
 
 

 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เรื่อง  ก าหนดเวลากจิกรรมและแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

------------------------------------ 
  เพื่อให้กิจกรรมและแผนด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จึงก าหนดเวลาส าหรับกิจกรรมและแผนต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

วัน/เดือน/ป ี แผนงาน/กจิกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 

๗/๒๕๖๓ ณ ห้องดุสิตา อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
โครงการยุวชนอาสา กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ บ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี 

กระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของอาจารย์  
ดร.ศมลพรรณ ภู่เล็ก อาจารย์สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนวสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานศึกษา ๒๕๖๔ณ ห้องประชุมพระบาง ช้ัน ๔ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (อาคาร ๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

ส านักงานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ 

๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
โครงการยุวชนอาสา ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ บ้านสวนขวัญ 
จังหวัดลพบุรี 

กระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ NEW NORMAL ในธุรกิจ MICE หลัง 
COVID-๑๙ ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ กิ จ ก ร รม  Smart Start idea by GSB Start up ภ าย ใต้ โจ ท ย์  
“ดัน Street Food ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก” ประจ าเดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ ณ แหล่งค้นคว้าข้อมูลและวิจัย ช้ัน ๓ อาคาร ๑๐ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
และหน่วยบม่เพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ จัดอบรมให้กับนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดกิจกรรม 
“Smart Start idea by GSB Start up” ในการแข่งขันน าเสนอ
ไอเดียธุรกิจ " Pitching " ณ อาคาร ๕ ช้ัน ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 



-๒- 

วัน/เดือน/ป ี แผนงาน/กจิกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๗ - ๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
โครงการยุวชนอาสา ณ บ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี 

กระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การประชุม Internal Audit รอบ ๒๔ เดือน (TOR๖๒) ผ่านระบบ 
Google Meet ณ อาคาร ๕ ห้องหน่วยบ่มเพาะวิสากิจฯ 

กองการวิจัยและนวัตกรรม 
สถานบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑๓ - ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ระดับ ๒ ณ แม่ก าปอง จ.เชียงใหม่  

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กิจกรรม Science Park โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภายใต้
แผนงาน การส่งเสริมการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผักตบชวา  
ณ กลุ่มงานฝีมือบ้านเกาะลูกมอญ ต.น้ าซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB 
Startup โจทย์ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ “แผนพลิกฟื้นธุรกิจ
ท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ กิจกรรม พิธีเปิด “Innovation Club By GSB Startup” ณ อาคาร 
๑๐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 งานแถลงผลความส าเร็จ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา ระหว่างกระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  

กระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ลงนามเอกสารข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงาน (MOU) 
โครงการยุวชนอาสา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

๒๔ - ๒๕ 
ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง  TOR ๖๒ 
(รอบ ๒๔ เดือน) ออนไลน์ ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

๕ - ๗ 
มกราคม ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ  หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจ าปี ๒๕๖๔  
ผ่านระบบ ออนไลน ์

กองการวิจัยและนวัตกรรม 
สถานบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ กิจกรรม สัมภาษณ์ออนไลน์ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
OTOP ๒๕๖๓  เครือ ข่ายภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ มผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม  

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 



-๓- 

วัน/เดือน/ป ี แผนงาน/กจิกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ การให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ 

แบรนด์สยามา ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อพัฒนาต่อยอดรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จากเดิมให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของตลาด 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ การประชุมท าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน วิจัยและพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ การประชุมออนไลน์ช้ีแจงข้อก าหนดโครงการ (TOR) โครงการ 
หน่ วยบ่ม เพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดม ศึกษาปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564-2565  

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาศักยภาพหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจ าปี ๒๕๖๓ 

กองการวิจัยและนวัตกรรม 
สถานบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มกราคม - ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

การบริการข้อมู ลทรัพย์สินทางปัญญาและการจดทะเบี ยน
เครื่องหมายการค้าให้กับผู้ประกอบการ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มกราคม - ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

กิจกรรมการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ “เจาะปัญหาธุรกิจฉบับ
คนรุ่นใหม่” เพื่ อเปิดมุมมองใหม่  กระตุ้นความคิดทางธุรกิจ  
ด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มกราคม - ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

โครงการอบรมเพิ่ มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพส าหรับ
ผู้ประกอบการ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ตัวช้ีวัด TOR ๖๔ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มกราคม - ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

การช าระค่าธรรมเนียมเพื่อการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
ตามเลขที่ค าขอต่างๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบม่เพาะวิสาหกจิฯ 

ส านักงานพฒันาธุรกจิการค้า 
พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ 
(ส่วนงานทรัพยส์ินทางปัญญา) 

มกราคม - ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

การเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจฯ ให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้มแข็ง  (TOR ๖๔) 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มกราคม - ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางและ
แบบอย่าง ในการด าเนินธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด  TOR  ๖๒ และ ๖๔ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การประชุมพิจารณากลั่นกรอง Incubatee หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง (Internal Audit) 
TOR ๖๔  

กองการวิจัยและนวัตกรรม 
สถานบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การประชุมพิจารณากลั่นกรอง Incubatee หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง TOR ๖๔  

กองการวิจัยและนวัตกรรม 
สถานบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR  ๖๔ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรบับุคลิกภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ 
ผู้ประกอบการ (TOR ๕๔-TOR ๖๔) 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 



-๔- 

วัน/เดือน/ป ี แผนงาน/กจิกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประชุมประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับ

อนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

มีนาคม ๒๕๖๔ การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

มีนาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา  โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR ๖๔ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มีนาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้เข้าร่วม
โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ตาม
ตัวช้ีวัด (KPI)  

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เมษายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา  โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR  ๖๔ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประชุมประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับ
อนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา  โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR  ๖๔ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ น าผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด 
TOR  ๕๔ , ๕๖ , ๕๘ , ๖๐ ,๖๒  และ ๖๔ เข้าร่วมการสัมมนา
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประชุมประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับ
อนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

มิถุนายน ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Entrepreneurs  Support   IDEA 
CHALLENGE  “Y.E.S Camp” ส าหรับนักศึกษาและสมาชิกชมรม
ผู้ป ระกอบการรุ่นใหม่  Neo Entrepreneur Origination Club 
(Neo-Club)  
 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาการจัดการ และ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 



-๕- 

 
 
 

วัน/เดือน/ป ี แผนงาน/กจิกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา  โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR  ๖๔ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อ
แนะน า NSRUBI และประชาสัมพันธ์ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ " NEO-Club " 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการเป็น 
นิติบุคคล ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ตัวช้ีวัด 
TOR ๖๔ ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา  โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR  ๖๔ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดโครงการ "การเผยแพร่ สร้างความตระหนกั ความเข้าใจใน 
การบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา" 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ การจัดนิทรรศการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์แสดงผลงาน และสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของอาจารย์
และสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ สมาชิกชมรม 
“Neo-Club” 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางและแบบอย่าง ในการ
ด าเนิน ธุรกิจของชมรมผู้ป ระกอบการ นัก ศึกษาชมรม Neo 
Entrepreneur Origination Club 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง  TOR ๖๔ 
(รอบ ๖ เดือน)  

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

ตุลาคม ๒๕๖๔ การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง  TOR ๖๔  
Internal Audit (รอบ ๖ เดือน)  

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

กันยายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา  โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR  ๖๔ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กันยายน ๒๕๖๔ การป ระชุมคณ ะกรรมการบริห ารห น่ วยบ่ ม เพ าะ วิส าหกิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 



-๖- 

 
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
   
 

                              (นายสมญา อินทรเกษตร)                                                               
                              รองอธิการบดี ปฏิบัตริาชการแทน 

                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 


