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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที ่  อว ๐๖๓๐.๑๑/                   วันที ่         [วัน เดือน ปี] 

เรื่อง  ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

เรียน  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 ข้าพเจ้า นายคชินทร์  โกกนุทาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส ๐๑๐๔) อนุสาขาวิชาพีชคณิต 
(รหัส ๐๑๐๔๐๑) โดยปกติ วิธีที่ ๑ โดยขอใช้เกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
          ๑. เอกสารค าสอน รายวิชา การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ รหัสวิชา ๔๐๙๔๔๐๓  จ านวน  ๘  เล่ม 

๒. ผลงานทางวิชาการ 
ประเภทผลงาน เรื่อง จ านวน 

๒.๑ ต ารา ระบบจ านวน ๘ เล่ม 
๒.๒ บทความวิจัย   

๒.๒.๑ Forecast the Number of Unemployed in Thailand Classified 
by Education Level using Differential Equation Model 

๘ เล่ม 

๒.๒.๒ การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาขายทองค าแท่ง ๘ เล่ม 
๒.๒.๓ ตัวแบบพยากรณ์ จ านวนนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏ         

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๘ เล่ม 

๒.๒.๔ การศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมส าหรับการพยากรณ์  
จ านวนผู้ใช้น้ าประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 

๘ เล่ม 

๒.๒.๕ การใช้พีชคณิตพิสูจน์จุดเก้าจุดบนวงรีโดยการสร้างจากสามเหลี่ยม 
มุมฉากใด ๆ สอดคล้องกับทฤษฎีวงรีเก้าจุด 

๘ เล่ม 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงช่ือ .........................................................................                                                   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์) 
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           เอกสารแสดงทิศทางการศึกษาหรือวิจัยของผลงานทางวิชาการ 
เพื่อประกอบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 

๑.  ชื่อผู้เสนอ นายคชินทร์  โกกนุทาภรณ์ ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ (รหัส ๐๑๐๔) อนุสาขาวิชาพีชคณิต (รหัส ๐๑๐๔๐๑) โดยวิธี ปกต ิวิธีที่ ๑  

๒.  ประเภทผลงาน บทความวิจัย  
     เรื่อง Forecast the Number of Unemployed in Thailand Classified by Education Level using 
Differential Equation Model 

 
๓.  ทิศทางการศึกษาหรือวิจัย  

กรณี ต าแหน่งในผลงานที่บ่งช้ี 
 สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

น าผลการวิจัยท านายแนวโน้มจ านวนผู้ว่างงาน 
ในประเทศไทยจ าแนกตามวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จ 
เพ่ือการวางแผนในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความเป็นจริงที่เกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 

 เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก - 
 

 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - 
 

 พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง - 
 

 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ วัตถุประสงค์งานวิจัย วิธีการด าเนินการ เป็นการ
น าความรู้ในรายวิชาสมการเชิงเชิงอนุพันธ์สามัญ 
แล ะ เท ค นิ คก ารพ ย ากรณ์  ค่ าสั มป ระสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (R) ค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ 
(R2) ค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจปรับปรุง  
(R2 – Adjusted) การประมาณความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของสมการถดถอย และการวิเคราะห์
ถอดถอยมาประยุกต์ในงานวิจัย 
 

หมายเหตุ: ผลงานต้องที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา  
 

     ลงช่ือ ......................................................................... 

                                                                   (ผูช้่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์) 
                        วันที่......... เดือน................ พ.ศ. ............... 
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เอกสารแสดงทิศทางการศึกษาหรือวิจัยของผลงานทางวิชาการ 
เพื่อประกอบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

๑.  ชื่อผู้เสนอ นายคชินทร์  โกกนุทาภรณ์ ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ (รหัส ๐๑๐๔) อนุสาขาวิชาพีชคณิต (รหัส ๐๑๐๔๐๑) โดยวิธี ปกต ิวิธีที่ ๑  

๒.  ประเภทผลงาน บทความวิจัย  
     เรื่อง การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาขายทองค าแท่ง 

 
๓.  ทิศทางการศึกษาหรือวิจัย  

กรณี ต าแหน่งในผลงานที่บ่งช้ี 
สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

- 
 
 

 เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ผลการทดลองในการสร้างตัวแบบพยากรณ์
สามารถน าไปท านาย วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาทองค าแท่ง เพ่ือเป็นเครื่องมือของ 
นักลงทุนซื้อขายทองค าแท่ง 

 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - 
 

 พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง - 
 

 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ วัตถุประสงค์งานวิจัย วิธีการด าเนินการ เป็นการ
น าความรู้ในเรื่องเทคนิคการพยากรณ์ วิธีบอกซ์-
เจนกินส์ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเซียลอย่างง่าย 
วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเซียลของโฮลท์ วิธีปรับ
เรียบเอ็กซ์โพแนนเซียลของบราวน์ และวิธีปรับ
เรียบเอ็กซ์โพแนนเซียลที่มีแนวโน้มแบบแดม  
มาประยุกต์ในงานวิจัย 

หมายเหตุ: ผลงานต้องที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา  
 

     ลงช่ือ ......................................................................... 

                                                                   (ผูช้่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์) 
                        วันที่......... เดือน................ พ.ศ. ............... 
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เอกสารแสดงทิศทางการศึกษาหรือวิจัยของผลงานทางวิชาการ 
เพื่อประกอบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 

๑.  ชื่อผู้เสนอ นายคชินทร์  โกกนุทาภรณ์ ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ (รหัส ๐๑๐๔) อนุสาขาวิชาพีชคณิต (รหัส ๐๑๐๔๐๑) โดยวิธี ปกต ิวิธีที่ ๑  
๒.  ประเภทผลงาน บทความวิจัย  
     เรื่อง ตัวแบบพยากรณ์จ านวนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
๓.  ทิศทางการศึกษาหรือวิจัย  
กรณี ต าแหน่งในผลงานที่บ่งช้ี 
 สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

น าผลการวิจัย มาวางแผนในการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือของบประมาณในการ
จัดการเรียนการสอน 

 เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก - 
 

 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - 
 

 พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง - 
 

 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ วัตถุประสงค์งานวิจัย วิธีการด าเนินการ เป็นการ
น าความรู้ในเรื่องเทคนิคการพยากรณ์ วิธีค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่อย่างง่าย 3 ปีการศึกษา วิธีสมการ
แนวโน้มเชิงเส้น วิธีสมการแนวโน้มพาราโบลา วิธี
ปรับให้เรียบเอ็กซ์โพเนนเซียลอย่างง่าย วิธีปรับให้
เรียบเอ็กซ์โพเนนเซียลแบบโฮลท์ วิธีการท าให้
เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีของบราวน์ 
และวิธีการท าให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มี
แนวโน้มแบบแดม เกณฑ์พิจารณาค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ มาประยุกต์ในงานวิจัย 

หมายเหตุ: ผลงานต้องที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของ
แต่ละสาขาวิชา  
 
     ลงชื่อ ........................................................................ . 
                                                                   (ผูช้่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์) 
                        วันที่......... เดอืน................ พ.ศ. ...............  
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เอกสารแสดงทิศทางการศึกษาหรือวิจัยของผลงานทางวิชาการ 
เพื่อประกอบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 

๑.  ชื่อผู้เสนอ นายคชินทร์  โกกนุทาภรณ์ ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ (รหัส ๐๑๐๔) อนุสาขาวิชาพีชคณิต (รหัส ๐๑๐๔๐๑) โดยวิธี ปกต ิวิธีที่ ๑  
๒.  ประเภทผลงาน บทความวิจัย  
     เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ จ านวนผู้ใช้น้ าประปา การประปา 

ส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 
๓.  ทิศทางการศึกษาหรือวิจัย  

กรณี ต าแหน่งในผลงานที่บ่งช้ี 
 สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ และการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่าง ๆ 

น าผลการวิจัยมาวางแผนเตรียมการผลิตน้ าประปา 
ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ให้เพียงพอ
ต่อจ านวนผู้ใช้งานในอนาคต 

 เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก - 
 

 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - 
 

 พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความ
เข้มแข็ง 

- 
 

 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ วัตถุประสงค์งานวิจัย วิธีการด าเนินการ เป็นการน า
ความรู้เรื่องเทคนิคการพยากรณ์ วิธีสมการแนวโน้ม
เชิงเส้น วิธีสมการแนวโน้มก าลั งสอง วิธีสมการ
แนวโน้มก าลังสาม วิธีสมการแนวโน้มเอ็กซ์โพเนน
เซียล และวิธีสมการแนวโน้มก าลัง ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์มาประยุกต์ในงานวิจัย 

หมายเหตุ: ผลงานต้องที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณตีามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา  
 
             ลงชื่อ ........................................................................ . 
                                                                   (ผูช้่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์) 
                        วันที่......... เดอืน................ พ.ศ. ...............  
   
 



ตวั
อย
า่ง

เอกสารแสดงทิศทางการศึกษาหรือวิจัยของผลงานทางวิชาการ 
เพื่อประกอบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

๑.  ชื่อผู้เสนอ นายคชินทร์  โกกนุทาภรณ์ ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ (รหัส ๐๑๐๔) อนุสาขาวิชาพีชคณิต (รหัส ๐๑๐๔๐๑) โดยวิธี ปกต ิวิธีที่ ๑  

๒.  ประเภทผลงาน บทความวิจัย  
     เรื่อง การใช้พีชคณิตพิสูจน์จุดเก้าจุดบนวงรโีดยการสร้างจากสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ สอดคล้องกับทฤษฎีวงรีเก้าจุด 

 
๓.  ทิศทางการศึกษาหรือวิจัย  

กรณี ต าแหน่งในผลงานที่บ่งช้ี 
 สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

- 
 
 

 เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก - 

 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - 
 

 พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง - 
 

 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ วัตถุประสงค์งานวิจัย วิธีการด าเนินการ เป็นการ
น าความรู้ ในรายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ ๑ ในเรื่องสมการเส้นตรง ความชัน และ  
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิ เคราะห์  ๒ ในเรื่อง 
สมการก าลังสอง สมการวงรี เมตริกซ์ สมการ 
เชิงอนุพันธ์สามัญ มาประยุกต์ในงานวิจัย 

หมายเหตุ: ผลงานต้องที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา  
 

     ลงช่ือ ......................................................................... 

                                                                   (ผูช้่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์) 
                        วันที่......... เดือน................ พ.ศ. ............... 
    

 
 
 




