แบบฟอรมประวัติ ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1. ชื่อ......พระราชปริยัติมุนี (เทียบ)...........นามสกุล.........มาลัย.........ฉายา.........สิริาโณ...
2. ตําแหนง....คณบดีคณะพุทธศาสตร....
3. สถานที่เกิด....บานเลขที่ ๑๓๖ หมูที่ ๗ บานกกมวง ตําบลบานโขง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
4. ตําแหนงทางวิชาการ.......ผูชวยศาสตราจารย.......
5. ตําแหนงทางคณะสงฆ.....ผูชวยเจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ฝายการศึกษา
6. ทีอ่ ยูปจจุบัน..วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ก.๑๙ แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐
โทร.๐๘๔-๕๑๙-๙๕๕๙..
7. สถานที่ทํางาน..คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร.
8. เบอรโทรศัพท ...๐๓๕--๒๔๘-๐๙๖ ตอ ๘๐๙๖...............โทรสาร๐๓๕--๒๔๘-๐๙๖
เบอรโทรศัพทมือถือ…๐๘๔-๕๑๙-๙๕๕๙…….E-mail.......thiab@mcu.ac.th
9. ประวัติการศึกษา
1) สถาบัน....สํานักเรียนวัดพระเชตุพน เขตพระนคร .......ปที่จบการศึกษา....พ.ศ. ๒๕๓๐ .................
วุฒิที่ไดรับ......เปรียญธรรม ๙ ประโยค...............สาขาวิชา..............................................................................
2) สถาบัน.....มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย.....ปที่จบการศึกษา ...พ.ศ. ๒๕๓๔ .......................................
วุฒิที่ไดรับ.............ปริญญาโท..............................สาขาวิชา.........บาลี-สันสกฤต.............................................
3) สถาบัน..มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย....ปที่จบการศึกษา........พ.ศ. ๒๕๔๑ .......................................
วุฒิที่ไดรับ.........ปริญญาเอก..................................สาขาวิชา..........ภาษาบาลี...................................................
10. ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนเจาหนาที่ประจํากองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๔๑ รักษาการผูอํานวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูอํานวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๒ อาจารยประจําคณะพุทธศาสตร
พ.ศ. ๒๕๔๒ รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๔ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๓ คณบดีคณะพุทธศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ คณบดีคณะพุทธศาสตร
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11. ประวัติการศึกษาดูงาน
เขารวมการประชุมสุดยอดผูนําชาวพุทธเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงโลกครั้งที่ ๒ (The Second
World Buddhist Propagation Conference) (Buddhist Summit) วันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
ณ หอประชุมพุทธมณฑล นครปฐม
- เดินทางไปรวมสัมมนาระหวางประเทศ เรื่อง “บทบาทของพระสงฆไทย กับงานเผยแผพระพุทธศาสนา
ในดินแดนพุทธภูมิ” ณ ประเทศอินเดีย วันที่ ๓๐ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ดําเนินการโดยฝายกิจการ
ตางประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เดินทางไปรวมสัมมนาพระธรรมทูตสายยุโรป ณ วัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิตเซอรแลนด วันที่ ๗
– ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ดําเนินการโดยฝายกิจการตางประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เขารวมประชุมสุดยอดผูนําเยาวชนเพื่อสันติภาพโลกเอเชียแปซิฟก (WYPS) วันที่ ๒๕ – ๒๙ กุมภาพันธ
๒๕๔๗ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส ปารค และศูนยประชุมองคการ
สหประชาชาติ
- เขารวมประชุมทางวิชาการนานาชาติวาดวยพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน จัดโดยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมกับสภาสงฆจีนโลก ระหวางวันที่ ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ณ หอประชุมพุทธ
มณฑล และศูนยประชุมองคการสหประชาชาติ
- เขารวมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ณ หอประชุมพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนยประชุมองคการสหประชาชาติ วันที่ ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘
- เขารวมประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม และศูนยประชุมองคการสหประชาชาติ วันที่ ๗ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙
- เขารวมประชุม World University Presidents Summit Reflections On Diversity and
Harmonization วันที่ ๑๙ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตก
12. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย
๑. วยาสสุภาษิต แปลจากภาษาสันสกฤต ฉบับปรับปรุงแกไขครั้งที่ ๒
๒. ประชุมสุภาษิตสันสกฤต (๒๐๐ โศลก) I แปลจากภาษาสันสกฤต
๓. ประชุมสุภาษิตสันสกฤต (๒๐๐ โศลก) II แปลจากภาษาสันสกฤต (ปรับปรุงแกไขครั้งที่ ๒)
๔. สัทธัมโมปายนะ ตรวจสอบชําระจากอักษรโรมัน
๕. การใชภาษาบาลี (Usage of Pali)
๖. วิทยานิพนธปริญญาเอกเรื่อง : Kaccayana – Vyakarana : A Critical Study Vols. I – II
Department of Sanskrit And Prakrit Languages, University Of Poona , March 1997.

๗. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะหองคความรูทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีรธรรม
วัดสูงเมน จังหวัดแพร : An Analytical Study of Knowledge on Buddhism in Buddhist
Texts at Watsungmen in Phrae Province, ๒๕๕๔
๘. งานวิจัย เรื่อง “หลักกรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของสังคมไทย” (ไดทุนวิจัยจาก
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ๒๕๕๕ : นักวิจัย ในโครงการของสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
๙. งานวิจัย เรื่อง ความจริงจากการวิจัย “กรรม”, ๒๕๕๖
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ป พ.ศ.
2546
2541
2556
2542
2547
1997
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖

๑๐. งานวิจัย เรื่อง พระพุทธศาสนาในประเทศพมา (เมียนมาร) : ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและ
ความสัมพันธทางสังคม The Buddhism in Burma (Myanmar) : History Cultural and
Social Relationship, ๒๕๕๖
๑๑. งานวิจัยเรื่อง ทศชาติชาดก : แนวคิดและกระบวนการสรางจริยธรรมทางสังคม DasaJataka
: Concepts and Processes of Social Morality Building, ๒๕๕๗
๑๒. พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี พัฒนาการ และสถานการณปจจุบัน : Buddhism in
Korea, Development and Current Situation, ๒๕๕๘

๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘

13. ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพภายในประเทศ
ผลงานทางวิชาการตีพิมพภายในประเทศ

ป

14. ผลงานทางวิชาการ เผยแพรในวารสารนานาชาติ
ผลงานทางวิชาการ เผยแพรในวารสารนานาชาติ

ป

15. ตําราวิชาการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
16. ที่ปรึกษา
- เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหองสมุดพระพุทธศาสนาแหงโลก

- อาจารยที่ปรึกษาทั่วไปของนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอกหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
- ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย
- ประธานสอบและกรรมการสอบวิทยานิพนธปริญญาโท และปริญญาเอก
- กรรมการสอบวิทยานิพนธปริญญาโท และปริญญาเอกตางมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ
- ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ
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17. งานบริการสังคม
เปนตัวแทนของวัดใหการตอนรับประธานาธิบดี บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และ นางฮิลลา
รี คลินตัน รมว.กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ เยี่ยมชมและบรรยายแนะนําถึงความสําคัญของโบราณสถานภายใน
วัดคือ พระวิหารโลกนาถ,พระอุโบสถ พระวิหารพระพุทธไสยาสน (พระนอน) และเจดีย ๔ รัชกาล ในโอกาสที่บุคคล
สําคัญทั้งสองไดเดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ และมีกําหนดการแวะเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนฯ เปน
เวลาประมาณ ๔๕ นาที หลังจากที่ไดนําเยี่ยมชมภายในวัดดวยบรรยากาศที่เปนกันเองเปนที่ประทับใจแลว โอกาสนี้
นายบารัค โอบามา ไดมอบใหเจาหนาที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปนตัวแทนถวายของที่ระลึกแกพระสุธีธรรมานุวัตร
เปนหนังสือ ๑ ชุด ๒ เลม คือ ประวัติประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในการทําหนาที่ตอนรับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ในครั้งนี้ ถือไดวา ไดทําหนาที่เปนตัวแทนในการเผยแพรชื่อเสียงของวัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และประเทศชาติเปนอยางยิ่ง และผูนําของชาติตางๆ ที่มาชมวัดพระเชตุพนไดเปนผูนําทั้งสิ้น กับกษัตริยเบลเยี่ยม,
นายกรัฐมนตรีจีน, ประธานาธิบดีชิลี, นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด เปนตน
18. รางวัล / เกียรติบัตร หรือการไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
๑. ไดรับประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ไดเขารับพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ประจําป ๒๕๕๖ ประเภทสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา
สาขาการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
ชื่อ....................................................................................
(พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร.)
วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
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