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สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

รายการทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ยื่นจด
แจ้งฯทรัพย์สินทาง
ปัญญา ระหว่าง 1
มกราคม – 31
มีนาคม 2558
มีจำนวน 32 ผลงำน
ประเภท ลิขสิทธิ์ ซึ่ง
ได้แก่ ผลงำนดังต่อไปนี้
ผลงานของ รศ.ดร.นิตยา
เกิดประสพ อาจารย์
ประจาสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จานวน 11 ผลงาน คือ
1.โปรแกรม SUT Filter
เพื่อเตรี ยมข้อมูลสาหรับ
การทาเหมืองข้อมูล
2.โปรแกรม Robust tree
สาหรับสร้างต้นไม้
ตัดสิ นใจเชิงอุปนัยที่ทน
ต่อข้อมูลรบกวน

3.โปรแกรม Pre-data-mining
4.โ.ปรแกรมการทาเหมืองข้อมูล
แบบจาแนก
5.โปรแกรม Inductive Expert
System
6.โปรแกรมสุ่มข้อมูลตามความ
หนาแน่น
7.โปรแกรมจัดกลุ่มข้อมูลแบบ
เพิ่มพูน
8.โปรแกรมสุ่มและจัดกลุ่มข้อมูล
ที่เอนเอียงตามขนาดและความ
หนาแน่น
9.โปรแกรมเหมืองข้อมูล SUTMiner
10.โปรแกรมจาแนกประเภท
ข้อมูลด้วยกฎความสัมพันธ์
แบบคลุมเครื อที่กะทัดรัด
11. โปรแกรมการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
เพื่อจาแนกข้อมูลไม่สมดุล
ผลงานของ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิด
ประสพ อาจารย์ ประจาสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จานวน
19 ผลงาน คือ

1.โปรแกรมค้นหาความสัมพันธ์
จากฐานข้อมูล
2.การค้นพบรู ปแบบที่ปรากฏบ่อย
ในข้อมูลดีเอ็นเอ
3.โปรแกรมแบบขนานเพื่อค้นหา
ความสัมพันธ์
4.โปรแกรมจัดกลุ่มข้อมูลแบบ
ขนาน
5.โปรแกรมจัดกลุ่มโดยประมาณ
ด้วยวิธีเคมีนส์แบบขนาน
6.โปรแกรมค้นหารู ปแบบปรากฏ
บ่อยด้วยเงื่อนไขบังคับ
7.โปรแกรมแบบพร้อมกันสาหรับ
ขั้นตอนวิธีเชิ งพันธุกรรม
8.โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
ป้องกันการสูญเสี ยลูกค้า
9.โปรแกรมค้นหาด้วยเงื่อนไข
บังคับบนต้นไม้ตดั สิ นใจ
10.โปรแกรมเปลือกระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
11.โปรแกรมแบ่งช่วงข้อมูล
สาหรับการหากฎความสัมพันธ์
12.โปรแกรมการทาเหมืองข้อมูล
แบบลาดับเหตุการณ์

13.โปรแกรมจัดสาขาวิชาสาหรับ
นักเรี ยนโควตา
14.โปรแกรมเลือกสาขาวิชาสาหรับ
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์15.
โปรแกรมการใช้เงื่อนไขบังคับใน
การค้นหาความสัมพันธ์
16.โปรแกรมรวมกฎความสัมพันธ์
ด้วยกลไกการให้เหตุผลเชิงตรรกะ
17.โปรแกรมจาแนกภาพไบโอ
เมตริ กซ์
18.โปรแกรมรู้จาภาพลายมือชื่อ
19.โปรแกรมเพื่อการจัดกลุ่มข้อมูล
ขนาดใหญ่
ผลงานของ อ.พญ.สีขาว เชื้อปรุง
อาจารย์ ประจาสานักวิชา
แพทยศาสตร์ ร่ วมด้วย นายคณาพล
อมรรัตนเกศ น.ส.หทัยรัตน์ สังขะ
รมย์ จานวน 2 ผลงาน คือ
1.ระบบดูผลตรวจสุขภาพออนไลน์
(SUT HEALTH CHECK UP
ONLINE)
2.กล่องยาอิเล็กทรอนิ กส์

จำนวนทรัพย์สินทำงปั ญญำ มทส.
ณ 31 มีนำคม 2558 (300 ชิน้ งำน)
ทรัพย์สิน กับ สินทรัพย์ ต่างกันอย่างไร
คำว่ำ
ทรัพย์สิน เป็ นเรื่ องในทำง
กฎหมำยใช้กบั บุคคล
หมำยถึง ทรัพย์สินที่มี
ตัวตนจับต้องได้ คำว่ำ
สินทรัพย์ เป็ นชื่ อเรียกทำง
บัญชี ใช้กบั ธุรกิจ โดยแสดง
ในงบกำรเงินทัว่ ไป หมำยถึง
ทรัพย์ที่มตี วั ตนและไม่มี
ตัวตนในทำงบัญชีแล้ว
สินทรัพย์ = หนีส้ ิน + ทุน
ตัวอย่ำง เช่น นำย ก. ซื้อ

รถยนต์มำใช้ในกิจกำรร้ำน
ขำยของชำ โดยผ่อนกับ
บริษทั ไฟแน็นซ์ เป็ นสัญญำ
เช่ำซื้อ 48 งวด และได้นำรถ
มำใช้ในกิจกำร ในทำงบัญชี
รถยนต์เป็ นสินทรัพย์ของ
นำย ก. เพรำะนำรถยนต์มำ
ใช้ในกิจกำร ในทำงกฎหมำย
รถยนต์จะเป็ นทรัพย์สินของ
นำย ก. เมือ่ นำย ก. ผ่อน
ชำระครบ 48 งวด และโอน
เป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิ์แล้ว

สร ุปมติสาคัญการประช ุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
ครัง้ ที่ 1/2558 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558
1. รับทราบรายงานผลการดาเนินกองทุนส่วนบุคคล – มทส. 4. เห็นชอบรูปแบบรูปแบบการนาทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่
ประจาปี 2557 มีผลประโยชน์แล้วทั้งสิ้น 587.48 ล้าน
บาท และมีผลการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2557 จานวน
50.86 ล้านบาท
2. รับทราบรายงานความเคลื่อนไหวของสถานะการเงินของ
มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมี
สินทรัพย์รวมจานวน 7,266.71 ล้านบาท หนี้สินรวม จานวน
1,818.25 ล้านบาท ส่วนของทุน จานวน 5,448.46ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการด้านการเงิน ควรมีผตู้ รวจสอบทางการเงิน
ที่เป็นบุคคลภายนอกเพิ่มจากการตรวจสอบปกติของ
มหาวิทยาลัย
3. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้ ยื่นจดทะเบียนแล้วทั้งสิน้
267 ผลงาน อนุญาตให้เอกชนใช้สิทธิ์แล้ว 5 ผลงาน มูลค่า
5.18 ล้านบาท อยู่ระหว่างเจรจาอนุญาตใช้สิทธิ์ 8 ผลงาน
ข้อเสนอแนะ ให้จัดทาหนังสือรายงานผลงานทรัพ ย์สินทาง
ปัญญา เพื่อเผยแพร่และทาประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษากระบวนการบาบัดขยะมูลฝอย
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทร่วม
ทุนที่ชัดเจน
2. ควรมีการสร้างบุคลากรในพื้นที่สถานประกอบการ
รองรับการทางานเพื่อการแก้ปญ
ั หาในเบื้องต้นได้อย่าง
รวดเร็ว
3. การบริหารจัดการต้องสามารถควบคุมการปฏิบัติงาน
ได้ดี กรณีพื้นที่ประกอบการอยู่ห่างไกล
4. ควรศึกษาข้อมูลในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ
มหาวิทยาลัยโดยละเอียด
5. กรณีที่ไม่จดคุ้มครองสิทธิผลงานวิจัย ต้องจัดหาบริษัท
ที่เข้าใจเทคโนโลยีในการนาความรู้ไปใช้และวางแนวทาง
ในการคุ้มครองด้วย

การจัดการความร ้ ู สบส. (Knowledge Management-KM)
เทคนิคการ
เขียนโครงการพัฒนาและการประเมินโครงการ
วันที่ 6 – 7 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเฮอร์มิ
เทจ รีสอร์แอนด์สปา จัดโดย สถานบัน
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหาดใหญ่เทรนนิ่ง
 แนวทางและวิธีการจัดทาแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณของหน่วยงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 และแนวทางทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) วันที่ 13 กุมภาพันธ์


คณะผูจ้ ัด ท ำ

2558 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคาร
บริหาร จัดโดยส่วนแผนงาน
 ข้าราชการไทยไร้ทุจริต วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องวีไอพี 3 สุรสัมม
นาคาร จัดโดยส่วนการเจ้าหน้าที่
 การบรรยายเชิงนโยบายฯ แผนระยะ 12 ณ
ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร จัด
โดยส่วนส่งเสริมวิชาการ
 การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการ
ทางาน วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องวีไอ
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รศ.ดร.สิทธิชยั แสงอาทิตย์
รองอธิกำรำบดีฝ่ำยวำงแผน ที่ปรึกษำ
นำงนภำพร ตรีพฒ
ั นำ หัวหน้ำส่วน สบส.
น.ส.เกณิกำ ยมสมิต
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