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แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร   (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 

ส่วนที่  ๑  :  แบบประวัตสิ่วนตัวและผลงำนทำงวชิำกำร 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 

เพ่ือขอด ำรงต ำแหน่ง     รองศำสตรำจำรย์ 
 โดย วิธีปกติ วิธีที่ ๑ 

ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ (รหัส ๐๑๐๔) อนุสำขำวิชำพีชคณิต (รหัส ๐๑๐๔๐๑) 
ของ นำยคชินทร์  โกกนุทำภรณ์ 
สังกัดหลักสูตร/สำขำวิชำ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ 
คณะวิทยำศำสตร์แลเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

_________________ 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑  วัน  เดือน  ปีเกิด  xx มกรำคม xxxx 
     ๑.๒  อำยุ  xx  ปี 
     ๑.๓  กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  (โปรดระบุชื่อเต็มและเรียงจำกวุฒิสูงสุดตำมล ำดับ) 
 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถำนศึกษำและประเทศ 
๑.๓.๑ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วท.ม) 

สำขำวิชำ คณิตศำสตร์ประยุกต์ 
๒๕๔๖ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

ชื่อวิทยำนิพนธ์ สัมประสิทธิ์ของอนุกรมก ำลังของผลเฉลยของสมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญซ  ำเชิงเดียวบนช่วงอนันต์ 
๑.๓.๒ วิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ) 

สำขำวิชำ คณิตศำสตร์ 
๒๕๔๐ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

                     ชื่อวิทยำนิพนธ์ - 
   (ในกรณีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำเอกและปริญญำบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อ
เรื่องวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยที่ท ำเป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรนั นๆ ด้วย) 
 

๒.  ประวัติกำรรับรำชกำร 
     ๒.๑  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รับเงินเดือน  xxxxxxx บำท 
     ๒.๒  ได้รับแต่งตั งให้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ เมื่อวันที่ xx เดือน มิถุนำยน พ.ศ. xxxxx 
     ๒.๓  ได้รับกำรแต่งตั งเป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ในสำขำคณิตศำสตร์ 
   เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
     ๒.๔  อำยุรำชกำร ๑๙ ปี ๒ เดือน 
     ๒.๕  ต ำแหน่งอื่นๆ 
   ๒.๕.๑  เลขำนุกำรศูนย์วิทยำศำสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙ 
   ๒.๕.๒  เลขำนุกำรโครงกำรสหกิจศึกษำ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ 
   ๒.๕.๓  หัวหน้ำฝ่ำยวิจัยและพัฒนำนักศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 
   ๒.๕.๔  ผูช้่วยคณบดี บัณฑิตวิทยำลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 
   ๒.๕.๕  รองคณบดี บัณฑิตวิทยำลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๔ 
   ๒.๕.๖ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน 
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 ๒ 

๓.  ภำระงำนย้อนหลัง  ๓  ปี  (เป็นภำระงำนที่ท ำโดยควำมเห็นชอบจำกเจ้ำสังกัด) 
     ๓.๑  งำนสอน  (โปรดระบุระดับว่ำปริญญำตรี  หรือบัณฑิตศึกษำ) 

ระดับ รำยวิชำที่สอน 
(รหัส/ชื่อวิชำ) 

ชั่วโมง 
/สัปดำห์ 

เปิดสอนภำค 
/ปีกำรศึกษำ 

ปริญญำตรี ๔๐๙๒๒๐๒ ระบบจ ำนวน  (๒ หมู่เรียน ๖  ชม.) 
๔๐๙๔๔๐๓ กำรวิเครำะห์เชิงเวกเตอร์ (๒ หมู่เรียน ๖ ชม.) 
๔๐๙๓๔๐๒ สมกำรเชิงอนุพันธ์ 

๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

๑/๒๕๕๙ 

ปริญญำตรี ๔๐๙๓๔๐๒ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ (๒ หมู่เรียน ๖ ชม.)                
๔๐๙๑๔๐๑ แคลคูลสัและเรขำคณิตวิเครำะห์ ๑ (๒ หมู่เรียน ๖ ชม.) 

๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

๒/๒๕๕๙ 

ปริญญำตรี ๔๐๙๒๒๐๒ ระบบจ ำนวน (๒ หมู่เรียน ๖ ชม.) 
๔๐๙๔๔๐๓ กำรวิเครำะห์เชิงเวกเตอร์ (๒ หมู่เรียน ๖ ชม.) 
๔๐๙๓๔๐๒ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ 

๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

๑/๒๕๖๐ 

ปริญญำตรี ๔๐๙๓๔๐๒ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ (๒ หมู่เรียน ๖ ชม.) 
๔๑๑๒๑๐๕ สถิติธุรกิจ 
SMS201 แคลคูลัสและเรขำคณิตวิเครำะห์ ๒ 

๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

๒/๒๕๖๐ 

ปริญญำตรี SMS310 กำรวิเครำะห์เชิงเวกเตอร์ (๒ หมู่เรียน ๖ ชม.) ๓(๓-๐-๖) ๑/๒๕๖๑ 
 SMS106 ระบบจ ำนวน (๒ หมู่เรียน ๖ ชม.) ๓(๓-๐-๖)  
 SMS302 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ  ๓(๓-๐-๖)  
 ๔๐๙๒๖๐๑ พีชคณิตเชิงเส้น ๑ ๓(๓-๐-๖)  

ปริญญำตรี SMS302 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ (๒ หมู่เรียน ๖ ชม.) ๓(๓-๐-๖) ๒/๒๕๖๑ 
 SMS302 พีชคณิตเชิงเส้น (๒ หมู่เรียน ๖ ชม.) ๓(๓-๐-๖)  
 SMS201 แคลคูลัสและเรขำคณิตวิเครำะห์ ๒ ๓(๓-๐-๖)  

ปริญญำตรี SMS310 กำรวิเครำะห์เชิงเวกเตอร์  ๓(๓-๐-๖) ๑/๒๕๖๒ 
 SMS101  แคลคูลัสและเรขำคณิตวิเครำะห์ ๑ ๓(๓-๐-๖)  
 SEM101 แคลคูลัสส ำหรับครู ๑ (๒ หมู่เรียน ๘ ชม.) ๓(๒-๒-๕)  
 SMS302 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ ๓(๓-๐-๖)  

ปริญญำตรี SMS302 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ (๒ หมู่เรียน ๖ ชม.) ๓(๓-๐-๖) ๒/๒๕๖๒ 
 SEM103 ระบบจ ำนวนส ำหรับครู (๒ หมู่เรียน ๘ ชม.) ๓(๒-๒-๕)  
 SMS201 แคลคูลัสและเรขำคณิตวิเครำะห์ ๒ ๓(๓-๐-๖)  

ปริญญำตรี SEM102 หลักกำรทำงคณิตศำสตร์ส ำหรับครู (๒ หมู่เรียน ๘ ชม.) ๓(๒-๒-๕) ๑/๒๕๖๓ 
 SEM101 แคลคูลัสส ำหรับครู ๑ (๒ หมู่เรียน ๘ ชม.) ๓(๒-๒-๕)  
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 ๓ 

๓.๒  งำนวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท ำกำรวิจัย และระยะเวลำที่ใช้ในแต่ละโครงกำร) 
๓.๒.๑ รำยงำนกำรวิจัยเรื่องกำรใช้พีชคณิตในกำรพิสูจน์ทฤษฏีวงกลมเก้ำจุด ระยะเวลำ ๑ ปี  
๓.๒.๒ กำรติดตำมผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ระยะเวลำ ๑ ปี  
๓.๒.๓ ควำมพึงพอใจของหัวหน้ำหน่วยงำนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำ

ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำก มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
ระยะเวลำ ๑ ป ี

๓.๒.๔ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเรียนวิชำแคลคูลัสและเรขำคณิตวิเครำะห์ ๑ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปภัมภ์ ระยะเวลำ ๑ ปี 

๓.๒.๕ กำรใช้พีชคณิตในกำรพิสูจน์วงรีเก้ำจุด ปีที่ตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓.๒.๖ กำรใช้พีชคณิตพิสูจน์จุดเก้ำจุดบนวงรีโดยกำรสร้ำงจำกสำมเหลี่ยมมุมฉำกใด ๆ สอดคล้อง

กับทฤษฎีวงรีเก้ำจุด ปีที่ตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓.๒.๗ Forecast the Number of Unemployed in Thailand Classified by Education 

Level using Differential Equation Model ปีที่ตีพิมพ์ ค.ศ. ๒๐๒๐  
๓.๒.๘ กำรเปรียบเทียบวิธีกำรพยำกรณ์รำคำขำยทองค ำแท่ง ปีที่ตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.๒.๙ ตวัแบบพยำกรณ์จ ำนวนนักศึกษำใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม-

รำชูปถัมภ์ ปีที่ตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.๒.๑๐ กำรศึกษำเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมำะสมส ำหรับกำรพยำกรณ์ จ ำนวนผู้ใช้น  ำประปำ 

กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำปทุมธำนี ปีที่ตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

     ๓.๓  งำนบริกำรทำงวิชำกำร (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมำณเวลำที่ใช้ต่อสัปดำห์) 
 
     ๓.๔  งำนบริหำร (โปรดระบุงำนบริหำรที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมำณเวลำที่ใช้ต่อสัปดำห์) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ดูแลตรวจสอบงำนทะเบียนและ
ประมวลผล  ลงนำมในใบรำยงำนผลใบรับรองคุณวุฒิ ค ำร้องต่ำงๆ  เสนอขออนุมัติผลกำรศึกษำเพ่ือขอรับ
ประกำศนียบัตร วุฒิบัตร และปริญญำบัตร 

 
     ๓.๕  งำนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงำนและปริมำณเวลำที่ใช้ต่อสัปดำห์) 

-  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวั
อย
า่ง

 ๔ 

๔.  ผลงำนทำงวิชำกำร 
     ๔.๑  ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
   ๔.๑.๑  งำนวิจัย (บทควำมวิจัย) 

๔.๑.๑.๑  คชินทร์  โกกนุทำภรณ์. (๒๕๕๐). รำยงำนกำรวิจัย เรื่อง กำรใช้พีชคณิต     
ในกำรพิสูจน์ทฤษฏีวงกลมเก้ำจุด.  ปทุมธำนี: มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์. ๗๗ หน้ำ. 

       ผลงำนนี เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน 
     ระดับ ดี ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

๔.๑.๑.๒  คชินทร์  โกกนุทำภรณ์. (๒๕๕๑). แคลคูลัสและเรขำคณิตวิเครำะห์ ๑.
ปทุมธำนี: มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์. ๔๒๑ หน้ำ. 

       ผลงำนนี เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       ()  เคยใช ้(เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน 
     ระดับ ดี ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
  (สำยมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์) 

สุวรรณำ  จุ้ยทอง. (๒๕๕๙). ผลของกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  ตำมแนว
กำรสอนของครูผู้สอนคณิตศำสตร์ดีเด่น ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖. 
ปทุมธำนี :  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
รำชูปถัมภ์. ๑๘๐ หน้ำ.  

 ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร 
สุวรรณำ  จุ้ยทอง. (๒๕๕๙). ผลของกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  ตำมแนวกำร

สอนของครูผู้สอนคณิตศำสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์  ของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่  ๖ .  วำรสำร
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม-
รำชูปถัมภ์. ๑๐(๓): ๑๗๘-๑๙๑.  

   ๔.๑.๒  เอกสำรประกอบกำรสอน 
๔.๑.๒.๑  คชินทร์  โกกนุทำภรณ์. (๒๕๔๙). คณิตศำสตรส์ ำหรับคอมพิวเตอร์. 

ปทุมธำนี: มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม-
รำชูปถัมภ์  ๒๒๗ หน้ำ. 

       ผลงำนนี เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       ()  เคยใช ้(เม่ือปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน 
     ระดับ ดี ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 



ตวั
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 ๕ 

 (ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ ำนวนหน้ำ เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลำยคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐำนรับรองว่ำ มีส่วนร่วมในผลงำนเท่ำใดมำ
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย) 

๔.๒  ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
   ๔.๒.๑  บทควำมวิจัย 

๔.๒.๑.๑  Kachin Goganutapon. (๒๐๒๐). Forecast the Number of 
Unemployed in Thailand Classified by Education Level 
using Differential Equation Model. Science and 
Technology RMUTT Journal. 10(1): 117-135.  

ผลงำนนี เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

( )  ไม่เคยใช้ 
(   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน 

                           ระดับ ........... ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
๔.๒.๑.๒ คชินทร์ โกกนุทำภรณ์. (๒๕๖๓). กำรเปรียบเทียบวิธีกำรพยำกรณ์รำคำขำย

ทองค ำแท่ง. วำรสำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มรย. ๕(๑): ๑ – ๙.  
ผลงำนนี เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
( )  ไม่เคยใช้ 
(   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน 

                           ระดับ ........... ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
๔.๒.๑.๓ คชินทร์ โกกนุทำภรณ์. (๒๕๖๓). ตัวแบบพยำกรณ์จ ำนวนนักศึกษำใหม่ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์. 
วำรสำรศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี.     
๑๒(๑): ๗-๒๐.  

ผลงำนนี เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

( )  ไม่เคยใช้ 
(   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน 

                           ระดับ ........... ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
๔.๒.๑.๔ คชินทร์ โกกนุทำภรณ์. (๒๕๖๔). กำรศึกษำเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมำะสม

ส ำหรับกำรพยำกรณ์ จ ำนวนผู้ใช้น  ำประปำ กำรประปำส่วน
ภูมิภำค สำขำปทุมธำนี. วำรสำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี.   
๒๙(๑): ๓๖-๔๕.  

ผลงำนนี เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

( )  ไม่เคยใช้ 
(   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน 

                           ระดับ ........... ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
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 ๖ 

๔.๒.๑.๕ คชินทร์ โกกนุทำภรณ์.  (๒๕๖๒).  กำรใช้พีชคณิตพิสูจน์จุดเก้ำจุดบนวงรีโดย
กำรสร้ำงจำกสำมเหลี่ยมมุมฉำกใด ๆสอดคล้องกับทฤษฎีวงรีเก้ำจุด. 
วำรสำรวิจัยและพัฒนำ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี. ๑๔(๑): ๔๕ – ๕๘. 

       ผลงำนนี เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
       ()  ไม่เคยใช้ 
       (    )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ..........และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน 
     ระดับ............ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 ๔.๒.๒ งำนวิจัย (สำยมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์) 

๔.๒.๒.๑ สุวรรณำ  จุ้ยทอง. (๒๕๕๙). ผลของกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  
ตำมแนวกำรสอนของครูผู้สอนคณิตศำสตร์ดี เด่น ที่ มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำร เ รี ยนคณิตศำสตร์  ของนั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษำปีท่ี ๖. ปทุมธำนี: มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์. ๑๘๐ หน้ำ.  

  ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร 
สุวรรณำ  จุ้ยทอง . (๒๕๕๙). ผลของกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  

ตำมแนวกำรสอนของครูผู้สอนคณิตศำสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์  ของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่  ๖. 
วำรสำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์. ๑๐(๓): ๑๗๘-๑๙๑.  

และผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ 
๔.๒.๑.๓  คชินทร์ โกกนุทำภรณ์.  (๒๕๖๐). ระบบจ ำนวน. ปทุมธำนี:             

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
 ๒๒๕ หน้ำ. 

       ผลงำนนี เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง 
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
       (     )  ไม่เคยใช้ 
       ( )  เคยใช ้(เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน 
     ระดับ ดี ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๒.๒  เอกสำรค ำสอน 

๔.๒.๒.๑  คชินทร์ โกกนุทำภรณ์.  (๒๕๖๐). กำรวิเครำะห์เชิงเวกเตอร์. ปทุมธำนี:             
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

 ๓๖๔ หน้ำ. 
       ผลงำนนี เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง 
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่        
       (    )  ไม่เคยใช้ 
       ()  เคยใช ้(เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน 
     ระดับ ดีมำก ตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด) 
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 ๗ 

 (ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ ำนวนหน้ำ เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลำยคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐำนรับรองว่ำ มีส่วนร่วมในผลงำนเท่ำใดมำ
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย) 
 ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
  

         ลงชื่อ ...................................................... เจ้ำของประวัติ 
(นำยคชินทร์ โกกนุทำภรณ์) 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

วันที่   xx  เดือน สิงหำคม  พ.ศ. xxxxx 
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 ๘ 

ส่วนที่  ๒ :  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบญัชำ 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง รองศำสตรำจำรย์ 
โดย วิธีปกติ วิธีที่ ๑ 

ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ (รหัส ๐๑๐๔) อนุสำขำวิชำพีชคณิต (รหัส ๐๑๐๔๐๑) 
ของ นำยคชินทร์ โกกนุทำภรณ์  

สังกัดหลักสูตร/สำขำวิชำ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
______________ 

 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง รองศำสตรำจำรย์ แล้วเห็นว่ำ นำยคชินทร์ โกกนุทำ

ภรณ ์ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ   ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  ตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................................... 
      (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จุฑำรัตน์  โพธิ์หลวง) 

ต ำแหน่ง ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรคณิตศำสตร์ประยุกต์ 
วันที่.............เดือน....................พ.ศ.......... 

 
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำ 
 ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำยคชินทร์  โกกนุทำภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ    เข้ำข่ำย   ไม่เข้ำข่ำย  
ที่จะได้รับกำรแต่งตั งให้ด ำรงต ำแหน่ง รองศำสตรำจำรย์    
 
 

ลงชื่อ ........................................................................ 
       (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปัณณ์รภัส ถกลภักดี) 
ต ำแหน่ง คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่…………เดือน.......................พ.ศ. ..................     




