
 
รายชื่อศูนย์อ านวยความสะดวก (TM Clearing House) ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติให้การสนับสนุน 
จ านวน 21 แห่ง 

 

ล าดับ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
รายชื่อศูนย์อ านวยความสะดวก 

(TM Clearing House)/ที่อยู่/เบอร์ติดต่อ 
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่ต้ัง 254 อาคารวจิัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร 02-218-2880 ต่อ 561-564 Fax 02-218-4178   
Mobile: 08-7133-9452 

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ประสานงานและอ านวยความสะดวก  
Talent Mobility มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่ต้ัง งานบริการวิชาการ ส านักงานบริการวิชาการ  
ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา 50 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศว์าน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทร 02-942-8812 ต่อ 410, 02-579-0113 ต่อ 2050-51 

3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ต้ัง 123 หมู่ 16 อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40002 
โทร 043-048-048 ต่อ 45977 

4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ที่ต้ัง อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
(เชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100 
โทร 081-9696919  

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี ศูนยบ์ริหารจัดการและอ านวยความสะดวกเพ่ือ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ที่ต้ัง อาคารเคเอกซ์ ชั้น 17 เลขที่ 110/1 ถ.กรุงธนบุรี 
แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
โทร 02-470-7998 

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื 

ฝ่ายบริหารงานวิจัย ส านักวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ที่ต้ัง 1518 ถ.ประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 
โทร 02-555-2000 ต่อ 1512, 1513 
 



ล าดับ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
รายชื่อศูนย์อ านวยความสะดวก 

(TM Clearing House)/ที่อยู่/เบอร์ติดต่อ 
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ที่ต้ัง 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพ 10120  
โทร 095-7489696 
 

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ที่ต้ัง 39 หมู่ที ่1 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง            
จังหวัดปทุมธาน ี12120 
โทร 089-643-671 
 

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ที่ต้ัง 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่ 50300 
โทร 053-921444 ต่อ 1236 
 

10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
ที่ต้ัง 7/1 ถ.นนทบุรี 1  ต.สวนใหญ่  อ.เมือง  
จ.นนทบุรี  11000 
โทร 02-9691369-74 
 

11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันชุณหะวัณเพ่ือการพัฒนาธุรกิจเอสเอม็อีอย่างย่ังยืน 
ที่ต้ัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
อาคารกิจการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 1  
744 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 
โทร 044-233000 ต่อ 1991 

12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธาน ี
ที่ต้ัง เลขที่ 111 อาคารสุรพัฒน ์1 ถนนมหาวิทยาลัย  
ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 30000   
โทร 0-4422-4818 โทรสาร 044-224814 

13 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์อ านวยความสะดวก Talent Mobility  
กองส่งเสริมการวิจัย 
ที่ต้ัง อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร 055-968-640 

14 มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ที่ต้ัง ชั้น 1 อาคารส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย 
พะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 
โทร 093-1373612  
 



ล าดับ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
รายชื่อศูนย์อ านวยความสะดวก 

(TM Clearing House)/ที่อยู่/เบอร์ติดต่อ 
15 มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ที่ต้ัง 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทร 02-849-6056  

16 แม่ฟ้าหลวง ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม  
ที่ต้ัง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร 0 5391 7003  

17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ส านักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ที่ต้ัง ชั้น 3 อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 
โทร 055-416601 ต่อ 1918 , 089-8584809 

18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่ต้ัง เลขที่ 222 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนา
นวัตกรรม โซน A โซน B อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 
โทร 075-672929 

19 มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ที่ต้ัง 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวัง 
สนามจันทร์ ถ.ราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทร 034-255808 

20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่ต้ัง ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110 
โทร 074-289325  

21 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ส านักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้า 
ลาดกระบัง (K-RIS)  
ที่ต้ัง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ เลขท่ี 1  
ซ.ฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กทม. 10520 
โทร 086-825-5420 

 
 
หมายเหต ุ: การยื่นข้อเสนอโครงการ  

 1. กรณีที่ผู้เสนอโครงการ สังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศูนย์อ านวยความสะดวก (TM Clearing House) 
ตั้งอยู่ ให้ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านศูนย์อ านวยความสะดวก (TM Clearing House) ของสถาบันอุดมศึกษาของท่าน 

 2. กรณีที่ผู้เสนอโครงการ ไม่ได้สังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศูนย์อ านวยความสะดวก (TM Clearing 
House) ตั้งอยู่ ให้ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านศูนย์อ านวยความสะดวก (TM Clearing House) ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง 

 


