ประวัติย่อ รศ.ดร.มนตรี แย้ มกสิ กร
การศึกษา
การศึกษาบัณฑิต(เกียรตินิยม) คณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางแสน
นิเทศศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
Diploma in Tcacher Training (Ed.TV.) Tokyo Gakugei University , Tokyo , Japan
อบรมหลักสู ตรจิตวิทยาความมัน่ คง สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง รุ่ น 41
วุฒิบตั ร วิทยาลัยการทัพบก หลักสู ตรหลักประจา รุ่ นที่ 41
การศึกษาดุษฎีบณั ฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสาน
มิตร

ตาแหน่ งปัจจุบนั
รองศาสตราจารย์ ประจาภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรู พา
คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรู พา

ประสบการณ์ การบริหาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รักษาการผูอ้ านวยการสานักบริ การวิชาการ
รักษาการผูอ้ านวยการศูนย์พฒั นาการกีฬา ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบรู พา
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์
หัวหน้าศูนย์วฒั นธรรมภาคตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ประธานโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสองของมหาวิทยาลัยบรู พา
ประธานกรรมการบริ หารงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบรู พา
หัวหน้าโครงการผลิตสื่ อการสอนสาหรับโรงเรี ยน ประชาชนไกลคมนาคม (ตชด.) ใน 14
จังหวัดภาคใต้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราช\ดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

ประสบการณ์ การพัฒนานิสิต
ประธานคณะทางานโครงการพัฒนา รู ปแบบการผลิตบัณฑิตอุดมคติไทย มหาวิทยาลัยบรู พา
หัวหน้าฝ่ ายปกครองชาย มหาวิทยาลัยศรี นยคริ นทรวิโรฒ บางแสน
อาจารย์ประจาหอพักชาย
อาจารย์ที่ปรึ กษาองค์การนิสิต
อาจารย์หวั หน้าฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมดนตรี ไทย

ประสบการณ์ การเป็ นกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการบริ หารกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการสมาคมนักวิจยั ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจยั แห่ งชาติ
กรรมการที่ปรึ กษาโครงการพัฒนา โรงพักเพื่อประชาชน ตารวจภูธรภาค 2 สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
กรรมการกลางสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบรู พา
กรรมการกาหนดยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือทางวิชาการ ไทย – จีน สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
เลขานุการคณะกรรมการสมัชชาชาวชลบุรีเพื่อประชาธิปไตย
ประธานองค์กรกลางตะวันออก มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
ประธานเครื อข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (P-Net) ภาคตะวันออก
ประธานเครื อข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง ประจาจังหวัดชลบุรี

ผลงานวิจัย
โครงการผลิตสื่ อการสอนสาหรับโรงเรี ยนประชาชน ไกลคมนาคม (ตชด.) ใน 14 จังหวัด
ภาคใต้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
โครงการอบรมเยาวราชเพื่อสร้างอาชีพอิสระ โครงการอีสานเขียว
โครงการผลิตชุดการสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภาค ตะวันออกเฉี ยงเหนือ โครงการอีสาน
เขียว
โครงการผลิตสื่ อเอดส์สาหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
รู ปแบบการศึกษานอกระบบสาหรับพนักงานใน โรงงานอุตสาหกรรม
รู ปแบบหอพักนักศึกษาสาหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
การประเมินโครงการอาสาสมัครกับการเรี ยนรู ้รัฐธรรมนู ญ
สถานภาพและกลยุทธ์การส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชนด้านเศรษฐกิจ
มาตรฐานหอพักนักศึกษาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ความรู้ /ความชานาญพิเศษ (SKILL/SPECIALIZATIONS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นักวิจยั ด้านการพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนรู ้ การผลิตและพัฒนาชุดการสอน
นักวิจยั ผสานวิธี (Mix Mcthod) ทั้งการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ
นักวิจยั เกี่ยวกับระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา
นายกสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรู พา
บรรณาธิ การวารสารสมาคมนักวิจยั ในอุปถัมภ์ของสภาวิจยั แห่งชาติ
บรรณาธิการวารสาร Educational Journal of Thailand

ประวัติข้อมูล รศ.ดร. มนตรี แย้ มกสิ กร
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ มนตรี นามสกุล

แย้มกสิ กร

การศึกษา
การศึกษาบัณทิต (เกียรตินิยม) คณิ ตศาตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางแสน
นิเทศศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
Diploma in Tcacher Trainning (Ed.TV.) Tokyo Gakugci niversity, Tokyo , JAPAN
อบรมหลักสู ตรจิตวิทยาความมัน่ คง สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง รุ่ น 41
วุฒิบตั ร วิทยาลัยการทัพบก หลักสู ตรหลักประจา รุ่ นที่ 41
การศึกษาดุษฏีบณั ฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
อบรมหลักสู ตรการพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่ น 18

ตาแหน่ งปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ประจาภาคเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์ การบริหาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รักษาการผูอ้ านวยการสานักบริ การวิชาการ
รักษาการผูอ้ านวยการศูนย์พฒั นาการกีฬา ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์
หัวหน้าศูนย์วฒั นธรรมภาคตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ประธานโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสองของมหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานกรรมาธิการบริ หารงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวหน้าโครงการผลิตสื่ อการสอนสาหรับโรงเรี ยน ประชาชนไกลคมนาคม (ตชด.) ใน 14 จังหวัด ภาคใต้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประสบการณ์ การพัฒนานิสิต
ประธานคณะทางานโครงการพัฒนา รู ปแบบการผลิตบัณฑิตอุดมคติไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวหน้าฝ่ ายปกครองชาย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางแสน
อาจารย์ประจาหอพักชาย
อาจารย์ที่ปรึ กษาองค์การนิสิต
อาจารย์หวั หน้าฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมดนตรี ไทย

ประสบการณ์ การเป็ นกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศอนุกรรมการบริ หารกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการสมาคมนักวิจยั ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจยั แห่งชาติ
กรรมการที่ปรึ กษาโครงการพัฒนา โรงพักเพื่อประชาชน ตารวจภูธรภาค 2 สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
กรรมการกลางสมาคมศิษย์เก่า หมาวิทยาลัย
กรรมการกาหนดยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือทางวิชาการ ไทย – จีน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขานุการคณะกรรมการการสมัชชาชาวชลบุรีเพื่อประชาธิปไตย
ประธานองค์กรกลางภาคตะวันออก มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
ประธานเครื อข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (P-Net) ภาคตะวันออก
ประธานเครื อข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง ประจาจังหวัดชลบุรี

ผลงานวิจัย
หัวหน้าโครงการผลิตสื่ อการสอนสาหรับโรงเรี ยน ประชาชนไกลคมนาคม (ตชด.) ใน 14 จังหวัด4ภาคใต้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างอาชีพอิสระ โครงการอีสานเขียว
โครงการผลิตชุดการสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โครงการอีสานเขียว
โครงการผลิตสื่ อเอดส์สาหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

รู ปแบบการศึกษานอกระบบสาหรับพนักงานใน โรงงานอุตสาหกรรม
รู ปแบบหอพักนักศึกษาสาหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
การประเมินโครงการอาสาสมัครกับการเรี ยนรู ้รัฐธรรมนู ญ
สถานภาพและกลยุทธ์การส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ
มาตรฐานหอพักนักศึกษาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ความรู้ /ความชานาญพิเศษ (SKILL/SPECIALZATIONS)
นักวิจยั ด้านการพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนรู ้ การผลิตและพัฒนาชุดการสอน
นักวิจยั ผสานวิธี (Mix Method) ทั้งการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ
นักวิจยั เกี่ยวกับระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา
นายกสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บรรณาธิ การวารสารสมาคมนักวิจยั ในอุปถัมภ์ของสภาวิจยั แห่งชาติ
บรรณาธิการวารสาร Thai Educational Journal (TEJ)
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