
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 
3.โปรแกรม Pre-data-mining 
4.โ.ปรแกรมการท าเหมืองขอ้มูล
แบบจ าแนก 

5.โปรแกรม Inductive Expert 
System 

6.โปรแกรมสุ่มขอ้มูลตามความ
หนาแน่น 

7.โปรแกรมจดักลุ่มขอ้มูลแบบ
เพ่ิมพนู 

8.โปรแกรมสุ่มและจดักลุ่มขอ้มูล
ท่ีเอนเอียงตามขนาดและความ
หนาแน่น 

9.โปรแกรมเหมืองขอ้มูล SUT-
Miner 

10.โปรแกรมจ าแนกประเภท
ขอ้มูลดว้ยกฎความสมัพนัธ์
แบบคลุมเครือท่ีกะทดัรัด 

11. โปรแกรมการเรียนรู้ร่วมกนั
เพ่ือจ าแนกขอ้มูลไม่สมดุล  

ผลงานของ รศ.ดร.กติติศักดิ ์เกดิ
ประสพ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพวิเตอร์  จ านวน 
19 ผลงาน คอื  
 

1.โปรแกรมคน้หาความสมัพนัธ์
จากฐานขอ้มูล 

2.การคน้พบรูปแบบท่ีปรากฏบ่อย
ในขอ้มูลดีเอน็เอ 

3.โปรแกรมแบบขนานเพื่อคน้หา
ความสมัพนัธ์ 

4.โปรแกรมจดักลุ่มขอ้มูลแบบ
ขนาน 

5.โปรแกรมจดักลุ่มโดยประมาณ
ดว้ยวิธีเคมีนส์แบบขนาน 

6.โปรแกรมคน้หารูปแบบปรากฏ
บ่อยดว้ยเง่ือนไขบงัคบั 

7.โปรแกรมแบบพร้อมกนัส าหรับ
ขั้นตอนวิธีเชิงพนัธุกรรม 

8.โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
ป้องกนัการสูญเสียลูกคา้ 

9.โปรแกรมคน้หาดว้ยเง่ือนไข
บงัคบับนตน้ไมต้ดัสินใจ 

10.โปรแกรมเปลือกระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

11.โปรแกรมแบ่งช่วงขอ้มูล
ส าหรับการหากฎความสมัพนัธ์ 

12.โปรแกรมการท าเหมืองขอ้มูล
แบบล าดบัเหตุการณ์ 

 
13.โปรแกรมจดัสาขาวิชาส าหรับ
นกัเรียนโควตา 

14.โปรแกรมเลือกสาขาวิชาส าหรับ
นกัศึกษาวิศวกรรมศาสตร์15.
โปรแกรมการใชเ้ง่ือนไขบงัคบัใน
การคน้หาความสมัพนัธ์ 

16.โปรแกรมรวมกฎความสมัพนัธ์
ดว้ยกลไกการให้เหตุผลเชิงตรรกะ 

17.โปรแกรมจ าแนกภาพไบโอ
เมตริกซ์ 

18.โปรแกรมรู้จ าภาพลายมือช่ือ 
19.โปรแกรมเพ่ือการจดักลุ่มขอ้มูล
ขนาดใหญ่ 

 
ผลงานของ อ.พญ.สีขาว เช้ือปรุง 
อาจารย์ ประจ าส านักวิชา
แพทยศาสตร์ ร่วมด้วย  นายคณาพล 
อมรรัตนเกศ น.ส.หทัยรัตน์ สังขะ
รมย์ จ านวน 2 ผลงาน คือ  

1.ระบบดูผลตรวจสุขภาพออนไลน์ 
(SUT HEALTH CHECK UP 
ONLINE)  

2.กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์ 

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2/2558  มีนาคม 2558 

ทรพัยสิ์น กบั สินทรพัย ์ต่างกนัอยา่งไร  

ค ำว่ำ 

ทรัพย์สิน เป็นเร่ืองในทำง

กฎหมำยใชก้บับคุคล 

หมำยถึง ทรัพยส์ินที่มี

ตวัตนจบัตอ้งได ้ค ำว่ำ 

สินทรัพย์ เป็นชื่ อเรียกทำง

บญัช ีใชก้บัธรุกิจ โดยแสดง

ในงบกำรเงนิทัว่ไป หมำยถึง 

ทรัพยท์ี่มตีวัตนและไมม่ี

ตวัตนในทำงบญัชแีลว้ 

สินทรัพย ์= หนีส้ิน + ทนุ 

ตวัอย่ำง เชน่ นำย ก. ซ้ือ

รถยนตม์ำใชใ้นกจิกำรรำ้น

ขำยของช ำ โดยผอ่นกบั

บริษทัไฟแน็นซ ์เป็นสญัญำ

เชำ่ซ้ือ 48 งวด และไดน้ ำรถ

มำใชใ้นกจิกำร ในทำงบญัชี 

รถยนตเ์ป็นสินทรัพยข์อง

นำย ก. เพรำะน ำรถยนตม์ำ

ใชใ้นกจิกำร ในทำงกฎหมำย 

รถยนตจ์ะเป็นทรัพยส์ินของ 

นำย ก. เมือ่ นำย ก. ผอ่น

ช ำระครบ 48 งวด และโอน

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิแลว้ 

D a m t  N e w s l e t t e r  

รายการทรพัยสิ์น

ทางปัญญาท่ียื่นจด

แจง้ฯทรพัยสิ์นทาง

ปัญญา ระหว่าง 1 

มกราคม – 31 

มีนาคม 2558 

มจี ำนวน 32 ผลงำน 

ประเภท ลิขสิทธ์ิ  ซ่ึง

ไดแ้ก ่ผลงำนดงัตอ่ไปนี ้

ผลงานของ รศ.ดร.นิตยา 
เกดิประสพ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชา 
วิศวกรรมคอมพวิเตอร์  
จ านวน 11 ผลงาน  คอื 
1.โปรแกรม SUT Filter 
เพื่อเตรียมขอ้มูลส าหรับ
การท าเหมืองขอ้มูล 

2.โปรแกรม Robust tree 
ส าหรับสร้างตน้ไม้
ตดัสินใจเชิงอุปนยัท่ีทน
ต่อขอ้มูลรบกวน 

จ ำนวนทรพัยสิ์นทำงปัญญำ  มทส.     

ณ 31 มีนำคม 2558  (300 ชิน้งำน) 



2558 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคาร
บริหาร จดัโดยส่วนแผนงาน 

 ข้าราชการไทยไร้ทุจริต  วันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องวีไอพี 3 สุรสัมม
นาคาร จัดโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ี 

 การบรรยายเชิงนโยบายฯ แผนระยะ 12 ณ 
ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร จัด
โดยส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการ
ท างาน วันท่ี 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องวีไอ

 เทคนิคการ
เขียนโครงการพัฒนาและการประเมินโครงการ 
วันท่ี 6 – 7 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเฮอร์มิ
เทจ รีสอร์แอนด์สปา จดัโดย สถานบัน
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหาดใหญ่เทรนนิ่ง 

 แนวทางและวิธีการจัดท าแผนปฏบิัติการและ
งบประมาณของหน่วยงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 และแนวทางทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ระยะที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 

การจดัการความร ู ้สบส. (Knowledge Management-KM) 
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1. รบัทราบรายงานผลการด าเนนิกองทนุส่วนบุคคล – มทส. 

ประจ าปี 2557 มีผลประโยชน์แล้วท้ังสิ้น 587.48  ล้าน
บาท  และมผีลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2557 จ านวน 
50.86 ล้านบาท   

2. รับทราบรายงานความเคลื่อนไหวของสถานะการเงินของ
มหาวิทยาลยั ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมี
สินทรัพย์รวมจ านวน 7,266.71 ล้านบาท หนี้สินรวม จ านวน 
1,818.25 ล้านบาท ส่วนของทุน จ านวน 5,448.46ล้านบาท 

 ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการด้านการเงิน ควรมีผูต้รวจสอบทางการเงิน
ที่เป็นบุคคลภายนอกเพิ่มจากการตรวจสอบปกติของ
มหาวิทยาลยั 

3. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา ณ 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้ ยื่นจดทะเบียนแล้วทั้งสิน้ 
267  ผลงาน อนุญาตให้เอกชนใช้สิทธ์ิแล้ว 5 ผลงาน มูลค่า 
5.18 ล้านบาท อยู่ระหว่างเจรจาอนุญาตใช้สิทธ์ิ 8  ผลงาน 

 ข้อเสนอแนะ ให้จัดท าหนังสือรายงานผลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อเผยแพร่และท าประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 4. เห็นชอบรูปแบบรูปแบบการน าทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่
เชิงพาณิชย ์กรณีศึกษากระบวนการบ าบัดขยะมลูฝอย 

 ข้อเสนอแนะ  
 1.ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทร่วม

ทุนที่ชัดเจน 
 2.  ควรมีการสรา้งบุคลากรในพ้ืนท่ีสถานประกอบการ

รองรับการท างานเพื่อการแก้ปญัหาในเบื้องต้นได้อย่าง
รวดเร็ว 

 3.  การบริหารจัดการต้องสามารถควบคุมการปฏิบัติงาน
ได้ดี กรณีพ้ืนท่ีประกอบการอยู่ห่างไกล 

 4. ควรศึกษาข้อมูลในการจดัตั้งบรษิัทร่วมทุนกับ
มหาวิทยาลยัโดยละเอียด 

 5. กรณีที่ไม่จดคุ้มครองสิทธิผลงานวิจัย ต้องจัดหาบริษัท
ที่เข้าใจเทคโนโลยีในการน าความรู้ไปใช้และวางแนวทาง
ในการคุ้มครองด้วย 

 
 
 


