
แบบเสนอข้อมูลส าหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ พ.ศ. 2559 
 

ประเภทที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา 

 มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานให้งานด้านสหกิจศึกษาประสบความส าเร็จ 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

    อาจารย์ สารัลย์  กระจง  มีส่วน ร่วมในการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยต้ังแต่ปี      
พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน โดยมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมส่งเสริมงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  ได้แก่  

1. มีประสบการณ์ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาในหน้าท่ีต่างๆได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา 
กรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง กรรมการศูนย์สหกิ จศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2. มีส่วนร่วมใน การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   
สหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยในปี 2552 และเป็นต้นแบบการด าเนินงานสหกิจศึกษาให้ทุก
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครบทุกหลักสูตรในปี 2555  

3. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการพัฒนาข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการระบบสหกิจศึกษา 
พ.ศ. 2555 เพื่อใช้ในการจัดการระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์สหกิจศึกษา
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2557  ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ  
ศูนย์สหกิจศึกษาท่ีมีตัวแทนผู้บริหารและอาจารย์ท่ีรับผิดชอบงานสหกิจศึกษาของ แต่ละคณะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหาร และด าเนิน งานสหกิจศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีการด าเนินงานสหกิจศึกษา
มาแล้ว 4 ปี ดังภาพที่ 1 

      
 

ภาพที่ 1 แสดงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดการระบบสหกิจศึกษา พ .ศ. 2555 
 

4. การเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศท่ีจัดขึ้นโดย สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายสหกิจ
ศึกษาภาคเหนือตอนล่างและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5. การร่วมเป็นวิทยากรสหกิจศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้ความรู้และความเข้าใจ 
ในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

6. มีการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับอาจารย์นิเทศและนักศึกษา เพื่อมีการต่อยอดและ
พัฒนาเพื่อสร้างผลงานโครงงานสหกิจศึกษาท่ีดี มีคุณภาพ ท าให้ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ ด้านนวัตกรรม 
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ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา 
2552  กรรมการด าเนินงานโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสหกิจศึกษา     

ครั้งท่ี 1 “การสร้างระบบสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” 
2553  ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศรุ่นท่ี 1 กับเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือ

ตอนล่าง (มน.)  

 กรรมการด าเนินงา นจัดอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศรุ่นท่ี 2 โดยความร่วมมือกับ
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (มน.) และสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

 กรรมการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินงานจัดท าคู่มือสหกิจ
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยความร่วมมือกับเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง (มน.) 

2554  กรรมการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนและกระบวนการ       
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยความร่วมมือกับเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง (มน.) 

2555  ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศ             
สหกิจศึกษา” รุ่นท่ี 10 จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

 เข้าร่วมงานการประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2556  วิทยากรอบรมสัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา   

สหกิจศึกษา 
2557  ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาเพื่อเสริมประสิทธิภาพก ารจัดการ     

สหกิจศึกษา รุ่นท่ี 1 จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
2558  วิทยากร ประจ ากลุ่ม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร       

“อาจารย์นิเทศงานการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานและสหกิจศึกษา ” 
จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 

2558  ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน รุ่นท่ี 1 จัดโดย  คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน  
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 มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานด้านสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

    อาจารย์สารัลย์ กระจง ได้ มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานด้านสหกิจ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องได้แก่  

1. การพัฒนาคู่มือสหกิจศึกษาเพื่อใช้เป็นระบบกลไกในการด าเนินงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ให้กับอาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย     
มีแนวทางในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษา ดังภาพที่ 1 

 

             
 

ภาพที่ 1 แสดงคู่มือสหกิจศึกษา การประชุมอาจารย์นิเทศและการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
 

2. การร่วมพัฒนา หลักสูตร เตรียมความพร้อม นักศึกษาสหกิจศึกษ าท่ีมีประสิทธิภาพ โดยได้ท าความ
ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจั งหวัดอุตรดิตถ์ในการร่วมกันพัฒนาทักษะฝีมือการท างานให้กับ
นักศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการท างาน  โดยศูนย์สหกิจศึ กษาได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรง งาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ในการพัฒนาหลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความส าเร็จ ได้แก่ ความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ  
การมีระเบียบวินัย ความขยันอดทน ท า งานเป็ นทีม คิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้  การประหยัด  และ ความ
ปลอดภัย มาใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหา ตรงกับความ
ต้องการท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้ รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือ
แรง งาน ปัจจุบันได้ให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา            
ได้สนับสนุนให้นักศึกษาสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงานแห่งชาติในสาขาที่เก่ียวข้องกับอาชีพของตัวเองก่อน
ออกปฏิบัติงานเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ดังภาพที่ 2 

                          
  ภาพที่ 2 แสดงหลักสูตรเตรียมความพร้อม 9 พฤติกรรม 9 ความส าเร็จ และวุฒิบัตร  
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3. พัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงานระบบสารสนเทศของ ศูนย์สหกิจศึกษ า
โดยสามารถด าเนินการด้านสหกิจศึกษาได้ต้ังแต่กระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
มีระบบฐานข้อมูลนักศึกษา อาจารย์นิเทศ สถานประกอบการ ผู้นิเทศงาน เจ้าหน้าท่ีศูนย์สหกิจศึกษา ผู้บริหาร
ศูนย์สหกิจศึกษา โดยระบบสารสนเทศ สามารถติดตามงานเอกสาร ของนักศึกษา ท้ังหมดได้  อาจารย์นิเทศ
สามารถติดตามงานนักศึกษาและเอกสารที่รับผิดชอบได้  สามารถวางแผนการนิเทศและดูข้อมูล ต่างๆจัดพิมพ์
เอกสาร รวมท้ังแผนท่ีเส้นทางการนิเทศ ได้ผ่านระบบแผนท่ีของ google Map มีระบบ Matching ระหว่าง
นักศึกษากับสถานประกอบการ  ระบบประเมินออนไลน์  เจ้าหน้าท่ีศูนย์สหกิจศึกษาสามารถใช้เป็นระบบงาน
เอกสารสหกิจศึกษาออนไลน์ ผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาสามารถดูรายงานสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังภาพที่ 3 

  
ภาพที่ 3 แสดงระบบสารสนเทศศูนย์สหกิจศึกษา 

4. พัฒนาระบบงานประกันคุนภาพ ของศูนย์สหกิจศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสหกิจ
ศึกษา  มีการก ากับติดตามรายงานผลการประเมินตนเองและประเมินผลออนไลน์ในระบบฐานข้อมูลด้าน     
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(http://esar.uru.ac.th/2557/re_age1.php?ty=0&yid=14&age=4&age_id=61) ดังภาพที่ 4 

 
 

ภาพที่ 4 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5. พัฒนางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาได้แก่  

- การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการท างานของนักศึกษาสหกิจศึกษาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
- การศึกษาความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีพึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการท่ีด าเนินงานสหกิจศึกษา 

  - การประเมินความพร้อมและการเตรียมตัวของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขา 
      เทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายภาคเหนือ  เทียบมาตรฐาน 
      ฝีมือแรงงานส าหรับการก้าวสู่อาชีพวิศวกรและอาชีพนักส ารวจในประชาคมอาเซียน  
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 มีการน างานด้านสหกิจศึกษาไปเผยแพร่และมีการขยายผลสู่สังคมให้เกิดความยั่งยืน 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

    อาจารย์สารัลย์ กระจง ได้มี การท างานด้านสหกิจศึกษาไปเผยแพร่และมีการขยายผลสู่สังคมสหกิจ
ศึกษาเกิดความยั่งยืนได้แก่ 

1. มีความพร้อมในการถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาและ
สถานประกอบการต่างๆ โดยได้มีสถาบันการศึกษามาศึกษาดูงานระบบงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏอุตรดิตถ์ แล้วได้แก่ ม หาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  และได้รับเชิญไปให้ความรู้และถ่ายทอ ดประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา  ได้แก่  การประชุมคณบดี  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ัวประเทศ  จัดท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  การประชุมสร้างความเข้าใจสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  การอบรม
คณาจารย์นิเทศ จัดท่ี มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังภาพที่ 5   

 

      

      
 

ภาพที่ 5 อาจารย์สารัลย์ กระจงได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษา 
 

2. ได้ด าเนินการเผยแพร่ผลงานโครงงานคุณภาพที่ได้รับรางวัลระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่างและระดับชาติ ผ่านทางเว็บไซต์ การแถลงข่าวส่ือมวลชน และส่ือต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล
ผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่างรวม 20 ผลงาน และได้รางวัลผลงาน
โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ  ด้านนวัตกรรม 1 ผลงาน  เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมบันทึก และ
แสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในเชียงใหม่ เวิลด์ กรีน  ซิต้ี ผลงานของ นายนรากร ณ์ ส่งกิตติโรจน์ 
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์            
สถานประกอบการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  ปัจจุบันท างานท่ีสถาน
ประกอบการท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญาโท ดังภาพท่ี 6 



6 
 

 

ภาพที่ 6 ด าเนินการเผยแพร่ผลงานโครงงานคุณภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ การแถลงข่าวส่ือมวลชน และส่ือต่างๆ 
 

3. มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้และความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาให้กับทุกหลักสูตรในทุกคณะของ
มหาวิทยาลัยได้มีการขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆในสังคมสหกิจศึกษาให้เกิด
ความยั่งยืน  มีจ านวนสถานประกอบการ เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง  ปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 70 แห่ง 
และได้มีการท าความร่วมมือ MOU เพิ่มขึ้นเทียบจากปีที่แล้วมา 17 แห่ง ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษา 
ปี พ.ศ. จ านวนสถานประกอบการด าเนินงานสหกิจศึกษา (2555-2558) 

ภาครัฐ ภาค
รัฐวิสาหกิจ 

ภาคเอกชน จ านวนรวม 

2555 - - 3 3 
2556 3 2 2 7 
2557 5 3 7 14 
2558 24 8 38 70 

 

   สถานประกอบการท่ีได้ท าความร่วมมือในการพัฒนางานสหกิจศึกษาร่วมกันมีดังนี้คือ 
              - ได้ท าบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน  
                จังหวัดอุตรดิตถ์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความ 
                พร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาเรื่อง 9 พฤติกรรม 9 ความส าเร็จ และการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ 
                ทักษะอาชีพ พร้อมท้ังทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
              - ได้ท าบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงแรม 
                ระหว่างประเทศ 15 โรงแรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
              - ได้ท าบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบริษัท ซีพี ออล์ จ ากัด  
                (มหาชน) ท่ีท าร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
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 เป็นบุคคลท่ีท าให้การด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาประสบความส าเร็จ 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
อาจารย์สารัลย์ กระจง ได้ท าให้การด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาประสบความส าเร็จได้แก่ 
1. ได้ให้ความรู้ประสบการณ์การด าเนินงานสหกิจศึกษาให้แก่อาจารย์ นักศึกษาและสถาน

ประกอบการ ส่งผลให้ในปัจจุบันปี 2558 มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจ านวน  
158 คน เพิ่มขึ้น 137 คน คิดเป็นร้อยละ 752 จ านวนหลักสูตร 22 หลักสูตร เพิ่มขึ้น 19 หลักสูตร คิดเป็น  
ร้อยละ 733 และจ านวนสถานประกอบการ 70 แห่ง เพิ่มขึ้น 56 แห่ง คิดเปน็ร้อยละ 500 ดังตารางท่ี 2 

      ตารางท่ี 2 แสดงผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ปี พ.ศ. ผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา (2555-2558) 

จ านวน 
หลักสูตร 

จัดส่งนักศึกษา 

จ านวน 
นักศึกษา 

ออกปฏิบัติงาน 

จ านวน 
อาจารย์นิเทศ 
ออกนิเทศงาน 

จ านวน 
สถานประกอบการ 

ร่วมด าเนินงาน 
2555 1 6 5 3 
2556 1 13 6 7 
2557 3 21 15 14 
2558 22 158 64 70 

 
2. ได้ส่งเสริมและสนันสนุนให้ นักศึกษาออก ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร ทุกคณะ               

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อ เทียบกับจ านวนนักศึกษาท้ังหมดในหลักสูตรสหกิจศึกษาของ
สถาบันการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50 

3. ได้ส่งเสริมและสนันสนุนให้ นักศึกษาได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการท่ีไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในระยะ 6 เดือน หลังส าเร็จการศึกษาย้อนหลัง 1 ปี ได้แก่  

    - หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 คน  
    - หลักสูตรเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ จ านวน 11 คน  
    - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 2 คน  
    - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จ านวน 2 คน  
    - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 1 คน  
    - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 คน  
    - หลักสูตรภาษาอังกฤษ จ านวน 4 คน  
      รวมจ านวน 24 คน 
4. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างผลงานคุณภาพ ให้กับสถานประกอบการ และเข้าร่วม

ประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น โดยได้รับรางวัลระดับเครือข่าย สหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 
จ านวน 20 ผลงานและได้รับรางวัลผลงานโครงงานสหกิจศึกษาระดับชาติด้านนวัตกรรม 1 ผลงาน  
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5. อาจารย์สารัลย์ กระ จง มีส่วนร่วมในการ ผลักดันและส่ งเสริมสนับสนุน งานสหกิจศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มาโดยตลอด จนสามารถท า ให้ผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ประสบความส าเร็จ สามารถสร้างชื่อเสียงในการ ได้รับคัดเลือกจากเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่างให้เป็นตัวแทนประกวดผลงานระดับชาติในประเภทต่างดังนี้ 

    1) สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 
         2) ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา พ.ศ. 2559  
     3) โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านนวัตกรรม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 
 

            
           

             
 

            


