
ประวัติวิทยากร 
อาจารย์สารัลย์ กระจง 
Mr. Saran Krachong 

E-mail saran.krachong@gmail.com 
Tel 062-30888-77 

การศึกษา/คุณวุฒ ิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ต าแหน่งปัจจุบัน    ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
                     ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน 
    
รางวัลด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
2556-2561 นักศึกษาได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ 40 ผลงาน 
2558  นักศึกษาได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา 
2559 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษาดาวรุ่งระดับชาติ 
2560 ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษาระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 
2561 สถานประกอบการได้รับรางวัลสถานประกอบการด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ   
2561 รางวัล Best paper ในการน าเสนอบทความวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 

 เชิงบูรณาการกับการท างานส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  การประชุมวิชาการ    
 ระดับชาติและนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
ประสบการณ์การด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
2552  กรรมการด าเนินงานโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสหกิจศึกษา     

  ครั้งที่ 1 “การสร้างระบบสหกิจศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” 
2553  ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศรุ่นที่ 1 กับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ 

    ตอนล่าง (มน.)  

 กรรมการด าเนินงานจัดอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศรุ่นที่ 2 โดยความร่วมมือกับ 
    เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (มน.) และสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

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

2554  กรรมการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนและกระบวนการ 
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยความร่วมมือกับเครือข่ายอุดมศึกษา 
ภาคเหนือตอนล่าง (มน.) 
 

 
 



2555  ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจ 
  ศึกษา” รุ่นที่ 10 จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

 เข้าร่วมงานการประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2556  วิทยากรอบรมสัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา   

   สหกิจศึกษา 
2557  ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการจัดการ     

  สหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
2558  วิทยากรประจ ากลุ่ม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร       

“อาจารย์นิเทศงานการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานและสหกิจศึกษา” 
จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 

 วิทยากรหัวข้อ “ระบบกลไกการด าเนินงานสหกิจศึกษา” จัดโดยมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนคร งานประชุมคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 

 วิทยากรหัวข้อ “การด าเนินงานสหกิจศึกษาให้ประสบความส าเร็จ”  
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 
 
2559 
 
 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน รุ่นที่ 1 จัดโดย คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน   

 ทีมวิจัยกลยุทธ์และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ  
การท างานเพ่ือยกระดับการมีงานท าของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี  21 งบประมาณ
สนับสนุน สกอ. 

 ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง จัดโดย คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 วิทยากรประจ ากลุ่ม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “อาจารย์
นิเทศงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน” จัดโดย
เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง และมหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา 

 วิทยากรประจ ากลุ่ม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “อาจารย์
นิเทศงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน” จัดโดย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 วิทยากรหัวข้อ “การด าเนินงานสหกิจศึกษาให้ประสบความส าเร็จ” จัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 



2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2551-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
2556-2562 

 วิทยากรหัวข้อ “การด าเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน”จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 วิทยากร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจสหกิจศึกษาให้
สถานประกอบการ ” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 วิทยากร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศ
งานสหกิจศึกษา ฉบับปรับปรุง 2559” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
และเครือข่ายร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 วิทยากร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร (น าร่อง) เพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning: WIL” 
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

 วิทยากร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลการด าเนินงานสหกิจศึกษา” จัดโดยคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 วิทยากร “โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างานและสหกิจศึกษา จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

 วิทยากร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 ในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างานและสหกิจศึกษา” จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  

 วิทยากร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างานในยุค THAILAND 4.0” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 วิทยากร “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(WIL) กรณีศึกษา การออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” ให้กับ
มหาวิทยาลัย 30 แห่งจากท่ัวประเทศ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

 วิทยากร “โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบัณฑิต 
ยุคใหม่ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 คณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  

 คณะกรรมการตัดสินโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ 

 นักศึกษาได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ 40 ผลงาน 
 


