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ภาพถ่ายหน้าตรง 



ข้อก าหนดเฉพาะของผู้ท าคุณประโยชน์ 
 ๑. ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา มี ๔ สาขา 

๑.๑ สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม แผนกบาลี 
  ๑.๒ สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  

๑.๓ สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนา  แผนกอุดมศึกษา 
การศึกษาพระพุทธศาสนา หมายถึง  การศึกษาซึ่งคณะสงฆ์เป็นผู้จัดตั้งและด าเนินการ

ไม่ว่าจะเป็นแผนกบาลี แผนกธรรม แผนกสามัญศึกษา และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา พระเถระรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าส านักเรียน  เจ้าของ  ผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาหรือ
พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งหรือหลายรูป  หรือคฤหัสถ์คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน  เป็นก าลังส าคัญในการด าเนินการ
จนเป็นผลส าเร็จด้วยดี  มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน มีอาคารสถานที่เป็นเอกเทศ  มีจ านวนผู้สอนและ
ผู้เรียนมีปริมาณสูงพอสมควร  เป็นส านักเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง  เป็นที่เชิดหน้าชูตาในเขตหรือ
ท้องที่นั้น ๆ จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
  ในการประเมินคุณค่าของส านักเรียนและสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งนั้น จะพิจารณาจาก
บทบาทของเจ้าส านักเรียน ผู้ก่อตั้ง เจ้าของ ผู้บริหารหรือพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง หรือคฤหัสถ์คนใดคนหนึ่ง   
ซึ่งได้รับมอบหมายและมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้  โดยประเมินผลจาก 
  (๑) การสนับสนุนการศึกษา ความพร้อมในการด าเนินงานในด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ทุนการศึกษา เป็นต้น 
  (๒) งบประมาณในการด าเนินงานแต่ละปี  การอุปถัมภ์บ ารุงพระภิกษุสามเณร หรือเด็กและ
เยาวชนผู้ศึกษาเล่าเรียนในวัด  ด้วยปัจจัยสี่และการเรียนการสอน 
 (๓) จ านวนผู้สอนและผู้เรียน ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์จ านวนผู้สอบไล่ได้ โดยเปรียบเทียบ
กับกลุ่มทั้งหมดในสาขาเดียวกัน  และพิจารณาจากผลลัพธ์หรือสถิติในรอบ ๕ ปี 

ส านักเรียนเก่าแก่ของวัดและสถาบันการศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนมานาน  สามารถรักษา
มาตรฐานในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูง 

 ๑.๔ สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา 
การแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา  ถือได้ว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของผู้แต่ง เป็นที่ยอมรับ

ของคนทั่วไปว่า  หนังสือเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบตามหลักสูตรหรือ         
นอกระบบซึ่งมีผลจากการอ่านเป็นความรู้และสติปัญญา  นอกจากนี้ หนังสือทางพระพุทธศาสนายังเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  การพิจารณาจะค านึงถืง 
  (๑) ด้านคุณภาพ คือ เนื้อหาสาระของเรื่องว่ามีความถูกต้องตรงตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ให้ความจริงและเหตุการณ์ที่ถูกต้อง มีส านวนกระชับน่าอ่าน เป็นที่ใคร่ธรรม ชวนให้ประพฤติปฏิบัติตาม มีคุณค่า   
ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
  (๒) ด้านปริมาณ มีจ านวนพอสมควร  ไม่ว่าจะเป็นผลงานหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม        
จ านวนมากกว่า ๕ เล่มขึ้นไป  อาจมีผลงานด้านบทความทางวิชาการประกอบด้วยก็ได้ ว่าโดยรูปแบบอาจจะ
เป็นเรื่องแต่ง เรื่องแปล ปาฐกถา หรือบทความ รวมพิมพ์เป็นเล่ม 



-  ๒  - 
 
  (๓)  หนังสือประเภทแบบเรียนตามหลักสูตรวิชาศีลธรรมหรือจริยธรรมศาสนา หรือปรัชญา  
จะไมไ่ด้รับการพิจารณาเป็นผลงานหลัก แต่อาจใช้เป็นผลงานประกอบเท่านั้น 
 
 ๒. ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ มี ๒ สาขา 
  ๒.๑ สาขาการศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
  การศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือสงเคราะห์    
บุตรหลานของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา อันจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามในสังคม
  การพิจารณาจะค านึงถึง 
  (๑) การสนับสนุนการศึกษา มีความพร้อมในด้านการด าเนินงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ทุนอุปถัมภ์ในการด าเนินงาน มีระบบการบริหารที่ชัดเจน จริงจังและจริงใจในการฝึกอบรม 
  (๒) คุณภาพในการจัดการศึกษา มีทั้งหลักสูตรและกิจกรรมช่วยเหลือสังคม การบ าเพ็ญ
ประโยชน์และแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตของเยาวชน 
  (๓) ปริมาณของผู้สอนและผู้เรียน  มีจ านวนเพ่ิมขึ้นแต่ละปี  จ านวนผู้สมัครเล่าเรียนและ        
ยอดผู้จบการศึกษาในแต่ละชั้นมีความสมดุลกัน 
  ๒.๒ สาขาการศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
  การศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  หมายถึง การจัดการศึกษาแก่เด็กในระดับอนุบาลหรือ
ก่อนระดับเข้าเกณฑ์ประถมศึกษา  เป็นการจัดแบบให้เปล่า เป็นการแบ่งเบาหน้าที่ของรัฐบาลและประชาชน       
โดยไม่หวังก าไรหรือผลตอบแทน เป็นการสงเคราะห์ประชาชนอีกทางหนึ่ง และสร้างความผูกพันแก่เด็ก                
ในทางพระพุทธศาสนาต้ังแต่ระยะแรกเริ่มเรียนหรือเยาว์วัย สร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ปกครอง ในการที่วัดจัด
การศึกษาสงเคราะห์แก่ประชาชนท าให้ประชาชนส านึกและเห็นคุณค่าของสถาบันวัด 
  การพิจารณาจะค านึงถึง 
  (๑) ความพร้อมในการจัดการศึกษาด้านอาคารสถานที่ ผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอน  
สุขอนามัยการควบคุมดูแล และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครอง 
  (๒) ความพร้อมในการด าเนินงาน ระบบการบริหาร งบประมาณที่ทางวัดสามารถจัดได้        
อย่างพอเพียงโดยมิหวังพ่ึงเงินงบประมาณแผ่นดิน 
  (๓) คุณภาพและปริมาณของครูและนักเรียน สวัสดิการของครู พัฒนาการและความพร้อม  
ของนักเรียน 
  (๔) งบประมาณในการด าเนินงานเป็นการกุศลอย่างแท้จริงโดยไม่เรียกเก็บค่าบ ารุงหรือ          
ค่าเล่าเรียน งบประมาณอาจได้มาจากการอุปถัมภ์บริจาคภายนอก 
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 ๓. ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี ๒ สาขา 
  ๓.๑ สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ 
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่นี้ หมายถึง บทบาทของพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ผู้ท าหน้าที่
เผยแพร่   สั่งสอนประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จะเป็นในรูปของการแสดงธรรม  
การปาฐกถาธรรมการอภิปรายในหมู่ประชาชน  ทั้ งในกลุ่มบุคคล ทางวิทยุ โทรทัศน์ และ/หรือสื่อมวลชน   
ประเภทต่าง ๆ  มีวารสารและหนังสือพิมพ์  เป็นต้น 

  ลักษณะการด าเนินงาน  มิได้จ ากัดเพียงหน้าที่ของพระสงฆ์ซึ่งมีการแสดงธรรมแก่ประชาชน       
มีระบบการด าเนินงานที่ชัดเจน  ต่อเนื่อง และหวังผลต่อกลุ่มประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเป้าหมาย อาจเป็น
ประชาชนโดยทั่วไป  กลุ่มเจ้าภาพ ครูและนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ  ทั้งนี้ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่
สัจธรรมด้วย พร้อมทั้งมีผลงานที่ปรากฏชัดเจน  ๕  ปี 

  การพิจารณาจะค านึงถึง 
  (๑) ลักษณะการด าเนินงาน ความต่อเนื่อง รูปแบบของกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
  (๒) คุณภาพและปริมาณของผลงาน  ระยะเวลา  งบประมาณท่ีใช้ 

  (๓) ประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงานหรือคาดหวังว่าจะได้รับ  ทั้งต่อสถาบันพระพุทธศาสนา 
และสังคม 

  (๔) เป็นการด าเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น   
  ๓.๒ สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 
  เป็นบทบาทของพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์  ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ   
มีวัด/ส านักสงฆ์/ที่พ านักเป็นหลักแหล่งเป็นที่ด าเนินการแน่นอน  มิใช่เป็นการเดินทางไปรับกิจนิมนต์หรือทัศนศึกษา
เพียงชั่วครั้งชั่วคราว  แต่เป็นการปฏิบัติศาสนกิจอยู่ประจ า  หรือเป็นคนของประเทศนั้น ๆ  มีระยะเวลาติดต่อกัน    
ไม่ควรจะน้อยกว่า ๕ ปี  มีผลงานเป็นที่ปรากฎ  มีศีลาจารวัตรเป็นที่เคารพเลื่อมใสทั้งในหมู่ชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศในประเทศนั้น ๆ 
  การพิจารณาจะค านึงถึง 
  (๑)  มีกิจกรรมการเผยแพร่ของวัด/ส านักสงฆ์หรือบุคคลในประเทศนั้น ๆ มีการแสดงธรรม    
บรรยายธรรม  สอนปฏิบัติสมาธิ  ทั้งภายในวัดและนอกวัด  ตลอดจนการบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนา      
แก่สถาบันการศึกษาและองค์การต่าง ๆ  
  (๒)  มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ทั้งภายในวัดและนอกวัด  
เช่น  การจัดประเพณีเทศกาลต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาและภาษาไทย  ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอ่ืน ๆ  มีมารยาทไทย  เป็นต้น  
  (๓) เป็นที่พ่ึงทางใจแก่กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ  เป็นที่ปรึกษาหลักธรรมแก่ชาวต่างประเทศ
ที่สนใจ 
  (๔) มีการท าวัตรสวดมนต์ มีศีลาจารวัตรอันดีงาม เป็นแบบอย่างพระสงฆ์ไทยในต่างประเทศ 
  (๕) มีคุณภาพและปริมาณงานเป็นที่น่าอนุโมทนา 
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 ๔. ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
           การปฏิบัติธรรม หมายถึง การแสดงบทบาทของวัด หรือพระสงฆ์ หรือคฤหัสถ์ที่ส่งเสริมในการ
ปฏิบัติธรรมของประชาชนอย่างเป็นกลุ่ม เป็นคณะ มีระยะเวลาและจ านวนผู้ปฏิบัติชัดเจน และเป็น
กิจจะลักษณะโดยเฉพาะมุ่งถึงส านักปฏิบัติธรรมทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมธาน มิได้หมายถึง  
การเทศนาหรือบรรยายธรรมตามปกติของพระสงฆห์รือคฤหัสถ์โดยทั่วไป โดยมีผลงานเป็นที่ปรากฏชัดเจน ๕ ปี 
  การพิจารณาจะค านึงถึง 
  (๑) กิจกรรมการด าเนินงานของศนูย์หรือส านักปฏิบัติธรรมนั้น ๆ รูปแบบและระบบในการจัด
กิจกรรม ระยะเวลา และความต่อเนื่อง 
  (๒) ปัจจัยที่เอ้ือต่อการปฏิบัติธรรมอันเป็นสัปปายะอ่ืน ๆ เช่น อาคารสถานที่อาณาบริเวณที่
ร่มรื่น เงียบสงบ 
  (๓) คุณภาพและปริมาณของผู้ด าเนินการริเริ่ม ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ผลประโยชน์ที่สังคมและ
พระพุทธศาสนาได้รับ 
  (๔) งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 
 
 ๕. ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 
            กิจการคณะสงฆ์ หมายถึง สถาบันสงฆ์ที่สามารถด ารงอยู่ได้ก็ด้วยการอุปถัมภ์บ ารุงของ
พุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาและด้วยความเอาใจใส่  เป็นภารธุระของพระสังฆาธิการใน
ระดับต่าง ๆ  ซึ่งขวนขวายในหน้าที่น้อยใหญ่  เพ่ือยังการพระศาสนาให้เป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อยและ
มั่นคง โดยเฉพาะสาธุชนผู้เป็นก าลังส าคัญในการบ ารุงพระพุทธศาสนา ในด้านการก่อสร้าง การศึกษา   
การเผยแพร่  หรือเข้ามาช่วยกิจการคณะสงฆ์  ในด้านต่าง ๆ  ทั้งเป็นการทั่วไปไม่จ ากัดวัดใดวัดหนึ่งโดยเฉพาะ
เพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่ง  และมีผลงานปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
ผู้อุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปก็จัดอยู่ในประเภทนี้ด้วย 
  การพิจารณาจะค านึงถึง 

(๑) ผลงานทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ ระยะเวลา ความต่อเนื่อง 
(๒) งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

  (๓) ผลประโยชน์ที่คณะสงฆ์โดยส่วนรวมจะได้รับ 
 
 ๖. ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
มี ๒ ประเภท 
  ๖.๑  สาขาสงเคราะห์ประชาชนและชุมชน 
  การสงเคราะห์ประชาชนและชุมชน  หมายถึง  การแสดงบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมของ
พระสงฆ์หรือคฤหัสถ์   
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  ในด้านการสงเคราะห์  เช่น  เป็นผู้น าประชาชนและชุมชนในการบริจาคช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่าง ๆ สงเคราะห์ผู้ขาดแคลนและยากไร้  ทั้งในรูปของกองทุนหมุนเวียน สิ่งของอุปโภคบริโภค การเยียวยา
รักษาแพทย์แผนโบราณ การจัดตั้งโรงพยาบาลเพ่ือสงเคราะห์คนยากจน 
  ในด้านการสาธารณูปโภค เช่น เป็นผู้น าประชาชนและชุมชนในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมให้
ดีขึ้น สร้างถนนหนทาง สะพาน การขุดคลอง การขุดบ่อน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า ฯลฯ 
  การเข้าร่วมโครงการหรือการให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการหรือประชาชนในการส่งเสริม
อาชีพที่สุจริต เพ่ือความเป็นอยู่ดีกินดีของประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยมีผลงานปรากฏชัด ๕ ปี 

การพิจารณาจะค านึงถึง 
(๑) กิจกรรมการด าเนินงาน ความต่อเนื่อง คุณภาพและปริมาณงาน ความยากล าบากและ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  (๒) งบประมาณที่ใช้ 

(๓) ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะพึงได้รับ ผลดีต่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
  ๖.๒ สาขาส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ใหญ่  
ดียิ่ง ๆ ขึ้น และหมายรวมถึง การจัดมลภาวะที่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติไปโดยเปล่าประโยชน์  โดยทั่วไป
สิ่งแวดล้อมจะหมายถึง ป่าเขาล าเนาไพร ห้วย หนอง คลอง บึง แนวน้ า ล าธาร ตลอดจนทะเลและมหาสมุทร  
รวมถึงสัตว์ป่าต่าง ๆ ในลักษณะใกล้ตัว อาจหมายถึง การจัดหรือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อยู่อาศัยให้
สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ มีร่มไม้เขียวขจี ปราศจากมลภาวะทั้งเรื่องแสง สี เสียงและควันพิษที่เป็นรูปธรรมที่สุด  
ได้แก่ การอนุรักษ์และการปลูกป่า การด ารงรักษาสภาพแนวน้ าล าคลองให้ใสสะอาดและไม่ตื้นเขิน เป็นต้น 
  การพิจารณาจะค านึงถึง 

(๑) กิจกรรมและรูปแบบในการด าเนินงาน เช่น การรณรงค์เพ่ือการอนุรักษ์การต่อต้านการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติของผู้เห็นแก่ตัว การเป็นผู้น าทั้งในแง่กระท าเองและปลูกส านึกให้ประชาชนเห็น
คุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ เพ่ือเป็นศาสนสมบัติของชาติ ส าหรับภายในวัดมีการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมรูปแบบสถาปัตยกรรมภายในวัด และจัดตบแต่งภูมิทัศน์บริเวณวัดและศาสนสถานให้ร่มรื่น สะอาด
สะอ้าน สมกับเป็นอารามทางพระพุทธศาสนา ควรแก่การทัศนา 
  (๒)  คุณภาพและปริมาณงาน ระยะเวลา และความต่อเนื่อง 
  (๓)  ประโยชน์ที่ประชาชน ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาจะพึงได้รับ 
  (๔)  งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
 
 ๗.  ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา 
  การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา  หมายถึง การแสดงบทบาท
ของพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ที่สนับสนุนส่งเสริม  เพ่ือให้มีการสงวนรักษามรดกไทยทางพระพุทธศาสนาทั้งในแง่
ศิลปะและวรรณคดีข้ึน 
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  ในแง่ศิลปะ หมายถึง การดูแลรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
เช่น ประติมากรรม จิตรกรรม และงานพุทธศิลปะอ่ืนๆ รวมทั้งศิลปะโบราณคดีพ้ืนบ้านหรือท้องถิ่นนั้น ๆ 
  ในแง่ของวรรณคดี หมายถึง วรรณคดีพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคัมภีร์เก่าแก่ อยู่ในรูปแบบของ
ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน กระดาษสา ทั้งที่เป็นพระพุทธศาสนา นิทานพ้ืนบ้านที่เกี่ยวกับชาดก หรือ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ต านานท้องถิ่น ฯลฯ การด าเนินงานอาจเป็นการสะสมรวบรวม ซึ่งมีปริมาณ
เพียงพอที่จะจัดเป็นห้องหรือหอพิพิธภัณฑ์ได้   
  อนึ่ง อาจเป็นบทบาทของนักโบราณคดีที่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังกับวัด ในการรวบรวม
และจัดตั้งห้องหรือหอพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาก็ได้ การครอบคลุมถึงบุคคลผู้มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ความรู้ และ
รณรงค์ เพ่ือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวด้วย และมีผลงานปรากฏเด่นชัดไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
  การพิจารณาจะค านึงถึง 
  (๑) ลักษณะกิจกรรม รูปแบบ และวิธีด าเนินงาน 

(๒) คุณภาพและปริมาณ ระยะเวลา ความต่อเนื่อง ผลประจักษ์ท่ีเกิดจากการมีบทบาทหรือส่วนร่วม 
(๓) งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 

 ๘. ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
  สื่อมวลชน ความหมายในที่นี้จ ากัดเฉพาะตัวบุคคลหรือองค์การที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง    
มิได้หมายถึง ตัวสื่อ ภาษาที่ใช้สื่อ หรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ กล่าวคือ หน่วยงานหรือตัวบุคคลซึ่งมีบทบาทส าคัญ
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักธรรมและจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นประจ า ต่อเนื่อง และเป็นการ
สร้างสรรค์จรรโลง ยกย่อง เชิดชูพระพุทธศาสนาให้เป็นรูปธรรมในโอกาสต่าง ๆ จะเป็นวิทยุ โทรทัศน์  วารสาร  
หนังสือพิมพ์หรือสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดจารีตประเพณี ซึ่งหมายถึง บทบาทของเจ้าของหน่วยงานนั้น ๆ   
ที่เป็นผู้สนับสนุนให้มีรายการทางพระพุทธศาสนาขึ้น อาจเป็นผู้จัดรายการทางวิทยุหรือโทรทัศน์ หรือผู้ควบคุม  
เจ้าของคอลัมน์ในวารสาร/หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ มีผลงานปรากฏเด่นชัด ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
  การพิจารณาจะค านึงถึง 
  (๑) บทบาทในการน าเสนอเรื่อง ซึ่งช่วยในการเผยแพร่หลักธรรมและการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม  ทางพระพุทธศาสนา 
  (๒) คุณภาพและปริมาณงาน ระยะเวลา ความถี่ และความต่อเนื่องของรายการ ความถูกต้อง
ของเนื้อหาสาระ 
  (๓) งบประมาณที่ใช้ ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมโดยไม่หวังผลก าไรจากการด าเนินรายการเป็น
ค่าตอบแทน 
 
 
 
 



-  ๗  - 
 
 ๙. ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
  หน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีบทบาทส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา   
การเผยแผ่และการปฏิบัติธรรม เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดให้มีการปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที  โดยพิจารณาในด้านการเผยแผ่หลักธรรมและการประชาสัมพันธ์   
เช่น  พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย สภาสังคมสงเคราะห์  เป็นต้น และไม่รวมวัดซึ่งเป็นนิติบุคคล หรือหน่วย
ราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงอยู่แล้ว เช่น กรมการศาสนา เป็นต้น               
  การพิจารณาจะค านึงถึง 
  (๑) บทบาท ลักษณะ รูปแบบ วิธีการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
  (๒) คุณภาพและปริมาณงาน ระยะเวลา ความต่อเนื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาจะพึงได้รับ ซึ่งมีผลต่อความสงบสุขของประชาชนโดยส่วนรวม 
  (๓) งบประมาณท่ีได้ด าเนินการ 
 
 ๑๐. ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
  ผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา หมายถึง คฤหัสถ์ที่ประกอบอาชีพ
สุจริต คือ นายจ้าง ลูกจ้าง อาชีพอ่ืน ๆ หรือตัวบุคคลที่มีคุณธรรม ต้องไม่ใช่อาชีพรับราชการและอาชีพครู 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นายจ้างหรือผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม 
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ประกอบสัมมาชีพ เว้นจากมิจฉา วนิชชา คือ การค้าขายทีผิดศีลธรรม มีเมตตากรุณาต่อ
คนงานและลูกจ้าง มีสวัสดิการที่ดี บ าเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ละเว้นอบายมุข และมีศรัทธาเข้าร่วม
ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทางใดทางหนึ่ง หรือเป็นผู้อุปถัมภ์ บ ารุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา  
โดยมผีลงานที่ปรากฏเด่นชัดไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
  การพิจารณาจะค านึงถึง 
  (๑) ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้อ่ืน เช่น ลูกจ้างและเพ่ือนร่วมงาน ว่าเป็นผู้มีคุณธรรม
เป็นที่ยอมรับของมหาชนในชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ  
  (๒) แบบอย่างที่ดีของสังคม  ความสม่ าเสมอในการวางตน  ในด้านการด ารงชีวิตส่วนบุคคล
และการปฏิบัติต่อผู้อื่น 
  (๓) บทบาทท่ีท าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

………………………. 



แนวทางการด าเนินการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
สอดคล้องกับระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑. ประเภทของผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา   
๑) ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา มี ๔ สาขา 

๑.๑) สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี 
๑.๒) สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
๑.๓) สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนา แผนกอุดมศึกษา 
๑.๔) สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา 

๒) ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ มี ๒ สาขา 
๒.๑) สาขาการศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
๒.๒) สาขาการศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 

๓) ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี ๒ สาขา 
๓.๑) สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ 
๓.๒) สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 

๔) ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
๕) ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 
๖) ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

มี ๒ สาขา 
   ๖.๑) สาขาสงเคราะห์ประชาชนและชุมชน 

๖.๒) สาขาส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๗) ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา 
๘) ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
๙) ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบันและหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
๑๐) ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

  ๒. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก 
๑) เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา 
๒) เป็นพระสงฆ์ ฆราวาส หรือหน่วยงาน 
๓) เป็นผู้มีคุณธรรม มีความประพฤติดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม 
๔) เป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นที่รังเกียจของสังคม 
๕) เป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
๖) เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษหรือต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้ติดคุก หรืออยู่ระหว่าง 

การพิจารณาคดีของศาล ฐานความผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดศีลธรรมอันดี 
๗) เป็นผู้ไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
๘) มีประวัติและผลงานเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 

โดยมีการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕ ป ี
 

๓. การเสนอรายชื่อ... 
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  ๓. การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก 
๑) มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ฯ ก าหนด 
๒) ศึกษาข้อก าหนดเฉพาะของผู้ท าคุณประโยชน์ ๑๐ ประเภท (แนวทางการกรอก

รายละเอียด) 
๓) มีผลงานตรงกับข้อก าหนดเฉพาะของผู้ท าคุณประโยชน์ ๑๐ ประเภท 
๔) ส่วนกลาง ขอรับแบบฟอร์มที่ส านักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา  

ส่วนภูมิภาค ขอรับแบบฟอร์มที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ดาวน์โหลดจาก www.dra.go.th   
เมนูหลัก กฎ ระเบยีบ ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 

๕) มีผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)   
๖) ผลงานที่เคยเสนอจนได้รับรางวัลในนามบุคคลหรือหน่วยงานมาแล้ว จะน าผลงานนั้นไป

เสนอรับรางวัล ประเภทอ่ืนอีกไม่ได้ 
๗) จัดท าเป็นรูปเล่ม ๑ เล่ม พร้อมประกอบด้วย 

๗.๑) ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว ไม่ใช้ภาพถ่ายส าเนาจ านวน  
๒ ภาพ ด้านหลังภาพเขียนชื่อ – นามสกุล - ฉายา พร้อมประเภทและสาขา  

๗.๒) ภาพกิจกรรม ตรงกับประเภทที่ขอรับการคัดเลือกและมีเจ้าของผลงานอยู่ในภาพ
นั้นอย่างน้อย ๑๐ ภาพ 

๗.๓) การบริจาคเงินต้องมีหลักฐานหรือค ารับรองที่แสดงว่าได้ท าประโยชน์ (ถ้ามี)  
เช่น หนังสือรับรองการบริจาค ส าเนาใบอนุโทนาบัตร และรับรองส าเนาโดยบุคคล/หน่วยงาน ที่ได้รับบริจาค 

๗.๔) ส าเนาใบประกาศเกียรติคุณ 
๗.๕) สรุปผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๑ หน้ากระดาน เอ ๔) ใส่แผ่นซีดี (microsoft word)
๗.๖) การสะกดชื่อ นามสกุล ควรถูกต้องตรงกันท้ังผู้กรอกประวัติและหนังสือน าส่ง 
๗.๗) ต าแหน่งหรือยศ กรุณากรอกให้เต็มยศ อาทิ พ.อ. ควรเป็น พันเอก 
๗.๘) ผลงานการเลื่อนระดับของครู  ไม่สามารถใช้ เป็นเอกสารการพิจารณา 

ผู้ท าคุณประโยชน์ฯ ได ้ 
๗.๙) ผลงานการขอเลื่อนสมณศักดิ์  ไม่สามารถใช้ เป็นเอกสา รการพิจารณา 

ผู้ท าคุณประโยชน์ฯ ได ้
หมายเหตุ : ผู้ขอเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ต้องส่งเอกสารให้ครบ
ตามท่ีกรมการศาสนาก าหนด ถ้าเอกสารไม่ครบตามท่ีก าหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา 

  ๔. การน าเสนอผลงาน  เสนอรายละ ๑ ประเภท และ ๑ สาขา 
กรุงเทพมหานคร ผู้ขอรับการคัดเลือกจะต้อง 
๑) ได้รับการรับรองผลงานจากเจ้าอาวาสหรือหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ 
๒) ได้รับการรับรองผลงานจากเจ้าคณะเขตและผู้อ านวยการเขตที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่ 
๓) ผู้อ านวยการเขตหรือเจ้าคณะเขต  จัดท าหนังสือถึงกรมการศาสนา 

ในกรณี... 

http://www.dra.go.th/
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* ในกรณีที่ผู้ถูกเสนอชื่อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  แต่ไม่ได้อยู่ในเขตปกครองบ้านเมือง
ให้ใช้เขตปกครองบ้านเมืองของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นเกณฑ์  เพื่อให้ผู้อ านวยการเขตรับรอง    

ส่วนภูมิภาค ผู้ขอรับการคัดเลือกจะต้อง 
๑) ได้รับการรับรองผลงานจากเจ้าอาวาสหรือหน่วงานที่ได้รับประโยชน์ 
๒) ส่งผลงานผ่านส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่ 
๓) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตรวจสอบ รวบรวมผลงานของผู้ขอรับการคัดเลือก น าเสนอ

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาคัดเลือกตามจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด 
สาขาต่างประเทศ เสนอได้เฉพาะที่เป็นบุคคลเท่านั้น 
๑) พระภิกษุ 

๑.๑) ฝ่ายมหานิกายในประเทศสหรัฐอเมริกา  ให้ยื่นต่อประธานสมัชชาสงฆ์ไทย 
๑.๒) ฝ่ายธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  ให้ยื่นต่อประธานสงฆ์คณะธรรมยุต 
๑.๓) ในประเทศอ่ืน ๆ  ให้ยื่นต่อเจ้าอาวาสต้นสังกัดในประเทศไทย  รับรองแล้วแต่กรณ ี

๒) ชาวต่างประเทศ 
๒.๑) เจ้าอาวาสวัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอชื่อชาวต่างประเทศต่อประธาน

สมัชชาสงฆ์ไทย, ประธานสงฆ์คณะธรรมยุต ตามล าดับ แล้วแต่กรณี 
๒.๒) เจ้าอาวาสวัดไทยในประเทศอ่ืน ๆ  ยื่นต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้ง ๒ แห่ง โดย

ประสานข้อมูลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศนั้นๆ 

๕. จ านวนผู้สมควรได้รับการคัดเลือก  จ านวน  ๑๖๐  ราย 
๑) ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จ านวน ๓๑ ราย 

ต่างประเทศ   จ านวน ๑๒ ราย   
๒) ส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด  จ านวน ๑๑๗ ราย    

๖. กระบวนการคัดเลอืก 
๑) ส่วนกลาง  :  กรมการศาสนา 

   ก. การเสนอชื่อ 
๑. เจ้าคณะเขตและผู้อ านวยการเขต พิจารณาแล้ว ผู้อ านวยการเขตหรือเจ้าคณะเขต 

มีหนังสือน าส่งกรมการศาสนา 
๒. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจารณาด าเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดแล้ว   

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือน าส่งกรมการศาสนา พร้อมรายงานการประชุมแนบท้าย 
๓. ลงทะเบียนผู้ ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ ว่ าราชการจังหวัด  ผู้อ านวยการเขต 

ในกรุงเทพมหานคร ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย ประธานสงฆ์คณะธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาส 
ในประเทศไทย  เสนอพระภิกษุสงฆ์ ในประเทศอ่ืน ๆ แยกตามประเภท 
 

ข.ตรวจสอบ... 
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 ข. ตรวจสอบคุณสมบัติ  ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  ดังนี้ 
๑. การกรอกประวัติและผลงานของพระภิกษุ ฆราวาส หน่วยงาน ถูกต้องตาม

แบบฟอร์ม ศน.๑ , ศน.๒, ศน.๓  ผ่านการรับรองตามที่คณะกรรมการ ฯ ก าหนด 
๒. ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว ไม่ใช้ภาพถ่ายส าเนา จ านวน  

๒ ภาพ 
๓. ผลงานและสถิติย้อนหลังครบ ๕ ปี 
๔. ผลงานตรงตามข้อก าหนดเฉพาะของผู้ท าคุณประโยชน์ 
๕. ภาพกิจกรรม/ผลงาน ตรงกับประเภทที่ขอรับการคัดเลือกและมีเจ้าของผลงานอยู่ใน

ภาพนั้น อย่างน้อย ๑๐ ภาพ 
๖. ส าเนาใบประกาศเกียรติคุณ 
๗. การบริจาคเงินต้องมีหลักฐานหรือค ารับรองที่แสดงว่าได้ท าประโยชน์  (ถ้ามี)  

เช่น หนังสือรับรองการบริจาค ส าเนาใบอนุโทนาบัตร และรับรองส าเนาโดยบุคคล/หน่วยงาน ที่ได้รับบริจาค 
๘. สรุปผลงาน ๕ ปี ๑ หน้ากระดาษ เอ ๔ ใส่แผ่นซีด ี(microsoft word) 
๙. การสะกดชื่อ นามสกุล ควรถูกต้องตรงกันท้ังผู้กรอกประวัติและหนังสือน าส่ง 
๑๐. ต าแหน่งหรือยศ กรุณากรอกให้เต็มยศ อาทิ พ.อ. ควรเป็น พันเอก 
๑๑. ผลงานการเลื่อนระดับของครู ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารการพิจารณาผู้ท า

คุณประโยชน์ฯ ได้  
๑๒. ผลงานการขอเลื่อนสมณศักดิ์  ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารการพิจารณาผู้ท า

คุณประโยชน์ฯ ได ้
ค. วิธีการคัดเลือก 
๑. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 

น าเสนอคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๒. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 

น าเสนอคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๓. สรุปผลงานการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ท าคุณประโยชน์ 

ต่อพระพุทธศาสนาส่วนกลางและต่างประเทศ ส่วนภูมิภาค น าเสนอคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา พิจารณาให้การเห็นชอบ 

๔. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พิจารณาให้การ
เห็นชอบ 

๕. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

๒) ส่วนภูมิภาค... 



- ๕ - 
 

๒) ส่วนภูมิภาค 
ก. การเสนอชื่อ 
๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งแนวทาง วิธีการไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 
๒. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่จะเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก ฯ 
๓. ผู้เสนอผลงาน ฯ น าข้อมูลประวัติและผลงานเพ่ือประกอบการพิจารณา ให้เจ้าคณะ

จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด รับรอง ตามแบบ ศน. ๔, ศน. ๕, ศน. ๖ 
๔. น าผลงานส่งส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๕. ลงทะเบียนผู้ส่งผลงาน แยกตามประเภท ๑๐ ประเภท 
ข. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้ 
๑. การกรอกประวัติและผลงานของพระภิกษุ ฆราวาส หน่วยงาน ถูกต้องตาม

แบบฟอร์ม ศน. ๔ , ศน. ๕, ศน. ๖ ผ่านการรับรองตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 
๒. ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว ไม่ใช้ภาพถ่ายส าเนา จ านวน ๒ ภาพ 
๓. ผลงานและสถิติย้อนหลังครบ  ๕  ปี   
๔. ผลงานตรงตามข้อก าหนดเฉพาะของผู้ท าคุณประโยชน์ 
๕. ภาพกิจกรรม/ผลงานตรงกับประเภทที่ขอรับการคัดเลือกและมีเจ้าของผลงานอยู่ใน

ภาพนั้น อย่างน้อย ๑๐ ภาพ 
๖. ส าเนาใบประกาศเกยีรติคุณ 
๗. การบริจาคเงินต้องมีหลักฐานหรือค ารับรองที่แสดงว่าได้ท าประโยชน์ (ถ้ามี)  

เช่น หนังสือรับรองการบริจาค ส าเนาใบอนุโทนาบัตร และรับรองส าเนาโดยบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับบริจาค 
๘. สรุปผลงาน ๕ ปี ๑ หน้ากระดาษ เอ ๔ ใส่แผ่นซีดี (microsoft word) 
๙. การสะกดชื่อ นามสกุล ควรถูกต้องตรงกันท้ังผู้กรอกประวัติและหนังสือน าส่ง 
๑๐. ต าแหน่งหรือยศ กรุณากรอกให้เต็มยศ อาทิ พ.อ. ควรเป็น พันเอก 
๑๑. ผลงานการเลื่อนระดับของครูไม่สามารถใช้เป็นเอกสารการพิจารณาผู้ท า

คุณประโยชน์ฯ ได้  
๑๒. ผลงานการขอเลื่อนสมณศักดิ์ ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารการพิจารณาผู้ท า

คุณประโยชน์ฯ ได ้
ค. วิธีการคัดเลือก 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัด ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด  

ทั้ง ๒ ฝ่าย เป็นที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธาน ประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัด ผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลเสาเสมาธรรมจักร 
จ านวน ๓ รูป/คน โดยให้มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาฯ ในจังหวัด  
เป็นคณะกรรมการพิจารณา และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ไม่เกิน ๑๐ รูป/คน เป็นกรรมการ วัฒนธรรม
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก จะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ได้ 

๒. ประชุมคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในระดับจังหวัด เป็นบรรพชิต
หรือคฤหัสถ์ก็ได้ จ านวนไม่เกิน ๒ ราย และจะต้องมีรายงานการประชุมการคัดเลือกฯ แนบส่งกรมการศาสนา
ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๓) ต่างประเทศ 
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๓) ต่างประเทศ 

ก. การเสนอชื่อ 
๑. เจ้าอาวาสวัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอผลงานผู้ขอรับการคัดเลือกจะเป็น

บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ได้ ต่อประธานสมชัชาสงฆ์ไทย กรรมการคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
๒. เจ้าอาวาสวัดในประเทศไทย เสนอพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอ่ืน ๆ  

เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทละ ๑ ราย 
๓. ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย กรรมการคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอเมริกา

และเจ้าอาวาสวัดในประเทศไทยที่พระภิกษุสงฆ์ไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอ่ืน ๆ ให้การรับรอง ตามแบบ ศน.๗, 
ศน.๘ 

ชาวต่างประเทศ 
๑. เจ้าอาวาสวัดไทยประเทศสหรัฐอเมริกา  เสนอชื่อชาวต่างประเทศต่อประธานสมัชชา

สงฆ์ไทย, กรรมการคณะสงฆ์คณะธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา 
๒. เจ้าอาวาสวัดไทยในประเทศอ่ืน ๆ ยื่นต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้ง ๒ แห่ง โดยประสาน

ข้อมูลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศนั้น ๆ  
เสนอผลงานให้กรมการศาสนา ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ข. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้ 
๑. การกรอกประวัติและผลงานของพระภิกษุ ฆราวาส หน่วยงาน ถูกต้องตาม

แบบฟอร์ม ศน.๗, ศน.๘ ผ่านการรับรองตามที่คณะกรรมการ ฯ ก าหนด 
๒. รายชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย 
๓. การบริจาคเงินต้องมีหลักฐานหรือค ารับรองที่แสดงว่าได้ท าประโยชน์ (ถ้ามี)  

เช่น หนังสือรับรองการบริจาค ส าเนาใบอนุโทนาบัตร และรับรองส าเนาโดยบุคคล/หน่วยงาน ที่ได้รับบริจาค 
๔. ผลงานและสถิติย้อนหลังครบ ๕ ปี 
๕. ผลงานตรงตามข้อก าหนดเฉพาะของผู้ท าคุณประโยชน์ 
๖. ภาพกิจกรรม/ผลงานตรงกับประเภทที่ขอรับการคัดเลือกและมีเจ้าของผลงานอยู่ใน

ภาพนั้น อย่างน้อย ๑๐ ภาพ 
๗. ส าเนาใบประกาศเกียรติคุณ 
๘. การบริจาคเงิน ต้องมีส าเนาใบอนุโมทนาบัตร และรับรองส าเนาโดยบุคคล/หน่วยงาน 

ที่ได้รับบริจาค 
๙. สรุปผลงาน ๕ ปี ๑ หน้ากระดาษ เอ ๔ ใส่แผ่นซีดี  (microsoft word) 
ค. วิธีการคัดเลือก 
กรมการศาสนา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ฯ 

เพ่ือพิจารณาด าเนินการคัดเลือก ฯ 
 

๗. การตัดสิน... 
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๗. การตัดสิน 
๑) ผู้ที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ทั้งส่วนกลาง 

ต่างประเทศและส่วนภูมิภาค ในระหว่างการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ต้องเข้าร่วม
กิจกรรมของทางกรมการศาสนาหรือหน่วยงานที่เสนอชื่อ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา 

๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  
เป็นผู้พิจารณา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผลการคัดเลือกในระดับจังหวัด เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือก
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โดยไม่ต้องแจ้งให้จังหวัดทราบ 

๓) คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือก ฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยพิจารณาจากรายชื่อพร้อมประวัติ 
และผลงานที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาฯ  

๔) คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือก ฯ  สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลใดก็ได้ หากไม่มีผู้สมควรได้รับ
รางวัลนั้น 

๕) การตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือก ฯ ถือเป็นยุติไม่สามารถยกขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้ 

๘. ประกาศผลการคัดเลือก 
๑) ส่วนกลาง 

๑.๑) คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พิจารณาสรุปผล
การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  

๑.๒) แจ้งประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา, 
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร, เจ้าคณะเขต, ผู้อ านวยการเขต, ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย/กรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุต 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดไทย ฯ เพ่ือเตรียมเข้ารับเสาเสมาธรรมจักร ในงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 

๒) ส่วนภูมิภาค 
๒.๑) กรมการศาสนา แจ้งเจ้าคณะจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
๒.๒) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ในจังหวัด เพ่ือเตรียมเข้ารับ

เสาเสมาธรรมจักร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
๒.๓) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน   

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และเชิญอดีตผู้ได้รับพระราชทานรางวัลทุกรูป/คน   
มาร่วมแสดงความยินดี 

๙. รางวัล 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา แต่ละประเภท ซึ่งเป็นบรรพชิต

คฤหัสถ์ หน่วยงาน จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 

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



 ศน. ๑   

แบบรายงานประวัติและผลงาน 
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  ประจ าปี ............... 

ส าหรับพระสงฆ์ (กรุงเทพมหานคร) 
..................... 

ประเภท .............................................................................. 
สาขา    .............................................................................. 
(ผลงานที่เสนอเข้ารับพิจารณาคัดเลือก  เพียงสาขาเดียว) 

 
๑. ชื่อ (สมณศักดิ์)............................................................................................................................. .......  

       ชื่อ (เดิม) พระ .....................................  ฉายา ................................. นามสกุล ..................................  
   อายุ ......... ปี พรรษา ........ วุฒิการศึกษา นักธรรม.......... เปรียญธรรม........... ทางโลก...... ................ 
   สังกัดวัด ......................................... หมู่ที่ ........ ถนน ............................... แขวง................................. 
   เขต....................................... จังหวัด ......................................  รหัสไปรษณีย์ ................................... 
   โทรศัพท ์.................................... โทรสาร .....................................E-mail …………………..……………….. 

๒. ชื่อบุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก 
       ชื่อ .................................................... วัด/บ้านเลขท่ี .................................. แขวง  ............................. 
   เขต .................................................. จังหวัด ......... ............................. รหัสไปรษณีย์ ......................... 
   โทรศัพท ์.................................... โทรสาร .....................................E-mail …….…..…………………….. 

๓. หน้าที่การงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
        พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ....................................... ......................................................... 
        พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง .................................................. .............................................. 
    พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................................ 
    พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง .................................................... ............................................ 
        พ.ศ. …………………….  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................................  
  ๔.  สรุปความดีเด่นผลงานที่เสนอพิจารณาประมวลผลย้อนหลังไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 
       มีรายละเอียดดังนี้  - ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลส าเร็จเป็นอย่างไร คิดเป็นมูลค่าเท่าใด เป็นต้น 
   พ.ศ. ..................................ฯลฯ ...................................................................... ..................................... 
       พ.ศ. ..................................ฯลฯ ........................................... ................................................................ 
   พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................. ......................................................... 
       พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................. ......................................................... 
       พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
  

 
 



- ๒ - 
        ๕. สรุปผลงานการเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ย้อนหลังภายใน ๕ ปี     
            เช่น โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการเข้าวันธรรมสวนะ เป็นต้น 

       พ.ศ. ..................................ฯลฯ ...........................................................................................................  
       พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
   พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
       พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................... ....................................................................... 

         พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
   ๖. ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ  หมายถึง เอกสาร โล่  รางวัล ที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ          
        ได้มอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน  เพ่ือเป็นการรับรองคุณความดีนั้น ๆ  ที่ได้รับจากการประกอบความดี 
       ยกเว้น เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ใบตราตั้งเจ้าอาวาส ใบตราตั้งเป็นอุปัชฌาย์ฯลฯ 
   พ.ศ. ..................................จาก .......................................................... .............................................. 
       พ.ศ. ..................................จาก ......................................................................................................... 
   พ.ศ. ..................................จาก ........................................................... ............................................ 
       พ.ศ. ..................................จาก ........................................................... ............................................ 
   พ.ศ. ..................................จาก ....................................................................................................... 
 ๗. ค ารับรองของเจ้าของประวัติ 

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

       ลงชื่อ ................................................................ 
       ต าแหน่ง ........................................................... 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. .................. 

 ๘. ค ารับรองเจ้าอาวาส (ในกรณีพระสงฆ์หรือพระสังฆาธิการ ผู้ได้รับคัดเลือกมิได้เป็นเจ้าอาวาส) 
     …..................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................... ................................. 

       ลงชื่อ ................................................................ 
       ต าแหน่ง ........................................................... 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. .................. 

 ๙. ค ารับรองเจ้าอาวาส หรือหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ 
     ..................................................................................................... ................................................... 
     .................................................................................... .................................................................... 

       ลงชื่อ ................................................................ 
       ต าแหน่ง ............................................................ 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. ................... 
 



- ๓ - 
     ๑๐. การตรวจสอบเอกสารของส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

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

       ลงชื่อ ................................................................ 
       ต าแหน่ง ........................................................... 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. .................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลงาน 

           ประเภท .............................................................................. 
           สาขา  .................................................................................. 

   
           ชื่อ (สมณศักดิ์)  .............................................................. 

     ชื่อ (เดิม)  พระ .........................................  ฉายา ...................................... นามสกุล ..................................  
อายุ ......... ปี พรรษา ........ วฒุิการศึกษา นักธรรม.......... เปรียญธรรม............. ทางโลก.......... .................... 
สังกัดวัด ..................................... หมู่ที่ ......... ถนน ...................................... แขวง....................................... 
เขต ............................................ จังหวัด .................................. รหสัไปรษณีย์ ............................................ 

     โทรศัพท์ .................................... โทรสาร ................... ...................E-mail ……...................…………………….. 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน (เรียงล าดับความส าคัญ ๓ ต าแหน่ง) 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ...................................................................................  
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. ... 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ....................................................................................  

สรุป (ผลงาน  ๕  ปี) 

พ.ศ. ..................................................................................................... ..................................................... 
........................................................................................................... ....................................................... 
..................................................................................................................... ............................................ 
พ.ศ. ............................................................................................ ............................................................. 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ..................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ........................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ..................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ........................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 

 



-  ๒  - 

ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ (เรียงล าดับความส าคัญ  ๓  ฉบับ 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ................................................จาก ............................................ ..... 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ............................................... จาก ................................................. 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ...................................................จาก .......................................... ...... 
 
ภาพกิจกรรม  ตรงกับประเภทที่ขอรับการคัดเลือกฯ และเจ้าของผลงานอยู่ในภาพนั้นด้วย จ านวน ๑๐ ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศน. ๒ 

แบบรายงานประวัติและผลงาน                   
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  ประจ าปี ............... 

ส าหรับฆราวาส (กรุงเทพมหานคร) 
..................... 

ประเภท .............................................................................. 
สาขา    .............................................................................. 
(ผลงานที่เสนอเข้ารับพิจารณาคัดเลือก  เพียงสาขาเดียว) 

๑. ชื่อ ..........................................................................นามสกุล  ............................................................. 
 อายุ .............. ปี   วุฒิการศึกษา  ……………………………………….อาชีพ…………………………………………… 
 บ้านเลขท่ี  .................. หมู่ที่ ............. ถนน ..................................... แขวง......................................... 
 เขต............................................. จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ....... ........................ 
 โทรศัพท ์.................................... โทรสาร .....................................E-mail ………………….……………….. 
๒.  ทีอ่ยูต่ิดต่อได้สะดวก 
     บ้านเลขท่ี .................. หมู่ที่ .............. ถนน ....................................... แขวง....................................... 
 เขต............................................. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ ............................... 
 โทรศัพท ์.................................... โทรสาร .....................................E-mail ……………….………………….. 
๓.  หน้าที่การงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
     พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................................ ... 
     พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง .............................................................................. ..................... 
 พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. ................. 
 พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ............................................. ..................................................... 
     พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. ................. 
๔.  สรุปความดีเด่นผลงานที่เสนอพิจารณาประมวลผลย้อนหลังไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 
     มีรายละเอียด ดังนี้  - ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลส าเร็จเป็นอย่างไร คิดเป็นมูลค่าเท่าใด เป็นต้น 
 พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
     พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
 พ.ศ. ..................................ฯลฯ ............................................ ............................................................... 
     พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
 พ.ศ. ................................ .ฯลฯ ...........................................................................................................  

 
 
 
 
 



- ๒ - 
๕. สรุปผลงานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ย้อนหลังภายใน ๕ ปี     

         เช่น โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการเข้าวันธรรมสวนะ เป็นต้น 
    พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
    พ.ศ. ..................................ฯลฯ ...........................................................................................................  
    พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
    พ.ศ. ..................................ฯลฯ ....................................................................................... .................... 
    พ.ศ. ..................................ฯลฯ .............................................................. ............................................. 
๖. ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ  หมายถึง เอกสาร โล่  รางวัล ที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ          
    ได้มอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน เพ่ือเป็นการรับรองคุณความดีนั้น ๆ ที่ได้รับจากการประกอบความดี 
    ยกเว้น เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
    พ.ศ. ....................จาก ........................................ ...................................................................................... 
    พ.ศ. ....................จาก............................................................................................................................... 
    พ.ศ. ....................จาก ................................................................. ............................................................ 
    พ.ศ. ....................จาก ........................................................................ ..................................................... 
    พ.ศ. ....................จาก ............................................................... .............................................................. 
๗. ค ารับรองของเจ้าของประวัติ 

 .............................................................................................. ..................................................................     
       ลงชื่อ ................................................................. 
       ต าแหน่ง ............................................................ 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. ................... 

๘. ค ารับรองผู้บงัคับบัญชา 
    ….............................................................................................................. ............................................... 

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
       ลงชื่อ ................................................................. 
       ต าแหน่ง ............................................................ 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. ................... 

๙. ค ารับรองเจ้าอาวาส หรือหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ 
     ................................................................................................................ ........................................ 
     ....................................................................... .................................................................................. 

       ลงชื่อ ................................................................. 
       ต าแหน่ง ............................................................ 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. .................. 
 
 



- ๓ - 
๑๐. ค ารับรองเจ้าคณะเขต 

     .............................................................................................................................................. ........... 
              ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ ................................................................. 
       ต าแหน่ง ............................................................ 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. .................. 
         ๑๑. ค ารับรองผู้อ านวยการเขต 
                ..................................................................................................... ................................................... 
                ............................................................................................................................. ...........................     

                                                                         ลงชื่อ .................................................................. 
       ต าแหน่ง ............................................................. 

                วันที่ ....... เดือน ......................พ.ศ. ................... 
 
    ๑๒. การตรวจสอบเอกสารของส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

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

       ลงชื่อ .................................................................. 
       ต าแหน่ง ............................................................. 
                วันที่ ....... เดือน ......................พ.ศ. ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสรุปผลงาน 
ประเภท .............................................................................. 

            สาขา  ..................................................................................   
     ชื่อ ............................................................................... นามสกุล ..................................................................  

อายุ .................. ปี วุฒิการศึกษา ........................................................อาชีพ ...............................................  
บ้านเลขท่ี.................................... หมู่ที่ ......... ถนน ................................ แขวง ............................................ 
เขต...... ............................................ จังหวัด ................................. รหสัไปรษณีย์ ... ................................... 

     โทรศัพท์ .................................... โทรสาร .....................................E-mail ……...................…………………….. 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน (เรียงล าดับความส าคัญ ๓ ต าแหน่ง) 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. .. 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ....................................................................................  
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. ... 

สรุป (ผลงาน  ๕  ปี) 
พ.ศ. .................................................................................................................................. ........................ 
.......................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. .........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ............................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ........................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................ 
พ.ศ. ........................................................................................................................ .................................. 
............................................................................................................................................................ ...... 
พ.ศ. ....................................................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. .................................... 

ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ (เรียงล าดับความส าคัญ  ๓  ฉบับ 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ................................................จาก ............................................ ..... 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ............................................... จาก ................................................. 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ...................................................จาก .......................................... ...... 
ภาพกิจกรรม  ตรงกับประเภทที่ขอรับการคัดเลือกฯ และเจ้าของผลงานอยู่ในภาพนั้นด้วย จ านวน ๑๐ ภาพ 

           



ศน.๓ 

แบบรายงานประวัติและผลงาน 
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  ประจ าปี ............... 

ส าหรับหน่วยงาน (กรุงเทพมหานคร) 
..................... 

ประเภท .................................................................................. 
 (ผลงานที่เสนอเข้ารับพิจารณาคัดเลือก  เพียงสาขาเดียว) 

 
๑. …............................................................................................................................. ............................ 

      ชื่อหน่วยงาน (สมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน โรงเรียน สื่อมวลชน หรือนิติบุคคลอื่น) 
  ๒. สถานที่ตั้งเลขที่ ............ หมู่ที่ ........ ถนน ........................................ แขวง........................................ 

    เขต.............................................. จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ .................................. 
    โทรศัพท์ .................................... โทรสาร ..................................E-mail …………….….….………………..     
 ๓. ชื่อผู้น าหน่วยงาน 
         ชื่อ................................................................ นามสกุล ...................................................................... 

      ต าแหน่ง ......................................................................... อายุ .....................ปี พรรษา......................  
      อาชีพ .....................................................  วุฒิการศึกษา ................................................................... 

         บ้านเลขท่ี .................. หมู่ที่ ............. ถนน ................................. แขวง………................................... 
     เขต……...................................... จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ......... .......................... 
     โทรศัพท ์.................................... โทรสาร ....................................E-mail …………………………………..     
    ๔. สรุปความดีเด่นผลงานที่เสนอพิจารณาประมวลผลย้อนหลังไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 
        มีรายละเอียด ดังนี้  - ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลส าเร็จเป็นอย่างไร คิดเป็นมูลค่าเท่าใด เป็นต้น 
    พ.ศ. ................................ฯลฯ ......................... .................................................................................. 
        พ.ศ. ................................ฯลฯ .................................................................................... ....................... 
    พ.ศ. ...............................ฯลฯ ................................................ ............................................................ 
        พ.ศ. ...............................ฯลฯ ................................................ ............................................................ 
    พ.ศ. ...............................ฯลฯ ............................................................................................................ 

๕. สรุปผลงานการเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ย้อนหลังภายใน ๕ ปี     
            เช่น โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการเข้าวันธรรมสวนะ เป็นต้น 

       พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
       พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
   พ.ศ. ..................................ฯลฯ ............................................ ............................................................... 
       พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 

         พ.ศ. ..................................ฯลฯ ...........................................................................................................  
 
 



- ๒ - 
   ๖. ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ  หมายถึง เอกสาร โล่  รางวัล ที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้มอบ    
       ให้แกบุ่คคลหรือหน่วยงาน  เพ่ือเป็นการรับรองคุณความดีนั้น ๆ  ที่ได้รับจากการประกอบความดี 
   พ.ศ. ....................จาก ...................................................... ................................................................... 
       พ.ศ. ....................จาก.......................................................................................................................... 
   พ.ศ. ....................จาก ....................................................... ................................................................. 
       พ.ศ. ....................จาก ........................................................ ................................................................. 

   พ.ศ. ....................จาก ....................................... ............................................................................... 
๗. ค ารับรองของผู้น าหน่วยงาน 

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

       ลงชื่อ ................................................................. 
       ต าแหน่ง ............................................................ 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. ................... 
  

๘. ค ารับรองเจ้าอาวาส หรือหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ 
     ......................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................... .................................. 

       ลงชื่อ ................................................................. 
       ต าแหน่ง ............................................................ 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. .................. 
  

๙. การตรวจสอบเอกสารของส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
     ….................................................................................................... ................................................... 
              …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             

       ลงชื่อ ................................................................. 
       ต าแหน่ง ............................................................ 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. ................... 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลงาน 
           ประเภท ...........................................................................................  
  

ชื่อหน่วยงาน  ................................................................................................................ ................................. 
     ชื่อผู้น าหน่วยงาน ...........................................................................................................................................  

อายุ .................. ปี  วุฒิการศึกษา ................................................................................................................ 
สถานที่ตั้งเลขที่..................... หมู่ที่ ......... ถนน ................................. แขวง/ต าบล...................................... 
เขต/อ าเภอ ............................................ จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ................................ . 

     โทรศัพท์ .................................... โทรสาร .....................................E-mail ……....................…………………….. 
สรุป (ผลงาน  ๕  ปี) 

พ.ศ. ........................................................................................................................ .................................. 
...................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ......................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ...................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ........................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ..................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. .........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 

ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ (เรียงล าดับความส าคัญ  ๓  ฉบับ) 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ................................................จาก .................................................  
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ............................................... จาก ................................................. 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ...................................................จาก ................................................  
 
ภาพกิจกรรม  ตรงกับประเภทที่ขอรับการคัดเลือกฯ และเจ้าของผลงานอยู่ในภาพนั้นด้วย จ านวน ๑๐ ภาพ 

 



ศน.๗ 
แบบรายงานประวัติและผลงาน                   

ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  ประจ าปี ............... 
ส าหรับพระสงฆ์ (ต่างประเทศ) 

..................... 
ประเภท  ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

สาขา    การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประทศ 
(ผลงานที่เสนอเข้ารับพิจารณาคัดเลือก  เพียงสาขาเดียว) 

 
๑.ชื่อ (สมณศักดิ์)  ............................................................................................................................... .... 

     ชื่อ (เดิม)  พระ .....................................  ฉายา ................................. นามสกุล ......... .........................  
 อายุ ......... ปี พรรษา ........ วฒุิการศึกษา นักธรรม.......... เปรียญธรรม............ ทางโลก..................... 
 ปัจจุบันพ านักวัด ............................................................................................... .................................... 
     ………………………………………………………………………… ประเทศ ……………..…………………………………….. 
 โทรศัพท ์.............................. โทรสาร .....................................E-mail …………….………….……………….. 

 ๒. สังกัดเดิมในประเทศไทย 
 วัด............................................. แขวง/ต าบล................................เขต/อ าเภอ ......................................       
     จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ .................................   โทรศัพท ์....................................  

 ๓. บุคคลและสถานที่ท่ีติดต่อในประเทศไทย 
     ชื่อ ........................................................ วัด/บ้านเลขท่ี ............................... แขวง  ............................. 
 เขต .................................................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ............................... 
 โทรศัพท ์.................................... โทรสาร .....................................E-mail ……………………………………. 

๔.  หน้าที่การงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
     พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................. .................................. 
     พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ............................................................. ...................................... 
 พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ............................................................ ...................................... 
 พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................ .................................................................. 

๕.  สรุปความดีเด่นผลงานที่เสนอพิจารณาประมวลผลย้อนหลังไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 
     มีรายละเอียดดังนี้  - ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลส าเร็จเป็นอย่างไร คิดเป็นมูลค่าเท่าใด เป็นต้น 
 พ.ศ. ..................................ฯลฯ ................................................................... ...................................... 
     พ.ศ. ..................................ฯลฯ ..................................................................... .................................... 
 พ.ศ. ..................................ฯลฯ ................................................................... ...................................... 
     พ.ศ. ..................................ฯลฯ .............................. ........................................................................... 
 พ.ศ. ..................................ฯลฯ ........................................................................................................ 
 



- ๒ – 
๖.  สรุปผลงานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ย้อนหลังภายใน ๕ ปี     

         เช่น โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการเข้าวันธรรมสวนะ เป็นต้น 
     พ.ศ. ..................................ฯลฯ ............................................................... ............................................ 
     พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
 พ.ศ. ..................................ฯลฯ ...........................................................................................................  
     พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 

      พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
๗. ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ  หมายถึง เอกสาร โล่  รางวัล ที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้มอบ
ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน  เพ่ือเป็นการรับรองคุณความดีนั้น ๆ  ที่ได้รับจากการประกอบความดี 
ยกเว้น  เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ใบตราตั้งเจ้าอาวาส ใบตราตั้งเป็นอุปัชฌาย์ฯลฯ 

พ.ศ. ..................................จาก .................................. .................................................................... 
พ.ศ. ..................................จาก................................... ..................................................................... 
พ.ศ. ..................................จาก ...................................................................................................... 
พ.ศ. ..................................จาก .................................. .................................................................... 
พ.ศ. ..................................จาก ....................................................................................................... 

๘. ค ารับรองของเจ้าของประวัติ 
         ................................................................................. ............................................................................. 
         ............................................................................. ................................................................................. 
       ลงชื่อ ............................................................... 
       ต าแหน่ง .......................................................... 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. ................. 

๙. ความเห็นเจ้าอาวาส (ในกรณีพระสงฆ์หรือพระสังฆาธิการ ผู้ได้รับคัดเลือกมิได้เป็นเจ้าอาวาส) 
          ….......................................................................................................................... ................................ 
 .................................................................................................. ........................................................... 
       ลงชื่อ ............................................................... 
       ต าแหน่ง .......................................................... 
                วันที่ ....... เดือน .........................พ.ศ. .............. 

๑๐. ค ารับรองของประธานสมัชชาสงฆ์ไทย หรือประธานคณะสงฆ์ธรรมยุต  หรือเจ้าอาวาสวัดไทย   
    ในประเทศนั้น ๆ หรือเจ้าอาวาสต้นสังกัดในประเทศไทย  หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
    ราชวิทยาลัยหรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี 

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

       ลงชื่อ ............................................................... 
       ต าแหน่ง .......................................................... 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. .................   



- ๓ - 
  ๑๑. การตรวจสอบเอกสารของส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
        ................................................................................................................................................................ 
        ....................................................................................................................... ......................................... 

       ลงชื่อ ................................................................ 
       ต าแหน่ง ........................................................... 
                วันที่ ....... เดือน ........................พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลงาน 

           ประเภท   ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
           สาขา  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ   

           ชื่อ (สมณศักดิ์)  ................................................................... 
     ชื่อ (เดิม)  พระ ..............................................  ฉายา ................................. นามสกุล ..................................  

อายุ ......... ปี พรรษา ........ วฒุิการศึกษา นักธรรม.......... เปรียญธรรม............. ทางโลก..............................  
ปัจจุบันพ านักวัด ................................................................................................................................. ...........  
..................................................................................... ประเทศ ................ ................................................... 

     โทรศัพท์ .................................... โทรสาร .....................................E-mail ……....................…………………….. 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน (เรียงล าดับความส าคัญ ๓ ต าแหน่ง) 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ...................................................................................  
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. ... 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. ... 

สรุป (ผลงาน  ๕  ปี) 
พ.ศ. ..................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
.................................................................................................................................................................  
พ.ศ. ........................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ..................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ........................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ..................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ........................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
 
 



-  ๒  - 

ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ (เรียงล าดับความส าคัญ  ๓  ฉบับ 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ................................................จาก ............................................ ..... 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ............................................... จาก ................................................. 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ...................................................จาก .......................................... ...... 
 
ภาพกิจกรรม  ตรงกับประเภทที่ขอรับการคัดเลือกฯ และเจ้าของผลงานอยู่ในภาพนั้นด้วย จ านวน ๑๐ ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศน. ๘ 
แบบรายงานประวัติและผลงาน 

ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  ประจ าปี ............... 
ส าหรับฆราวาส  (ต่างประเทศ) 

..................... 
ประเภท  ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

สาขา    การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประทศ 
(ผลงานที่เสนอเข้ารับพิจารณาคัดเลือก  เพียงสาขาเดียว) 

     ๑. ชื่อ ...................................................................... นามสกุล ....................................................................  
 อายุ ............... ปี   วุฒิการศึกษา ........................................................ อาชีพ ...................................... 
 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี............................................................................................................................. ... 
     ……………………………………………………..…………………… ประเทศ ……………..…………………………………….. 
 โทรศัพท ์.............................. โทรสาร .....................................E-mail …………..….………….……………….. 

 ๒. ที่อยูใ่นประเทศไทย 
     บ้านเลขท่ี .................. หมู่ที่ ............. ถนน ................................. แขวง/ต าบล................................. 
 เขต/อ าเภอ ...................................... จังหวัด ................................ รหสัไปรษณีย์ ...................... ..... 
 โทรศัพท ์.................................... โทรสาร ....................................E-mail ………………………………….. 

 ๓. บุคคลและสถานที่ท่ีติดต่อในประเทศไทย 
     ชื่อ ...................................................... วัด/บ้านเลขท่ี .................. แขวงต าบล ...................................... 
 เขต/อ าเภอ................................................ จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ...................... . 
 โทรศัพท ์.................................... โทรสาร .....................................E-mail ……………….……………………. 

๔.  หน้าที่การงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
     พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. .......... 
     พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ............................. .............................................................. 
 พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. .......... 
 พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ........................................................................................... 

๕.  สรุปความดีเด่นผลงานที่เสนอพิจารณาประมวลผลย้อนหลังไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 
     มีรายละเอียดดังนี้  - ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลส าเร็จเป็นอย่างไร คิดเป็นมูลค่าเท่าใด เป็นต้น 
 พ.ศ. ..................................ฯลฯ ....................................................................................... .......... 
     พ.ศ. ..................................ฯลฯ ........................................................................ .......................... 
 พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ............... 
     พ.ศ. ..................................ฯลฯ ....................................... .......................................................... 
 พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. .............. 

 



- ๒ – 
๖. สรุปผลงานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ย้อนหลังภายใน ๕ ปี     

         เช่น โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการเข้าวันธรรมสวนะ เป็นต้น 
    พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
    พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
    พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................... ....................................................................... 
    พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
    พ.ศ. ..................................ฯลฯ ...........................................................................................................  

๗. เกียรติคุณที่เคยได้รับ  หมายถึง เอกสาร โล่  รางวัล ที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้มอบให้แก่        
    บุคคลหรือหน่วยงาน  เพื่อเป็นการรับรองคุณความดีนั้น ๆ  ที่ได้รับจากการประกอบความดี 
     ยกเว้น เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
 พ.ศ. ..................................จาก .................................................................................. .................... 
     พ.ศ. ..................................จาก................................................................................... ..................... 
 พ.ศ. ..................................จาก ........................................................... ........................................... 
     พ.ศ. ..................................จาก .................................................................................. .................... 
 พ.ศ. .................................จาก .................. .....................................................................................  
๘. ค ารับรองของเจ้าของประวัติ 

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

       ลงชื่อ ............................................................... 
       ต าแหน่ง .......................................................... 
                วันที่ ....... เดือน ..........................พ.ศ. ............ 
  

๙. ค ารับรองของประธานสมัชชาสงฆ์ไทย หรือประธานคณะสงฆ์ธรรมยุต  หรือเจ้าอาวาสวัดไทย   
    ในประเทศนั้น ๆ หรือเจ้าอาวาสต้นสังกัดในประเทศไทย  หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัย 
     มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี 

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

       ลงชื่อ ............................................................... 
       ต าแหน่ง .......................................................... 
                วันที่ ....... เดือน ..........................พ.ศ. ............ 
 
 
 
 



- ๓ - 

  ๑๐. การตรวจสอบเอกสารของส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
     ....................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................... .................................... 

       ลงชื่อ .......................................................... 
       ต าแหน่ง ..................................................... 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลงาน 

           ประเภท   ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
           สาขา  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ   

            
     ชื่อ ............................................................................... นามสกุล ................ ..................................................  

อายุ ................ ปี วุฒิการศึกษา ................................................................ อาชีพ ........................................ 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .......................................................................................................... ............................ 
.......................................................................................ประเทศ .......................................................... ......... 

     โทรศัพท์ .................................... โทรสาร .....................................E-mail ……...................…….……………….. 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน (เรียงล าดับความส าคัญ ๓ ต าแหน่ง) 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ............................................................. ....................... 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. ... 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ....................................................................................  

สรุป (ผลงาน  ๕  ปี) 

พ.ศ. .......................................................................................... .................................................................. 
.................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................ ........................................................................................ 
พ.ศ. ............................................................................................ ................................................................ 
................................................................................................... ................................................................. 
................................................................................................ .................................................................... 
พ.ศ. .............................................................................................. .............................................................. 
..................................................................................................... ............................................................... 
..................................................................................................... ............................................................... 
พ.ศ. ............................................................................................... ............................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................. .................................................................. 
พ.ศ. .......................................................................................... .................................................................. 
................................................................. ................................................................................................... 
................................................................................................. ........................................................... ........ 
พ.ศ. ..................................................................................... ...................................................................... 
...................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................ ....................................................................... 
 
 



-  ๒  - 

ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ (เรียงล าดับความส าคัญ  ๓  ฉบับ 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ................................................จาก ............................................ ..... 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ............................................... จาก ................................................. 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ...................................................จาก .......................................... ...... 
 
ภาพกิจกรรม  ตรงกับประเภทที่ขอรับการคัดเลือกฯ และเจ้าของผลงานอยู่ในภาพนั้นด้วย จ านวน ๑๐ ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศน. ๔ 

แบบรายงานประวัติและผลงาน                   
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  ประจ าปี ............... 

ส าหรับพระสงฆ์ (ส่วนภูมภิาค) 
..................... 

ประเภท .............................................................................. 
สาขา    .............................................................................. 
(ผลงานที่เสนอเข้ารับพิจารณาคัดเลือก  เพียงสาขาเดียว) 

๑. ชื่อ (สมณศักดิ์).................................................................................................................................... .  
       ชื่อ (เดิม) พระ .....................................  ฉายา ................................. นามสกุล ....................... ...........  
   อายุ ......... ปี พรรษา ........ วุฒิการศึกษา นักธรรม.......... เปรียญธรรม........... ทางโลก...................... 
   สังกัดวัด ......................................... หมู่ที่ ........ ถนน ................................ ต าบล............... ................ 
   อ าเภอ...................................... จังหวัด ......................................  รหัสไปรษณีย์ .................................  
   โทรศัพท ์.................................... โทรสาร .....................................E-mail …………………..……………….. 

๒. ชื่อบุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก 
        ชื่อ ................................................... วัด/บ้านเลขท่ี .................................. แขวง  ............ ................. 
    เขต ................................................. จังหวัด ............................ .......... รหัสไปรษณีย์ ......................... 
    โทรศัพท ์.................................... โทรสาร .....................................E-mail ……….…..…………………….. 

๓. หน้าที่การงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
        พ.ศ. ...........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................................  
        พ.ศ. ...........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................................  
    พ.ศ. ...........................  ด ารงต าแหน่ง ............................................................................................... . 
    พ.ศ. ...........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................ ................................ 
  ๔.  สรุปความดีเด่นผลงานที่เสนอพิจารณาประมวลผลย้อนหลังไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 
       มีรายละเอียดดังนี้  - ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลส าเร็จเป็นอย่างไร คิดเป็นมูลค่าเท่าใด เป็นต้น 
   พ.ศ. ..................................ฯลฯ ...........................................................................................................  
       พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
   พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ........................ 
       พ.ศ. ..................................ฯลฯ ............................................... ........................................................... 
   พ.ศ. ................................ .ฯลฯ .................................................................................. ....................... 

 
 
 

 



-  ๒  - 
 ๕. ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ  หมายถึง เอกสาร โล่  รางวัล ที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ          
          ได้มอบให้แก่บุคคลหรอืหน่วยงาน  เพ่ือเป็นการรบัรองคุณความดีนั้น ๆ  ที่ได้รับจากการประกอบความดี 
         ยกเว้น เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ใบตราตั้งเจ้าอาวาส ใบตราตั้งเป็นอุปัชฌาย์ฯลฯ 
     พ.ศ. ..................................จาก .................................................................................. ...................... 
         พ.ศ. ..................................จาก..................................... .................................................................... 
     พ.ศ. ..................................จาก .................................................................................. ..................... 
         พ.ศ. ..................................จาก .......................................................................................................  
     พ.ศ. .................................จาก ................................................................................... .................... 
 ๖. ค ารับรองของเจ้าของประวัติ 

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

       ลงชื่อ ................................................................ 
       ต าแหน่ง ........................................................ ... 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. .................. 

 ๗. ค ารับรองเจ้าอาวาส (ในกรณีพระสงฆ์หรือพระสังฆาธิการ ผู้ได้รับคัดเลือกมิได้เป็นเจ้าอาวาส) 
     …......................................................................... ............................................................................ 
     ....................................................................................................................... ................................. 

       ลงชื่อ ................................................................ 
       ต าแหน่ง ........................................................... 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. .................. 

 ๘. ค ารับรองเจ้าอาวาส หรือหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ 
     ..................................................................................................... ................................................... 
     .................................................................................. ...................................................................... 

       ลงชื่อ ................................................................ 
       ต าแหน่ง ............................................................ 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. ................... 

     ๙. การตรวจสอบเอกสารของวัฒนธรรมจังหวัด 
     .................................................................................... .................................................................... 
     ....................................................................................................................... ................................. 

       ลงชื่อ ................................................................ 
       ต าแหน่ง ........................................................... 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. .................. 
 



แบบสรุปผลงาน 

           ประเภท .............................................................................. 
           สาขา  .................................................................................. 

   
           ชื่อ (สมณศักดิ์)  .............................................................. 

     ชื่อ (เดิม)  พระ .........................................  ฉายา ...................................... นามสกุล ..................................  
อายุ ......... ปี พรรษา ........ วฒุิการศึกษา นักธรรม.......... เปรียญธรรม............. ทางโลก..............................  
สังกัดวัด ..................................... หมู่ที่ ......... ถนน ...................................... แขวง.......................................  
เขต ............................................ จังหวัด .................................. รหสัไปรษณีย์ .................... ........................ 

     โทรศัพท์ .................................... โทรสาร ......................................E-mail ……...................…………………….. 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน (เรียงล าดับความส าคัญ ๓ ต าแหน่ง) 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................... 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. ... 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง .................................................................................... 

สรุป (ผลงาน  ๕  ปี) 

พ.ศ. ........................................................................................................................ .................................. 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................ ..................................................................... 
พ.ศ. ........................................................................................................................ ................................. 
........................................................................................................................................................ ......... 
......................................................................................................................... ........................................ 
พ.ศ. ........................................................................................................................ .................................. 
..................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ........................................................................................................................ ................................. 
................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ....................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. .........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
 



-  ๒  - 

ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ (เรียงล าดับความส าคัญ  ๓  ฉบับ 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ................................................จาก ............................................. .... 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ............................................... จาก ................................................. 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ...................................................จาก .......................................... ...... 
 

ภาพกิจกรรม  ตรงกับประเภทที่ขอรับการคัดเลือกฯ และเจ้าของผลงานอยู่ในภาพนั้นด้วย จ านวน ๑๐ ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศน. ๕ 

แบบรายงานประวัติและผลงาน                   
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  ประจ าปี ............... 

ส าหรับฆราวาส (ส่วนภูมภิาค) 
..................... 

ประเภท .............................................................................. 
สาขา    .............................................................................. 
(ผลงานที่เสนอเข้ารับพิจารณาคัดเลือก  เพียงสาขาเดียว) 

๑.  ชื่อ ........................................................................................................ นามสกุล ............ ......................  
 อายุ ..................... ปี วุฒิการศึกษา .................................................................................. ...................... 
 อยูบ้านเลขท่ี .................. หมูท่ี่ ........ ถนน .................................. .. ต าบล.............................................. 
 อ าเภอ...................................... จังหวัด ......................................  รหสัไปรษณีย์ ............... .................... 
 โทรศัพท ์.................................... โทรสาร .....................................E-mail ………….………...………………..
๒.  ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 
     บ้านเลขท่ี .................................. หมู่ที่ ...........  ถนน ................................... ต าบล  ............................. 
 อ าเภอ .............................................. จังหวัด ..................................... รหสัไปรษณีย์ ....... ..................... 
 โทรศัพท ์..................................... โทรสาร ......................................E-mail ……….…….……………………..
๓.  หน้าที่การงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
     พ.ศ. ...........................  ด ารงต าแหน่ง   ................................................................................................  
     พ.ศ. ...........................  ด ารงต าแหน่ง   ................................................................................................ 
 พ.ศ. ...........................  ด ารงต าแหน่ง   ................................................................................................  
 พ.ศ. ...........................  ด ารงต าแหน่ง   ................................................................................................  
     พ.ศ. ...........................  ด ารงต าแหน่ง   ............................................................................. ................... 
๔.  สรุปความดีเด่นผลงานที่เสนอพิจารณาประมวลผลย้อนหลังไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 
       มีรายละเอียดดังนี้  - ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลส าเร็จเป็นอย่างไร คิดเป็นมูลค่าเท่าใด เป็นต้น 
   พ.ศ. ..................................ฯลฯ ............................................ ............................................................... 
       พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
   พ.ศ. ..................................ฯลฯ ..........................................................................................................  
       พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ........................ 
   พ.ศ. ................................ .ฯลฯ .................................................................................. ....................... 

 
 
 
 



 
-  ๒  - 

 ๕. ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ  หมายถึง เอกสาร โล่  รางวัล ที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ          
          ได้มอบให้แก่บุคคลหรอืหน่วยงาน  เพ่ือเป็นการรบัรองคุณความดีนั้น ๆ  ที่ได้รับจากการประกอบความดี 
         ยกเว้น เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ใบตราตั้งเจ้าอาวาส ใบตราตั้งเป็นอุปัชฌาย์ฯลฯ 
     พ.ศ. ..................................จาก ..................................................................................................... ... 
         พ.ศ. ..................................จาก............................................................................ ............................. 
     พ.ศ. ..................................จาก .................................................................................. ..................... 
         พ.ศ. ..................................จาก ...................... ................................................................................. 
     พ.ศ. .................................จาก ................................................................................... .................... 
 ๖. ค ารับรองของเจ้าของประวัติ 

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

       ลงชื่อ ................................................................ 
       ต าแหน่ง ........................................................... 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. .................. 

 ๗. ค ารับรองเจ้าอาวาส (ในกรณีพระสงฆ์หรือพระสังฆาธิการ ผู้ได้รับคัดเลือกมิได้เป็นเจ้าอาวาส) 
     …................................................................................................................ ..................................... 
     ....................................................................................................................... ................................. 

       ลงชื่อ ................................................................ 
       ต าแหน่ง ........................................................... 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. .................. 

 ๘. ค ารับรองเจ้าอาวาส หรือหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ 
     ..................................................................................................... ................................................... 
     ..................................................................................................... ................................................... 

       ลงชื่อ ................................................................ 
       ต าแหน่ง ............................................................ 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. ................... 

     ๙. การตรวจสอบเอกสารของวัฒนธรรมจังหวัด 
     .................................................................................... .................................................................... 
     ....................................................................................................................... ................................. 

       ลงชื่อ ................................................................ 
       ต าแหน่ง ........................................................... 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. .................. 



 

แบบสรุปผลงาน 

           ประเภท .............................................................................. 
           สาขา  .................................................................................. 

ชื่อ ................................................................................. นามสกุล ................................... ......................  
อายุ ..................... ปี วุฒิการศึกษา ........................................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี .................. หมูท่ี่ ........ ถนน .................................... ต าบล............................. ................. 
อ าเภอ...................................... จังหวัด ......................................  รหสัไปรษณีย์ ...................................  
โทรศัพท ์.................................... โทรสาร .....................................E-mail ………….………...………………..
  หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน (เรียงล าดับความส าคัญ ๓ ต าแหน่ง) 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. .. 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง .................................................................................... 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. ... 

สรุป (ผลงาน  ๕  ปี) 

พ.ศ. ..........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ....................................................................... ..................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
........................................................................................................................................ ......................... 
พ.ศ. .................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
.................................................................................................................................................................  
พ.ศ. ........................................................................................................................ ................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
................................................................... ..............................................................................................  
พ.ศ. ........................................................................................................................ .................................. 
.............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................... 
พ.ศ. ........................................................................................................................ ................................. 
.......................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ...................................... 
 



-  ๒  - 

ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ (เรียงล าดับความส าคัญ  ๓  ฉบับ) 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ................................................จาก ............................................ ..... 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ............................................... จาก ................................................. 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ...................................................จาก .......................................... ...... 
 

ภาพกิจกรรม  ตรงกับประเภทที่ขอรับการคัดเลือกฯ และเจ้าของผลงานอยู่ในภาพนั้นด้วย จ านวน ๑๐ ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศน. ๖ 

แบบรายงานประวัติและผลงาน 
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  ประจ าปี ............... 

    ส าหรับหน่วยงาน (สว่นภูมิภาค) 
..................... 

ประเภท .................................................................................. 
 (ผลงานที่เสนอเข้ารับพิจารณาคัดเลือก  เพียงสาขาเดียว) 

 
๑. …...................................................................................................................... ................................... 

      ชื่อหน่วยงาน (สมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน โรงเรียน สื่อมวลชน หรือนิติบุคคลอื่น) 
  ๒. สถานที่ตั้งเลขที่ ............ หมู่ที่ ........ ถนน ........................................ แขวง............................ ............ 

    เขต.............................................. จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ .................... .............. 
    โทรศัพท์ .................................... โทรสาร ..................................E-mail …………….….….………………..     
 ๓. ชื่อผู้น าหน่วยงาน 
         ชื่อ................................................................ นามสกุล ................................................ ...................... 

      ต าแหน่ง ......................................................................... อายุ .....................ปี พรรษา......................  
      อาชีพ .....................................................  วุฒิการศึกษา ................................................... ................ 

         อยู่บ้านเลขท่ี .................. หมู่ที่ .......... ถนน ................................ ต าบล.……................................... 
     อ าเภอ.........................................จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ .............................. ..... 
     โทรศัพท ์.................................... โทรสาร ....................................E-mail …………………………………..     
    ๔.  สรุปความดีเด่นผลงานที่เสนอพิจารณาประมวลผลย้อนหลังไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 
        มีรายละเอียด ดังนี้  - ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลส าเร็จเป็นอย่างไร คิดเป็นมูลค่าเท่าใด เป็นต้น 
    พ.ศ. ................................ฯลฯ .................................................................................... ....................... 
        พ.ศ. ................................ฯลฯ ...........................................................................................................  
    พ.ศ. ...............................ฯลฯ ..................................................................................... ...................... 
        พ.ศ. ...............................ฯลฯ ..................................................................................... ...................... 
    พ.ศ. ...............................ฯลฯ .......................................................... ................................................. 
   ๕. ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ  หมายถึง เอกสาร โล่  รางวัล ที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้มอบ    
       ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน  เพ่ือเป็นการรับรองคุณความดีนั้น ๆ  ที่ได้รับจากการประกอบความดี 
   พ.ศ. .................... จาก  ......................................................................................................................  
       พ.ศ. .................... จาก  ........................................................................... ........................................... 
   พ.ศ. .................... จาก  .....................................................................................................................  
       พ.ศ. .................... จาก  .....................................................................................................................  

   พ.ศ. .................... จาก  ....................................................................................................................  
 
 



 
-  ๒  - 

  
 ๖. ค ารับรองของผู้น าหน่วยงาน 

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

       ลงชื่อ ................................................................. 
       ต าแหน่ง ............................................................ 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. ................... 
  

 ๗. ค ารับรองเจ้าอาวาส หรือหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ 
     ......................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................... .................................. 

       ลงชื่อ ................................................................. 
       ต าแหน่ง ............................................................ 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. .................. 
  

     ๘. การตรวจสอบเอกสารของวัฒนธรรมจังหวัด 
     ….................................................................................................... ................................................... 
              …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             

       ลงชื่อ ................................................................. 
       ต าแหน่ง ............................................................ 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสรุปผลงาน 
           ประเภท ...........................................................................................  
  

ชื่อหน่วยงาน  ............................................................................................................................................ ..... 
     ชื่อผู้น าหน่วยงาน ................................................................................................................... ........................  

อายุ .................. ปี  วุฒิการศึกษา ................................................................ ................................................ 
สถานที่ตั้งเลขที่..................... หมู่ที่ ......... ถนน ................................. แขวง/ต าบล..................... ................. 
เขต/อ าเภอ ............................................ จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ................................. 

     โทรศัพท์ .................................... โทรสาร .....................................E-mail ……....................…………………….. 
สรุป (ผลงาน  ๕  ปี) 

พ.ศ. ............................................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. .........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ........................................................................ .................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................... 
....................................................................................................................................... .......................... 
พ.ศ. ................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................  
พ.ศ. ........................................................................................................................ .................................. 
............................................................................................................................. ..................................... 
.................................................................. ...............................................................................................  
พ.ศ. ........................................................................................................................ ................................. 
.............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .................................................................. 

ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ (เรียงล าดับความส าคัญ  ๓  ฉบับ) 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ................................................จาก ............................................ ..... 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ............................................... จาก ................................................. 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ...................................................จาก .................................. .............. 
 
ภาพกิจกรรม  ตรงกับประเภทที่ขอรับการคัดเลือกฯ และเจ้าของผลงานอยู่ในภาพนั้นด้วย จ านวน ๑๐ ภาพ 



ศน. ๙ 

แบบรายงานประวัติและผลงาน                   
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  ประจ าปี ............... 

ส าหรับพระสงฆ์/ฆราวาส 
..................... 

ประเภท  ๑  ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 
   สาขา  ๑.๔   การแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา 

 
๑. ชื่อ ....................................................................นามสกุล/ฉายา ...................................................... 

 ต าแหน่ง ..........................................................อายุ ............. ปี พรรษา ............  อาชีพ .......................   
     วุฒิการศึกษา  นักธรรม……………… เปรียญธรรม ……..……………… ทางโลก …………………….……………… 
 วัด/บ้านเลขท่ี  .................. หมู่ที่ ........... ถนน ................................ แขวง/ต าบล................................. 
 เขต/อ าเภอ....................................... จังหวัด ...................................... รหสัไปรษณีย์ ....... .................... 
 โทรศัพท ์.................................... โทรสาร .....................................E-mail ………………….………………….. 

๒. ทีอ่ยู่ที่ติดอได้สะดวก 
     ชื่อ ....................................  .......... วัด/บ้านเลขท่ี ........................  แขวง/ต าบล................................... 
 เขต/อ าเภอ ...................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ........................... 
 โทรศัพท ์.................................... โทรสาร .....................................E-mail ………….………………………….. 

๓. หน้าที่การงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
     พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. .................. 
     พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ............................................ ....................................................... 
 พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. ................. 
 พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ...................................................................................................  
     พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ................................................................................. .................. 
๔.  สรุปความดีเด่นผลงานที่เสนอพิจารณาประมวลผลย้อนหลังไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 
     มีรายละเอียด ดังนี้  - ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลส าเร็จเป็นอย่างไร คิดเป็นมูลค่าเท่าใด เป็นต้น 
 พ.ศ. ..................................ฯลฯ ............................................................ ............................................... 
     พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
 พ.ศ. ..................................ฯลฯ ...........................................................................................................  
     พ.ศ. ..................................ฯลฯ .................................................................................. ......................... 
 พ.ศ. ................................ .ฯลฯ .................................................................................. ......................... 

 
 
 
 



 
-  ๒  - 

๕. ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ  หมายถึง เอกสาร โล่  รางวัล ที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้มอบ   
    ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน  เพ่ือเป็นการรับรองคุณความดีนั้น ๆ  ที่ได้รับจากการประกอบความดี 
    ยกเว้น เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ใบตราตั้งเจ้าอาวาส ใบตราตั้งเป็นอุปัชฌาย์ ฯลฯ 
    พ.ศ. ....................จาก ............................................................................................................................ 
    พ.ศ. ....................จาก...................................................... ....................................................................... 
    พ.ศ. ....................จาก ....................................................... ..................................................................... 
    พ.ศ. ....................จาก ..................................................... ....................................................................... 
    พ.ศ. ....................จาก .................................................... ........................................................................ 

๖. ค ารับรองของเจ้าของประวัติ 
         .................................................................................................................................................................  
               ............................................................................... ..........................................................................     

       ลงชื่อ ................................................................. 
       ต าแหน่ง ............................................................ 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. ................... 
  

 ๗. การตรวจสอบเอกสารของส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
     ................................................................................................... .......................................................  
              ............................................................................................................................. .............................   

       ลงชื่อ ...................................................... ........... 
       ต าแหน่ง ............................................................ 
                วันที่ ....... เดือน .....................พ.ศ. ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสรุปผลงาน 
ประเภท  ๑  ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 

   สาขา   ๑.๔  การแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา 
   

     ชื่อ ...................................................... ....................... นามสกุล/ฉายา ..........................................................  
ต าแหน่ง .......................................... อายุ ................. ปี พรรษา .................  อาชีพ ....................................
วุฒิการศึกษา นักธรรม ........................... เปรียญธรรม  ............................... ทางโลก ................................. 
บ้านเลขท่ี.................................... หมู่ที่ ......... ถนน ................................ แขวง/ต าบล..................................  
เขต/อ าเภอ ............................................ จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ............... .................. 

     โทรศัพท ์.................................... โทรสาร .....................................E-mail ……....................…………………….. 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน (เรียงล าดับความส าคัญ ๓ ต าแหน่ง) 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ...................................................................................... 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ..................................................... ................................. 
  พ.ศ. .........................  ด ารงต าแหน่ง ...................................................................................... 

สรุป (ผลงาน  ๕  ปี) 

พ.ศ. ........................................................................................................................ .................................. 
.............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................... 
พ.ศ. ........................................................................................................................ ................................. 
.......................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ...................................... 
พ.ศ. ........................................................................................................................ .................................. 
......................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ........................................................................................................................ ................................. 
..................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. ......................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
พ.ศ. .........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 



 

-  ๒  - 

ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ (เรียงล าดับความส าคัญ  ๓  ฉบับ 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ................................................จาก ............................................... .. 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ ............................................... จาก ................................................. 
  พ.ศ. ...............  ได้รับ...................................................จาก .......................................... ...... 
 
ภาพกิจกรรม  ตรงกับประเภทที่ขอรับการคัดเลือกฯ และเจ้าของผลงานอยู่ในภาพนั้นด้วย จ านวน ๑๐ ภาพ 

 


