
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เรื่อง  ก าหนดเวลากจิกรรมและแผนด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๓ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
------------------------------------ 

  เพื่อให้กิจกรรมและแผนด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จึงก าหนดเวลาส าหรับกิจกรรมและแผนต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

วัน/เดือน/ป ี แผนงาน/กจิกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑๕” 
กองการวิจัยและนวัตกรรม 
สถานบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑๕ - ๑๗  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ประชุมประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับ
อนุกรรมการสง่เสรมิการบ่มเพาะวิสาหกจิ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

๒๕ - ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบม่เพาะ
วิสาหกจิในสถาบันอุดมศึกษาเครอืข่ายภาคเหนือตอนล่าง   
TOR ๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)  

กองการวิจัยและนวัตกรรม 
สถานบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๒๓ - ๒๕ 
ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีห่น่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง กิจกรรม เครอืข่ายสัมพันธ์ 

กองการวิจัยและนวัตกรรม 
สถานบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มกราคม ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมัยใหม่ หลักสูตร การปั้น
แบรนด์ใหร้วยด้วยทรัพยส์ินทางปัญญา 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มกราคม - ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

การบริการข้อมูลทรพัย์สินทางปญัญาและการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าให้กบัผูป้ระกอบการ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มกราคม - ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

กิจกรรมการให้ค าปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการ “เจาะปัญหาธุรกิจฉบบั
คนรุ่นใหม”่ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ กระตุ้นความคิดทางธุรกจิ ด้าน
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มกราคม - ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพส าหรับ
ผู้ประกอบการ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ตัวช้ีวัด TOR ๖๒ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มกราคม - ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

ช าระค่าธรรมเนียมเพื่อการรบัจดทะเบียนทรพัย์สิน 
ทางปญัญา ตามเลขที่ค าขอต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ 

ส านักงานพฒันาธุรกจิการค้า 
พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ 
(ส่วนงานทรัพยส์ินทางปัญญา) 

วัน/เดือน/ป ี แผนงาน/กจิกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
มกราคม - ธันวาคม 

๒๕๖๓ 
การเข้าร่วมอบรมเพื่อพฒันาผูเ้ข้าร่วมโครงการหน่วยบม่เพาะ
วิสาหกจิฯ ให้เป็นผูป้ระกอบการรายใหมท่ี่เข้มแข็ง  (TOR ๖๒) 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 



-๒- 

มกราคม - ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารและศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางและ
แบบอย่าง ในการด าเนินธุรกจิของผู้เข้าร่วมโครงการหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด  TOR  ๖๐ และ ๖๒ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓ การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา  โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผูเ้ข้าร่วมโครงการ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR  ๖๒ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การประชุมเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal 
Audit) ของหน่วยบม่เพาะวิสาหกจิในสถาบัน 
อุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนอืตอนล่าง TOR ๖๒ (รอบ ๑๘ เดือน) 

กองการวิจัยและนวัตกรรม 
สถานบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อปรบับุคลกิภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการ (TOR ๕๔-TOR ๖๒) 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชุมประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับ
อนุกรรมการสง่เสรมิการบ่มเพาะวิสาหกจิ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

มีนาคม ๒๕๖๓ การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบม่เพาะ
วิสาหกจิในสถาบันอุดมศึกษาเครอืข่ายภาคเหนือตอนล่าง   
TOR ๖๒ (รอบ ๑๘ เดือน)  

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

มีนาคม ๒๕๖๓ การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าทีห่น่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา  

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

 มีนาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมงานปัจฉิมนเิทศส าหรับนักศึกษาทีจ่ะส าเร็จ 
การการศึกษา ๒๕๖๒  เกี่ยวกบัแนวทางการด าเนินธุรกจิโดยการเข้า
ร่วมโครงการบ่มเพาะความเป็นผูป้ระกอบการกบั NSRUBI  

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทกัษะอาชีพทางด้านเทคโนโลยี
มัลติมเีดียและการเข้าร่วมเครือข่ายนักศึกษาผูป้ระกอบการ Neo-
Club (Neo Entrepreneur Origination Club) และการศึกษาดู
งานการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขัน “การผลิตสือ่สร้างสรรค์และ 
โปรดักช่ันขนาดเล็ก” 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วัน/เดือน/ป ี แผนงาน/กจิกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

มีนาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา  โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกจิฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR  ๖๒ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ กิจกรรมการสร้างเครอืข่ายผู้เข้าร่วม
โครงการหน่วยบม่เพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ตาม
ตัวช้ีวัด (KPI) ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เมษายน ๒๕๖๓ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา  โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกจิฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR  ๖๒ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เมษายน ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาและสร้างผูป้ระกอบการโดยใช้ความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องตน้) 
หลักสูตรที่ ๑ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาและสร้างผูป้ระกอบการโดยใช้ความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทกัษะการประกอบอาชีพเบื้องตน้) 
หลักสูตรที่ ๒ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ การประชุมคณะกรรมการบรหิารและด าเนินงานหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับ
อนุกรรมการสง่เสรมิการบ่มเพาะวิสาหกจิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา  โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกจิฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR  ๖๒ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ น าผู้ประกอบการผูเ้ข้าร่วมโครงการหน่วยบม่เพาะวิสาหกจิฯ ตัวช้ีวัด 
TOR  ๕๔, ๕๖ , ๕๘ , ๖๐ และ ๖๒ เข้าร่วมการสมัมนาโครงการ
พัฒนาผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

วัน/เดือน/ป ี แผนงาน/กจิกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร Young Entrepreneurs  Support   IDEA 
CHALLENGE  “Y.E.S Camp” ส าหรบันักศึกษาและสมาชิกชมรม
ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่Neo Entrepreneur Origination Club  
(Neo-Club)  
 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาการจัดการ และหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชุมประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับ
อนุกรรมการสง่เสรมิการบ่มเพาะวิสาหกจิ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 



-๔- 

มิถุนายน ๒๕๖๓ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา  โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกจิฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR  ๖๒ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓ การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมป่ระจ าปกีารศึกษา ๒๖๖๒ 
เพื่อแนะน า NSRUBI และประชาสัมพันธ์ชมรมนักศึกษา
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ " NEO-Club " 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมใน 
การเป็นนิติบุคคล ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ  
ตัวช้ีวัด TOR ๖๒ ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา  โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกจิฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR  ๖๒ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ จัดโครงการ "การเผยแพร่ สร้างความตระหนกั ความเข้าใจ  
ในการบริการจัดการทรพัย์สินทางปญัญาในสถาบันการศึกษา" 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา  โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกจิฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR  ๖๒ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ การจัดนิทรรศการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์แสดงผลงาน และสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของอาจารย์
และสมาชิกผูเ้ข้าร่วมโครงการหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจฯ สมาชิกชมรม “Neo-Club” 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วัน/เดือน/ป ี แผนงาน/กจิกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ การประชุมเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal 

Audit) ของหน่วยบม่เพาะวิสาหกจิในสถาบัน 
อุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนอืตอนล่าง TOR ๖๒ (รอบ ๒๔ เดือน) 

กองการวิจัยและนวัตกรรม 
สถานบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สิงหาคม ๒๕๖๓ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางและแบบอย่าง ในการ
ด าเนินธุรกิจของชมรมผูป้ระกอบการ นักศึกษาชมรม Neo 
Entrepreneur Origination Club 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กันยายน ๒๕๖๓ ประชุมประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับ
อนุกรรมการสง่เสรมิการบ่มเพาะวิสาหกจิ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

กันยายน ๒๕๖๓ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา  โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกจิฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR  ๖๐ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 



-๕- 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
                                                                    (นายประยุทธ  สรุะเสนา) 
                                                               รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา  โดยที่ปรึกษาประจ าโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกจิฯ เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจฯ ตัวช้ีวัด TOR  ๖๒ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบม่เพาะ
วิสาหกจิในสถาบันอุดมศึกษาเครอืข่ายภาคเหนือตอนล่าง   
TOR ๖๒ (รอบ ๒๔ เดือน)  

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ การประชุมคณะกรรมการบรหิารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 


