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บรรณาธิการแถลง










กองบรรณาธิการ

ความสุขมวลรวมประชาชาติ
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

การบริหารงานบุคคลในองคกรสมัยใหม
พระมหาอิสรกานต ฐิตปุโฺ ญ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา
พระมหาศุภกิจ สุภกิจโฺ จ

มหาจุฬาฯ บุรพาจารย : เพราะมีทา น จึงมีมหาจุฬา ฯ ในวันนี้
สนิท ไชยวงศคต

การบริหารและการพัฒนาหลักสูตรพุทธสตรีศกึ ษา
สามารถ บุญรัตน

วัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอองคการ
สุรเสกข ผลบุญ

สรุปขาว/คติธรรม
คณะผจู ดั ทำ

บรรณาธิการแถลง
พฤษภาคม เปนเดือนที่ ๕ ของป ตามปฏิทนิ เกรกอเรียน

และเปนหนึง่ ในเดือน ๗ เดือนทีม่ ี ๓๑ วัน
ตามหลักโหราศาสตร เดือนพฤษภาคมเริ่มตนขึ้นเมื่อดวง
อาทิตยยกเขาสรู าศีพฤษภ และสิน้ สุดเมือ่ ยกเขาสรู าศีเมถุน แตในทาง
ดาราศาสตร ตนเดือนพฤษภาคม ดวงอาทิตยอยใู นกลมุ ดาวแกะและ
ปลายเดือนไปอยใู นกลมุ ดาววัว
ชือ่ ในภาษาอังกฤษ “May” อาจมีทมี่ าจากเทพเจากรีกนามวา
ไมอา (Maia) ซึ่งโรมันถือเปนเทพเจาแหงความอุดมสมบูรณ สวนใน
ประเทศไทยเริ่มใชชื่อเดือนพฤษภาคมในป พ.ศ. ๒๔๓๒ ตรงกับสมัย
รัชกาลที่ ๕ โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาเทววงศวโรปการ
เปนผเู สนอใหใชราศีกำหนดชือ่ เดือน
สำหรับกิจกรรมสำคัญเดือนนี้ เมือ่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีประสาทปริญญา
ประจำป ๒๕๕๘ โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราช ประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติ มศักดิ์ ๒๙ รูป/คน, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๑๖ รูป/
คน , เข็มเกียรติคณ
ุ ๖๓ รูป/คน, พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (บรรพชิต)
๑๑๑ รูป, พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (คฤหัสถ) ๑๐๕ คน, พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต (บรรพชิต) ๗๓๙ รูป, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (คฤหัสถ)
๓๓๙ คน, สถาบันสมทบ ๒๖ รูป/คน โดยมี พระธรรมสุธี นายกสภา
มหาวิทยาลัย, พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี และผูบริหาร
คณาจารยและเจาหนาที่ รวมเปนเกียรติแกผูสำเร็จการศึกษา ณ
หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บรรณาธิการ
ขอบคุณขอมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพ/ขาว : นางสาวนภัสสร กัลปนาท กองสื่อสารองคกร
สวนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

