
 

 
 

รายงานผลการปฏิบัตศิาสนกจิ ระยะ ๖ เดือนแรก 
(พ.ค.-ก.ย. ๕๘) 

 

เสนอ 
กองกิจการนิสิต  สาํนกังานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 

 
นําเสนอโดย 

 
     ช่ือ.................................ฉายา..............................นามสกลุ...............................               
     รหสัประจาํตวั................................................................................................ 
     คณะ...................................สาขาวชิา............................................................. 
 
 
 



ท่ี       /๒๕๕๘     วดั/หน่วยงาน..........................................................
      
          วนัท่ี         กนัยายน  ๒๕๕๘ 
 
เร่ือง     ส่งรายงานการปฏิบติัศาสนกิจ รุ่นท่ี ๖๑ 
กราบเรียน    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    รายงานผลการปฏิบติัศาสนกิจระยะ ๖ เดือนแรก จาํนวน  ๑  ชุด 
 
 ดว้ยกระผม.........................................ฉายา.......................................นามสกลุ......................................... 
อาย.ุ.........ปี   พรรษา...........วฒิุการศึกษา   ป.ธ............น.ธ.............. คณะ............................................................ 
สาขาวิชา.................................................................วิชาเอก................................................................................... 
 สาํนกัเดิมวดั......................................................แขวง/ตาํบล....................................................................
เขต/อาํเภอ................................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์............................... 
โทรศพัท.์....................................................... 
 ปัจจุบนักาํลงัปฏิบติัศาสนกิจอยูท่ี่วดั/หน่วยงาน....................................................................................... 
แขวง/ตาํบล...........................................เขต/อาํเภอ.........................................จงัหวดั............................................ 
รหสัไปรษณีย.์.......................โทรศพัท.์.............................................. 
นามเจา้อาวาส...................................................................................... 
ตั้งแต่วนัท่ี  ๑๖  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘  เป็นตน้มา 
  

จึงกราบเรียนมาเพ่ือทราบ 
    
     กราบเรียนมาดว้ยความเคารพ 
 

                                                                            ................................................... 
    (............................................................) 
    นิสิตปฏิบติัศาสนกิจ 
  
 
 
 
 
 
 



ท่ี       /๒๕๕๘      วดั/หน่วยงาน.......................................................... 
      

วนัท่ี        กนัยายน   ๒๕๕๘ 
 

เร่ือง    รับรองรายงานการปฏิบติัศาสนกิจของนิสิต 
เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    รายงานผลการปฏิบติัศาสนกิจระยะ ๖ เดือนแรก จาํนวน  ๑  ชุด 
 ตามท่ี ..........................................ฉายา ....................................... นามสกลุ ............................................. 
จากสาํนกัเดิม   วดั............................................................แขวง/ตาํบล...................................................................
เขต/อาํเภอ....................................................จงัหวดั ........................................................... ไดม้าปฏิบติัศาสนกิจ  
ณ วดั/หน่วยงาน...........................................................แขวง/ตาํบล....................................................................... 
 เขต/อาํเภอ................................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์............................... 
โทร........................................................ ตั้งแต่วนัท่ี ๑๖ เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘  เป็นตน้มา 

จึงเรียนมาเพื่อรับรองรายงานผลการปฏิบติัศาสนกิจของ......................................................................... 
ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบงาน  ตามรายงานท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
ความพึงพอใจในการทาํงานของนิสิต      นอ้ย     พอใช ้     ดี    ดีมาก 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาํเนินการต่อไป 
   
   ขอรับรองรายงานน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
   
 ........................................................... 
 (.................................................................) 
 เจา้อาวาส  
 

  
            

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตศิาสนกจิ 
นิสิตปฏิบัตศิาสนกจิ   รุ่นที่ ๖๑ 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
.......................... 

ใหก้รอกขอ้ความลงในช่องวา่งและทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง      ตามความเป็นจริง 
๑.  สถานภาพส่วนตัว 
 ช่ือ………………….…....……ฉายา…………….…………..…นามสกลุ…………………..…..…….
อาย…ุ..…ปี พรรษา…....…วทิยฐานะ ป.ธ……….น.ธ….......… คณะ…………………..............………………     
สาขาวิชา……………………….........…………วิชาเอก………………………..……..……...……....………… 
 สาํนกัเดิม (หมายถึงขณะท่ีเรียนอยูใ่นมหาวิทยาลยัพกัอยู)่ วดั………………….………...…………..… 
แขวง/ตาํบล…………………....……เขต/อาํเภอ…………………………จงัหวดั……………………....………  
รหสัไปรษณีย…์......… โทร…….............…...…… นามเจา้อาวาส…………………………………...………… 
 ภูมิลาํเนาเดิม  บา้นเลขท่ี…….….…บา้น………..………ถนน/ซอย….…......……....………...………. 
แขวง/ตาํบล……………..……….เขต/อาํเภอ………...........................……จงัหวดั…………….........................
รหสัไปรษณีย…์.................โทร…..............................….......... 

๑. ปฏบัิติศาสนกจิในตําแหน่ง    
  ผูบ้ริหาร    ครูสอน       ผูป้ฏิบติัการ    
 โดยสถานท่ีปฏิบติัศาสนกิจมีฐานะเป็น 
   วดั       โรงเรียน     หน่วยงานราชการ    อ่ืน ๆ (ระบุ)………………..........….………… 
 

๒.  ช่ือและทีอ่ยู่โรงเรียนทีท่าํการสอน 
๑…………...…..………………………………………………………………………………………
๒…………...…..………………………………………………………………………………………
๓…………...…..……………………………………………………………………………………… 

 

๓.  ด้านการให้การศึกษา 
 ๓.๑  พระปริยติัธรรมแผนกนวกะภูมิ   
    ๑. นกัธรรมชั้น .............. วชิาท่ีสอน………………………..……….....……….…………..…….
    รวมสปัดาห์ละ..…………….ชัว่โมง…………วนั 

๓.๒  พระปริยติัธรรม 
           ๑. นกัธรรมชั้น .............. วิชาท่ีสอน………………………..…..…………………..……...……. 
    รวมสปัดาห์ละ..………… ชัว่โมง………….วนั 
 ๓.๓  พระปริยติัธรรม แผนกธรรมศึกษา  



    ๑. ธรรมศึกษาชั้น .............. วิชาท่ีสอน………………………..…… …………....……...……….. 
    รวมสปัดาห์ละ..…………….ชัว่โมง……………วนั 
 ๓.๔  พระปริยติัธรรม  แผนกบาลี 
          วิชาท่ีสอน………………..…….………….……..…….………………………………………… 
          วิชาท่ีสอน………………..…….………….…..………….……………………………………… 
   รวมสปัดาห์ละ..…………….ชัว่โมง……………วนั 
 ๓.๕  พระปริยติัธรรม  แผนกสามญั 
          ปริยติัธรรมสามญัตอนตน้     
           ๑. วิชาท่ีสอน………………………..…… ….…………………………………………...…… 
          รวมสปัดาห์ละ..…………….ชัว่โมง……………วนั 
                       ปริยติัธรรมสามญัตอนปลาย    
                        ๑. วิชาท่ีสอน…………………………..…….….……………………………....…....……..…… 
    รวมสปัดาห์ละ..…………….ชัว่โมง……………วนั 
           ร.ร. พทุธศาสนาวนัอาทิตย ์ วิชาท่ีสอน    
           ๑. …………………………..…….….…………………........................…………………..……. 
          ๒..................................................................................................................................................... 
    รวมสปัดาห์ละ..…………….ชัว่โมง……………วนั 
           ศูนยเ์ดก็ก่อนเกณฑ ์ ส่วนท่ีรับผดิชอบ  
     ๑. …………………..………………….………………………………………….……….…….. 
     ๒. …………………..………………….………………………………………….……….……. 
     รวมสปัดาห์ละ..…………….ชัว่โมง……………วนั 
          โรงเรียนอนุบาล  ส่วนท่ีรับผดิชอบ       
     ๑. …………………..………………….………………………………………….……….……. 
     ๒. …………………..………………….………………………………………….……….…… 
    รวมสปัดาห์ละ..…………….ชัว่โมง……………วนั 
          โรงเรียนประถมศึกษา  วิชาท่ีสอน  
    ๑…………………………….…………………….............….………………..…ป.…………. 
    ๒…………………………….……………………..............…………………….ป .…………
     รวมสปัดาห์ละ..…………….ชัว่โมง……………วนั 
  โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้  วิชาท่ีสอน     
  ๑…………………..……………….……………………………….............…….ม.……….… 
  ๒…………………..……………….………………………….............………. ..ม.……….… 



     รวมสปัดาห์ละ..…………….ชัว่โมง……………วนั 
       โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  วิชาท่ีสอน      
  ๑…………………..……………….……………………………….............…… ม.…….…… 
  ๒…………………..……………….…………………………….............…..…..ม.……….… 
     รวมสปัดาห์ละ..…………….ชัว่โมง……………วนั 
       โรงเรียนอาชีวศึกษา  วิชาท่ีสอน  
   ๑…………………..……………….……………………………............……… ม.…………. 
  ๒…………………..……………….……………………………..............……..ม.…….….... 
     รวมสปัดาห์ละ..…………….ชัว่โมง……………วนั 
       อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

      ๑  ………....…..………………………………………………………………………………… 
      ๒ ………....…..………………………………………………………………………………… 
      ๓ …………....…..……………………………………………………………………………… 

 

๔. ด้านการพฒันาและสังคมสงเคราะห์ 
 พฒันาดา้นการเกษตร    ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร 
 พฒันาดา้นหตัถกรรม   พฒันาหมู่บา้น 
 พฒันาชุมชน    พฒันาวดั 
 พฒันาโรงเรียน    ช่วยอาหารเดก็กลางวนั 
 ช่วยอุปกรณ์การเรียนการสอน   ช่วยสถานสงเคราะห์คนชรา 
 ช่วยอุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชน   ช่วยเหลืออุทกภยั 
 ช่วยเหลืออคัคีภยั    ช่วยเหลือเยาวชนต่อตา้นยาเสพติด 
 ช่วยเหลือคนตกงาน   ช่วยเหลือคนพิการ 
 ช่วยอุปถมัภโ์รงทาน  

 อ่ืน ๆ  โปรดระบุ 
 ๑…………...…..……………………………………………………………………………………….. 
 ๒…………...…..………………………………………………………………………………………. 
 ๓…………...…..……………………………………………………………………………………….. 
 

๕.   ด้านการบริการ 

  บริการดา้นวิชาการ    บริการประชาชน 

  บริการขา้ราชการ    บริการแก่นกัท่องเท่ียว 



อ่ืน ๆ  โปรดระบุ
๑…………...…..……………………………………………………………………………………...
๒…………...…..………………………………………………………………………………………
๓…………...…..……………………………………………………………………………………… 

๖.   ด้านกจิกรรมพเิศษ 

  จดักิจกรรมในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา 
  จดักิจกรรมในวนัสาํคญัทางอาณาจกัร 
  อบรมพระภิกษุสามเณรก่อนเขา้สอบธรรมสนามหลวง 
  อบรมพระภิกษุสามเณรก่อนเขา้สอบบาลีสนามหลวง 
  อบรมธรรมศึกษาก่อนเขา้สอบสนามหลวง 

  อบรมเขา้ค่ายเยาวชน 
  อบรมชาวบา้น  
  อบรมขา้ราชการ 

  อบรมพระสงฆ ์  
อ่ืน ๆ  โปรดระบุ
๑…………...…..…………………………………………………………………………………….…
๒…………...…..……………………………………………………………………………………....
๓…………...…..……………………………………………………………………………………….. 

 

๗.    ด้านบริหาร การปกครอง 
  เป็นวิทยากร      เป็นเจา้อาวาส 
  เป็นผูช่้วยเจา้อาวาส     เป็นเลขาฯเจา้คณะจงัหวดั 
  เป็นเลขาฯ เจา้คณะอาํเภอ     เป็นเจา้คณะตาํบล 
  เป็นครูใหญ่ ร.ร.พระปริยติัธรรม    เป็นครูใหญ่ ร.ร.พระปริยติัธรรม  แผนกบาลี 
  เป็นครูใหญ่ ร.ร.ปริยติัธรรมสามญั    เป็นครูใหญ่ ร.ร.พทุธศาสนาวนัอาทิตย ์
  เป็นเลขาฯ  ร.ร.พระปริยติัธรรม    เป็นเลขาฯ  ร.ร.ปริยติัธรรมสามญั 
  เป็นเลขาฯ  ร.ร.พทุธศาสนาวนัอาทิตย ์   เป็นนกัวชิาการศึกษา 
  เป็นฝ่ายปกครอง      เป็นธุรการ 

  เป็นครูสอน     
 อ่ืน ๆ  โปรดระบุ 
 ๑…………...…..……………………………………………………………………………………....
 ๒…………...…..……………………………………………………………………………………... 



๘.   ด้านการเผยแผ่ 

  เผยแผท่างสถานีโทรทศัน์  เผยแผท่างสถานีวิทยกุระจายเสียง 
  เผยแผท่างส่ือสารมวลชน  เผยแผท่างดา้นเคร่ืองฉายภาพน่ิง 
  เผยแผแ่บบสญัจร  เผยแผป่ระจาํท่ี 

 เผยแผใ่นชุมชน  
อ่ืน ๆ  โปรดระบุ 
๑…………...…..………………………………………………………………………………………
๒…………...…..…………………………………………………………………………………….. 

 

๙.  ปัญหาและอุปสรรค 
๑…………...…..………………………………………………………………………………………
๒…………...…..…………………………………………………………………………………...…
๓…………...…..………………………………………………………………………………………
๔…………...…..………………………………………………………………………………………
๕…………...…..……………………………………………………………………………………… 

 

๑๐.  ค่าตอบแทน 
  ไดรั้บนิตยภตั        เดือนละ    ……………………..  บาท 

   ไดรั้บนิตยภตั ปีละ          ……………………..  บาท 

   ไดรั้บนิตยภตั เทอมละ    ……………………..  บาท 
   ไม่ไดรั้บนิตยภตั   
 

๑๑.   สถิติข้อมูล 
 ๑๑.๑  พระปริยติัธรรม  แผนกธรรม  มีนกัเรียน  จาํนวน   ดงัน้ี 
  นกัธรรมมีนกัเรียนท่ีทาํการสอน จาํนวน ………....รูป 
  ธรรมศึกษามีนกัเรียนท่ีทาํการสอน จาํนวน ……..…. คน 
 ๑๑.๒  พระปริยติัธรรมแผนกบาลี   
  มีนกัเรียนท่ีทาํการสอน จาํนวน………….รูป  
 ๑๑.๓  โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์  
  มีนกัเรียนท่ีทาํการสอน   จาํนวน…………คน  
 ๑๑.๔  โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั 
  มีนกัเรียนท่ีทาํการสอน จาํนวน………….รูป  
 ๑๑.๕  โรงเรียนประถมศึกษา 
  มีนกัเรียนท่ีทาํการสอน จาํนวน…………คน  



 ๑๑.๖  โรงเรียนมธัยมศึกษา 
  มีนกัเรียนท่ีทาํการสอน จาํนวน…………คน  
 ๑๑.๗  โรงเรียนอาชีวะ   
  มีนกัเรียนท่ีทาํการสอน จาํนวน….…..…คน   
 ๑๑.๘  โรงเรียนเดก็ก่อนเกณฑ ์  
  มีเดก็ท่ีรับผดิชอบ   จาํนวน…………คน  
 ๑๑.๙  โรงเรียนอนุบาล  
  มีเดก็ท่ีรับผดิชอบ  จาํนวน…………คน  

๑๒.   ข้อเสนอแนะ 
………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………… 
……………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………… 
  

จึงกราบเรียนรายงานการปฏิบติัศาสนกิจมาเพื่อทราบ  และดาํเนินการต่อไป   
 
 
 

       กราบเรียนมาดว้ยความเคารพ 
 
    ................................................... 

           (............................................................) 
                                                                                นิสิตปฏิบติัศาสนกิจ 
 



 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

ภาพกจิกรรมของนิสิตปฏิบัติศาสนกจิ  รุ่นที ่๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ ……………………………… ฉายา ……………….………………นามสกลุ ……………….………….…. 
คณะ………………………………..………สาขาวิชา ………………………....…….……………… 

ช่ือกิจกรรม …………………………………………………………………… 
ณ สถานท่ี …………………………....…...………… แขวง/ตาํบล …………………….………………………. 
เขต/อาํเภอ ………………………………...….….. จงัหวดั ……………………………………….…….……… 
 

บรรยายกจิกรรม 
 
 
 
 

 
 

 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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