INTERNATIONAL UNIVERSITY OF
MORALITY

คู่มือแนะนําการศึกษา
ปี 2015
(แปลภาษาไทย)

ข้ อความต้ อนรับจากอธิการบดี
นับเป็ นโอกาสอันดีทีได้ ต้อนรับผู้สนใจจากทัวโลก ทีจะเข้ าศึกษาต่อในสาขาทีท่าน
สนใจ บวกกับ"คุณธรรม" ในมหาวิทยาลัยของเรา ข้ อดีของ International
University of Morality คือ การปลูกฝั งคุณธรรมให้ กบั ผู้เรี ยน เพือนําไปเป็ นหลัก
สําคัญแห่งการประกอบอาชีพต่างๆ การดําเนินชีวิต และเผยแพร่ออกไปอย่างไม่
สินสุด
เนืองจากสถานศึกษาของเรามีสํานักงานใหญ่อยูท่ ีมลรัฐฟลอริ ด้า สหรัฐอเมริ กา
นักศึกษาในประเทศต่างๆ สามารถเข้ าถึงบทเรี ยนของเราผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ซึง
มีสือการเรี ยนออนไลน์ให้ เข้ าถึงได้ อย่างสะดวก ด้ วยเทคโนโลยีทนั สมัยทีสุด เช่น
YouTube, E-learining รวมถึงการเข้ าพบผู้สอนตามการนัดหมายในห้ องเรี ยน
ออนไลน์ เพียงติดตังกล้ อง ไมโครโฟน กับคอมพิวเตอร์ หรื อเรี ยนผ่านสมาร์ ทโฟน
ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริ การในประเทศต่างๆได้ ตามอัธยาศัย
นอกจากนี ยังเปิ ดสถานทีให้ ฝึกฝน เช่น การฝึ กปฏิบตั ิด้านสมาธิ เพือให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ รับคุณภาพทางการศึกษาเทียบเท่าการมาเรี ยนด้ วยตนเอง
หวังว่าท่านจะมาร่ วมเป็ นส่วนหนึงกับเรา

Dr. Robert Morgan
อธิการบดี

ขอต้ อนรับสู่มหาวิทยาลัย

International University of Morality หรื อ "มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งคุณธรรม" เปิ ดทําการสอนระดับปริ ญญาตรี โท
และเอก เน้ นเสริ มสร้ าง "คุณธรรม" ทุกหลักสูตร สอนเป็ นภาษาอังกฤษและไทย ใช้ การสอนผ่านทางอินเทอร์ เน็ตเป็ น
ส่วนใหญ่ จากมลรัฐฟลอริ ด้า ประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้เรี ยนจะเรี ยนจากประเทศใดก็ได้

จุดเด่ นของมหาวิทยาลัย
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ทุกหลักสูตร เน้ นความแข็งแกร่งในวิชาชีพและคุณธรรม
สอนให้ คดิ เป็ นวิทยาศาสตร์ เชิงศาสนา มีพืนฐานทีดีในการดํารงชีวิต
เน้ นการแสดงความคิดเห็น ค้ นคว้ า และวิจยั
ผู้เรี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนและเข้ าเรี ยนได้ ทนั ที หลังจากสมัคร
วางแผนการเรี ยนได้ ด้วยตนเอง
เรี ยนผ่านอินเทอร์ เน็ต สามารถเรี ยนจากประเทศใดก็ได้
เลือกเรี ยนเป็ นภาษาท้ องถินของตนเอง
เลือกอาจารย์ทีปรึกษาทีสามารถพูดภาษาของนักศึกษาได้
เป็ นสถานศึกษาทีถูกต้ องตามกฎหมายการศึกษาแห่งมลรัฐฟลอริ ด้า สหรัฐอเมริ กา

วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย
1. ผลิตบัณฑิตทีมีคณ
ุ ธรรม พร้ อมเผยแพร่คณ
ุ ธรรม
2. ผลิตงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับคุณธรรม

เป้าหมายการผลิตบัณฑิต
1. ผู้สําเร็ จปริ ญญาตรี เมือจบการศึกษาแล้ ว จะมีความรู้พืนฐานและ
สาขาวิชาทีเรี ยน สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และเป็ นผู้มี
คุณธรรม
2. ผู้สําเร็ จปริ ญญาโท เมือจบการศึกษาแล้ ว จะมีความสามารถใช้ ความรู้
ของสาขาวิชาทีเรี ยน ในการวิเคราะห์และแก้ ไขประเด็นปั ญหาระดับสูง
เน้ นด้ านคุณธรรม
3. ผู้สําเร็ จปริ ญญาเอก เมือจบการศึกษาแล้ ว จะได้ ฝากความรู้ใหม่และ
คุณธรรมในสาขาวิชาให้ กบั สังคมโลก

นโยบายดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
1. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เข้ าถึงหรื อนําเสนอความรู้ อย่างสะดวกและ
หลากหลาย
2. ไม่กีดกันผู้เรี ยนทางด้ านเชือชาติ ความเชือ สีผิว เพศ อายุ สภาพร่างกาย
และประเทศพํานักอาศัย
3. วัดผลการเรี ยนด้ วยความสุจริ ตเทียงธรรม
4. ปฏิบตั ิตามกฎหมายการศึกษาแห่งมลรัฐฟลอริ ด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
อย่างเคร่งครัด

ปรั ชญาของมหาวิทยาลัย
1. ความคิดเห็นของผู้เรี ยนมีความสําคัญ นําไปสูก่ ารเปลียนแปลงทีดีให้ กบั สังคม
2. ผู้เรี ยนมีศกั ยภาพทีจะพัฒนาตนเองได้ อย่างเต็มเปี ยม
3. คุณธรรมจะนําความสงบสุขต่อการอยูร่ ่วมกัน
4. ใช้ แนวทางของศาสนา ทีเป็ นวิทยาศาสตร์ ความมีเมตตา สงบสุข และโดยเฉพาะอย่างยิง "คุณธรรม" เป็ นกรอบของ
ทุกสาขาวิชาทีเปิ ดสอน

อัลเบิ ร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้ว่า
“คุณธรรมเป็ นสิ งสําคัญที สุด ไม่ใช่เพือพระเจ้า แต่เพือพวกเราเอง”

สถานภาพทางกฎหมาย
International University of Morality มีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายมาตรา 1005.06(1)(f) และ 6E5.001 แห่งมลรัฐฟลอริ ด้า สหรัฐอเมริ กา ข้ อมูลเพิมเติมในสถานภาพและข้ อกฎหมายทีเกียวข้ อง โปรดติดต่อ The
Commission for Independent Education, Department of Education, 325, West Gaines Street, Suite
1414, Tallahassee, FL 32399

ศักดิและสิทธิแห่ งปริญญา
ปริ ญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยมีศกั ดิและสิทธิอย่างถูกต้ องทุกประการ ตามกฎหมายแห่งมลรัฐฟลอริ ด้า
สหรัฐอเมริ กา สามารถนําไปใช้ ในการศึกษาต่อและทํางาน ภายในประเทศสหรัฐอเมริ กา ยกเว้ น ปริ ญญากิตติมศักดิ
ให้ ไว้ เพือเชิดชูคณ
ุ งามความดีของบุคคลทีได้ รับเท่านัน การนําปริ ญญาบัตรไปใช้ ในประเทศอืน จะได้ รับการยอมรับ
ให้ ใช้ ตามข้ อกําหนดของแต่ละประเทศทีนําไปใช้

หลั ก สู ต ร
ทุกหลักสูตรของ International University of Morality
ตอบรับต่อกระแสของโลก ดังนี
1. เน้ นคุณธรรมและจิตสํานึกต่อส่วนรวม
2. เน้ นความรักต่อตนเองและเพือนร่วมโลก
3. เน้ นความเป็ นวิทยาศาสตร์ ด้ วยแนวทางของศาสนา
4. เรี ยนได้ จากสถานทีของตนเอง ผ่านอินเทอร์ เน็ต
5. วัดผลการเรี ยนอย่างสุจริ ตเทียงธรรม

หลักสูตรทีเปิ ดสอนเป็ นภาษาไทย ปี 2015


ปริ ญญาตรี /โท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



การบริ หารธุรกิจและสาธารณะคุณธรรม (การจัดการทัวไป)
การบริ หารธุรกิจและสาธารณะคุณธรรม (การควบคุมคุณภาพ)
การบริ หารธุรกิจและสาธารณะคุณธรรม (การบริ หารสาธารณะ)
การบริ หารธุรกิจและสาธารณะคุณธรรม (การบริ หารศาสนสถาน)
การบริ หารธุรกิจและสาธารณะคุณธรรม (การบริ หารสถานศึกษา)
การบริ หารธุรกิจและสาธารณะคุณธรรม (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
การบริ หารธุรกิจและสาธารณะคุณธรรม (การจัดการสํานักงานและ
เลขานุการ)

ปริ ญญาเอก
1. การบริ หารธุรกิจคุณธรรม
2. การบริ หารสาธารณะคุณธรรม
3. การบริ หารการศึกษาคุณธรรม
4. การศึกษาคุณธรรม
5. ทฤษฎีคณ
ุ ธรรม

ระบบการเรี ย น

ระบบทีใช้
การเรี ยนที International University of Morality ใช้ ระบบหน่วยกิต
ผู้เรี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ ตามสะดวก ไม่จํากัดจํานวนวิชาหรื อช่วงเวลา ยืดหยุน่ ตามผู้เรี ยน
การลงทะเบียนเรี ยน
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผา่ นหน้ าเว็บ หรื อขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ทีปรึกษา ชําระเงินค่าเรี ยนผ่านทาง
บัตรเครดิตและธนาคารทีกําหนด
อุปกรณ์ ในการเรี ยน
1. ผู้เรี ยนจะต้ องมีการเชือมต่อกับ "อินเทอร์ เน็ต หรื อขันตํา 3G" เพือดูบทเรี ยน
2. ผู้เรี ยนจะต้ องมี "กล้ องและหูฟัง" เพือเข้ าพบกลุม่ ในห้ องออนไลน์ และเข้ าสอบ
3. ผู้เรี ยนจะต้ องทํางานมอบหมายด้ วย "โปรแกรมสํานักงาน" เช่น Word, Excel, PowerPoint หรื อการถ่ายคลิป
รายงาน

วิธีการเรี ยน
1. เข้ าเรี ยนสดออนไลน์ ตามวันเวลาทีกําหนด
หรื อดูวิดีโอย้ อนหลัง

2. ศึกษาด้ วยตนเอง ผ่ านวิดีโอ You-tube

3. เข้ าแสดงความคิดเห็นตามกระทู้ทกํี าหนด
และทํางานมอบหมาย

4. ฝึ กปฏิบัติ ณ.สถานทีทีกําหนด
(บางวิชา)



จะมีอาจารย์ทีปรึกษาคอยให้ คําแนะนํา ผ่านทางโทร อีเมล์ หรื อช่องทางสือสารอืน

วิธีการวัดผล
1. ทํางานมอบหมายส่ งผ่ านหน้ าระบบ

2. สอบออนไลน์ โดยการเปิ ดกล้ องเว็บแคม

3. สอบสัมภาษณ์ ผ่ านห้ องออนไลน์ (บางวิชา)

วัดผลโดยให้ โอกาส
 เลือกวันเวลาวัดผลได้ ตามเขตเวลาของแต่ละประเทศทีพํานักอาศัย
เกณฑ์ การวัดผล
 ปริ ญญาตรี – วัดความเข้ าใจในเนือหาวิชา และความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
 ปริ ญญาโท – วัดความสามารถในการแก้ ปัญหาซับซ้ อน
 ปริ ญญาเอก – วัดจากความรู้ใหม่ทีนําเสนอเป็ นทียอมรับ
ระบบเกรด - A = ดีมาก; B = ดี; C = ผ่าน; F = ไม่ผา่ น

ระยะเวลาในการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ขันตํา 5,400 ชัวโมง
ขันตํา 1,620 ชัวโมง
ขันตํา 2,700 ชัวโมง

การเทียบโอน
ตามกฎหมายของมลรัฐ Florida ผู้เรี ยนสามารถเทียบโอนผลการเรี ยนได้
สูงสุด 75% ของหลักสูตร ผลการเรี ยนทีสามารถนํามาเทียบได้ ดังนี
1. ผลการเรี ยนจากสถาบันอุดมศึกษาอืน
2. ผลการสอบเทียบความรู้ จด
ั โดยมหาวิทยาลัย และสถาบันอืนที
ได้ รับการยอมรับ
3. ผลการเรี ยนรู้ ทีมีมาก่อน และได้ รับการยอมรับจากคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย

การจบการศึกษา
ผู้เรี ยนจะจบการศึกษาได้ ต่อเมือครบเงือนไขดังนี
1. วัดผลผ่านทุกวิชาตามหลักสูตร
2. มีผลการเรี ยนเฉลียขันตํา ปริ ญญาตรี 2.00 ปริ ญญาโท 2.50
ปริ ญญาเอก 3.00
3. ไม่มีหนีสินใดๆกับทางมหาวิทยาลัย
4. ยืนคําขอจบการศึกษาในภาคเรี ยนสุดท้ ายก่อนจบการศึกษา

