
แบบกรอกรายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2560 (รอบที่ 1) 

 
คณะ    เทคนิคการแพทย์    ระดับ   ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชา   วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์   แบบ    1.1  และ  1.2     ภาค     ปกต ิ     พิเศษ 
จ านวนที่รับ     7     คน  รับทั่วไป  7  คน (แบบ 1.1 (ฐานโท) = 5 คน / แบบ 1.2 (ฐานตรี) = 2 คน) 
  รับตามความตอ้งการของสว่นราชการ     -      คน 
จ านวนรับตามแผน    7     คน         
แบ่งเป็นแขนงวิชา (ถ้ามี) :  -ไม่มี-                                                                                                                   
เงื่อนไขในการรับสมัคร (ถ้ามี) : -ไม่มี-  
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเฉพาะสาขาวิชา  : 

แบบ 1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
วิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 หรือเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 
หรอืเป็นผู้ที่มคีุณสมบัติเหมาะสม ตามดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาฯ 

แบบ 1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
วิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 หรือเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศกึษาใน ภาคการศกึษาที่ก าลังศกึษาอยู่ และมีคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
เป็นผู้ที่มคีุณสมบัติเหมาะสม ตามดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาฯ 
 
หลักฐานการสมัครเฉพาะสาขาวิชา : (ให้ส่งพร้อมใบสมัคร) 

1. หนังสือรับรองความประพฤติ และความสามารถหรือความพร้อมในการเรียนระดับปริญญา
เอก ออกให้โดยผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร และ/หรืออาจารย์ที่เคยสอนผู้สมัคร ท่านละ 1 ฉบับ รวม 2 
ฉบับ 

2.  จุดมุ่งหมายในการศึกษาระดับปริญญาเอก (Study Aims) ให้ผู้สมัครเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษขนาด A4 (ประมาณ 200-300 ค า) 

3. สรุปสาระส าคัญโดยสังเขป (Summary) ในหัวข้อวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ให้ผู้สมัครเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 2-4 หน้ากระดาษขนาด A4 ประกอบด้วย Introduction, Objectives, 
Materials & Methods, Expected Results, Benefits และ References. 

4. หนังสืออนุญาตให้ผู้สมัครลาศึกษาต่อ ออกให้โดยผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร (กรณีลาศึกษา
ต่อ) 

5. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยมีระดับคะแนนตามสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
สถาบัน ผลการสอบ สถาบัน ผลการสอบ 

CMU-eTEGs 45 CU-TEP 45 
TU-GET 500 KU-EPT 50 
IELTS 4.0 TPEFL-PBT 450 
TOEFL-CBT 133 TOEFL-IBT 45 

 



- สาขาวิชาวิทยาศาสตรชี์วการแพทย์ หน้าที ่2 – 

 

รายละเอียดการสอบ  : 
วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ 

1.  สอบข้อเขียน - 25% 
พิจารณาให้คะแนน จากหลักฐาน 
การสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

 (ข้อ 2 และข้อ 3)  
2. สอบสัมภาษณ์ (ทุกคน) - 75% 

ประเมินความรูค้วามสามารถทั่วไป 
และภาษาอังกฤษ จากการสอบปาก 
เปล่าเป็นภาษาอังกฤษ โดยการ

 น าเสนอ PowerPoint ในหัวข้อวจิัยที่
 นักศึกษาสนใจ ประมาณ 20 นาที 
 ตามหลักฐานการสมัคร 

เฉพาะสาขาวิชา (ข้อ 3) ซักถาม และ 
สัมภาษณ์ 40 นาที 

จะแจง้ให้ทราบภายหลังช่วง
(ระหว่างวันที่ 28 มกราคม -  

10 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
 
 

หอ้งประชุม ช้ัน 1 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะเทคนิคการแพทย์ 12 ช้ัน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที ่27 มกราคม 2559 ทางเว็ปไซต์ www.ams.cmu.ac.th 
หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกีย่วกับสาขาวิชาเพิ่มเติม ติดต่อไดท้ี่:   
1. ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย โทรศัพท์ 053-949293  E-mail: supaporn.c@cmu.ac.th     

หรอื   
2. คุณเตือนใจ โพนสูง โทรศัพท์ 053-935075  E-mail: tuanjai.ph@cmu.ac.th  
Homepage:  www.ams.cmu.ac.th            
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา : เหมาจา่ยตลอดหลักสูตร 
1. แบบ 1.1 (ฐานโท): 210,000 บาท แบ่งจา่ย 6 ภาคการศกึษาๆ ละ 35,000 บาท 
2. แบบ 1.2 (ฐานตรี): 300,000 บาท แบ่งจ่าย 10 ภาคการศกึษาๆ ละ 30,000 บาท 
 
รายละเอียดหลักสูตร :  
 ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ 
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- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ หน้าที่ 3 – 
 

Study Aims 
For Applicant of PhD in Biomedical Science Program 

Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University 
 
Name-Surname.................................................................................................................................. 
 
My study aims for PhD in Biomedical Science are as follows.  
(Approximately 200-300 words) 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 



- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์หนา้ที่ 4 – 

 

Summary of My Interested Research Topic 
For Applicant of Ph.D. in Biomedical Science Program 

Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University 
 

Name-Surname.................................................................................................................................. 
 
Describe your interested research topic in more detail (Consisted of Introduction, 
Objectives, Materials & Methods, Expected Results, Benefits and References for 
approximately 2-4 pages of A4 size) 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 



- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวีการแพทย ์หนา้ที่ 5 – 

 

 

 

 

 

 
หลักฐานการขอลาศึกษาต่อ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวีการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ส าหรับผู้สมัครที่มีตน้สังกัดที่ตอ้งขออนุญาตลาศกึษาต่อ) 
 
ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................. 
สถานที่ท างาน.................................................................................................................................... 
จังหวัด..............................................................สังกัดกอง................................................................... 
กรม................................................................กระทรวง...................................................................... 
ขอรับรองว่า ผูส้มัคร คือ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................... 
ผูซ้ึ่งเป็นบุคลากรต าแหน่ง.................................................................................................................... 
สังกัด.................................................................................................................................................. 
  เป็นผู้ที่ ได้รับการอนุมัติ ให้มาสมัครสอบคัดเลือก  เพื่อ เข้าศึกษาในหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฏบีัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภาคการศึกษาที่ .................. ปีการศึกษา ................. และหากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา 
ก็จะต้องด าเนินการขออนุมัติลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา ต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูง ที่มีอ านาจ
อนุมัตใิห้ลาศกึษาต่อได้ 
 
 
 
 ลงนาม...................................................................... 
                   (.....................................................................) 
             วันที่......................................................... 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ผูล้งนามรับรอง ต้องมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงาน เชน่ ผูอ้ านวยการ 
                 โรงพยาบาล คณบดี อธิบดี เป็นต้น เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ และอนุมัต ิ
                 ให้มาสมัครสอบได้ 
 



- สาขาวิชาวิทยาศาสตรชี์วการแพทย์ หน้าที ่6 – 

 
แนวทางการท าวจิัยเพื่อดุษฎีนิพนธ ์

ปีการศกึษา 2560  
คณะเทคนิคการแพทย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวีการแพทย์ 
 

ที่ 
รายชื่อคณาจารย์ 

ที่ประสงค์จะรับนักศึกษาปริญญาเอก 
หัวข้อเรื่องแนวทางการท าวิจัย 

1 ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์ Characterizations and functional study of novel leukocyte 
surface molecules involved in the regulation of immune 
responses 

2 ศ.ดร.ชัชชัย  ตะยาภวิัฒนา - Development of novel HIV gene therapy 
- Application of immunological and molecular biological 

technique for HIV drug screening 
- HIV V3 loop molecular studies for vaccine and intrabody 

applications 
3 รศ.ดร.อาทิตย์  พวงมะลิ Design, production and evaluation for effectiveness of an 

innovative herbal hot pack-therapeutic exercise lumbar 
support in treatment of chronic back pain 

4 รศ.ดร.จงจินตน์  รัตนาภนิันท์ชัย Electrical stimulation in neuro-rehabilitation 
5 รศ.ดร.สมพร  สังขรัตน์ - Effects of mind-body exercise on cognitive function of 

elderly with cognitive impairment 
- Mechanisms underlying exercise induced cognitive 

improvement 
- Balance and Falls in elderly with cognitive impairment 

6 รศ. ดร. นันทณี  เสถียรศักดิ์พงศ์ Occupational therapy assessment tools in Pediatrics และ 
Innovative Occupational Therapy Intervention Program in 
Pediatrics 

7 ผศ.ดร.สุภาพร  ชินชัย การพัฒนารูปแบบหรอืเครื่องมอืส าหรับการส่งเสริม
พัฒนาการด้านการรับรู้เรียนรูใ้นเด็ก 

8 ผศ.ดร.ณฐุปกรน์  เดชสุภา การพัฒนาสารส าหรับการสร้างภาพทางการแพทย์และการ
รักษาโรค (Molecular Imaging Probe Development: 
Multimodal probes and Theranostic agents) 

9 ผศ.ดร.อุษณีย์  อนุกูล - Real tim PCR and high resolution melting (HRM) 
analysis for rapid diagnosis of multidrug-resistant 
Mycobacterium tuberculosis 

- Molecular diagnosis and epidemiology of community-
acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) 

 
 



- สาขาวิชาวิทยาศาสตรชี์วการแพทย์ หน้าที ่7 – 

 

ที่ 
รายชื่อคณาจารย์ 

ที่ประสงค์จะรับนักศึกษาปริญญาเอก 
หัวข้อเรื่องแนวทางการท าวิจัย 

10 ผศ.ดร.สุรีพร  อุทัยคุปต์ 
 

- Musculoskeletal, sensory and psychological features in 
patients with neck pain and headache 

- Sensorimotor function in patients with neck pain and 
headache 

11 ผศ.ดร.ปฏิมา  ศลิสุภดล 
 

Mindfulness-based physical interventions as a fall 
prevention program for the elderly 

12 ผศ.ดร.ภัทรพร  สทิธิเลิศพิศาล - Core stability training 
- Lumbopelvic stability assessment 
- Related factors to weightlifting training 

13 ผศ.ดร.เฉลิมชัย  ปิละพงศ์ - Atomic Magnetometer for Precision Measurements of 
Brain and Heart Magnetic Signals 

- Biocompatible tannin acid ; A molecular tool for imaging 
and treatment of diseases associated with abnormal 
iron homeostasis 

- Modulating autophagic degradation of β-Amyloid 
Peptide using theranostic nanoparticle; Towards the 
Treatment and Prevention of Alzheimer's Disease 

14 อ.ดร.มุจลินทร์  ประสานณรงค์ - Exercise in venous leg ulcer patients. 
- Exercise in ICU patients 

 


