
 

International University of Morality 
Doctor of Philosophy in Morality Business Administration 
หลกัสตูรปริญญาเอกสาขาการบริหารธุรกิจคณุธรรม 

Doctor of Philosophy in Morality Public Administration 
หลกัสตูรปริญญาเอกสาขาการบริหารสาธารณะคณุธรรม 

Doctor of Philosophy in Morality Educational 
Administration 
หลกัสตูรปริญญาเอกสาขาการบริหารการศกึษาคณุธรรม 

Doctor of Philosophy in Morality Monastery Administration 
หลกัสตูรปริญญาเอกสาขาการบริหารวดัและศาสนสถานคณุธรรม 

Doctor of Education in Morality Education 
หลกัสตูรปริญญาเอกสาขาการสอนคณุธรรม 

เป้าหมาย:   

 เพื�อเตรียมบคุลากรด้านคณุธรรม ในฐานะผู้ เผยแพร่ ผู้บริหาร มืออาชีพ และผู้ปฏิบตัิงาน 

 เพื�อนําเสนอความรู้หรือแนวทางใหมท่างด้านคณุธรรม 

โครงสร้างหลักสูตร: 

แบบมีวิชาพื �นฐาน 

 กลุม่วิชาคณุธรรม      18 หนว่ยกิต             

 กลุม่วิชาเฉพาะทาง      12 หนว่ยกิต 

 ดษุฎนีิพนธ์                  30 หนว่ยกิต* 

รวม                  60 หนว่ยกิต 

แบบทําวิจยัอยา่งเดียว       

 กลุม่วิชาคณุธรรม – ทบทวนวรรณกรรมด้านคณุธรรม  30 หนว่ยกิต             

 ดษุฎีนิพนธ์                  30 หนว่ยกิต* 

รวม                  60 หนว่ยกิต 

 

*หากไมเ่คยศกึษาวิชาวิธีวิจยัมาก่อน จะต้องลงเรียนวิชาวิธีวิจยัเพิ�ม โดยไมน่บัหนว่ยกิต 

  

 

 

 



แผนการเรียน:   

แบบมีวิชาพื �นฐาน 

 ลงทะเบียนเรียนกลุม่วิชาคณุธรรม และวิชาเฉพาะทางก่อน กําหนดวิขาก่อนหลงัได้ด้วยตนเอง 

 เมื�อผา่นกลุม่วิชาตา่งๆแล้ว จึงจะลงทะเบียนทําดษุฎีนิพนธ์ 

 

แบบทําวิจยัอยา่งเดียว 

 ทํารายงานทบทวนวรรณกรรมด้านคณุธรรมก่อน  

 เมื�อทํารายงานทบทวนวรรณกรรมด้านคณุธรรมแล้ว จงึจะลงทะเบียนทําดษุฎีนิพนธ์ 

 

รายละเอยีดหลกัสูตร:  

สาํหรับผู้เรียนแบบมีวิชาพื �นฐาน 

 กลุม่วิชาคณุธรรม – เลอืกเรียน 6 วิชา จากตอ่ไปนี �:   

o MR01 หลกัคําสอนทางศาสนา 

Religious doctrines       

o MR02 คณุธรรม 

Morality       

o MR03 ความรับผิดชอบ 

Responsibility       

o MR04 ระเบียบวินยั  

Discipline        

o MR05 ปัญญา  

Wisdom       

o MR06 ความรักและหว่งใย 

Love and care        

o MR07 จิตอาสา 

Volunteerism         

o MR08 ความซื�อสตัย์และไว้วางใจ 

Honesty, trust and reliability      

o MR09 ศรัทธาและแรงบนัดาลใจ 

Faith and inspiration       

o MR10 ความสาํเร็จในชีวติ 

Success of life   



 กลุม่วิชาเฉพาะทาง เลอืกเรียน 4 วิชา ที�สนใจจะทําวิจยั จากหลกัสตูรที�สมคัรไว้ดงัตอ่ไปนี � 

หลกัสตูรปริญญาเอกสาขาการบริหารธุรกิจคณุธรรม  

o AM02 หลกัการจดัการ 

Principles of Management 

o AM03 หลกัการตลาด 

Principles of marketing 

o AM05 การจดัการดําเนินงาน 

Operations management 

o AM06 การจดัการการเงิน 

Financial management  

o AM09 การจดัการกลยทุธ์ 

Strategic management  

o S21401 การจดัการทรัพยากรมนษุย ์

Human resource management 

o S21306 การจดัการคณุภาพและผลผลติ 

Productivity and quality management 

o S21105 การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

International business management         

หลกัสตูรปริญญาเอกสาขาการบริหารสาธารณะคณุธรรม  

o AM02 หลกัการจดัการ 

Principles of Management 

o AM03 หลกัการตลาด 

Principles of marketing 

o AM05 การจดัการดําเนินงาน 

Operations management 

o AM06 การจดัการการเงิน 

Financial management  

o AM09 การจดัการกลยทุธ์ 

Strategic management  

o S21401 การจดัการทรัพยากรมนษุย ์

Human resource management 

o S21201 การบริหารสาธารณะ 

Public administration 

o S21202 นโยบายสาธารณะ 

Public policy     

หลกัสตูรปริญญาเอกสาขาการบริหารการศกึษาคณุธรรม  

o AM02 หลกัการจดัการ 



Principles of Management 

o AM03 หลกัการตลาด 

Principles of marketing 

o AM05 การจดัการดําเนินงาน 

Operations management 

o AM06 การจดัการการเงิน 

Financial management  

o AM09 การจดัการกลยทุธ์ 

Strategic management  

o S21401 การจดัการทรัพยากรมนษุย ์

Human resource management       

o S22102 การพฒันาและบริหารหลกัสตูร 

Curriculum Development and Administration  

o S22103 การพฒันาคณุภาพครูและการสอน 

Teacher and Instruction Development 

หลกัสตูรปริญญาเอกสาขาการบริหารวดัและศาสนสถานคณุธรรม  

o AM02 หลกัการจดัการ 

Principles of Management 

o AM03 หลกัการตลาด 

Principles of marketing 

o AM06 การจดัการการเงิน 

Financial management  

o AM09 การจดัการกลยทุธ์ 

Strategic management  

o S21401 การจดัการทรัพยากรมนษุย ์

Human resource management 

o S22201 การบริหารวดัและศาสนสถาน 

Monastery administration      

o S20201 จิตวิทยาการเรียนรู้ 

Educational Psychology   

o S20202 การออกแบบการสอนและสื�อการสอน 

Instructional design and media    

หลกัสตูรปริญญาเอกสาขาการสอนคณุธรรม  

o GE08 พื �นฐานการศกึษา 

Foundation of education           

o S20201 จิตวิทยาการเรียนรู้ 

Educational Psychology   

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_science


o S20202 การออกแบบการสอนและสื�อการสอน 

Instructional design and media  

o S20203 การวดัผลและการวิจยัในชั �นเรียน 

Class assessment and research          

   

สาํหรับผู้เรียนแบบทาํวิจัยอย่างเดียว    

 ทบทวนวรรณกรรมด้านคณุธรรม 30 หนว่ยกิต 

 ดษุฎีนิพนธ์ 30 หนว่ยกิต 
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