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การเขียนประวัติเพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์ มิใชตางเขียน ตางคิด ตางทําไปตาม

แนวคิดที่ตนเองเห็นวาถูกตอง มหาเถรสมาคมไดกําหนดแบบพิมพเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวโดยเฉพาะ
เพื่อความสะดวกในการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของพระสังฆาธิการวา มีความเหมาะ
สมเพียงใด ในปหนึ่ง ๆ จะมีพระสังฆาธิการเสนอประวัติเพื่อขอพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณ
ศักดิ์ปละหลายพันรูป รูปที่ใชแบบพิมพตามที่มหาเถรสมาคมกําหนดไวและเขียนประวัติไดถูก
ตองตรงตามหลักเกณฑที่ทางคณะสงฆกําหนดไว ยอมมีโอกาสจะไดรับการพิจารณามากกวารูป
อื่น ๆ

การตรวจสอบและพิจารณาประวัติขอพระราชทานสมณศักดิ์ จะกระทําโดยคณะ
ทํางานหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาสมณศักดิ์ประจําปของมหาเถรสมาคม ซึ่งมีสมเด็จพระ
ราชาคณะเจาคณะใหญรูปใดรูปหนึ่งเปนประธาน และมีพระเถระอีกหลายรูปรวมกันพิจารณา
กล่ันกรองชั้นตนกอน แลวจัดทําเปนบัญชีรายนามพระสังฆาธิการผูผานการพิจารณาของคณะ
อนุกรรมการ  ข้ึนเสนอที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง  แม
ผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแลว ก็ยังไมแนวาจะผานการพิจารณาของมหาเถร-
สมาคมเสมอไป  เคยปรากฏวามีการตัดทอนผูที่มีคุณสมบัติไมครบถวนออกไปอีกแทบทุกป

ฉะนั้น การศึกษาหลักเกณฑการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พรอมทั้งแนวทางการเขียน
ประวัติพระสังฆาธิการ  ตางก็มีความสําคัญไมย่ิงหยอนกวากัน จึงขอเสนอแนะแนวทางการ
เขียนประวัติไวดังตอไปนี้
โปรดอานคําแนะแนวการเขียนประวัติและ
คําอธิบายประกอบฯ ทั้งหมดนี้ ใหเขาใจ
กอนลงมือเขียนประวัติ
สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖  http://www.songpak16.com



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖  http://www.songpak16.com

2


  

******************
๑.ตําแหนง  ใหบอกสถานะปจจุบัน  ไดแก ชื่อ.........................………….........ฉายา.................................

อายุ.............พรรษา.................วิทยฐานะ  ป.ธ. ...........น.ธ...........วุฒิปริญญา........................
(พธ.บ.ศน.บ. ศษ.บ. M.A. Ph.D.)  วัด..........………...................ตําบล....................................
อําเภอ...........................จังหวัด............................และตําแหนงปจจุบัน ใหบอกตําแหนงทาง
การปกครองคณะสงฆที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันทุกตําแหนง

๒.สถานะเดิม ในชองชื่อ ใหเขียนเฉพาะชื่อเดิม ไมตองเขียนคําวา นาย ลงไป หรือถามียศทางราชการ
ทหาร  ตํารวจ ใหเขียนยศลงไปดวย

๓.บรรพชา ถาเคยบรรพชาเปนสามเณรมากอน แลวจึงอุปสมบทเปนพระภิกษุในภายหลังเม่ือมีอายุครบ
๒๐ ปบริบรูณแลว ใหลงรายการบรรพชาไวดวย แตถาเปนการบรรพชาสามเณรแลวอุปสมบท
เปนพระภิกษุในคราวเดียวกัน ไมตองลงรายการบรรพชานี้ไว

๔.อุปสมบท ถาไมเคยบรรพชาเปนสามเณรมากอน  ทําพิธีบรรพชาและอุปสมบทในวันเดียวกัน ไมตองลง
รายการบรรพชาใหลงเฉพาะรายการอุปสมบทเพียงอยางเดียว

๕.วิทยฐานะ ใหบอกความรูสามัญทางโลก ความรูทางธรรม และการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญา) ไว
แยกกันเปนขอ ๆ ดังน้ี –
(๑)ความรูสามัญ เชนสําเร็จการศึกษาประถม มัธยม หรืออุดมศึกษา(ปริญญาทางโลก) ใหบอก

เฉพาะชั้นสูงสุดที่สอบไลได พรอมทั้งป พ.ศ. และสถาบันการศึกษาที่สอบได
(๒)นักธรรม คือ ความรูนักธรรมชั้นตรี–โท–เอก ใหบอกเฉพาะชั้นสูงสุดที่สอบไลได พรอมทั้งป

พ.ศ. และสํานักเรียนที่สอบไลได
(๓)เปรียญธรรม  คือความรูแผนกบาลีประโยค ป.ธ.๓ – ๙ ใหบอกเฉพาะชั้นสูงสุดที่สอบไลได

พรอมทั้งป พ.ศ. และสํานักเรียนที่สอบไลได
(๔)ปริญญาบัตร คือความรูระดับอุดมศึกษาในฝายศาสนา ไดแก พธ.บ., ศน.บ., ศษ.บ. M.A.,

Ph.D. เฉพาะที่สําเร็จจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหามกุฎราช-
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ๓ มหาวิทยาลัยน้ีเทานั้น

(๕)การศึกษาพิเศษ หมายถึง ความรูพิเศษเกี่ยวกับภาษาตางประเทศ  หรือวิทยาการทางโลก
อ่ืน ๆ ที่ไมขัดตอหลักการทางศาสนา

(๖)ความชํานาญการ หมายถึงความสามารถพิเศษในดานการกอสราง(นวกรรม) การออกแบบ
เขียนแบบลวดลายไทย ศิลปกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมทางศาสนา
เปนตน

๖.งานปกครอง หมายถึง ใหบอกตําแหนงเปนพระสังฆาธิการทั้งหมดจนถึงปจจุบัน พรอมทั้งรายการ
ดําเนินงานวิธีเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ  ตามรายการดังน้ี.-

(๑) พ.ศ. .......เปน ผจร.,รจร.,จล. ฯลฯ จภ. และ จญ. ตามลําดับป พ.ศ. ที่ไดรับแตงตั้ง และ
ถาเคยรักษาการแทนตําแหนง จร. หรือ จล. และหรือถาเปนพระอุปชฌาย ก็ใหลงไว
ดวย  และถาไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่เปนเลขานุการของเจาคณะปกครองทุกระดับชั้น
อยางเปนทางการ และไดรับนิตยภัตจากทางราชการ ก็ใหรายงานไปดวยวาเปนเลขานุ
การตําแหนงอะไร  ของใคร เชน เลข.จอ.,เลข.จจ., เลข.รจภ., เลข.จภ.และ เลข.จญ.
เปนตน

(๒) บอกจํานวนพระภิกษุสามเณรอยูจําพรรษา  ศษิยวัด และอารามิกชน   (ชี และคนพัก
อาศัยอยูในวัด) วาแตละอยางมีจํานวนเทาไหร ? และตองรายงานยอนหลังถัดจากป
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ปจจุบันออกไปจํานวน ๓ ป ตามลําดับ พ.ศ. โดยไมนับปปจจุบัน เพราะยังไมเขา
พรรษา

(๓) การทําวัตรสวดมนตเชา–เย็น ทั้งในและนอกพรรษา ใหบอกวามีเปนประจําทุกวัน หรือ
เปนบางวัน มีตลอดป หรือไมตลอดป

(๔) การทําอุโบสถกรรม (สวดพระปาฏิโมกข) ทุกกึ่งเดือน ใหบอกวามีหรือไมมี ตลอดป
หรือไมตลอดป ? บอกจํานวนพระที่สวดพระปาฏิโมกขไดวามีจํานวนกี่รูป ?

(๕) มีระเบียบการปกครองวัดอยางไรบาง? บอกรายละเอียดเปนขอ ๆ ไป ถามีตัวอยาง
ระเบียบใหสงไปดวย

(๖) มีกติกาของวัดอยางไรบาง ? ใหบอกรายละเอียดไวดวย
(๗) อธิกรณภายในวัด  ใหบอกวาภายในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมามี อธิกรณเกิดขึ้นในวัด

หรือไม ถามี มีจํานวนเทาใด เรื่องอะไรบางและไดดําเนินการไปอยางไรบางแลว
๗.งานศึกษา หมายถึงใหบอกตําแหนงหนาที่ทางการศึกษาวา เคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอะไร

บางจนถึงปจจุบันพรอมทั้งรายงานการดําเนินงานวิธีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ตามรายการดังน้ี-

(๑) พ.ศ. ...เปนครูสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือบาลี, เปนเจาสํานักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม หรือบาลี  หรือเปนกรรมการเกี่ยวกับการศึกษาอยางใดบาง  ใหรายงาน
ทั้งหมดแยกเปนขอๆ ตามลําดับ พ.ศ. ...........

(๒) จํานวนนักเรียนนักธรรมชั้นตรี – โท –เอก ชั้นนวกภูมิ และธรรมศึกษา ใหแยกรายงาน
แตละปแตละชั้นวามีจํานวนเทาไร  ตองรายงานใหครบจํานวน  ๓ ป  โดยนับยอนหลัง
ถัดจากป พ.ศ. ปจจุบันไป ถามีนักเรียนแผนกบาลีประโยค ๑-๒ ป.ธ. ๓-๔ ฯลฯ ก็ให
รายงานผลไปจํานวน ๓ ป เชนเดียวกัน

(๓) วิธีสงเสริมการศึกษา  เชน  การตั้งรางวัลแกนักเรียนผูขยันเรียนหรือผูสอบไลได หรือ
ใหทุนไปศึกษาตอ ณ สํานักเรียนอ่ืน ๆ จัดตั้งกองทุน หรือมูลนิธิเพ่ือสงเสริมการศึกษา
เปนตน  มีวิธีการดําเนินงานอยางไรใหบอกรายละเอียดไปดวย

๘. งานเผยแผ หมายถึง  ใหบอกตําแหนงทางการเผยแผพระศาสนาที่เคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
หนาที่เกี่ยวกับการเผยแผพระศาสนาทั้งหมด จนถึงปจจุบันพรอมทั้งรายงานวิธีดําเนินงาน
เกี่ยวกับการเผยแผพระศาสนา ตามรายการดังน้ี –

(๑) พ.ศ.........เปนพระธรรมทูต พระธรรมจาริก หรือ อาจารยอบรมศีลธรรมประจําโรงเรียน
เปนตน

(๒-๕) มีการจัดประกอบพิธีในวันสําคัญทางศาสนาหรือไม ถามี ใหรายงานวิธีการจัดกิจ-
กรรม  พรอมทั้งจํานวนผูเขารวมพิธวีามีเทาไร ?  ถารายงานไหนไมมี ก็ใหบอกไปวา
ไมมีการประกอบพิธี

(๖) มีการอบรมพระภิกษุสามเณรอยางไรบาง ?  ถาไมมี ก็บอกวาไมมีการอบรม
(๗) มีการอบรมศิษยวัด  นักเรียน   หรือประชาชนอยางไรบาง ?   ถาไมมี    ก็บอกวาไมมี

การอบรม
(๘) มีผูมารักษาศีล  ฟงธรรมที่วัดตลอดปหรือไมตลอดป  และมีจํานวนเทาใด ?
(๙) มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผอะไรบาง เชน จัดตั้งหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล

(อปต.) หนวยอบรมศีลธรรมแกประชาชน  สํานักอบรมปฏิบัติกรรมฐาน จัดตั้งมูลนิธิ
เพ่ือการกุศล เปนตน ใหบอกเฉพาะรายการที่มีเทานั้น

(๑๐)มีความรวมมือกับคณะสงฆและราชการเกี่ยวกับการเผยแผอยางไรบาง เชน จัดสถานที่
อบรมสําหรับหนวยธรรมทูต หรือการประชุมอบรมประชาชนของทางราชการ เปนตน
ถาไมมี ก็ใหบอกวาไมมี
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(๑๑)มีผูมาทําบุญที่วัดเปนประจํา  จํานวนเทาใด ? หมายถึง ทายกทายิกาผูใหความ
อุปถัมภบํารุงวัดและพระสงฆเปนประจําตามปกติ

(๑๒)ถามีการอบรมศีลธรรม ก็ใหลงจํานวนดวย วาแตละครั้งมีจํานวนเทาไร และปละกี่ครั้ง

๙.งานสาธารณูปการ หมายถึงการกอสรางและบูรณะปฏิสังขรณถาวรวัตถุภายในวัด  รวมทั้งการพัฒนาวัด
เปนตน การรายงานใหแยกงานกอสรางออกเปนสวนหนึ่ง งานบูรณะปฏิสังขรณสวนหนึ่ง
แลวจึงนําทั้ง ๒ สวนมารวมยอดกันอีกครั้งหน่ึง ตามรายการ ดังน้ี.-
(๑)พ.ศ.......  เปนประธานดําเนินการ.......หรือเปนกรรมการควบคุมงานกอสราง...... เปนตน
(๒)งานกอสรางถาวรวัตถุ หมายถึงการกอสรางถาวรวัตถุภายในวัดของตน ใหบอก พ.ศ.....

ที่กอสราง  และสรางเสร็จแลวหรือยัง  ใหบอกไวพรอมทั้งลักษณะ  รายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวอาคาร   จํานวนเงินคากอสรางเปนตัวเลข   พรอมทั้งวงเล็บตัวหนังสือกํากับไวดวย
ทุกรายการ  การรายงานใหรายงานไปตามลําดับ พ.ศ. โดยเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. ที่เปนผู
รักษาการแทน จร. หรือ จล. หรือ ป พ.ศ....... ที่ดํารงตําแหนงเปนพระสังฆาธิการ
เปนตนไปจนถึงปปจจุบัน  ไปตามลําดับ พ.ศ…….เม่ือรายงานผลงานกอสรางครบทุกราย
การแลว ใหรวมยอดเงินคากอสรางไวเปนยอดหนึ่งไวกอน

สําหรับพระสังฆาธิการตําแหนง ผจร.,  รจร.,  ผจล.  และ  รจล.  จะตองระบุไปดวย
วางานกอสรางดังกลาวเจาอาวาสไดมอบหมายใหทํา  หรือไมไดมอบหมายใหทํา

(๓) งานบูรณะปฏิสังขรณถาวรวัตถุ หมายถึง การบูรณะซอมแซมถาวรวัตถุภายในวัดของ
ตนที่ชํารุดทรุดโทรมใหมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ใหบอกป  พ.ศ. …ที่บรูณะปฏิสังขรณ และ
ไดบูรณะปฏิสังขรณเสร็จแลวหรือยังใหบอกไวดวย พรอมทั้งลักษณะรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวอาคาร จํานวนเงินคาบูรณะปฏิสังขรณเปนตัวเลข พรอมทั้งวงเล็บตัวหนังสือกํากับไว
ดวยทุกรายการ

การรายงานใหรายงานไปตามลําดับ พ.ศ. ……โดยเริ่มตั้งแตป  พ.ศ. … ที่เปน
รักษาการแทน จร. หรือ จล. หรือ ป พ.ศ. …. ที่ดํารงตําแหนงเปนพระสังฆาธิการ
เปนตนไป จนถึงปปจจุบัน ไปตามดับ พ.ศ. …….

เม่ือรายงานผลงานบูรณะปฏิสังขรณครบทุกรายการแลว ใหรวมยอดเงินคาบูรณะ
ปฏิสังขรณไว เปนอีกยอดหนึ่ง

เม่ือไดรายงานผลงานกอสราง และบูรณะปฏิสังขรณถาวรวัตถุภายในวัดตามขอ
(๒) และขอ (๓) ขางตนแลว ใหนํายอดเงินรวมของทั้งสองรายการนั้นมารวมกันเปนยอด
เงินรวมทั้งสิ้นอีกครั้งหน่ึงเปนตัวเลข พรอมทั้งวงเล็บตัวหนังสือกํากับไวดวย

สําหรับการกอสรางถาวรวัตถุดังกลาวขางตน หากดําเนินการดวยเงินงบ
ประมาณของรัฐบาล ตนเองเปนเพียงผูควบคุมดูแลชวยเหลือเทาน้ัน ไมนับเปนผล
งานตามขอน้ี

อน่ึง การเขียนรายงานเกี่ยวกับงานสาธารณูปการ นอกจากที่กลาวมาขางตนแลว
ยังมีขอปลีกยอยอ่ืน ๆ ที่จําเปนตองรับทราบและถือปฏิบัติดังน้ี.-

(ก) การกอสรางทุกชนิด ถามิไดเปนผูดําเนินการเอง ตองบอกฐานะตําแหนงที่ไป
เกี่ยวของกับงานนั้น ๆ เชน เปนประธานกรรมการเปนที่ปรึกษา หรือเปนกรรมการ ฯลฯ
เปนตน

(ข)  คําวา ลักษณะสิ่งกอสราง หมายถึงตัวอาคารเปนชั้นเดียว หรือสองชั้น ทรวด
ทรวง เปนทรงไทย หรือศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง วัสดุกอสราง เชน ทําดวยไม หรือดวย
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) มีการประดับตกแตงดวยลายปูนปนหรอืภาพลายไทย ปูพ้ืน
ดวยหินออน หินแกรนิต หรือกระเบื้อง เปนตน ถามีภาพถายสิ่งกอสราง จะสงไปพรอม
กับประวัติดวยก็ได และจะดีมาก
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(ค) การกอสรางถาวรวัตถุเก่ียวกับทางราชการ เชน สรางโรงเรียนประถม
มัธยม โรงพยาบาล สถานีอนามัย ถนน สะพาน เปนตน ตองบอกที่มาของเงิน และ
จํานวนอยางชัดเจน เชน สรางดวยเงินงบประมาณของทางราชการจํานวน…….……บาท
สรางดวยเงินบริจาคของประชาชน จํานวน……..……บาท หรือทั้งสองอยางรวมกันเปน
จํานวนเงินเทาไร?

(ง)  ถาทําประวัติขอพระราชทานสมณศักดิ์ ใหรายงานเฉพาะรายการกอสราง
และปฏิสังขรณ ที่ไดจัดทําขึ้นหลังจากป พ.ศ. ที่ตนไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน
พระสังฆาธิการ หรือไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส เปนตนมา จนถึง
พ.ศ. ปจจุบัน

(จ)  ถาทําประวัติขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ใหรายงานเฉพาะรายการกอ
สรางและปฏิสังขรณ  ที่ไดจัดทําขึ้นภายหลังจากป พ.ศ. ที่ไดรับพระราชทานตั้ง หรือ
เลื่อนสมณศกัดิ์ชั้นหลังสุดมาจนถึงป พ.ศ. ปจจุบัน เชน เดิมเปนพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี
จะขอเลื่อนเปนพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ใหรายงานเฉพาะผลงานที่กอสรางและปฏิสังขรณ
หลังจากที่ไดเปนพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีแลวเทานั้น

(๔) การพัฒนาวัด เชน ระบบการรักษาความสะอาดภายในวัด การขอความรวมมือจากพระ
ภิกษุสามเณรเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใชใหเปนระเบียบ 
การดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด การดูแลรักษาโบราณวัตถุ และโบราณสถานของวัด
เปนตนใหรายงานวา ไดดําเนินการพัฒนาในเรื่องตาง ๆ เหลานี้เปนอยางไรบาง

๑๐.  งานสาธารณะประโยชน หมายถึง งานสาธารณะสงเคราะห ภายนอกวัด เชน ทําถนน สรางสะพาน
สรางโรงพยาบาล ขุดสระน้ํา  เจาะน้ําบาดาล  สรางศาลาพักรอนเปนตน  และการสาธารณะ
อ่ืน ๆ อีก ดังน้ี.-

(ก) พ.ศ.…………..เปนประธาน……………หรือ พ.ศ……เปนกรรมการ……………..
(ข) ดําเนินการกอสรางถาวรวัตถุดังกลาวขางตน ดวยทุนทรัพยของตนเอง ใหบอกวัน

เดือน ป และลักษณะสิ่งกอสราง พรอมทั้งสถานที่กอสรางโดยละเอียด บอกจํานวนเงินคากอ
สรางเปนตัวเลข พรอมทั้งวงเล็บตัวหนังสือกํากับไวดวย ทุกรายการ หรือ

(ค) เปนประธานดําเนินการกอสรางถาวรวัตถุ  ดวยทุนทรัพยที่มีผูบริจาคให ดวยการ
ชักชวนของตนเอง หรือดวยความศรัทธาปสาทะในศีลาจารวัตรของตนเอง ใหบอกวัน เดือน
ป และลักษณะสิ่งกอสราง พรอมทั้งสถานที่กอสรางโดยละเอียด บอกจํานวนเงินคากอสราง
เปนตัวเลข พรอมทั้งวงเล็บตัวหนังสือกํากับไวดวย ทุกรายการ

(ง) หากมีการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค  วัสดุอุปกรณ  เพ่ือสงเคราะหชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย เปนตน ก็ใหรายงานไปดวย พรอมทั้งบอกมูลคาสิ่งของ
เปนจํานวนเงินเปนตัวเลข พรอมทั้งวงเล็บตัวหนังสือกํากับดวย

เม่ือรายงานผลงานสาธารณะประโยชนครบถวนทุกรายการแลว ใหนํายอดเงินแตละ
รายการมารวมกันไดเทาไร    ใหบอกยอดรวมเปนตัวเลข   พรอมทั้งวงเล็บตัวหนังสือกํากับ
ไวดวย

๑๑.  งานศึกษาสงเคราะห หมายถึง การศึกษาสงเคราะห เชน สรางโรงเรียน ตั้งทุนการศึกษา แจกทุนการ
ศึกษา จัดตั้งโรงเรียนสอนเด็กกอนเกณฑขึ้นในวัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน จัด
หาอุปกรณการเรียนการสอนให จัดตั้งทุนสงเคราะหนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
หรืออุดมศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนวิชาชีพขั้นพ้ืนฐานเพื่อสงเสริมอาชีพทองถิ่น เปนตน
ใหรวมรายงานไวในขอน้ีดวย

(๑) ถามีการกอสรางโรงเรียน อาคารเรียนใหกับทางราชการ ใหแจงดวยวา เปนประธานจัดหาทุน
รวมกับประชาชนหรือบริจาคทรัพยของตนเอง หรือมีเงินงบประมาณของทางราชการสมทบดวย
ถามีเปนจํานวนเงินเทาใด ใหบอกรายละเอียดไวดวย
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(๒) งานตั้งทุนการศึกษา ใหแจงรายละเอียดการจัดตั้งทุนการศึกษาประเภท ประถม, มัธยม หรือ
อุดมศึกษา พรอมแจงชื่อธนาคารที่ฝากเงิน สาขาที่ฝากเงิน เลขที่บัญชีเงินฝาก และจํานวนเงิน
ทุนที่จัดตั้งทุนครั้งแรกวามีจํานวนเทาใด โดยใหถายสําเนาเอกสารบัญชีเงินฝากธนาคาร
พรอมลงนามรับรองสําเนาสงไปพรอมกับประวัติดวย

(๓) งานเพิ่มทุนการศึกษา  เม่ือไดจัดตั้งทุนไวแลว ตองขวนขวายเพิ่มทุนอีก ตามวาระสําคัญตาง ๆ
เชน ไดรับแตงตั้งหรือเลื่อนสมณศักดิ์หรือจัดเพิ่มทุนประจําป ในวาระเทศกาลสําคัญตาง ๆ
เปนตน

(๔) งานมอบทุนการศึกษา ในแตละป เม่ือไดรับดอกผลจากธนาคารแลว จะตองจัดทําบัญชีรายชื่อ
นักเรียนผูรับทุน แจงวัน เดือน ปที่มอบทุน จํานวนเงิน รายชื่อนักเรียนและโรงเรียนที่รับทุนโดย
ใหเจาอาวาสวดันั้น  ๆ และครูใหญโรงเรียนนั้น ลงนามรับรองการแจกทุนไวเปนสําคัญดวย และ
ใหสงเอกสารการมอบทุนน้ีไปพรอมกับประวัติของสมณศักดิ์ดวยทุกครั้ง

(๕) หากมีการตั้งโรงเรียนสอนเด็กกอนเกณฑขึ้นในวัด ก็ใหแจงรายละเอียด และวิธีการดําเนินการ
ไปดวย

๑๒. งานเจาคณะ หมายถึง คณะสงฆฝายปกครองไดมอบหมายใหเจาคณะผูปกครอง ทุกระดับชั้น ชวยกัน
สอดสองดูแล แกไขปญหาการพระศาสนา พระภิกษุสามเณรตลอดถึงอารามิกชน เพ่ือใหเกิด
ความเรียบรอยดีงามขึ้นทั่วสังฆมณฑล การไมออกตรวจการคณะสงฆในเขตที่ตนปกครองก็ดี
หรือออกปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายแตเขียนรายงานไมถูกตอง ชัดเจนเพียงพอก็ดี ยอม
ไมเปนผลดีทั้งแกการพระศาสนา การคณะสงฆ และแกตนเอง   ดังน้ัน พระสังฆาธิการผูดํารง
ตําแหนง  เจาคณะปกครองสงฆตําแหนงเจาคณะตําบลขึ้นไป ใหรายงานผลการปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงปกครองนั้นวา มีความเรียบรอยดีงามแกการพระศาสนาเพียงไร? ใหบอกวิธี
ดําเนินการการปกครอง การศึกษา การเผยแผ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห และ
การสาธารณะสงเคราะห โดยเฉพาะงานหลักของเจาคณะมี ๒ ประการ จะตองรายงานใหชัด
เจน ดังน้ี

(๑) งานตรวจการคณะสงฆ ใหรายงานการออกตรวจการคณะสงฆในเขตที่ตนปกครองวา
ในแตละป ไดออกตรวจการวัดตาง ๆ ในเขตปกครองปละกี่ครั้ง แตละครั้งตองระบุวัน เดือน ป
และสถานที่ ที่ออกตรวจการคณะ   พรอมทั้งแจงรายละเอียดดวยวา   ไดแนะนําชี้แจงแกไข
ปญหาของพระ-สังฆาธกิารผูอยูในปกครอง เรื่องอะไรบาง? และไดพบกับใครบาง ทั้งน้ี ตอง
ออกตรวจการคณะสงฆปละไมนอยกวา ๓ ครั้ง

(๒) งานการประชุมพระสังฆาธิการ ใหรายงานการจัดประชุมพระสังฆาธิการในเขตที่ตน
ปกครองวา ในแนละป ไดจัดประชุมพระสังฆาธิการในเขตที่ตนปกครอง ปละกี่ครั้ง แตละครั้ง
ตองระบุวัน เดือน ป ครั้งและสถานที่ ที่จัดการประชุม พรอมทั้งแจงรายละเอียดดวยวา ไดจัด
ประชุมกันวาดวยเร่ืองอะไรบาง?   เขาประชุมจํานวนเทาใด? ทั้งน้ี ตองจัดการประชุมพระ-
สังฆาธิการในเขตปกครอง  ปละไมนอยกวา ๓  ครั้ง

๑๓. งานพิเศษ หมายถึง งานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานที่กลาวมาแลวน้ัน เชนไดรับแตงตั้งจากคณะสงฆ
หรือทางราชการ ใหเปนกรรมการอะไรบาง   และไดรับอาราธนาจากทางการคณะสงฆ  และ
ทางราชการ ใหเขาประชุมในเรื่องอะไรบาง ใหระบุวัน เดือน ป และสถานที่ ที่เขารวมการ
ประชุม และงานอื่น ๆ อีก

๑๔. สมณศักด์ิ  ใหบอกสมณศักดิ์ที่เคยไดรับทุกตําแหนงทุกชั้น  เชน พระครูประทวนสมณศักดิ์ พระครู-
ฐานานุกรม(เปนฐานานุกรมของใครใหระบุดวย) พระครูสัญญาบัตรทุกชั้น พระราชาคณะ ฯลฯ
ตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน ใหระบุป ที่ไดรับสมณศักดิ์ น้ัน ๆ ไวดวย

๑๕. สัญญาบัตรภายในวัด ใหแจงจํานวนพระราชาคณะ และพระครูสัญญาบัตรในวดัวาปจจุบันมีจํานวนกี่
รูปและมีราชทินนามอะไรบาง  บอกตําแหนงและชั้นสมณศักดิ์ไปดวย (ถามี)
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๑๖. การลงชื่อรับรองประวัติ มีขอที่ควรทราบ และปฏิบัติดังน้ี.-
(๑) เจาของประวัติ ตองลงลายมือชื่อรับรองในทายประวัติวา ไดทําประวัติถูกตองตรงตามความ

เปนจริงในรายการ ทุกประการ ถาปรากฏวามีบางสวนไมถูกตองตามความเปนจริง จะตองแก
ไขใหถูกตองกอนแลว จึงเสนอขอรับความเห็นชอบตอไปมิเชนนั้นถือวา เปนการรายงานเท็จ
ยอมมีความผิด

(๒) ใหเจาคณะผูปกครอง ลงชื่อรับรองตามลําดับชั้น เชน ถาขอสมณศักดิ์ใหผูชวยเจาอาวาส หรือ
รองเจาอาวาส ตองใหเจาอาวาสวัดนั้นลงชื่อรับรองกอน แลวจึงเสนอขอรับความเห็นชอบไป
ตามลําดับชั้น ถาขอสมณศักดิ์ใหเจาอาวาส ตองใหเจาคณะตําบลนั้นลงชื่อรับรองกอน
แลวจึงเสนอขอรับความเห็นชอบไปตามลําดับชั้น เปนตน และ

(๓) กอนที่เจาคณะผูปกครองจะลงชื่อรับรองประวัติ จะตองอานตรวจดูขอความใหละเอียดรอบ
คอบ ถาเห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริง จึงลงชื่อรับรอง ถาเห็นวามีบางสวนไมถูกตอง
ตามความเปนจริงแมรายการใดรายการหนึ่ง ตองสอบถามและสั่งใหแกไขใหเรียบรอยเสียกอน
แลวจึงลงชื่อรับรองได เพราะถาลงชื่อรับรองประวัติที่ไมถูกตอง แมรายการใดรายการ
หนึ่ง ถือวารับรองเรื่องที่เปนเท็จ ผูรับรองยอมมีความผิดดวย

๑๗. การขอพระราชทานสมณศักด์ิ
(๑) ใหบอกวา ขอพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระครูประทวนสมณศักดิ์เปน พระครูสัญญาบัตร หรือ

เปนพระราชาคณะ สําหรับราชทินนามใหเจาคณะจังหวัดเปนผูคิดราชทินนามเสนอไปดวย หรือ
(๒) ถาขอเลื่อนสมณศักดิ์  ใหเจาคณะจังหวัดบอกไปดวยวา  ขอเลื่อนเปนพระครูสัญญาบัตรชั้นใด

หรือเปนพระราชาคณะชั้นใด? และ
(๓) ถาเปนการขอเลื่อนสมณศักดิ์ปรับวุฒิ ตามสิทธิที่สอบไลไดเปรียญธรรม ๓ - ๔, ๕ - ๖ หรือ ๗

ประโยค ใหเจาคณะจังหวัดบอกไปดวยวา ขอปรับวุฒิเปรียญ
๑๘.การเขยีนชื่อเรื่องและประวัติ ในปกหนา และหนาใน ใหเขียนดังน้ี.

(๑) ขอแตงตั้ง  ใหเขียนวา …………………………….ขอพระราชทานสมณศักดิ์
(๒) ขอเลื่อน    ใหเขียนวา …………………………….ขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
(๓) ขอปรับวุฒิ ใหเขียนวา …………………………….ขอปรับวุฒิเปรียญ

๑๙.โปรดจําวา “แบบฟอรมน้ี เปนเพียงตัวอยางเทานั้น  ในการเขียนประวัติเรื่องใด  หัวขอใด  เน้ือที่ซ่ึงจัด
ไวใหไมเพียงพอ  ก็ใหเพ่ิมเติม-ขยายไดตามตองการ หรือจนกวาจะหมดสาระที่จะนําเสนอ

หมายเหตุ.- ขอกําหนดในการทําประวัติ
๑.กระดาษที่พิมพประวัติ ควรใชกระดาษตราธรรมจักรเฉพาะหนาแรก  สวนหนาตอไป ควร
เปนกระดาษธรรมดา สีขาว ขนาด F4 หรือขนาด LEGAL เทานั้น (ไมควรใชกระดาษสั้น
คือกระดาษขนาด A4)

๒.ใชกระดาษ ขนาด F4 เทาน้ัน (ทั้งกระดาษตราธรรมจักรและกระดาษหนาตอ ๆ ไป)
๓.การพิมพตองเวนระยะใหมีขอบซาย ขวา บน ลาง ไวพอสมควร เพ่ือสะดวกสําหรับการ
บันทึกเพิ่มเติมของคณะกรรมการพิจารณาฯ

๔.ถามีภาพประกอบ  ใหใชภาพสีเทานั้น และถาใชขนาดจัมโบ จะเปนการดีมาก
๕.ใหเขารูปเลมใหสวยงาม ดังตัวอยางนี้
๖.ใหทําประวัติอยางนอย ๔ ชุด (เก็บไว ๑ ชุด, สง จังหวัด ๑ ชุด, ภาค ๒ ชุด)
๗.สงภาคใหใชตนฉบับ และ สําเนา อยางละ ๑ ชุด


