๑

ประวัติ รศ.ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว
๑. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง นามสกุล กิจรัตน์ภร
๒. เกิดวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗ อายุ ๗๔ ปี
๓. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๗๙/๒ หมู่บ้านปัญญาอินทรา P.๑ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐ โทรศัพท์ ๐๖๒ ๖๐๖-๔๕๑๖ email: preangkit@gmail.com
๔. สถานที่ทางาน สานักงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
๕. สถานภาพสมรส
 โสด  สมรส ชื่อคูส่ มรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข กิจรัตน์ภร  หย่า
๖. รับราชการหรือสถานที่ทางานครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
๖.๑ ประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษา ๒๐ ปี
๖.๒ ประสบการณ์การบริหารในสถาบันอุดมศึกษา ๒๐ ปี
๗. ตาแหน่งทางการบริหารในปัจจุบัน คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๘. ตาแหน่งทางวิชาการ คือ รองศาสตราจารย์
ตอนที่ ๒ ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงคุณลักษณะของผู้เข้าสู่ตาแหน่งฯ
๑. ด้านวิชาการ
๑) คุณวุฒิทางการศึกษา
๑) คุณวุฒิทางการศึกษา
๑.๑) ปริญญาตรีที่ ๑ คุณวุฒิ กศ.บ.
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร สาเร็จ พ.ศ. ๒๕๑๓
๑.๒) ปริญญาโทที่ ๑ คุณวุฒิ M.A.
Michigan State University
สาเร็จ พ.ศ. ๒๕๑๘
๑.๓) ปริญญาเอก
คุณวุฒิ Ph.D.
Michigan State University
สาเร็จ พ.ศ. ๒๕๒๑
๑.๔) ปริญญากิตติมศักดิ์ คุณวุฒิ พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สาเร็จ พ.ศ. ๒๕๔๕
๑.๕) การฝึกอบรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๔๖ เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน จาก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานศาลปกครอง รุ่นที่ ๑๕
พ.ศ. ๒๕๔๔ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒ นาบุคลากรตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ตาม
แนวทฤษฎี ธรีซาวด์จากสถาบันการพูดแบบการทูต
พ.ศ. ๒๕๔๓ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๔๐ เข้าฝึกอบรมหลักสูตร ๔ เดือน จิตวิทยาฝ่ายอานวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
กองบัญชาการทหารสูงสุด และเป็นหัวหน้านักศึกษา ฝึกอบรม รุ่นที่ ๘๒
พ.ศ. ๒๕๓๕ เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา (นบ.อ.) ของกรมการฝึกหัดครู รุ่นที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๒๗ เข้าฝึ กอบรมหลั กสูตร เรื่องการพั ฒ นาองค์กร (OD) ที่ สถาบันพัฒ นบริห ารศาสตร์
(NIDA) ๓ เดือน

๒
๒) ผลงานทางวิชาการ เช่น ต ารา / บทความทางวิชาการ / บทความวิจัย / งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัต กรรม (สาหรั บบทความทางวิช าการและบทความวิจัย จะต้องตีพิ ม พ์ ในวารสารวิช าการที่ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ และ ๒ หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖)
ผลงานทางวิชาการ เช่น ตารา / บทความ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์
พ.ศ.
ทางวิชาการ / บทความวิจัย / งานวิจัย / (เฉพาะบทความทางวิชาการ / บทความวิจัย)
สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม
๑. บทความ “แนวการจัดการเรียนการสอน รวมเอกสาร เพื่อประกอบการอบรมสานัก
๒๕๕๗
ทักษะอาชีพ”
บริหารการศึกษาภาคบังคับ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕๕๕
๒. Research for Social and
Proceeding The International
Community Development.
๓. บทความ “ยุทธศาสตร์การบริหาร
การศึกษาเพื่ออนาคตของประเทศไทย”
๔. หลักสูตรเทคโนโลยีศึกษาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสู่การปฏิบัติ)
๕. ตารา (แปล) เทคโนโลยีการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ ๒)
๖. การจัดการอุตสาหกรรมและการผลิต
(พิมพ์ครั้งที่ ๒)
๗. “การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา”
แต่งร่วมคณะ
๘.

Conference “The Excellence in
Teacher Education”
ราชภัฏพระนคร จากวันนั้น...ถึงวันนี้

๒๕๕๖
๒๕๕๐
๒๕๔๖
๒๕๔๔

เอกสารตารา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฯลฯ

๒๕๔๔

๓) รางวัลหรือเกียรติคุณทางวิชาการ
๓.๑) รางวัลเสมาธรรมจักรทองคา ในฐานะ “ผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พุทธศาสนาและประเทศชาติ”
ประเภทส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๕
๓.๒) รางวัลผู้ให้การสนับสนุนทางการศึกษาดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๔ จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
๓.๓) ปริญญากิตติมศักดิ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาการบริหารการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.๔) รางวัล “บุคคลตัวอย่างสาขานักวิชาการ-นักพัฒนาสังคม ประจาปี ๒๕๔๑” จากมูลนิธิเพื่อ
สังคมไทย
๓.๕) นักวิจัยดีเด่นของกรมการฝึกหัดครู “The Outstanding Researcher Award ๑๙๙๒” พ.ศ.
๒๕๓๕ ในโอกาสครบรอบร้อยปีการฝึกหัดครูไทย

๓
๔) ตาแหน่งทางวิชาการ
๔.๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔.๒) รองศาสตราจารย์

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖

๒. ผลงาน รางวัลและเกียรติคุณในการบริหารที่ได้รับความสาเร็จและเป็นที่ยอมรับ
๒.๑ เกียรติบัตร “คนดีศรีบางเขน” ในโอกาสครบ ๑๑๙ ปี เขตบางเขน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๒ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๖ จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
๓. ประสบการณ์การให้บริการแก่บุคลากรผู้ร่วมงานในองค์กร
๓.๑ จัดตั้งกองทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีตาแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ
๓.๒ จัดที่พักอาศัยสาหรับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาและให้มีกิจกรรมร่วมกัน
๓.๓ จัดตั้งชมรมครุรัตน์ผู้ที่เกษียณราชการได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
๓.๔ จัดตั้งแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรมพระนครแกรนด์วิว) ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
หารายได้ขณะที่เรียน
๓.๕ จัดตั้งกิจกรรมสอบธรรมศึกษาให้ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าสอบธรรมศึกษา และได้ไป
ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย ณ สังเวชนียสถาน
๓.๖ จัดตั้งโครงการพระนครธรรม ให้มีกิจกรรมด้านฝึกปฏิบัติสมาธิ และวิปัสสนา ในโอกาสวันครบรอบ
วันคล้ายวันสววรรคตรัชกาลที่ ๕
๓.๗ จั ด ตั้งศู น ย์ วัฒ นธรรมพระนคร ให้ เป็ น แหล่ งปฏิ บั ติ กิจ กรรมของนั กศึ ก ษาเพื่ อ หารายได้ แ ละฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง
๔. ประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการต่อสังคม
๔.๑ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน
๔.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
๔.๓ ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)
๔.๔ ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน)
๔.๕ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)
๔.๖ วิทยากรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) (พ.ศ.
๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)
๔.๗ วิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางการสอนทักษะอาชีพ ในการศึกษาภาคบังคับ” (มัธยมศึกษาปีที่ ๑๓) (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ได้แก่ กาแพงเพชร ธนบุรี นครศรีธรรมราช สกลนคร ฯลฯ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน)
๔.๙ ประธานคณะกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เพื่อประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของช้าราชการครู (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน)
๔.๑๐ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน)

๔
๕. การมีเครือข่ายทั้งในประเทศและนานาชาติ
๕.๑ ดาเนินโครงการร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ University of
Technology Sydney ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน
๕.๒ ริเริ่มและดาเนินโครงการร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ University of
Missouri ทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน)
๕.๓ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ดาเนินการศึกษาดูงานการวิจัยและร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (ระหว่าง ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖)
๕.๔ ศึกษาดูงานและประชุมปฏิบัติการด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ณ
ประเทศอังกฤษ (๑ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓)

