
ปีที่ 32 ฉบับที ่03 วันที่  16 - 20 มกราคม พ.ศ. 2566  

อธิการบดี มจพ. แถลงข่าวข้อเท็จจริงจากการถูกพาดพิงงานวิจัยในสื่อสังคมออนไลน์  

   เมื่อวันที่  11 มกราคม  2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
อาคารนวมินทรราชินี มจพ.  ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน  อธิการบดี มจพ. 
ได้แถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อเท็จจริงจากการถูกพาดพิง
งานวิจัยในสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมยืนยันว่าผลงานวิจัยทุกชิ้น
สามารถตรวจสอบได้ เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัสดุศาสตร์  
ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการท างานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม
และสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัยของนักศึกษา อีกท้ังตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหรัฐอเมริกา 

เกือบ 18 ปี ท าให้เกิดเครือข่ายการท าวิจัยกับนักวิจัยต่างชาติ กอปรกับการท างานวิจัยอย่างต่อเนื่องภายหลังจบการศึกษาได้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากต่างประเทศมากกว่า 20 คน และมี
นักวิจัยภายหลังปริญญาเอก (Post Doc.) มากกว่า 10 คน รวมถึงมีนักวิจัยต่างชาติที่ท างานร่วมกันในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
และได้รับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง   การปฏิบัติงานที่บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย-เยอรมัน มจพ.  จนถึงปัจจุบันที่ด ารงต าแหน่งอธิการบดี จึงท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
และมิได้รับค่าตอบแทนหรือเงินสนับสนุนใด ๆ ในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการจากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน และมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นงานในหน้าที่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยทุกคนที่
ได้รับเงินเดือนอยู่แล้ว การท างานวิจัยจึงร่วมกับทีมงานวิจัยจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในวันหยุดราชการและหลังเลิกงาน โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการประสานงานกับทีมงานวิจัย ซึ่งอยู่ในประเทศและต่างประเทศ   เนื่องจากเวลาท างานของแต่ละ
ประเทศจะต่างกัน   ทั้งนี้  มิได้ละทิ้งงานในหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัย และไม่เคยเบิกเงินค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยในการขอต าแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมทั้งงานวิจัย
ต่าง ๆ  แต่อย่างใด  เพราะถือว่าเป็นงานในหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับเงินเดือนทุกเดือนอยู่แล้ว  
   ศ.ดร.สชุาติ เซี่ยงฉิน  จบการศึกษาจากปริญญาตรี/โท ในสาขา Mechanical  Engineering, University of Applied   
Sciences Giessen/Friedberg และปริญญาโท ในสาขา Polymer Technology จาก University of Applied Sciences 
Aalen และ ในสาขา Material Science จาก 
University Erlangen-Nuernberg สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และปริญญาเอกในสาขา 
Mechanical and Process Engineering 
จาก Kaiserslautern University สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี  
 



“DNS” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก 
ภาคการศึกษาที่ 1/2566 

  ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( DNS ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาค
การศึกษาที่ 1/2566  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (MDNS, S-MDNS) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (DDNS) 
สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยเปิดรับสมัคร ช่วงที่ 2 วันที่ 4 มกราคม - 5 มีนาคม 
2566 และช่วงท่ี 3 วันที่ 6 มีนาคม - 27 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้ 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญา
โท) หลักสูตรในเวลาราชการ แผน ก  และ
หลักสูตรนอกเวลาราชการ รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) : https://
bit.ly/2Qt0zGB หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปริญญาเอก) หลักสูตรในเวลาราชการ แผน ก  
ร ายละ เ อียดหลั กสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิ ต 
( ป ริ ญ ญ า เ อ ก )  :  https://bit.ly/33qmvsT    
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์  https://
grad.admission.kmutnb.ac.th/ หรือ สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมจากภาควิชาโดยตรง Line: https://lin.ee/SzZvEz9 

  และเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doc.) ด้าน Composite Materials, ณ Institute for 
Composite  Material  GmbH  (IVW)  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และ Post Doc. ด้าน Materials Engineering, ณ 
Purdue  University  ประเทศสหรัฐอเมริกา  รวม  5  มหาวิทยาลัย  และได้ท างานวิจัยทางด้านงานวัสดุ  และ composite       
มาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากจบการศึกษามีงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง 
และเพ่ิมข้ึนในทุกปีจากสถิติในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้ถูกแสดง ใน Facebook  
    ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่มีจ านวนงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเกิดจากการท างานวิจัยร่วมกันเป็นทีมกับคณะนักวิจัยจาก
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นนักวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (full time researchers) ใน มจพ. รวมถึงมีเครือข่ายนักวิจัยต่างชาติ และยังมี
โครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้เคยร่วมงานกันในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการท า
วิจัย อีกท้ังคณะที่สังกัดอยู่บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มจพ. ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน
เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาภาคภาษาอังกฤษเท่านั้น  ซึ่งเน้นการท าวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก  จะเห็นได้ว่ารูปแบบการ
ท าวิจัยเป็นทีม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการสร้างเครือข่ายการท าวิจัยร่วมกับต่างประเทศดังกล่าวเป็นรูปแบบปกติ
ที่มีอยู่ในหลากหลายประเทศในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน งานวิจัยบางเรื่องกว่าจะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศที่
มี Impact Factor สูงจะใช้เวลาในการพิจารณานานเป็นปี จึงท าให้บางปีตอบรับมาพร้อมกันเป็นจ านวนมาก 
    ด้านประสบการณ์การท างานเคยท างานในภาคเอกชนก่อนมาบรรจุเป็นอาจารย์ ที่บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน  มจพ.  ในต าแหน่งอาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และได้รับโปรดเกล้าฯ  
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   ตั้งแต่วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2558   นอกจากนี้  ยังได้ผ่านการสอบของ Habilitation 
Committee  และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง    Habilitation   หรือ  เทียบเท่าศาสตราจารย์  จากมหาวิทยาลัย 
Chemnitz University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 (คศ.2016)  โดยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับ
เกียรตินี้จากมหาวิทยาลัยดังกล่าว   ส่วนด้านการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ด ารง
ต าแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย -เยอรมัน รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปัจจุบันด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

พาดพิงงานวิจัย  (ต่อ)     

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Qt0zGB%3Ffbclid%3DIwAR2dfUyY4egA9QKFUYuqwcWVxZcJfjgROfLPCSKyi5KFC7cGnv1PXK88GX4&h=AT2LjNp4lVPdEMDBtF-_SvF3v3OxOlPPePZBMwGFnfVwSrWr3oMpqbA1F-7b80PPaLrJi0RzaDucs9ljFlHNskun4vTEsUYxhfiVk0CNPeFLApI6jE38LS19Tw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Qt0zGB%3Ffbclid%3DIwAR2dfUyY4egA9QKFUYuqwcWVxZcJfjgROfLPCSKyi5KFC7cGnv1PXK88GX4&h=AT2LjNp4lVPdEMDBtF-_SvF3v3OxOlPPePZBMwGFnfVwSrWr3oMpqbA1F-7b80PPaLrJi0RzaDucs9ljFlHNskun4vTEsUYxhfiVk0CNPeFLApI6jE38LS19Tw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33qmvsT%3Ffbclid%3DIwAR0KDiQ3I3aLW-OZ619-DJvvuKqR1dt5Pbl5MAER7ARSXxIPOC4r03lQeNM&h=AT2CgRWerD6olyGBVgIh2clvWFSwq1d28rIqHioWUxUnW8WxXdfaUOIFSfhQJSM7fJo-8yZd2JbZ5nlPJPNpNvy6YWwTwpMI7hO2rxgCQAedhA6KJ1g3vXZd-S
https://grad.admission.kmutnb.ac.th/?fbclid=IwAR3LwSQB7K9ejok-tfdBkLcfqWNPWdnVYgNbzY3ppVnh0SK4CBMkySZh2bc
https://grad.admission.kmutnb.ac.th/?fbclid=IwAR3LwSQB7K9ejok-tfdBkLcfqWNPWdnVYgNbzY3ppVnh0SK4CBMkySZh2bc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flin.ee%2FSzZvEz9%3Ffbclid%3DIwAR1jcJHVpE2ej0Z-ovcq0_Lfrtg-9HSxDEBUC5gp96gzVcQczFiFm_qum-g&h=AT195q2vGs6UGUKfV8qbfNbTs54LzAdh8IYram9_N9V6vi55VsfG2n3zqjg9w2GUORlN4g7XZhyy2fG-IxqihtnbqUsFAPR0kdve1VaVU-v2-H1envI2mvxewJ

