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ข้อความต้อนรับจากอธิการบดี 
นบัเป็นโอกาสอนัดีที�ได้ต้อนรับผู้สนใจจากทั�วโลก ที�จะเข้าศกึษาตอ่ในสาขาที�ทา่น

สนใจ บวกกบั"คณุธรรม" ในมหาวิทยาลยัของเรา ข้อดีของ International 

University of Morality คือ การปลกูฝังคณุธรรมให้กบัผู้ เรียน เพื�อนําไปเป็นหลกั

สําคญัแหง่การประกอบอาชีพตา่งๆ การดําเนินชีวิต และเผยแพร่ออกไปอยา่งไม่

สิ �นสดุ 

เนื�องจากสถานศกึษาของเรามีสํานกังานใหญ่อยูที่�มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา 

นกัศกึษาในประเทศตา่งๆ สามารถเข้าถึงบทเรียนของเราผา่นทางอินเทอร์เน็ต ซึ�ง

มีสื�อการเรียนออนไลน์ให้เข้าถึงได้อยา่งสะดวก ด้วยเทคโนโลยีทนัสมยัที�สดุ เชน่ 

YouTube, E-learining รวมถึงการเข้าพบผู้สอนตามการนดัหมายในห้องเรียน

ออนไลน์ เพียงตดิตั �งกล้อง ไมโครโฟน กบัคอมพิวเตอร์ หรือเรียนผา่นสมาร์ทโฟน 

ทา่นสามารถขอความชว่ยเหลือจากศนูย์บริการในประเทศตา่งๆได้ตามอธัยาศยั 

นอกจากนี � ยงัเปิดสถานที�ให้ฝึกฝน เชน่ การฝึกปฏิบตัิด้านสมาธิ เพื�อให้ผู้ เรียน

ได้รับคณุภาพทางการศกึษาเทียบเทา่การมาเรียนด้วยตนเอง 

หวงัวา่ทา่นจะมาร่วมเป็นสว่นหนึ�งกบัเรา 

 

                                                    Dr. Robert Morgan 

                                                    อธิการบดี 

 
 



ขอต้อนรับสู่มหาวทิยาลัย 

 

International University of Morality หรือ "มหาวิทยาลยันานาชาตแิหง่คณุธรรม" เปิดทําการสอนระดบัปริญญาตรี โท 

และเอก เน้นเสริมสร้าง "คณุธรรม" ทกุหลกัสตูร สอนเป็นภาษาองักฤษและไทย ใช้การสอนผา่นทางอินเทอร์เน็ตเป็น

สว่นใหญ่ จากมลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ เรียนจะเรียนจากประเทศใดก็ได้  

 

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย 

1  ทกุหลกัสตูร เน้นความแข็งแกร่งในวิชาชีพและคณุธรรม 

 สอนให้คดิเป็นวิทยาศาสตร์เชิงศาสนา มีพื �นฐานที�ดีในการดํารงชีวิต 

 เน้นการแสดงความคิดเห็น ค้นคว้า และวิจยั 

2  ผู้ เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและเข้าเรียนได้ทนัที หลงัจากสมคัร 

 วางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง 

 เรียนผา่นอินเทอร์เน็ต สามารถเรียนจากประเทศใดก็ได้ 

3  เลือกเรียนเป็นภาษาท้องถิ�นของตนเอง 

 เลือกอาจารย์ที�ปรึกษาที�สามารถพดูภาษาของนกัศกึษาได้ 

 เป็นสถานศกึษาที�ถกูต้องตามกฎหมายการศกึษาแหง่มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา 

 

  



 
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 

1. ผลิตบณัฑิตที�มีคณุธรรม พร้อมเผยแพร่คณุธรรม 

2. ผลิตงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัคณุธรรม  

  

 
 

 

เป้าหมายการผลิตบณัฑติ 
 

1. ผู้ สําเร็จปริญญาตรี เมื�อจบการศกึษาแล้ว จะมีความรู้พื �นฐานและ

สาขาวิชาที�เรียน สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ และเป็นผู้ มี

คณุธรรม 

2. ผู้ สําเร็จปริญญาโท เมื�อจบการศกึษาแล้ว จะมีความสามารถใช้ความรู้

ของสาขาวิชาที�เรียน ในการวิเคราะห์และแก้ไขประเด็นปัญหาระดบัสงู 

เน้นด้านคณุธรรม  

3. ผู้ สําเร็จปริญญาเอก เมื�อจบการศกึษาแล้ว จะได้ฝากความรู้ใหมแ่ละ

คณุธรรมในสาขาวิชาให้กบัสงัคมโลก   

 

 
นโยบายดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เข้าถึงหรือนําเสนอความรู้อยา่งสะดวกและ

หลากหลาย 

2. ไมกี่ดกนัผู้ เรียนทางด้านเชื �อชาต ิความเชื�อ สีผิว เพศ อาย ุสภาพร่างกาย 

และประเทศพํานกัอาศยั 

3. วดัผลการเรียนด้วยความสจุริตเที�ยงธรรม 

4. ปฏิบตัิตามกฎหมายการศกึษาแหง่มลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อยา่งเคร่งครัด 

 



 

 
 

ปรัชญาของมหาวทิยาลัย 
1. ความคดิเห็นของผู้ เรียนมีความสําคญั นําไปสูก่ารเปลี�ยนแปลงที�ดีให้กบัสงัคม 

2. ผู้ เรียนมีศกัยภาพที�จะพฒันาตนเองได้อยา่งเตม็เปี� ยม 

3. คณุธรรมจะนําความสงบสขุตอ่การอยูร่่วมกนั 

4. ใช้แนวทางของศาสนา ที�เป็นวิทยาศาสตร์ ความมีเมตตา สงบสขุ และโดยเฉพาะอยา่งยิ�ง "คณุธรรม" เป็นกรอบของ

ทกุสาขาวิชาที�เปิดสอน 

 

 

อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไวว่้า  

“คณุธรรมเป็นสิ�งสําคญัที�สดุ ไม่ใช่เพื�อพระเจ้า แต่เพื�อพวกเราเอง” 

 
 



สถานภาพทางกฎหมาย 
 

International University of Morality มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยั ตามกฎหมายมาตรา 1005.06(1)(f) และ 6E-

5.001 แหง่มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ข้อมลูเพิ�มเตมิในสถานภาพและข้อกฎหมายที�เกี�ยวข้อง โปรดติดตอ่ The 

Commission for Independent Education, Department of Education, 325, West Gaines Street, Suite 

1414, Tallahassee, FL 32399  

 

 

ศักดิ�และสิทธิ�แห่งปริญญา 
 

ปริญญาบตัรจากมหาวิทยาลยัมีศกัดิ�และสิทธิ�อยา่งถกูต้องทกุประการ ตามกฎหมายแหง่มลรัฐฟลอริด้า 

สหรัฐอเมริกา สามารถนําไปใช้ในการศกึษาตอ่และทํางาน ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา  ยกเว้น ปริญญากิตตมิศกัดิ� 

ให้ไว้เพื�อเชิดชคูณุงามความดีของบคุคลที�ได้รับเทา่นั �น การนําปริญญาบตัรไปใช้ในประเทศอื�น จะได้รับการยอมรับ

ให้ใช้ตามข้อกําหนดของแตล่ะประเทศที�นําไปใช้  

 

 

 

 

 
 
 



หลักสูตร 

 

ทกุหลกัสตูรของ International University of Morality 

ตอบรับตอ่กระแสของโลก ดงันี � 

1. เน้นคณุธรรมและจิตสํานึกตอ่ส่วนรวม 

2. เน้นความรักตอ่ตนเองและเพื�อนร่วมโลก 

3. เน้นความเป็นวิทยาศาสตร์ ด้วยแนวทางของศาสนา 

4. เรียนได้จากสถานที�ของตนเอง ผา่นอินเทอร์เน็ต 

5. วดัผลการเรียนอยา่งสจุริตเที�ยงธรรม 

 

 

หลักสูตรที�เปิดสอนเป็นภาษาไทย ปี 2015    
 

 ปริญญาตรี/โท 

1. การบริหารธุรกิจและสาธารณะคณุธรรม (การจดัการทั�วไป) 

2. การบริหารธุรกิจและสาธารณะคณุธรรม (การควบคมุคณุภาพ) 

3. การบริหารธุรกิจและสาธารณะคณุธรรม (การบริหารสาธารณะ) 

4. การบริหารธุรกิจและสาธารณะคณุธรรม (การบริหารศาสนสถาน) 

5. การบริหารธุรกิจและสาธารณะคณุธรรม (การบริหารสถานศกึษา) 

6. การบริหารธุรกิจและสาธารณะคณุธรรม (การจดัการทรัพยากรมนษุย์) 

7. การบริหารธุรกิจและสาธารณะคณุธรรม (การจดัการสาํนกังานและ

เลขานกุาร) 

 ปริญญาเอก 

1. การบริหารธุรกิจคณุธรรม 

2. การบริหารสาธารณะคณุธรรม 

3. การบริหารการศกึษาคณุธรรม 

4. การศกึษาคณุธรรม 

5. ทฤษฎีคณุธรรม 
 



ระบบการเรียน 

 
 

ระบบที�ใช้ 

การเรียนที� International University of Morality ใช้ระบบหนว่ยกิต 

ผู้ เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามสะดวก ไมจํ่ากดัจํานวนวิชาหรือชว่งเวลา ยืดหยุน่ตามผู้ เรียน 

 

การลงทะเบียนเรียน 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผา่นหน้าเว็บ หรือขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ที�ปรึกษา ชําระเงินคา่เรียนผา่นทาง

บตัรเครดิตและธนาคารที�กําหนด 

  

อุปกรณ์ในการเรียน 

1. ผู้ เรียนจะต้องมีการเชื�อมตอ่กบั "อินเทอร์เน็ต หรือขั �นตํ�า 3G" เพื�อดบูทเรียน 

2. ผู้ เรียนจะต้องมี "กล้องและหฟัูง" เพื�อเข้าพบกลุม่ในห้องออนไลน์ และเข้าสอบ 

3. ผู้ เรียนจะต้องทํางานมอบหมายด้วย "โปรแกรมสํานกังาน" เชน่ Word, Excel, PowerPoint หรือการถ่ายคลิป

รายงาน 

 

 
 

 

 
 

 

 



วธีิการเรียน 

 

 

 
 

1. เข้าเรียนสดออนไลน์ตามวันเวลาที�กาํหนด

หรือดูวิดีโอย้อนหลัง  

 

 
 

2. ศึกษาด้วยตนเอง ผ่านวิดีโอ You-tube  

 

 

 
3. เข้าแสดงความคิดเหน็ตามกระทู้ที�กาํหนด 

และทาํงานมอบหมาย 

 

 

 

4. ฝึกปฏิบัต ิณ.สถานที�ที�กาํหนด  
(บางวิชา) 

 จะมีอาจารย์ที�ปรึกษาคอยให้คําแนะนํา ผา่นทางโทร อีเมล์ หรือช่องทางสื�อสารอื�น 



วธีิการวัดผล 

 

 

 
1. ทาํงานมอบหมายส่งผ่านหน้าระบบ 

 

 

 

2. สอบออนไลน์ โดยการเปิดกล้องเว็บแคม 

 

 

 

3. สอบสัมภาษณ์ ผ่านห้องออนไลน์ (บางวิชา) 

 

วัดผลโดยให้โอกาส 

 เลือกวนัเวลาวดัผลได้ ตามเขตเวลาของแตล่ะประเทศที�พํานกัอาศยั 

 

เกณฑ์การวัดผล 

 ปริญญาตรี – วดัความเข้าใจในเนื �อหาวิชา และความสามารถในการแสดงความคดิเห็น 

 ปริญญาโท – วดัความสามารถในการแก้ปัญหาซบัซ้อน  

 ปริญญาเอก – วดัจากความรู้ใหมที่�นําเสนอเป็นที�ยอมรับ 

 

ระบบเกรด - A = ดีมาก; B = ดี; C = ผา่น; F = ไมผ่า่น 



ระยะเวลาในการศกึษา 
 

ปริญญาตรี ขั �นตํ�า 5,400 ชั�วโมง 

ปริญญาโท ขั �นตํ�า 1,620 ชั�วโมง 

ปริญญาเอก ขั �นตํ�า 2,700 ชั�วโมง 

 

 

การเทยีบโอน 

 

 

ตามกฎหมายของมลรัฐ Florida ผู้ เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้

สงูสดุ 75% ของหลกัสตูร ผลการเรียนที�สามารถนํามาเทียบได้ ดงันี � 

1. ผลการเรียนจากสถาบนัอดุมศกึษาอื�น  

2. ผลการสอบเทียบความรู้จดัโดยมหาวิทยาลยั และสถาบนัอื�นที�

ได้รับการยอมรับ 

3. ผลการเรียนรู้ที�มีมาก่อน และได้รับการยอมรับจากคณาจารย์ของ

มหาวิทยาลยั 

 

 

การจบการศกึษา 

 

ผู้ เรียนจะจบการศกึษาได้ ตอ่เมื�อครบเงื�อนไขดงันี �  

1. วดัผลผา่นทกุวิชาตามหลกัสตูร 

2. มีผลการเรียนเฉลี�ยขั �นตํ�า ปริญญาตรี 2.00 ปริญญาโท 2.50 

ปริญญาเอก 3.00 

3. ไมมี่หนี �สินใดๆกบัทางมหาวิทยาลยั 

4. ยื�นคําขอจบการศกึษาในภาคเรียนสดุท้ายก่อนจบการศกึษา 
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