รายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหวางอุปสมบท
1. ขาพเจา ……………………………………………………………….......................................... อายุ…........................... ป
รับราชการตําแหนง ..........................................................โรงเรียน................................................................
กอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
กรม/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. อยูบานเลขที่............................ถนน.......................................................... ซอย .............................................
ตําบล.........................................อําเภอ.................................................จังหวัด...............................................
3. ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหอุปสมบทในพรรษา พุทธศักราช………..........................................
โดยไดรับเงินเดือน มีกําหนด ..........วัน ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํ านาญ และเงิ น อื่ น ในลั ก ษณะเดี ย วกั น พ.ศ. 2535 และพระราชกฤษฎี กาว าด ว ยการพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบท พ.ศ. 2521
4. ไดรับการบรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมาอุโบสถวัด......................................................................................
ตําบล..............................................อําเภอ.....................................................จังหวัด......................................
เมื่อวันที่........... เดือน................................... พ.ศ....................... โดยพระ......................................................
ฉายา ………………………........................ วัด …………....................................... อําเภอ……………….………..........
จังหวัด............................................ เปนพระอุปชฌายพระ............................................................................
ฉายา……………………………........................ วัด …………………………………………….…………………........................
อําเภอ ……………………............................ จังหวัด............................................................................................
เปนพระกรรมวาจาจารย พระ................................................. ฉายา............................................................
วัด …………………………....................... อําเภอ............................................... จังหวัด......................................
เปนพระอนุสาวนาจารย ไดฉายาวา...............................................................................................................
5. เมื่อไดรับการอุปสมบทแลว ไดไปจําพรรษา ศึกษา และปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ณ วัด................................
.................................................................. ตําบล..............................................อําเภอ...................................
จังหวัด.....................................ซึ่งมีพระ..................................................ฉายา................................................
เปนเจาอาวาส โดยมีพระ...............................................................ฉายา.......................................................
เปนพระภิกษุพี่เลี้ยง/อาจารย
6. ไดลาสิกขา เมื่อวันที่............. เดือน……............................. พ.ศ…….………....... ณ วัด......................................
อําเภอ...................................... จังหวัด..................................... โดยมีพระ.....................................................
ฉายา................................................................... ซึ่งเปนพระอุปชฌาย/อาจารย/เจาอาวาส เปนผูทําพิธี
ลาสิกขาให รวมเวลาที่ไดอุปสมบทอยูในสมณเพศ...................วัน
7. ในระหวางอุปสมบทเปนพระภิกษุไดปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ดังนี้
7.1 ตื่นนอนประมาณเวลา....................น.
 เปนประจํา  เปนบางวัน
เพราะ......................................................................................................................................................
7.2 สวดมนตไหวพระหลังตื่นนอน
 เปนประจํา  เปนบางวัน
เพราะ......................................................................................................................................................
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7.3 บิณฑบาต
 เปนประจํา  เปนบางวัน  ไมไดทํา
เพราะ......................................................................................................................................................
7.4 ทําวัตรเชา
 เปนประจํา  เปนบางวัน  ไมไดทํา
เพราะ.......................................................................................................................................................
7.5 ปฏิบัติหรือชวยเหลืองานของพระอุปชฌายอาจารย  เปนประจํา เปนบางวัน
 ไมไดทํา เพราะ..........................................................
7.6 ชวยพัฒนาวัดหรือทํากิจการของวัด
 เปนประจํา  เปนบางวัน
 ไมไดทํา เพราะ………..................................................
7.7 ทองบทสวดมนต ฝกสวด หรือเจริญพระพุทธมนต  เปนประจํา  เปนบางวัน
 ไมไดทํา เพราะ..........................................................
7.8 ศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรม
 หลักสูตรนักธรรม
 หลักสูตรบาลี
 หลักสูตรพระนวคะ
 หลักสูตร…….......
 เปนประจํา
 เปนบางวัน
 ไมไดเรียน เพราะ.....................................................
7.9 ศึกษาและปฏิบัติ
 สมาธิภาวนา  กัมมัฏฐาน  เปนประจํา
 เปนบางวัน  ไมไดปฏิบัติ เพราะ....................
7.10 ทําวัตรเย็น
 เปนประจํา  เปนบางวัน
 ไมไดทํา เพราะ...........................................................
7.11 กอนนอน
 สนทนาธรรมกับเพื่อนสหธรรมิก
 อภิปรายธรรม
 ทบทวนการศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย
 ศึกษา
 เปนประจํา  เปนบางวัน
 ไมไดทําเพราะ ...........................................................
7.12 สวดมนตไหวพระกอนนอน
 เปนประจํา  เปนบางวัน
 ไมไดทํา เพราะ........................................................
7.13 เขานอนเวลาประมาณ......................น.  เปนประจํา  เปนบางวันเพราะ …………..………….
8. ในระหวางอุปสมบทเปนพระภิกษุอยูไดปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยและประเพณี ดังนี้
8.1 รวมในการทําบุญสมาทานศีล ฟงธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะของวัด
 เปนประจํา
 เปนบางครั้ง
 ไมไดรวม เพราะ........................................................
8.2 ลงอุโบสถ ฟงปาฏิโมกขในวันพระ  เปนประจํา
 เปนบางครั้ง
 ไมไดทํา เพราะ...........................................................
8.3 ใหไตรสรนคมน และศีลแกทายิกาหรือญาติโยมในการทําบุญบําเพ็ญกุศล
 เปนประจํา
 เปนบางครั้ง
 ไมไดรวม เพราะ........................................................
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8.4 ไดแสดงพระธรรมเทศนาโปรดญาติหรือทายกทายิกาหรือประชาชนที่มาทําบุญที่วัดหรืองานทําบุญบาน
 เกิน 3 ครั้ง
 1-3 ครั้ง
 ไมไดทํา เพราะ ……....................................................
8.5 ไดรับอาราธนาไปสวดหรือเจริญพระพุทธมนตในงานทําบุญบําเพ็ญกุศลตามประเพณีหรือในงาน
พิธีตาง ๆ
 เกินกวา 5 ครั้ง  1-5 ครั้ง
 ไมไดทํา เพราะ..........................................................
8.6 ไดเดินทางไปนมัสการปูชนียวัตถุหรือพระสงฆที่ทรงคุณวุฒิหรือทรงคุณธรรม
 เกินกวา 3 ครั้ง  1-3 ครั้ง
 ไมไดทํา เพราะ...........................................................
9. หลังจากลาสิกขาแลวปจจุบันสามารถ
 เปนพิธีกรหรือผูนําในการทําบุญบําเพ็ญกุศลในงานหรือพิธีตาง ๆ
 อาราธนาศีลได
 อาราธนาธรรมได
 อาราธนาพระปริตรได
 ทรงจําละเวนการปฏิบัติตามศีลแปดหรือถืออุโบสถศีลได
 ละเวนอกุศลกรรมบถและประพฤติปฏิบัติตามกุศลกรรมบถได
10. ความรูสึกและสิ่งที่เปนที่ภาคภูมิใจในการที่ไดมีโอกาสบรรพชาอุปสมบท มีดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ถามีรายการมากโปรดเขียนใสกระดาษอื่นแนบ)
11. ความรู ความเขาใจ และสิ่งที่เปนประโยชนแกตนเองและสังคม ที่ไดจากการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้
มีดังนี้...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(มีรายการมากโปรดเขียนใสกระดาษอื่นแนบ)
12. สิ่งที่เห็นวาทางราชการ คณะสงฆ และวัดควรไดรับการปรับปรุงแกไขในการใหการบรรพชาอุปสมบท
การใหพระภิกษุสามเณรศึกษาและปฏิบัติในระหวางที่อยูในสมณเพศ ศาสนกิจและกิจกรรมของพระภิกษุ
สามเณร วัดและประชาชน เกี่ยวกับวัดและพระศาสนา มีดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ถามีรายการมากโปรดเขียนใสกระดาษอื่นแนบ)
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รายงานวันที่..............เดือน..............................พ.ศ..........................
ลงชื่อ..................................................................
(.............................................................)
ผูรายงาน
รับรายงานวันที่..........เดือน................................พ.ศ........................
ความเห็น...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................
(.............................................................)
ผูบังคับบัญชาผูรับรายงาน

