัด........................................................เขต/อ าเภอ..........................................จังหวัด........ ............................. 
นามพระกรรมวาจาจารย์..........................................................ฉายา............................................ ................... 
วัด.......................................................เขต/อ าเภอ................ ...........................จังหวัด..................................... 
นามพระอนุสาวนาจารย์..........................................................ฉายา............................................ .................... 
วัด.......................................................เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด.....................................  
ได้ฉายาว่า................................................................................................................... ...................................... 

5. เมื่อได้รับการอุปสมบทแล้ว ได้ไปจ าพรรษา ศึกษา และปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ณ วัด................................ 
...........................................แขวง/ต าบล..............................................เขต/อ าเภอ............... ............................ 
จังหวัด....................................... ซึ่งมีพระ................................................ฉายา................. ............................... 
เป็นเจ้าอาวาส โดยมีพระ..........................................................................ฉายา………………………………………… 

 เป็นพระภิกษุพ่ีเลี้ยง/อาจารย์ 
6. ได้ลาสิกขา เมื่อวันที่........................................................... ณ วัด...................................... .............................. 

เขต/อ าเภอ............................................................จังหวัด....................................................................... ......... 
โดยมีพระ....................................................................ฉายา......................................... ..........................ซึ่งเป็น
พระอุปัฌาย์/อาจารย์/เจ้าอาวาส..................................................................................เปน็ผู้ท าพิธีลาสิกขาให้ 
รวมเวลาที่ได้อุปสมบทอยู่ในสมณเพศ..................วัน 

7. ในระหว่างอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ ได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ดังนี้ 
7.1 ตื่นนอน   ประมาณเวลา.....................น.       เป็นประจ า           เป็นบางวัน 
      เพราะ........................................................................................................................ ............................... 
7.2 สวดมนต์ไหว้พระหลังตื่นนอน      เป็นประจ า     เป็นบางวัน       ไม่ได้ท า 
      เพราะ........................................................................................................................ ............................... 
7.3 บิณฑบาต    เป็นประจ า     เป็นบางวัน       ไม่ได้ท า 
      เพราะ........................................................................................................................ ............................... 
 



7.4 ท าวัตรเช้า    เป็นประจ า     เป็นบางวัน       ไม่ได้ท า 
      เพราะ........................................................................................................................ ............................... 
7.5 ปฏิบัติหรือช่วยเหลืองานของพระอุปัชฌาย์ อาจารย์    เป็นประจ า    เป็นบางวัน    ไม่ได้ท า 
      เพราะ........................................................................................................................ ............................... 
7.6 ช่วยพัฒนาวัดหรือท ากิจการของวัด    เป็นประจ า    เป็นบางวัน    ไม่ได้ท า 
      เพราะ........................................................................................................................ ............................... 
7.7 ท่องบทสวดมนต์ ฝึกสวด หรือเจริญพระพุทธมนต์    เป็นประจ า    เป็นบางวัน    ไม่ได้ท า 
      เพราะ........................................................................................................................ ............................... 
7.8 ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม     เป็นประจ า    เป็นบางวัน    ไม่ได้ท า 
 หลักสูตรนักธรรม    หลักสูตรบาลี     หลักสูตรพระนวกะ    หลักสูตร………………………. 

      เพราะ........................................................................................................................ ............................... 
7.9 ศึกษาและปฏิบัติ   เป็นประจ า    เป็นบางวัน    ไม่ได้ท า 

                 สมาธิภาวนา    กัมมัฏฐาน……………………………. 
      เพราะ........................................................................................................................ ............................... 
7.10 ท าวัตรเย็น   เป็นประจ า    เป็นบางวัน    ไม่ได้ท า 
      เพราะ.......................................................................................................................................................  
7.11 ก่อนนอน   เป็นประจ า    เป็นบางวัน    ไม่ได้ท า 

                   สนทนาธรรมกับเพ่ือนสหธรรมมิก                 อภิปรายธรรม 
                   ทบทวนการศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินั ย     ศึกษา........................................... 

      เพราะ........................................................................................................................ ............................... 
7.12 สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน   เป็นประจ า    เป็นบางวัน    ไม่ได้ท า 
      เพราะ........................................................................................................................ ............................... 
7.13 เข้านอนเวลาประมาณ....................น.   เป็นประจ า    เป็นบางวัน    
      เพราะ........................................................................................................................ ............................... 

8. ในระหว่างอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ ได้ปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยและประเพณี  ดังนี้ 
8.1 ร่วมในการท าบุญสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะของวัด 
       เป็นประจ า    เป็นบางวัน    ไม่ได้ท า 
      เพราะ................................................................................ ....................................................................... 
8.2 ลงอุโบสถ ฟังปาฏิโมกข์ในวันพระ    เป็นประจ า    เป็นบางวัน    ไม่ได้ท า 
      เพราะ................................................................................................. ...................................................... 
8.3 ให้ไตรสรณาคมน์และศีลแก่ทายกทายิกาหรือญาติโยมในการท าบุญบ าเพ็ญกุศล 
       เป็นประจ า    เป็นบางวัน    ไม่ได้ท า 
      เพราะ........................................................................... ............................................................................  
8.4 ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดญาติโยมหรือทายกทายิกาหรือประชาชนที่มาท าบุญที่วัดหรืองานบุญที่บ้าน      
       เป็นประจ า    เป็นบางวัน    ไม่ได้ท า 
      เพราะ..................................................................................................................................................... ..  
8.5 ได้รับอาราธนาไปสวดเจริญพระพุทธมนต์ในงานท าบุญบ าเพ็ญกุศลตามประเพณีหรืองานพิธีต่างๆ 
       เป็นประจ า    เป็นบางวัน    ไม่ได้ท า 
      เพราะ........................................................................................................................ ...............................  
 
 
 



8.6 ได้เดินทางไปนมัสการปูชนียวัตถุหรือพระสงฑ์ที่ทรงคุณวุฒิหรือทรงคุณธรรม 
       เกินกว่า 3 ครั้ง     1-3 ครั้ง    ไม่ได้ท า 
      เพราะ........................................................................................................................ ............................... 

9. หลังจากลาสิกขาแล้ว ปัจจุบันสามารถ 
 เป็นพิธีกรหรือผู้น าในการท าบุญบ าเพ็ญกุศลในงานหรือพิธีต่างๆ     
 อาราธนาศีลได้      อาราธนาธรรมได้       อาราธนาพระปริตรได้    
 ทรงจ าละเว้นการปฏิบัติและปฏิบัติตามเบญจศีลและเบญจธรรมได้    
 ทรงจ าละเว้นการปฏิบัติตามศีลแปดหรือถืออุโบสถศีลได้ 
 ละเว้นอกุศลกรรมบถและประพฤติปฏิบัติตามกุศลกรรมบถได้ 

10.  ความรู้สึกและสิ่งที่เป็นที่ภาคภูมิใจในการที่ได้มีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบท ดังนี้ 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
....................................................................... ..................................................................................................  
 (ถ้ารายการมาก โปรดเขียนใส่กระดาษอื่นแนบ) 

11.  ความรู้ ความเข้าใจ และสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ที่ได้จากการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ มีดังนี้ 
.......................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
(ถ้ารายการมาก โปรดเขียนใส่กระดาษอ่ืนแนบ) 

12.  สิ่งที่เห็นว่า ทางราชการ คณะสงฆ์ และวัด ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขในการให้การบรรพชาอุปสมบท 
การให้พระภิกษุสามเณรศึกษาและปฏิบัติในระหว่างอยู่ในสมณเพศ ศาสนกิจและกิจกรรมของพระภิกษุ
สามเณรวัดและประชาชน เกี่ยวกับวัดและพระศาสนา มีดังนี้ 
.............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
(ถ้ารายการมาก โปรดเขียนใส่กระดาษอ่ืนแนบ) 
 

รายงานวันที่.............เดือน..................................พ.ศ..................... 
 
                           (ลงชื่อ)................................................. 
                                  (..................................................) 
 

 รับรายงานวันที่..........เดือน..............................พ.ศ............... 
  ความเห็น..................................................................................................................... ....................... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    
                           (ลงชื่อ)................................................. 
                                  (..................................................) 

                       ผู้บังคับบัญชา ผู้รับรายงาน 
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