
ประวัตินักวิจัยและผลงานการวิจัย 
 

1. ชื่อ  (ภาษาไทย)  นาย  มนตรี นามสกุล  เกิดมีมูล 
       (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Montree Koedmeemul 

2. ตำแหน่งปัจจุบัน   
            นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 
       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4.   ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240                                 
โทรศัพท ์02-7273318 

5.   ประวัติการศึกษา 

2528 ปริญญาตรี ศศบ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2537 ปริญญาโท ศศม. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

6.   ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ : ระบุสถานภาพใน การทำวิจัยว่า 
เป็นหัวหน้าโครงการ หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละเรื่อง 

6.1 งานวิจัยท่ีทำเสร็จแล้ว: ชื่อเรื่อง  ปีท่ีพิมพ์ และสถานภาพในการทำวิจัย 

1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบล, สำนักวิจัย       

                        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541 (ผู้ร่วมโครงการ) 

2. คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองจังหวัดสิงห์บุรี, สำนักวิจัย สถาบัน 
                        บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542  (หัวหน้าโครงการ) 

3. คุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครในช่วงเศรษฐกิจถดถอย,      
                        สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543 (ผู้ร่วมโครงการ) 

 



4. บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก 
วุฒิ สภาในอนาคต  ตามทัศนะของประชาชน, ส ำนักวิจัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร        
ศาสตร์,2543 (ผู้ร่วมโครงการ) 

5. การศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีของแรงงานช่างฝีมือต่างชาติเพ่ือการ   
                     พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2544    (ผู้ร่วมโครงการ) 

6. การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ 
                        ศั ก ย ภ าพ ข อ งชุ ม ช น  ต าม พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ าแ ห่ ง ช าติ  พ .ศ .2 5 4 2 :                                                                                                   

กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคใต้, 2544 (ผู้ร่วมโครงการ) 

7. บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง,  
                        สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545 (ผู้ร่วมโครงการ) 

8. การศึกษาผลกระทบของการติดเชื้อเอดส์ในชุมชนเชิงเศรษฐกิจ สังคม  
                        และนโยบาย, 2545 (ผู้ร่วมโครงการ) 

9. การสร้างมาตรการและกลไกในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
ช่างฝีมือต่างชาติ เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , 
2545 (ผู้ร่วมโครงการ) 

10. การพัฒนาศักยภาพของแรงงานไร้ฝีมือในสถานประกอบการ, 2546 (หัวหน้าโครงการ) 
11. คุณภาพชีวิตของคนไทย : ผลจากการดำเนินการของรัฐภายใต้บทบัญญัติ 

รัฐธรรมนูญฯ , 2547 (ผู้ร่วมโครงการ) 
12. การตรวจสอบโดยสังคม : เครื่องมือด้านการบริหารจัดการเพ่ือการลดความยากจนและเพ่ิมความ

เข้มแข็งท้องถิ่นในประเทศไทย , 2548 (ผู้ร่วมโครงการ) 
       13.  การติดตามผลการถ่ายโอนภารกิจด้านงานฌาปนกิจสงเคราะห์ให้องค์กร  
            ปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ,   
            2548  ( หัวหน้าโครงการ) 

        14.  มาตรฐานหอกระจายข่าว , 2549 (หัวหน้าโครงการ) 
        15.  คุณภาพชีวิตของคนไทย , 2550 (ผู้ร่วมโครงการ) 
        16.  การบริหารงานสาธารณูปโภคของท้องถิ่น , 2551 (เอกสารตำรา) 
        17. คุณภาพชีวิตของคนไทย , 2551 (นักวิจัยหลักของโครงการ) 



        18. คุณภาพชีวิตของคนไทย , 2552 (นักวิจัยหลักของโครงการ) 
                   19. คุณภาพชีวิตของคนไทย , 2553 (นักวิจัยหลักของโครงการ) 

      20. คุณภาพชีวิตของคนไทย , 2554 (นักวิจัยหลักของโครงการ) 
        21. คุณภาพชีวิตของคนไทย , 2555 (นักวิจัยหลักของโครงการ) 
                22. โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำหรับคนไทย 
                           อพยพย้ายถิ่นข้ามวัฒนธรรม , 2554 (หัวหน้าโครงการ) 
               23. โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการเฝ้าระวังและเตือนภัย 
                          ทางสังคม , 2554  (หัวหน้าโครงการ) 
                24. การประเมินผล “โครงการ ยิ้มสวย เสียงใส เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระเทพฯ”,     

 2554 (หัวหน้าโครงการ)                                                                                                           
25. โครงการติดตามประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงานกรม พัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกประจำปีงบประมาณ 2554, 2554 (หัวหน้าโครงการ)                                                                                       
26. โครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย , 2555 (หัวหน้าโครงการ) 

        27. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้บริโภคและผู้ประกอบการ “งาน อ.ต.ก.               
เกษตรคุณภาพ ตลาดสดน่าซื้อ เลื่องลือกล้วยไม้งาม” ,2555 (หัวหน้า            
 โครงการ) 

      28. โครงการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นในสินค้าการท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภาพ  ได้
มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555, (ผู้ร่วมโครงการ)    

           29. โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงต่อปัญหา ความรุนแรงในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้,2556 (หัวหน้าโครงการ) 

     30.  โครงการศึกษาเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลวิทยุชุมชนเพ่ือนำไปสู่สังคม  
  ประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ,2557 (หัวหน้าโครงการ) 
     31.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง 
  ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน,2557 (หัวหน้าโครงการ) 

32. คุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้โครงการรับจำนำข้าว,2558 (ผู้ร่วมโครงการ) 

33. การประเมินความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคม                
อาเซียน,2558 (ผู้ร่วมโครงการ)  

34. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมประเภทโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ,2560 (หัวหน้าโครงการ) 



35. การติดตามประเมินผลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนระดับตำบล
,2561 (หัวหน้าโครงการ) 

36. โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปี 2562 สถาบันพัฒนาองค์กร 
ชุมขน (องค์การมหาชน), 2562 (หัวหน้าโครงการ) 

 


