
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. หลกัสูตรนักบริหารที่จัดโดยส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยให้การรับรอง 
2.1 หลักสูตรที่เทียบเท่า MU SUP ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) 

2.1.1 หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น โรงเรียนการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี (ตามหนังสือที่ ศธ 0517.013/00503 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555)  

2.1.2 หลักสูตรพัฒนาทักษะการท างานส าหรับผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 

2.1.3 หลักสูตรพัฒนาและเตรียมผู้บริหารรัฐกิจ Mini MPA หรือ โครงการเตรียมผู้บริหารและพัฒนา

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 หลักสูตร “ผู้บริหารการศึกษา” (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 

2.1.6 หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่” ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช                                                              

(ตามหนังสือที่ ศธ 0517/3800 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555) 

2.1.7 หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

2.1.8 หลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ตามหนังสือที่                

ศธ 0517/7404 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 

2.1.9 หลักสูตร “พัฒนาหัวหน้างาน” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ตามหนังสือที่                

ศธ 0517.013/00023 ลงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 



2.1.10 หลักสูตร “นักบริหารระดับต้น: ผู้น าศตวรรษที่ 21” คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามหนังสือที่               

ศธ 0517/1319 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

2.2 หลักสูตรเทียบเท่า MU EDP ผู้บริหารระดับกลาง 

2.2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการบริหารโรงพยาบาล รุ่นพิเศษ (ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ตามหนังสือที่ ศธ 0517/7459 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

- หลักสูตรผู้บริหารคณะฯระดับกลาง และหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง 

- หลักสูตรเตรียมผู้บริหารระดับกลาง 

2 .2 .2  หลักสู ตรการ เตรี ยมผู้ บริหาร  CEO และหลักสู ตรการ พัฒนาผู้ บริหารระดับสู 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 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์                         

(ตามหนังสือที่ ศธ 0517.013/01870 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554)                         

 - หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล 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 หลักสูตร “Chula Next Leaders พัฒนาสู่ ความเป็นผู้ น า ” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั 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 หลักสูตรธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า 

3.2.3 หลักสูตร Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตามหนังสือที่      

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) 

 


