
 

 
ชื่อ-สกุล นายอุดม  จันทิมา
นามแฝง “เอกอุ  จันทร์ระวีงาม
วันเดือนปีเกิด ๗ สิงหาคม พ
มาตุภูมิ บ้านโป่งเก้ง  ตําบลตลุกดู่  อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี
การศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๔๒

สํานักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๔๕
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๘
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๒
พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาล
 

หน้าที่การงาน ๑ ตุลาคม พ
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓ ธันวาคม พ
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ๑ มกราคม พ
 ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
 ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

 พ.ศ. ๒๕๖๐
 ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
 

ผลงานวิชาการ/วิจัย วิทยานิพนธ์/
 “การใช้หลักพุทธธรรมเรื่อง 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“การสร้างพระเครื่องท่ีมีคุณค่าในสังคมไทย
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ลงกรณราชวิทยาลัย

 

 
 

ประวัติผู้วิจัย 

นายอุดม  จันทิมา 
เอกอุ  จันทร์ระวีงาม” 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 

บ้านโป่งเก้ง  ตําบลตลุกดู่  อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี 

๒๕๔๒:  เปรียญธรรม ๗ ประโยค  
สํานักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร  

๒๕๔๕: พุทธศาสตรบัณฑิต (รุ่นที่ ๔๗) สาขาวิชาศาสนา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒๕๔๘: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รุ่นที่ ๖) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

๒๕๖๒: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รุ่นที่ ๑๑) สาขาวิชา 
พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๓: นักวิชาการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน : นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ – ปัจจุบัน :  
ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๔ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  
ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 

๒๕๖๐ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 

วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนินธ/์ งานวิจัย:  
การใช้หลักพุทธธรรมเร่ือง “ทมะ” เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยในปัจจุบัน

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา.  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘. 
การสร้างพระเคร่ืองท่ีมีคุณค่าในสังคมไทย”. ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒.  

 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยในปัจจุบัน”. 

ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา



๒ 

 

 งานวิจัยเร่ือง: “การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคําาสอนของ
ศาสนาในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคใต้(The Development of a 
Village Model of Peace Regarding Religious Teachings in the 
Central and Southern Region)”ภายใต้แผนงานวิจัยเร่ืองการพัฒนา
หมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคําสอนของศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม)
(The Development of a Village Model of Peace Regarding 
Religious Teachings) ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยMCU RS 8000763012
ปีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ผู้ร่วมวิจัย) 

 งานวิจัยเรื่อง: “พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับการท่องเที่ยววิถี
พุทธในเมืองรอง 55 จังหวัดของประเทศไทย(Development of 55 
Thailand Principle Towns e-Book for Smart Buddhist 
Tourism”) ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมข้อมูลกลางเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถีพุทธ 55 เมืองรองในระดับนานาชาติ(Innovation of 
Central Information for Enhancing Smart Buddhist Tourism on 
55Principle Towns at International Level (ทุนอุดหนุนวิจัย 
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย MCU RS 610763000ปี พ.ศ. ๒๕๖๔(หัวหน้า
โครงการย่อยที่2) 
 

 บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 อุดม จันทิมา. “การสร้างพระเคร่ืองที่มีคุณค่าในสังคมไทย”.วารสารพุทธ
ศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๓ กันยายน - 
ธันวาคม ๒๕๖๑, หน้า ๒๗-๕๘ (TCI2) 

การอบรม/วุฒิบัตร พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 : อบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และ

พฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 1/2564 (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 : อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร “เทคนิคและวิธีการเขียนบทความ
ทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ” (๑๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔) จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 : อบรมออนไลน์ตามเกณฑ์วัดผลในหลักสูตร“การพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงานมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Covernment 
Website Standard)”(๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จัดโดย ส่วนเทคโนโลยี
สารสนทเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 : การอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง “การประเมินคุณภาพ
บทความตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย: รูปแบบและเน้ือหา” 



๓ 

 

(๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จัดโดย ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 : อบรมหลักสูตร “จริยธรรการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์” รุ่นท่ี ๒ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จัดโดยบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 : เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “บทเรียนปรัชญา มจร คร้ังที่ ๑ : สอน
ปรัชญาอย่างไรให้ เข้าถึงสาระ” (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จัดโดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 : การพัฒนาอบรม หัวข้อ “เส้นทางสู่ตําแหน่งทางวิชาการ Road 
Map to Acacemic Positions)”(๓ สิงหาคม ๒๕๖๔) จัดโดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 : การอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การวิจัยและพัฒนา (R &D) และการ
พัฒนานวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา”(๔ สิงหาคม ๒๕๖๔) จัดโดย
หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

 : เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้(KM) หัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพ: 
เทคนิคและตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัย” (๘-๙ เมษายน ๒๕๖๔) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 : เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม LISREL ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย” (๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔) บัณฑิตวิทยาลัย 
ร่วมกับ ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พ.ศ.๒๕๖๓ 
 : เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร "การใช้Google Meet เพ่ือจัดการ

เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา"(๑๐มิถุนายน๒๕๖๓) บัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พ.ศ.๒๕๖๒ 
 : เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยประจําปี

งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒“การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยภายใต้
กระทรวงการอุดมศึกาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)” (วันที่ ๑๖
สิงหาคม๒๕๖๒) จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 : เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“สัมมนาเครือข่ายวารสารม
จร. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบที่๔ของTCI” (๑๐
กรกฎาคม๒๕๖๒) จัดโดยกองวิชาการสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 : การจัดทําผลงานข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางานสําหรับ



๔ 

 

ขอรับการประเมินรับรับชํานาญการรุ่นที่๓ (ระหว่างเดือนเมษายน– 
มิถุนายน๒๕๖๒ (จํานวน ๘วัน)) จัดโดยกองกลางสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พ.ศ.๒๕๖๑ 
 : รับการอบรมการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วย

โปรแกรมอัขราวิสุทธิ์(วันที่ ๘ตุลาคม๒๕๖๑) 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 : รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยโปรแกรมATLAS.ti(๑๘ตุลาคม๒๕๖๑) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 : รับการอบรมหลักสูตร“การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่๘
(ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กรกฎาคม๒๕๖๑) จัดโดยสาํนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยา
เขตเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 

 พ.ศ.๒๕๖๐ 
 : รับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการวิจยั

ปีงบประมาณ๒๕๖๐การอบรมเชิงปฏิบัติการ“นักจัดการงานวิจัย”(ระหว่าง
วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม๒๕๖๐) จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  

ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๕/๒๗ บ้านตะวันทอง ๑  ถนนบางบอน ๓  ซอย ๑๔ แยก ๓   
แขวงหลักสอง  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๖๐ 
โทรศัพท์ ๐๘-๒๒๑๕-๗๒๘๑, ๐๙-๙๓๔๘-๒๙๙๒ 

 


