
 
 
 

หลักสูตรบริหารที่มหาวิทยาลัยจัดและทีม่หาวิทยาลัยรับรอง 
 

************************************************************************************************************************** 
 

1.  หลักสูตรนักบริหารที่มหาวทิยาลัยจัด 
 

ล าดับท่ี ชื่อหลักสูตร 

1 หลักสูตร “โครงการพัฒนานกับริหารระดับต้น  มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Supervisory Level: MU SUP)” 
2 หลักสูตร “โครงการพัฒนานกับริหาร  มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Executive Development Program: MU EDP)” 
3 หลักสูตร “โครงการพัฒนาหวัหน้าภาควิชา (Head of Department Development Program: MU HDP)” 
4 หลักสูตร “โครงการพัฒนานกับริหารระดับสูง  มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Advanced Management Program: AMP)” 

 
2.  หลักสูตรนักบริหารที่จดัโดยส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล  และมหาวิทยาลัยได้ให้การรับรอง 
    2.1 หลักสูตรที่เทียบเท่า “โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Supervisory Level: MU SUP)” 
 

ล าดับท่ี เลขท่ีหนังสอื ลงวันที ่ ชื่อหลักสูตร 
ชื่อส่วนงานที่จดั

หลักสูตร 

1 ศธ 0517.013/00218 16 ก.พ. 2554 หลักสูตรพัฒนาทกัษะการท างานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  ต าแหน่ง
ประเภทสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์  รุ่นที่ 2   

คณะวิทยาศาสตร์ 

2 ศธ 0517.013/01784 30 ก.ย. 2554 หลักสูตรพัฒนาและเตรียมผู้บริหารรัฐกิจ Mini MPA คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

3 ศธ 0517.013/01816 5 ต.ค. 2554 หลักสูตร “โครงการพัฒนาความสามารถบุคลากร  ฝ่ายการ
พยาบาล : การฝึกอบรมติดอาวธุผูบ้ริหารมือใหม่”   

ฝ่ายการพยาบาล  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

4 ศธ 0517.013/00503 24 มี.ค. 2555 หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น  โรงเรียนการบริหารโรงพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

5 ศธ 0517/8586 27 พ.ย. 2555 หลักสูตรประกาศนียบัตร  ผู้บริหารการศึกษา  
(สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ)  

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

6 ศธ 0517/423 17 ม.ค. 2556 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น  ประจ าปี 2554 คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

7 ศธ 0517/3800  12 มิ.ย. 2556 หลักสูตร “โครงการฝกึอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่”  ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช 

8 ศธ 0517/8762 15 ธ.ค. 2557 หลักสูตรประกาศนียบัตร  การบริหารระบบสารสนเทศทาง
การแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

9 ศธ 0517/9083 30 ธ.ค. 2557 โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Abridge Business Certificate: ABC) 
รุ่นที่ 1 

คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
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    2.2 หลักสูตรที่เทียบเท่า “โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Executive Development Program: MU EDP)”  
 

ล าดับท่ี เลขท่ีหนังสอื ลงวันที ่ ชื่อหลักสูตร 
ชื่อส่วนงานที่จดั

หลักสูตร 

1 ศธ 0517.013/01233 6 ก.ค. 2554 หลักสูตรประกาศนียบัตร  สาขาการบริหารโรงพยาบาล (ส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง) 

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

2 ศธ 0517.013/01784 30 ก.ย. 2554 หลักสูตรการเตรียมผู้บริหาร CEO 1-3 คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

3 ศธ 0517.013/01784 30 ก.ย. 2554 หลักสูตร Mini MBA for Healthcare Management  ศูนย์โรคหัวใจ  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

4 ศธ 0517.013/01870 11 ต.ค. 2554 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการจัดการการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ 

5 ศธ 0517/7459 4 ต.ค. 2555 หลักสูตรผู้บริหารคณะฯ ระดับกลาง  และหลักสูตรผู้บริหาร
ระดับกลาง 

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

6 ศธ 0517/7459 4 ต.ค. 2555 หลักสูตรเตรียมผู้บริหารระดับกลาง คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

7 ศธ 0517/7459 4 ต.ค. 2555 หลักสูตรประกาศนียบัตร  สาขาการบริหารโรงพยาบาล   
รุ่นพิเศษ 

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

8 ศธ 0517/424  17 ม.ค. 2556 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการบริหารการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ 

9 ศธ 0517/9083 30 ธ.ค. 2557 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Advanced Strategic 
Management: CEO5)  รุ่นที่ 5 

คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

 
3.  หลักสูตรนักบริหารที่จดัโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยให้การรับรอง 
    3.1 หลักสูตรที่เทียบเท่า “โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Supervisory Level: MU SUP)”  
 

ล าดับท่ี ชื่อหลักสูตร ชื่อหน่วยงานท่ีจัดหลักสูตร 

1 โครงการฝึกอบรม  หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น” สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. และ/หรือ ก.พ.อ. 

 
    3.2 หลักสูตรที่เทียบเท่า “โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Executive Development Program: MU EDP)”  
 

ล าดับท่ี ชื่อหลักสูตร ชื่อหน่วยงานท่ีจัดหลักสูตร 

1 โครงการฝึกอบรม  หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. และ/หรือ ก.พ.อ. 
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    3.2 หลักสูตรที่เทียบเท่า “โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Executive Development Program: MU EDP)”   
          (ต่อ) 
 

ล าดับท่ี เลขท่ีหนังสอื ลงวันที ่ ชื่อหลักสูตร 
ชื่อหน่วยงานท่ีจัด

หลักสูตร 

2 ศธ 0517/5954 22 ก.ค. 2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง  สถาบันพระปกเกลา้ 

3 ศธ 0517.013/01784 30 ก.ย. 2554 หลักสูตร Mini MBA in Health  รุ่นที่ 18 คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

4 ศธ 0517.013/01784  30 ก.ย. 2554 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย  คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

5 ศธ 0517/4769 18 ก.ค. 2556 หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
                   ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 


