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Materials for 

Environmental 

Concerns 

Green Energy 

Materials for 

Smart Homes

Innovative 

Materials 

Developed for 

Industry

Smart materials 

for Medical 

Aspects and 

Healthcare 

• Sensors and Biosensors

• Biomaterials

• Medical Devices

• Construction Materials

• Metal

• Solar cell

• Thermoelectric devices

• Lithium-ion battery

• Ethanol Fuel cells

• Biomass 

(biodiesel and ethanol)

• Photocatalyst

• Bioplastics

• Gas Sensors

• Photocatysts

• Self Cleaning Glass

• Waste Utilization

• Geopolymers

• Biosensor for medical 

diagnostics

• Nanosensors for Exhaled 

Breath Analyzer in Health 

Monitoring

• Medical grade Polymer 

Resins (ISO 13485)

• Absorbable Surgical Suture

• Dental Apparatus

• Metallic Components for 

Automation
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โครงการที่บริหารจัดการโดยศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ (8 ปี : 2554-2561)

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ มช. (CoE-CMU) 5 ปี (2556 – 2561) 85.90
คลัสเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์ฯ 
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) สกอ.

6 ปี (2554 – 2559) 104.28

โครงการ Research University Network (RUN) 
Cluster Advanced Materials (Bioplastics / Energy Materials)

1 ปี (2560) 8.44

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงส าหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้
และเซ็นเซอร์ (NECTEC-CMU)

3 ปี (2560 – 2562) 6.00

งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 เป้าหมายที่ 1 1 ปี (2561) 51.16
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 เป้าหมายที่ 1 1 ปี (2562) 44.31
งบประมาณที่นักวิจัยในโครงการได้จากแหล่งทุนภายนอก 8 ปี (2554 -2561) 240

รวมงบประมาณที่ได้รับจากท้ังภาครัฐ และ ภาคเอกชน (84% เป็นงบประมาณจากภายนอก) 540.094



ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ

Center of Excellence in Materials Science and Technology



สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสด ุประจ าปี 2562

Science 99

Engineering 9

Agro-Industry  6

Pharmacy 2

Associated Medical Sciences 2

Dentistry 3

Architecture 1

Research Administration Center 1

Total 123



2556 2562

สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (แบ่งตามภาควิชา)



งบประมาณที่ได้จากโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตรแ์ละเทคโนโลยีวสัดุ
เทียบกับงบประมาณทั้งหมดที่ศูนย์วจิัยวสัดศุาสตร์ไดร้ับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ



จ านวนบทความท่ีได้ในแต่ละปี ค่า IF เฉลี่ยต่อบทความ



จ านวนนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดศุาสตร์ 
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แผนบูรณาการพัฒนาศกัยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม
หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 4. เป้าหมายที่ 4: การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ 
และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.4 โครงสร้างพ้ืนฐานวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน 4.4.2 Pilot plant
ชื่อแผนบูรณาการ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชน

Materials Innovation and Technology Transfer Center for Industry and 
Community Enhancement (MITTIC)



ยทุธศาสตรก์ารวจิยัและนวตักรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
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❑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ
➢ นวัตกรรมวัสดุสู่อุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (2561-2563)

o การผลิตไหมเย็บแผลละลายได้ชนิดเส้นเดี่ยวทางการค้า 
o การพัฒนาวัสดุทันตกรรมส าหรบัการพิมพ์ 3 มิติและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
o วัสดุขั้นสูงส าหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซนเซอร์
o นวัตกรรมวัสดุส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

➢ วัสดุพลังงานประสิทธิภาพสูงและนวัตกรรมส าหรับอาคารอัจฉริยะ (เสนอขอ 2563)
o วัสดุก่อสร้างฉลาดและยั่งยืน
o การพัฒนาวัสดุขั้นสูงเพ่ือเป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้าและแบตเตอรี่ประสทิธิภาพสูง
o ผนังและหน้าต่างอาคารควบคุมอุณหภูมิแบบปรับตัวได้และกระตุน้การท างานดว้ยตัวเอง
o การจัดการอาคารอัจฉริยะและระบบแบบองค์รวม
o การวิจัยและพัฒนาวัสดุขั้นสูงและกระบวนการสร้างเซลลแ์สงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์เพ่ือศักยภาพเชิงพาณิชย์

❑ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

❑ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ       

❑ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
➢ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชน (เสนอขอ 2563)

o นวัตกรรมวัสดุและถา่ยทอดเทคโนโลยีส าหรับการแพทย์และดูแลสขุภาพ
❖ โรงงานน าร่องวัสดุชีวภาพส าหรับใช้ทางการแพทย์

o นวัตกรรมวัสดุและการถ่ายทอดเทคโนโลยีส าหรับระบบนเิวศน์พลังงาน
❖ โรงงานน าร่องวัสดุแบตเตอรี่
❖ โรงงานน าร่องวัสดุก่อสร้าง



นวัตกรรมวัสดุสู่อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (2561-2563)

Academic Impact Industry Impact Social Impact

การพัฒนาวัสดุทันตกรรมส าหรับการพิมพ์ 
3 มิติและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

(ผศ.ดร. สุขุม อิสเสงี่ยม)

การผลิตไหมเย็บแผลละลายได้ชนิด
เส้นเดี่ยวทางการค้า

(ผศ.ดร. วินิตา บุณโยดม)

วัสดุขั้นสูงส าหรับอิเล็กทรอนิกส์
พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ 

(รศ.ดร. จรูญ จักร์มุณี)

นวัตกรรมวัสดุส าหรับผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

(รศ.ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ)

การผลิต ขึ้นรูป และทดสอบสมบัติของ
พอลิเอสเทอร์เกรดทางการแพทย์เพื่อใช้เป็น

ไหมละลายชนิดเส้นเดี่ยวสาหรับงานศัลยกรรม

การพัฒนาระบบตัวริเริ่มปฏิกิริยาอินทรีย์ชนิด
เอ็นเฮเทอโรคาร์บีน (เอ็นเฮชซี) ส าหรับการ
สังเคราะห์พอลิเอสเทอร์เกรดทางการแพทย์ 

การประเมินความเหมาะสมเชิงชีวเคมีและเชงิ
ชีวภาพตามมาตรฐาน ของนวัตกรรม

วัสดุใหม่เพื่อใช้ทางการแพทย์

การประดิษฐ์เซอร์โคเนียมออกไซด์โปร่งแสงส าหรับวัสดุ
ทันตกรรมโดยเทคนิคการขึ้นรูปแบบเร่งด่วน

การผลิตแก้วเซรามิกทันตกรรมด้วยเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ

การสังเคราะห์และการขึ้นรูปพอร์ซเลนทันตกรรม
ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

การสังเคราะห์และพัฒนาแก้วเซรามิกชนิดลิเทียมไดซิลิ
เกตสาหรับประยุกต์ใช้ในทางทันตกรรมโดยใช้

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ 

เทคโนโลยีการผลิตวัสดุฟันเทียมคอมโพสิตที่มีพอลิ
เมทิลเมทาคริเลทเป็นฐาน เพื่อทดแทนการน าเข้าจาก

ต่างประเทศ 

การพัฒนาเซนเซอร์และไบโอเซ็นเซอร์
พิมพ์ได้ส าหรับใช้ทางการแพทย์

อุปกรณ์แปลงพลังงานฉลาดแบบ
เทอร์โมอิเล็กทริกไฮบริด

การพัฒนาต้นแบบการขึ้นรูปฟันปลอมจากเม็ดพลาสติก
ผสมเซอร์โคเนียด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 

การทดสอบครอบฟันเซรามิกล้วนจากลิเทียมไดซิลิเกต
กลาสเซรามิกชนิดใหม่ทางห้องปฏิบัติการ

นวัตกรรมวัสดุส าหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ : การพัฒนาต้นแบบเครื่อง

วิเคราะห์การสั่นของกล้ามเน้ือมนุษย์ 
โดยใช้ตัวรับรู้ท่อนาโนคาร์บอนคอมโพ
สิต เพื่อวินิจฉัยและเฝ้าติดตามคนไข้

พาร์กินสัน
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งบประมาณ (2561-2563)
ปีที่ 1:  51.16 ล้านบาท
ปีที่ 2: 44.31 ล้านบาท 
ปีที่ 3: 60 ล้านบาท



ผนงัและหนา้ตา่งอาคาร
ควบคมุอณุหภมูแิบบปรบัตวั
ไดแ้ละกระตุน้การท างาน

ดว้ยตวัเอง

การจดัการอาคารอจัฉรยิะ
และระบบแบบองคร์วม

วสัดขุ ัน้สงูเพือ่เป็น
แหลง่ก าเนดิไฟฟ้าและ
แบตเตอรีป่ระสทิธภิาพสงู

วสัดกุอ่สรา้งฉลาดและย ัง่ยนื

วสัดพุลงังานประสทิธภิาพสงูและนวตักรรม
ส าหรบัอาคารอจัฉรยิะ (ของบ 2563)
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การวจิยัและพฒันาวสัดขุ ัน้สงู
และกระบวนการสรา้งเซลล์

แสงอาทติยเ์พอรอฟสไกตเ์พือ่
ศกัยภาพเชงิพาณิชย์



ศนูยน์วตักรรมวสัดแุละถา่ยทอดเทคโนโลยี
เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมและชุมชน

ศนูยน์วตักรรมวสัดแุละถา่ยทอดเทคโนโลยี
เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมและชุมชน

นวตักรรมวสัดแุละถา่ยทอด
เทคโนโลยสี าหรบั

การแพทยแ์ละดแูลสขุภาพ

นวตักรรมวสัดแุละการถา่ยทอด
เทคโนโลยสี าหรบั
ระบบนเิวศนพ์ลงังาน

โรงงานน ารอ่งวสัดชุวีภาพส าหรบั
ใชท้างการแพทย์

หนว่ยเทคโนโลยขี ึน้รปู
เครือ่งมอืแพทย์
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หนว่ยประเมนิความเขา้กนัไดท้าง
ชวีภาพกอ่นใชเ้ชงิพาณิชย์

โรงงานน ารอ่งวสัดแุบตเตอรี่ โรงงานน ารอ่งวสัดกุอ่สรา้ง

นวตักรรมวสัดแุละการถา่ยทอด
เทคโนโลยสี าหรบัอาคารอจัฉรยิะ

หนว่ยเทคโนโลยขี ึน้รปูและทดสอบ
แบตเตอรี่

หนว่ยเทคโนโลยขี ึน้รปูและ
ทดสอบอาคารอจัฉรยิะ



ศนูยน์วตักรรมวสัดแุละถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่ยกระดบั
อตุสาหกรรมและชุมชน

Materials Innovation and Technology Transfer Center 
for Industry and Community Enhancement 

(MITTIC)
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โทรศัพท ์: 053-941915 โทรสาร : 053-941915   E-mail : materialcmu@gmail.com 

Website : http://www.materials-center.science.cmu.ac.th/



ศนูยน์วตักรรมวสัดแุละถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่ยกระดบั
อตุสาหกรรมและชุมชน 
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วัตถุประสงค ์
1. พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถสร้างผลกระทบสูงทางเศรษฐกิจและ

สังคม และ น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
2. เพิ่มจ านวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ และ ภาคเอกชน ที่มีทักษะในการสร้างนวัตกรรม เพื่อรองรับการ

ขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม
3. พัฒนามาตรการแรงจูงใจเพ่ือ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์   4.4 โครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมศักยภาพ
แผนงาน 4.4.2 โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)

พัฒนาสถานที่ทดลองผลิตเพื่อทดสอบและเตรียมการส าหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
เป้าหมายยุทธศาสตร์
1. มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ทีส่ามารถน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และสังคม
2. จ านวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
3. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้น

แนวทาง
1. พัฒนาโรงงานต้นแบบให้ได้มาตรฐานสากล ด้านวัสดุทางการแพทย์ และ วัสดุเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
2. พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ลงทุนสูง
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบที่ส าคัญในการพัฒนาผลิตผลจากการวิจัยสู่ภาคการผลิตที่ส าคัญ เช่น 

ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน



ศนูยน์วตักรรมวสัดแุละถา่ยทอดเทคโนโลยี
เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมและชุมชน

ศนูยน์วตักรรมวสัดแุละถา่ยทอดเทคโนโลยี
เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมและชุมชน

นวตักรรมวสัดแุละถา่ยทอดเทคโนโลยี
ส าหรบัการแพทยแ์ละดแูลสขุภาพ

นวตักรรมวสัดแุละการถา่ยทอด
เทคโนโลยสี าหรบัระบบนเิวศนพ์ลงังาน

โรงงานน ารอ่งวสัดชุวีภาพส าหรบั
ใชท้างการแพทย์

หนว่ยเทคโนโลยกีารขึน้รปู
เครือ่งมอืแพทย์
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หนว่ยประเมนิความเขา้กนัไดท้าง
ชวีภาพกอ่นใชเ้ชงิพาณิชย์

โรงงานน ารอ่งวสัดแุบตเตอรี่

โรงงานน ารอ่งวสัดกุอ่สรา้ง



นวตักรรมวสัดแุละถา่ยทอดเทคโนโลยสี าหรบัการแพทยแ์ละดแูลสขุภาพ
Materials Innovation and Technology Transfer 

for Medical Aspect and Healthcare

โรงงานน ารอ่งผลติวสัดชุวีภาพส าหรบัใชท้างการแพทย์
Biomaterials Pilot Plant for Medical Applications

หนว่ยเทคโนโลยกีารขึน้รปูเครือ่งมอืแพทย์
Fabrication Technology Unit for Medical Devices

หนว่ยประเมนิความเขา้กนัไดท้างชวีภาพกอ่นใชเ้ชงิพาณิชย์
Pre-commercial Biocompatibility Evaluation Unit
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ศนูยว์จัิยวสัดศุาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่239 ถนนหว้ยแกว้ ต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม ่50200
โทรศัพท ์: 053-941915 โทรสาร : 053-941915   E-mail : materialcmu@gmail.com 

Website : http://www.materials-center.science.cmu.ac.th/



2548-2549
CMU Novel Catalyst 

IP 1: Process for the 
preparation of Liquid 
Tin(II) alkoxides

2550-2555  
Monomers
IP 2: Process for the 
production of lactide
using liquid tin(II) 
alkoxides

Products : Lactide
(L, D, DL), Glycolide

2555-2557 
Pure Grade Polymers
IP3: Process for the 
production of polyesters via 
cyclic ester using liquid tin(II) 
alkoxides

Products : Pure grade PLA, 
PDLA, PCL, PGA, PLC, PLG 

2558-2560  
Medical Grade Polymers
 Bioplastic Production Laboratory 

for Biomedical Applications
 ISO 13485 (Medical devices-

Quality management systems –
Requirements for regulatory purposes)

 ASTM F1925-09
 มอก      -    

 Business Model (STeP)

IP4: Process for the production of 
medical grade polyesters using 
liquid tin(II) alkoxides

Products : Medical grade polyesters 
(e.g. PLA, PLC, PLG) 

 US Patent No. 
9,637,507 B2 (May 2017)

 JP Patent No. 
6246225 (Nov 2017)

 Thai Patent Application 
No. 1201006169

 EP, CN, SG Patent Application 

2561-2564
Incubation & 
Technology
Transfer
 ผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณ ์
 พัฒนาผลิตภัณ ์
 กลุ่มลูกค้า
 การอนุญาตให้ใช้
     สิทธิ   Licensing)

ขณะนี้ห้องปฏิบัติการ
ด าเนินการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณ ์ 
โดยการสนับสนุนของ
บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน)

New Catalyst

Monomers Pure Grade Polymers Medical Grade Polymers

             Summary of the Project : Bioplastic Innovation

Tech.

Transfer

ทีม่าและความส าคญัของการท างานวจิยั : ผลงานทีม่มีากอ่นหนา้



วัตถุประสงค์และขอบเขตในภาพรวม

 วตัถปุระสงคข์องการวจิยัในภาพรวม

วัตถุประสงคห์ลักคอื เพือ่ผลติวสัดุและอุปกรณ์ทางการแพทย ์จากพอลิ
เมอรย์อ่ยสลายไดเ้กรดทางการแพทย ์โดยด าเนนิการตาม มาตรฐาน ISO 13485 
(ระบบการบรหิารงานดา้นคณุภาพส าหรบัเครือ่งมอืทางการแพทย)์ 

 ขอบเขตของการวจิยัในภาพรวม

โรงงานน ารอ่งวสัดชุวีภาพส าหรบัใชท้างการแพทย์
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o คณะวทิยาศาสตร์
o คณะแพทยศาสตร์
o คณะทันตแพทยศาสตร์
o คณะสตัวแพทยศาสตร์
o คณะอตุสาหกรรมเกษตร
o โรงพยาบาลสตัวเ์ล็ก
o ศนูยส์ตัวท์ดลอง
o จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย
o มหาวทิยาลัยมหดิล
o บรษัิท ปตท. จ ากดั 

มหาชน
o บรษัิทโนวาเทค เฮลธ์

แคร ์จ ากดั
o บรษัิทเฮกซา่ ซแีลม 

จ ากดั

โรงงานน ารอ่งผลติวสัดชุวีภาพส าหรบัใชท้างการแพทย์

ไหมเย็บแผลทีล่ะลายไดส้ าหรบังานศลัยกรรม

แผน่ก ัน้ยอ่ยสลายไดส้ าหรบัการงอกใหมข่องกระดกู

วสัดสุ ิน้เปลอืงทางการแพทย์

หนว่ยเทคโนโลยกีารขึน้รปูเครือ่งมอืแพทย์

หนว่ยประเมนิความเขา้กนัไดท้างชวีภาพกอ่นใชเ้ชงิพาณิชย์



วัตถุประสงค์และขอบเขตในภาพรวมโรงงานน ารอ่งวสัดชุวีภาพส าหรบัใชท้างการแพทย์
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Pilot Plant

Fabrication Unit

มาตรฐาน ISO 13485 
(ระบบการบรหิารงานดา้นคณุภาพส าหรบัเครือ่งมอืทางการแพทย)์ 



วัตถุประสงค์และขอบเขตในภาพรวมโรงงานน ารอ่งวสัดชุวีภาพส าหรบัใชท้างการแพทย์
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Biosafety Level 2 – BSL2

Products


