หลักสูตรบริหารที่มหาวิทยาลัยจัดและ/หรือที่มหาวิทยาลัยรับรอง
1. หลักสูตรนักบริหารที่มหาวิทยาลัยจัด
1.1 หลักสูตร “โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol Supervisory Level: MU-SUP)”
1.2 หลักสูตร “โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol Executive Development Program : MU-EDP)”
1.3 หลักสูตร “โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา
(Head of Department Development Program: MU HDP)
1.4 หลักสูตร “โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยมหิดล
(MU Advanced Management Program : AMP)
2. หลักสูตรนักบริหารที่จัดโดยส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยให้การรับรอง
2.1 หลักสูตรที่เทียบเท่า MU SUP ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน)
2.1.1 หลั กสู ตรผู้ บ ริ ห ารระดับ ต้ น โรงเรียนการบริห ารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โ รงพยาบาล
รามาธิบดี (ตามหนังสือที่ ศธ 0517.013/00503 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555)
2.1.2 หลักสูตรพัฒนาทักษะการทางานสาหรับผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์
2.1.3 หลักสูตรพัฒนาและเตรี ยมผู้ บริหารรัฐกิจ Mini MPA หรือ โครงการเตรียมผู้บริหารและพัฒ นา
ระบบบริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตามหนังสือที่ ศธ 0517.013/01784 ลงวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2554)
2.1.4 หลักสูตร “โครงการพัฒนาความสามารถบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล: การฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหาร
มือใหม่” ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตามหนังสือที่ ศธ0517.013/01816
ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554)
2.1.5 หลั กสู ตร “ผู้ บ ริ ห ารการศึกษา” (สาขาวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ) คณะแพทยศาสตร์โ รงพยาบาล
รามาธิบดี
2.1.6 หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ ” ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
(ตามหนังสือที่ ศธ 0517/3800 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555)
2.1.7 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร การบริ ห ารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
2.1.8 หลั ก สู ต ร “ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น ” คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี (ตามหนั ง สื อ ที่
ศธ 0517/7404 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
2.1.9 หลั ก สู ต ร “พั ฒ นาหั ว หน้ า งาน” คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี (ตามหนั ง สื อ ที่
ศธ 0517.013/00023 ลงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559)

2.1.10 หลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นาศตวรรษที่ 21” คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามหนังสื อที่
ศธ 0517/1319 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
2.1.11 หลักสูตร “พัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ตามหนังสือที่ อว 78.013/1182 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564)
2.2 หลักสูตรเทียบเท่า MU EDP ผู้บริหารระดับกลาง
2.2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการบริหารโรงพยาบาล รุ่นพิเศษ (สาหรับผู้บริหารระดับกลาง)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ตามหนังสือที่ ศธ 0517/7459 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
- หลักสูตรผู้บริหารคณะฯระดับกลาง และหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง
- หลักสูตรเตรียมผู้บริหารระดับกลาง
2.2.2 หลั ก สู ต รการเตรี ย มผู้ บ ริ ห าร CEO และหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง CEO
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตามหนังสือที่ ศธ 0517.013/01784 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554)
2.2.3 หลักสูตร Mini MBA for Health Management ศูนย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(ตามหนังสือที่ ศธ 0517.013/01784 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554)
2.2.4 หลั ก สู ต รการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจั ด การการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
(ตามหนังสือที่ ศธ 0517.013/01870 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554)
- หลั ก สู ต รการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริ ห ารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
(ตามหนังสือที่ ศธ 0517/424 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556)
3. หลักสูตรนักบริหารที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยให้การรับรอง
3.1 หลักสูตรที่เทียบเท่า MU-SUP ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน)
3.1.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น” ซึ่งจัดโดยสถาบันการศึกษาที่
ได้รับการรับรองจาก ก.พ. และ /หรือ ก.พ.อ.
2.1.2 หลั ก สู ต ร “Chula Next Leaders พั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น ผู้ น า” จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
(ตามหนังสือที่ ศธ 0517.013/5332 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560)
3.2 หลักสูตรเทียบเท่า MU-EDP ผู้บริหารระดับกลาง
3.2.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” ซึ่งจัดโดยสถาบันการศึกษา
ที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. และ /หรือ ก.พ.อ.
3.2.2 หลักสูตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า
3.2.3 หลั กสู ตร Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย (ตามหนังสื อ ที่
ศธ 0517.013/01784 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554)
3.2.4 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ตามหนังสือที่ ศธ 0517.013/01784 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554)

