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ฉบับภาษาไทย 



ข้อความต้อนรับจากอธิการบดี 
นบัเป็นโอกาสอนัดีท่ีได้ต้อนรับผู้สนใจชาวไทยและตา่งประเทศ ท่ีจะเข้า

ศกึษาตอ่ในสาขาวิชาท่ีทา่นสนใจ บวกกบั"คณุธรรม" ในมหาวิทยาลยั

ของเรา ข้อดีของ University of Florida Morality คือ การปลกูฝัง

คณุธรรมให้กบัผู้ เรียน เพ่ือนําไปเป็นหลกัสาํคญัแหง่การประกอบอาชีพ

ตา่งๆ และดําเนินชีวิต 

เน่ืองจากสถานศกึษาของเรามีสาํนกังานใหญ่อยูท่ี่มลรัฐฟลอริด้า 

สหรัฐอเมริกา นกัศกึษาในมลรัฐท่ีหา่งไกลออกไป รวมถึงนกัศกึษาใน

ประเทศตา่งๆ สามารถเข้าถึงบทเรียนของเราผา่นทางอินเทอร์เน็ต เราได้

จดัทําสือ่การเรียนออนไลน์ให้เข้าถึงได้อยา่งสะดวก รวมถึงการเข้าพบ

ผู้สอนตามการนดัหมาย จะใช้เทคโนโลยีท่ีทา่นอาจจะสมัผสักนัมาบ้าง

แล้ว เช่น Video call ของ Skype และห้องประชุม Web Conference 

ทา่นสามารถขอความช่วยเหลอืจากศนูย์บริการในประเทศตา่งๆได้ตาม

อธัยาศยั นอกจากนี ้ยงัเปิดสถานท่ีให้ฝึกฝน เช่น การฝึกปฏิบติัด้าน

สมาธิ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับคณุภาพทางการศกึษาเทียบเทา่การมาเรียน

ด้วยตนเอง 

หวงัวา่จะมีโอกาสได้ดแูลทา่นในเร็วๆนี ้

 

Dr. John Stoeckel 

อธิการบดี 

 



ขอต้อนรับสู่มหาวทิยาลัย 

 

University of Florida Morality หรือ "มหาวิทยาลยัคณุธรรมแหง่ฟลอริด้า" เปิดทําการสอนระดบัปริญญาตรี โท และ

เอก เน้นเสริมสร้าง "คณุธรรม" ทกุหลกัสตูร สอนเป็นภาษาองักฤษและไทย ใช้การสอนผา่นทางอินเทอร์เน็ตเป็นสว่น

ใหญ่  จากมลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ เรียนจะเรียนจากประเทศใดก็ได้  

 

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย 

1 
• ทกุหลกัสตูร เน้นความแข็งแกร่งในวิชาชีพ พร้อมคณุธรรม 

• สอนให้คิดเป็นวิทยาศาสตร์เชิงพทุธ มีพืน้ฐานท่ีดีในการดํารงชีวิต 

• เน้นการแสดงความคิดเห็น ค้นคว้า และวิจยั 

2 
• ผู้ เรียนสามารถเข้าเรียนได้ภายใน 1-3 วนั นบัจากวนัสมคัร 

• วางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง 

• เรียนผา่นอินเทอร์เน็ต สามารถเรียนจากประเทศใดก็ได้ 

3 
• เลอืกเรียนเป็นภาษาองักฤษหรือไทย 

• เลอืกอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีสามารถพดูภาษาของนกัศกึษาได้ 

• เป็นสถานศกึษาท่ีถกูต้องตามกฎหมายการศกึษาแหง่มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา 

 

  



 
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 

1. ผลติบณัฑิตท่ีมีคณุธรรมในการทํางานและประกอบอาชีพ 

2. ผลติงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุธรรม  

3. ผลติบณัฑิตท่ีเข้าใจในหลกัพทุธ นําไปปฏิบติั และพฒันา  

 

 

 

เป้าหมายการผลิตบณัฑิต 
 

1. ผู้สาํเร็จปริญญาตรี เม่ือจบการศกึษาแล้ว จะมีความรู้พืน้ฐานและสาขาวิชา

ท่ีเรียน สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ และเป็นผู้ มีคณุธรรม 

2. ผู้สาํเร็จปริญญาโท เม่ือจบการศกึษาแล้ว จะมีความสามารถใช้ความรู้ของ

สาขาวิชาท่ีเรียน ในการวิเคราะห์และแก้ไขประเด็นปัญหาระดบัสงู เน้นด้าน

คณุธรรม  

3. ผู้สาํเร็จปริญญาเอก เม่ือจบการศกึษาแล้ว จะได้ฝากความรู้ใหม่และ

คณุธรรมในสาขาวิชาให้กบัสงัคมโลก   

 

 
นโยบายดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เข้าถึงหรือนําเสนอความรู้อยา่งสะดวกและ

หลากหลาย 

2. ไม่กีดกนัผู้ เรียนทางด้านเชือ้ชาติ ความเช่ือ สผิีว เพศ อาย ุสภาพร่างกาย 

และประเทศพํานกัอาศยั 

3. วดัผลการเรียนด้วยความสจุริตเท่ียงธรรม 

4. ปฏิบติัตามกฎหมายการศกึษาแหง่มลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อยา่งเคร่งครัด 

 

 



 
 

ปรัชญาของมหาวทิยาลัย 
1. ความคิดเห็นของผู้ เรียนมีความสาํคญั นําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงท่ีดีให้กบัสงัคม 

2. ผู้ เรียนมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองได้อยา่งเต็มเป่ียม 

3. คณุธรรมจะนําความสงบสขุตอ่การอยูร่่วมกนั 

4. ใช้แนวทางของพทุธศาสนา ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ ความมีเมตตา สงบสขุ และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง "คณุธรรม" เป็นกรอบ

ของทกุสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

 

 

 

อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไวว้่า  

“คณุธรรมเป็นส่ิงสําคญัทีส่ดุ ไม่ใช่เพือ่พระเจ้า แต่เพือ่พวกเราเอง” 

 
 



สถานภาพทางกฎหมาย 
 

University of Florida Morality มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยั ตามกฎหมายมาตรา 1005.06(1)(f) และ 6E-5.001 แหง่

มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ข้อมลูเพ่ิมเติมในสถานภาพและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โปรดติดตอ่ The Commission 

for Independent Education, Department of Education, 325, West Gaines Street, Suite 1414, Tallahassee, FL 

32399  

 

 

ศักดิ์และสิทธ์ิแห่งปริญญา 
 

ปริญญาบตัรจากมหาวิทยาลยัมีศกัด์ิและสทิธ์ิอยา่งถกูต้องทกุประการ ตามกฎหมายแหง่มลรัฐฟลอริด้า 

สหรัฐอเมริกา สามารถนําไปใช้ในการศกึษาตอ่และทํางาน ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา  ยกเว้น ปริญญากิตติมศกัด์ิ 

ให้ไว้เพ่ือเชิดชูคณุงามความดีของบุคคลท่ีได้รับเทา่นัน้ การนําปริญญาบตัรไปใช้ในประเทศอ่ืน จะได้รับการยอมรับให้

ใช้ตามข้อกําหนดของแตล่ะประเทศท่ีนําไปใช้ เง่ือนไขทัว่ไปในขณะนี ้

 แคนาดา - สามารถนําไปใช้ได้ในทกุกรณี ไม่มีข้อยกเว้น 

 ฟิลปิปินส์ - สามารถนําไปใช้ได้ในทกุกรณี ไม่มีข้อยกเว้น 

 ไทย - สามารถนําไปใช้ได้ในทกุกรณี ยกเว้นการนําไปใช้ในภาคราชการ ขึน้กบัดลุยพินิจของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 สหภาพยโุรป - สามารถนําไปใช้ได้ในทกุกรณี ไม่มีข้อยกเว้น 

 อินเดีย - สามารถนําไปใช้ได้ทกุกรณี ไม่มีข้อยกเว้น และจะมีการประเมินเพ่ิมเติมจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 



หลักสูตร  

 

ทกุหลกัสตูรของ University of Florida Morality ตอบรับ

ตอ่กระแสของโลก ดงันี ้

1. เน้นคณุธรรมและจิตสาํนกึตอ่สว่นรวม 

2. เน้นความรักตอ่ตนเองและเพ่ือนร่วมโลก 

3. เน้นความเป็นวิทยาศาสตร์ ด้วยแนวทางแหง่พทุธ 

4. เรียนได้จากสถานท่ีของตนเอง ผา่นอินเทอร์เน็ต 

5. วดัผลการเรียนอยา่งสจุริตเท่ียงธรรม 

 

 

หลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นภาษาไทย ปี 2014    
 

• ปริญญาตรี 

1. การบริหารวดัและศาสนสถาน 

2. การจดัการ (อยา่งมีคณุธรรม) 

3. การบริหารสาธารณะ (อยา่งมีคณุธรรม) 

• ปริญญาโท  

1. การบริหารวดัและศาสนสถาน 

2. การจดัการ (อยา่งมีคณุธรรม) 

3. การบริหารสาธารณะ (อยา่งมีคณุธรรม) 

4. การบริหารสถานศกึษา (อยา่งมีคณุธรรม) 

• ปริญญาเอก 

1. การบริหารวดัและศาสนสถาน 

2. การจดัการ (อยา่งมีคณุธรรม) 

3. การบริหารสาธารณะ (อยา่งมีคณุธรรม) 
 



 ระบบการเรียน  

 
 

ระบบที่ใช้ 

 UoFM ใช้ระบบหนว่ยกิตตามมาตรฐานของมลรัฐฟลอริด้า แตล่ะปีการศกึษาประกอบด้วย 2 ภาคเรียนปกติ และภาค

ฤดรู้อน ผู้ เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนครัง้ละ 1 วิชาเป็นอยา่งน้อย ยืดหยุน่ตามเวลาของผู้ เรียน และลงทะเบียน

เพ่ิมเติมได้ในระหวา่งภาคเรียน 

 

การลงทะเบียนเรียน 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผา่นหน้าเว็บ หรือขอความช่วยเหลอืจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ชําระเงินคา่เรียนผา่นทางบตัร

เครดิตและธนาคารท่ีกําหนด 

  

แผนการเรียน 

ปริญญาตรี - เรียนทีละกลุม่วิชา  

1. วิชาพืน้ฐานและวิชาแกน 

2. วิชาเอกและโท 

3. วิชาฝึกปฏิบติั (ถ้ามี) 

4. ทําโครงการ  

ปริญญาโทและเอก 

1. วิชาปรับพืน้ฐาน (ถ้ามี) 

2. วิทยานิพนธ์ 

 

 

 



 

วธีิการเรียน 

 

 

 

 

1. ศึกษาด้วยตนเอง ผ่านตาํรา E-book  

 

 

 

2. ศึกษาด้วยตนเอง ผ่านวิดีโอ You-tube  

 

 

 

3. เข้าพบกลุ่มตามวันเวลาที่กาํหนด 

ในห้องประชุมเว็บ 

 

 

 

4. ฝึกปฏิบัติ ณ.สถานที่ที่กาํหนด  

(บางหลักสูตร) 

• จะมีอาจารย์ท่ีปรึกษาคอยให้คําแนะนําอยา่งใกล้ชิด ผา่นทางโทร อีเมล์ Line และ Facebook 



วธีิการวัดผล 

 

 

 

1. ทาํงานมอบหมายส่งผ่านหน้าระบบ 

 

 

 

2. สอบออนไลน์ โดยการเปิดกล้องเว็บแคม 

 

 

 

3. สอบสัมภาษณ์ ผ่าน Skype 

 

วัดผลโดยให้โอกาส 

• เลอืกวนัเวลาวดัผลได้ ตามเขตเวลาของแตล่ะประเทศท่ีพํานกัอาศยั 

 

เกณฑ์การวัดผล 

• ปริญญาตรี – วดัความเข้าใจในเนือ้หาวิชา และความสามารถในการแสดงความคิดเห็น 

• ปริญญาโท – วดัความสามารถในการแก้ปัญหาซบัซ้อน  

• ปริญญาเอก – วดัจากความรู้ใหม่ท่ีนําเสนอเป็นท่ียอมรับ 

 

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



ระยะเวลาในการศึกษา 
 

ปริญญาตรี 1-4 ปี ขึน้กบัการเทียบโอนและจํานวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ปริญญาโท 1-2 ปี ขึน้กบัความสามารถในการวิจยั 

ปริญญาเอก 2-5 ปี ขึน้กบัความสามารถในการวิจยั 

 

 

การเทยีบโอน 

 

 

ตามกฎหมายของมลรัฐ Florida ผู้ เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้

สงูสดุ 75% ของหลกัสตูร ผลการเรียนท่ีสามารถนํามาเทียบได้ ดงันี ้

1. ผลการเรียนจากสถาบนัอุดมศกึษาอ่ืน  

2. ผลการสอบเทียบความรู้จดัโดยมหาวิทยาลยั และสถาบนัอ่ืนท่ีได้รับ

การยอมรับ 

3. ผลการเรียนรู้ท่ีมีมาก่อน และได้รับการยอมรับจากคณาจารย์ของ

มหาวิทยาลยั 

 

 

การจบการศกึษา 

 

ผู้ เรียนจะจบการศกึษาได้ ตอ่เม่ือครบเง่ือนไขดงันี ้ 

1. วดัผลผา่นทกุวิชาตามหลกัสตูร 

2. มีผลการเรียนเฉลีย่ขัน้ต่ํา ปริญญาตรี 2.00 ปริญญาโท 2.50 

ปริญญาเอก 3.00 

3. ไม่มีหนีส้นิใดๆกบัทางมหาวิทยาลยั 

4. ยื่นคําขอจบการศกึษาในภาคเรียนสดุท้ายก่อนจบการศกึษา 

 



สถานที่ตดิต่อ 

สหรัฐอเมริกา 
 
4000 Ponce de Leon Boulevard, Suite 470 

Coral Gables, FL 33146 

Tel: 866-504-3334 

Fax: 866-504-3334 

   
แคนาดา 
 
Suite 301, 338 W 8th Ave 

Vancouver BC, V5Y3X2 

Tel: 604 687 4787  

Fax: 604 687 4787  

  
ไทย 
 
5 พระรามเกา้ 54 กรุงเทพฯ 10250 
โทรศพัท ์02-7183105, 02-7183106  
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