
 

แบบกรอกรายละเอียดการรบันักศกึษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2560 (รอบที่ 1) 

 

คณะ เทคนคิการแพทย ์       ระดับ      ปริญญาเอก   ปริญญาโท      ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชา   วทิยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย  แบบ   1    ภาค   ปกต ิ    พเิศษ 

จ านวนท่ีรับ     1    คน           รับท่ัวไป     1     คน          รับตามความตอ้งการของสว่นราชการ     -      คน 

จ านวนตามแผน   1   คน     

แขนงวิชา  ไมม่ ี   

คุณสมบัติของผู้มสีทิธิส์มัครเฉพาะสาขาวิชา   

- ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหรอืเทียบเท่า ได้แก ่วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด, สาขา 

วชิากิจกรรมบ าบัด, สาขาวิชาเทคนิคการแพทย,์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต, สาธารณสุขศาสตร- 

บัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- มคี่าล าดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรี ไมน่อ้ยกว่า 3.00 หรือ หากต่ ากวา่ต้องมปีระสบการณ์

ท าวิจัย เชน่ มีผลงานตพีมิพ ์หรอืตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ 

- ในกรณีท่ีมีความรู้พืน้ฐานไมส่มบูรณ์พอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดให้เรียนกระบวน 

วชิาปริญญาตรีกลุม่วชิาวทิยาศาสตร์ และสรีรวทิยาเพิ่มเตมิโดยไม่นับหนว่ยกิต  

หลักฐานการสมคัรเฉพาะสาขาวิชา   

1. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ท่ีอ้างองิได้ จ านวน 2 คน  

2. ข้อมูลประกอบการสมัครสอบคัดเลอืก (ตามแนบ) จ านวน 1 ฉบับ 

3. โครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเร่ืองท่ีท่านสนใจ โดยผ่านการกลั่นกรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษาภายใน

สาขาวิชาฯ  จ านวน  1 ฉบับ (และโปรดส่งไฟล์ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ตาม e-mail address 

ด้านล่าง) 

4. ผลการทดสอบทางจิตวทิยา (ปิดผนึก) : ผู้สมัครสอบคัดเลอืกจะต้องทดสอบบุคลิกภาพทางด้าน

จิตวทิยา ณ  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ หรือสถานพยาบาล

ของรัฐ และผู้สมัครสอบคัดเลอืกจะต้องจ่ายค่าทดสอบบุคลิกภาพทางจิตดว้ยตนเอง  

หมายเหต ุให้ผู้สมคัรสามารถน าผลการทดสอบทางจิตวทิยามายื่นในวันสอบสัมภาษณ ์(ไม่เป็น

หลักฐานท่ีจ าเป็นต้องยื่นต่อบัณฑิตวทิยาลัยในวันรับสมัคร)  

รายละเอียดการสอบ  

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานทีส่อบ 

1. สอบข้อเขียน  

 - ภาษาอังกฤษ  

 

3 กุมภาพันธ์ 2560 

09.00 - 12.00 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 9  ภาควิชา

กายภาพบ าบัด 

อาคารคณะเทคนิคการแพทย ์12 ชัน้ 

2. สอบสัมภาษณ ์

    และ น าเสนอโครงร่างวทิยานพินธ์ 

3 กุมภาพันธ์ 2560 

15.00  น. เป็นต้นไป 

ห้องประชุม ช้ัน 9  ภาควิชา

กายภาพบ าบัด 

อาคารคณะเทคนิคการแพทย ์12 ชัน้ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบ วันท่ี  27 มกราคม 2560    ทาง website    www.ams.cmu.ac.th      

หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอยีดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพ่ิมเตมิ  ตดิตอ่ได้ท่ี  ผศ.ดร.สมรรถชัย จ านงค์กจิ     

Email : samatchai@hotmail.com  โทรศัพท์ 053-949241  หรือ  คุณนิดา  บุญเฮง  Email : nida.b@cmu.ac.th  

โทรศัพท์ 053-936020   โทรสาร  053-936042     

http://www.ams.cmu.ac.th/
mailto:nida.b@cmu.ac.th


 

ข้อมูลประกอบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ชื่อผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………….………..……………………………….. 

 

1. ความรูพ้ื้นฐานทางวิชาการ/ ประสบการณก์ารท างานที่ท าอยู่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

 

2. สิ่งที่คาดหวังหลังจากส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………. 



 

แนวทางการท าวจิัยปริญญาโท แบบ 1 
 

คณะเทคนิคการแพทย ์

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย 

 

1. เร่ือง Neuromuscular electrical stimulation for neuro – rehabilitation  

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย 

 

2. เร่ือง  Movement impairments in shoulder complex 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย 

 

3. เร่ือง Exercise related to oxidative stress in human 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

รศ.ดร.จิรกฤตธ์ ลีลารุง่ระยับ 

 

4. เร่ือง Application of Natural plant and Aroma oil on  Physical  therapy 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

รศ.ดร.จิรกฤตธ์ ลีลารุง่ระยับ 

 

5. เร่ือง Movement and exercise sciences in pediatrics 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ผศ.ดร.นวลลออ ธวนิชัย 

 

6. เร่ือง Motor control and motor learning in individuals with neurologic disorders 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์ 

 

7. เร่ือง Brain Behavior relationship 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์ 

 

8. เร่ือง  Measurement of lower extremity muscle functions for prevention of sport injury 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ผศ.ดร.สมรรถชัย จ านงค์กจิ 

 



 

9. เร่ือง Motor control in human movement and exercise 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

รศ.ดร.อรวรรณ ประศาสนว์ุฒิ 

 

10. เร่ือง  Effect of Eccentric exercise   

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

รศ.ดร.อรวรรณ ประศาสนว์ุฒิ 

 

11. เร่ือง Lumbo-pelvic stability training in chronic low back pain 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

1) ผศ.ดร.อุบล พิรุณสาร  

2) รศ.ดร.อาทิตย ์พวงมะลิ 

 

12. เร่ือง Delayed-onset muscle soreness (DOMS) :  Characteristics, Preventions and Interventions 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1) รศ.ดร.อาทิตย ์พวงมะลิ 

2) ผศ.ดร.อุบล พิรุณสาร   

3) ผศ.ดร.เพยีรชัย ค าวงษ ์ 

 

13. เร่ือง  Early intervention in childhood with obesity 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

รศ.สายนที ปรารถนาผล 

 

14. เร่ือง  Exercise program for health promotion in Community 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

รศ.สายนที ปรารถนาผล 

 

15. เร่ือง  Motor proficiency Test in children  

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

รศ.ดร.ธัญลักษณ ์ศรีบุญเรือง 

 

16. เร่ือง  Pelvic floor muscle exercise in urinary  incontinence women 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

รศ.ดร.ธัญลักษณ ์ศรีบุญเรือง 

 

 

 



 

17. เร่ือง Balance and gait 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ผศ.ดร.ปฏมิา ศิลสุภดล 

 

18. เร่ือง Impairment in musculoskeletal, sensory and sensorimoter functions in patients with neck pain 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบกรอกรายละเอียดการรบันักศกึษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2560 (รอบที่ 1) 

 

คณะ เทคนิคการแพทย ์                     ระดับ      ปริญญาเอก    ปริญญาโท      ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชา   วทิยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย  แบบ    2    ภาค   ปกติ     พเิศษ 

จ านวนท่ีรับ     6     คน        รับท่ัวไป     6   คน       รับตามความตอ้งการของสว่นราชการ     -      คน 

จ านวนตามแผน   6   คน     

แขนงวิชา  ไมม่ ี   

คุณสมบัติของผู้มสีทิธิส์มัครเฉพาะสาขาวิชา   

- ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหรอืเทียบเท่า ได้แก ่วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด, สาขา 

วชิากิจกรรมบ าบัด, สาขาวิชาเทคนิคการแพทย,์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต, สาธารณสุขศาสตร- 

บัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- มคี่าล าดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรี ไมน่อ้ยกว่า 2.50 หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเห็นชอบ 

- ในกรณีท่ีมีความรู้พืน้ฐานไมส่มบูรณ์พอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดให้เรียนกระบวน 

วชิาปริญญาตรีกลุม่วชิาวทิยาศาสตร์ และสรีรวทิยาเพิ่มเตมิโดยไม่นับหนว่ยกิต  

หลักฐานการสมคัรเฉพาะสาขาวิชา   

1. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ท่ีอ้างองิได้ จ านวน 2 คน  

2. ข้อมูลประกอบการสมัครสอบคัดเลอืก (ตามแนบ) 

3. ผลการทดสอบทางจิตวทิยา (ปิดผนึก) : ผู้สมัครสอบคัดเลอืกจะต้องทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวทิยา 

ณ  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่หรือสถานพยาบาลของรัฐ และ

ผู้สมัครสอบคัดเลอืกจะต้องจา่ยคา่ทดสอบบุคลิกภาพทางจิตดว้ยตนเอง  

หมายเหต ุให้ผู้สมคัรสามารถน าผลการทดสอบทางจิตวทิยามายื่นในวันสอบสัมภาษณ ์ 

(ไมเ่ป็นหลักฐานที่จ าเป็นต้องยื่นต่อบัณฑิตวทิยาลัยในวันรับสมัคร)  

รายละเอียดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานทีส่อบ 

1. สอบข้อเขียน  

-  การอา่นบทความภาษาอังกฤษ 

-  กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น 

-  สรีรวทิยาเบือ้งต้นของระบบหัวใจ 

    และระบบหายใจ 

-  สรีรวทิยาเบือ้งต้นทางระบบประสาท 

    และกล้ามเนื้อ 

2. สอบสัมภาษณ ์

     -  เข้าสอบทุกคน 

3 กุมภาพันธ์ 2560 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

 

 

 

3 กุมภาพันธ์ 2560 

13.30  น. เป็นต้นไป  

ห้องประชุม ช้ัน 9 ภาควิชา

กายภาพบ าบัด 

อาคารคณะเทคนิคการแพทย ์12 ชัน้ 

 

 

 

 

ห้องประชุม ช้ัน 9 ภาควิชา

กายภาพบ าบัด 

อาคารคณะเทคนิคการแพทย ์12 ชัน้ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบ วันท่ี  27 มกราคม 2560    ทาง website    www.ams.cmu.ac.th      

หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอยีดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพ่ิมเตมิ  ตดิตอ่ได้ท่ี  ผศ.ดร.สมรรถชัย จ านงค์กจิ     

Email : samatchai@hotmail.com  โทรศัพท์ 053-949241  หรือ  คุณนิดา  บุญเฮง  Email : nida.b@cmu.ac.th  

โทรศัพท์ 053-936020   โทรสาร  053-936042     

http://www.ams.cmu.ac.th/
mailto:nida.b@cmu.ac.th


 

ข้อมูลประกอบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ชื่อผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………..…………………………………..………………………….............….. 
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