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ประวัติการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา 

ปริญญาเอก เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ปริญญาตร ี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปัจจุบัน) 

 

พ.ศ. ชื่อบริษัท /หน่วยงาน ต าแหน่ง 

ปัจจุบัน 
ต าแหน่งบริหาร 

วาระ 4 ปี 
(18เม.ย.64-17 เม.ย.68) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
คุณวุฒิต าแหน่ง ปรญิญาเอก 

 
 
 

ผู้อ านวยการ 
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัด
นครนายก 

 

2559 - ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
คุณวุฒิต าแหน่ง ปรญิญาเอก 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ (ตค..2562-เมย2564) 

หน้าท่ีจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษา
ทางไกล  สื่อวิทยุกระจายเสียง  สือ่วิทยุ
โทรทัศน์ สื่อวีดิทัศน์  สื่อภาพ  สือ่เสียง  
บทเรียนออนไลน ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยบรกิารและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก 

CONTACT  
TEL : 086 565 8101 E-mail : seksan.ama.@stou.ac.th 
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ประสบการณ์การท างานโครงการวิจัย/การศึกษา 

โครงการที่รับผิดชอบ 

2562 - ปัจจุบัน โครงการ “การพัฒนาสื่อเสียงบรรยายภาพเพื่อการเรียนการสอนทางไกลส าหรับนักศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางการเห็น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
นักวิจัย 

 
หน่วยงาน 
ต าแหน่ง 
2562 
 

โครงการ “การออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนออนไลน์การผลิตรายการ
โทรทัศน์สารคดีภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสาน” 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
นักวิจัย 

หน่วยงาน 
ต าแหน่ง 
2562 โครงการ “การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรุ้ข้าราชการพลเรือนส านักงาน กพ” 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมการสื่อสารและการประสานงาน 

หน่วยงาน 

ต าแหน่ง 
 

พ.ศ. ชื่อบริษัท /หน่วยงาน ต าแหน่ง 

2555 - 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
คุณวุฒิต าแหน่ง ปรญิญาโท 

 
 
อาจารย์พิเศษ 
วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 
วิชาการบริหารวิทยโุทรทัศน ์
วิชาการสื่อสารมวลชนเบื้องต้น 

 

 

2549 - 2559 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
คุณวุฒิต าแหน่ง ปรญิญาโท  

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
- หน้าท่ีผู้ช่วยนายสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ Radio 981 Khz 
ควบคุม ก ากับ งานเทคนิคและระบบ
ออกอากาศ                  
- สนับสนุนการเรียนรู้กลุม่วิชาภาพยนตร์และ
ภาพถ่าย 
- ควบคมุ จัดหา ก ากับงานเทคนิค สนับสนุน
การเรยีนการสอนโสตทัศนูปกรณป์ระจ าคณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
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2557 
 
 
ต าแหน่ง 

โครงการ “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การ
ถ่ายภาพ สาหรับนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ละสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์” 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
หัวหน้าโครงการวิจัย 

 

ความเชี่ยวชาญ 

1. หลักการผลิตวิทยุโทรทัศน์ 
2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
3. การสื่อสารมวลชน 
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานออกแบบระบบสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ระดับปริญญาตรี 

ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต / ปรับปรุงชุดวิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร  
32206 สถติิธุรกิจและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ  
32344 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์  
12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย  
33311 การบริหารโครงการ  
32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน  
15260 ภาษาและทักษะการสื่อสาร  
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
20303 จิตวิทยาและวิทยาการเรียนรู้  
21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสาหรับเด็กปฐมวัย  
30206 กฎหมายธรุกิจและภาษีอากร  
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกีย่วข้อง  

 

ระดับปริญญาโท 

ชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) และคณะกรรมการกลุ่มผลิต / ปรับปรุงชุดวิชา 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา 

13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
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ผลงานทางวิชาการ 

งานหนังสือ 

เสกสรร อามาตย์มนตรี, อรวินท์ เลาหรัชตนันท์. 2561. หน่วยที่ 5 สื่อโภชนศึกษา. ในเอกสารการสอนชุดวิชา 
  โภชนศึกษาและการสื่อสาร หน่วยที 1 - 8 (ฉบับปรับปรุงครังที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชามนุษยนิเวศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
เสกสรร อามาตย์มนตรี. 2561. หน่วยที่ 7 การพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย. ใน 

  เอกสารการสอนชุดวิชา นวตักรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1 - 7  
วลัยวัชร ชัยบุตร, เสกสรร อามาตย์มนตรี และสุชาติ แสนพิช. 2561. การผลิตรายการโทรทัศน์ทักษะการ 

  ผสมผสาน. กรุงเทพฯ. 
งานบทความวิชาการ 

เสกสรร อามาตย์มนตรี. 2561. สื่อเสียงบรรยายภาพสาหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น. วารสารเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา. ส านักเทคโนโลยีการศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที ่12 ฉบับที่ 12 
Seksan Amatmontree. 2019. The Competency for “Audio Description Media Producers”. The  

  2019 WEI International Academic Conference Proceedings. Barcelona, Spain. 
เสกสรร อามาตย์มนตรี. 2562. การศึกษาความต้องการและพัฒนาสื่อเสียงบรรยายภาพเพ่ือการเรียนการสอน 

ทางไกล ส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การ 
ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 

เสกสรร อามาตย์มนตรี อัญชุลี สุวัฒน. 2562. สื่อเสียงบรรยายภาพทางการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่บกพร่อง 
  ทางการเห็น. การประชุมวิชาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2562 เรื่อง ผลงานวิจัยและ 
  นวัตกรรมเพ่ือประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

เสกสรร อามาตย์มนตรี อัญชุลี สุวัฒน. 2562. สมาร์ตโฟน เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้เรียนที่ 
  บกพร่องทางการเห็น. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. ส านักเทคโนโลยีการศึกษา.  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ฉบับออนไลน์ เล่มที่ 2. 

งานวิจัย 
เสกสรร อามาตย์มนตรีและอภิญญา สนกนก 2563. การพัฒนาสื่อเสียงบรรยายภาพเพ่ือการเรียนการสอน 

  ทางไกล ส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   
  ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล  

วลัยวัชร ชัยบุตรและเสกสรร อามาตย์มนตรี.2563. การออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
ออนไลน์การผลิตรายการโทรทัศน์สารคดีภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสาน.ทุนอุดหนุนการวิจัย 
วิชาการ 
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เสกสรร อามาตย์มนตรี.2556. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง การ 
ถ่ายภาพ สาหรับนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ละสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ทุนอุดหนุนการ
วิจัยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 

งานบริการทางวิชาการ  
 งานบริการทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย  

ล าดับ โครงการ  หน่วยงาน  
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตรายการ
วิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยพัฒนา  
๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน google 
app แก่เครือข่าย มสธ. 
10-11 กรกฎาคม 2562 
วิทยากรโครงการฝึกอบรมสื่อการศึกษาส าหรับนักศึกษา
พิการเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล 
23 สิงหาคม 2563 

ส านักบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย    
ธรรมธิราช 
ศูนยวิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย    
ธรรมธิราช ยะลา 
ส านักบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย    
ธรรมธิราช 

 งานบริการทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย  
ล าดับ โครงการ  หน่วยงาน  
1. วิทยากรโครงการบริการสังคมการใช้เทคโนโลยี  

smart phone ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุชุมชน 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2560 

กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช 

2. วิทยากรโครงการบริการสังคม Educational 
Technology ๔.๐ for the ๒๑st Century Skills 
ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560  

ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช 

3. วิทยากรโครงการการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและการ
จัดท าสื่ออิเล็คทรอนิกส์ รุ่นที่ 1  
วันที่ 20-23 มกราคม 2561  

กองบัญชาการการศึกษา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

4. วิทยากรโครงการการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและการ
จัดท าสื่ออิเล็คทรอนิกส์ รุ่นที่ 2  
วันที่ 13-16 มีนาคม 2561 

กองบัญชาการการศึกษา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

5. วิทยากรโครงการการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและการ
จัดท าสื่ออิเล็คทรอนิกส์ รุ่นที่ 3  

กองบัญชาการการศึกษา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ล าดับ โครงการ  หน่วยงาน  
วันที่ 24-27 เมษายน 2561 

6. วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานต ารวจ
ชั้นสูง รุ่นที่ 44 
วันที่ 5 ,9-10 เมษายน 2561 

วิทยาลัยต ารวจ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

7. วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานต ารวจ
ชั้นสูง รุ่นที่ 45 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 

วิทยาลัยต ารวจ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

8 
 
 

วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
วันที่ 22-23 และ 26 มีนาคม 2561 

สถาบันพัฒนศิลป์  
วิทยาลัยนาฏศิลป์ 

9. 
 
 
10. 
 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
13. 
 
 
 
14 
 
 
15. 
 
 

วิทยากรโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะ
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การผลิตหนังสั้น  
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 
วิทยากรโครงการบริการสังคมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิกส์เพ่ือ
การศึกษาผ่านห้องเรียนเสมือนจริง 
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2562  
วิทยากรโครงการอบรม SMART TEACHER 
วันที่ 14-15  สิงหาคม 2561 
 
วิทยากรโครงการบริการสังคม Educational 
Technology ๔.๐ for the ๒๑st Century Skills  
รุ่นที่ 2 วันที่ 25-26  สิงหาคม 2561 
วิทยากรโครงการบริการสังคม การถ่ายทอดองค์ความรู้
และการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ 
ชุมชนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2562 
วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
วันที่ 21-22  มีนาคม 2562 
ฝึกงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 
ระหว่างวันที่ 6 พ.ย.- 2 มีนาคม 2560  

วิทยาลัยฝึกหัดครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช 
 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช 
กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช 
 
สถาบันพัฒนศิลป์  
วิทยาลัยนาฏศิลป์ 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 



ข้อมูล ถึงวันท่ี 30/06/2564 

ล าดับ โครงการ  หน่วยงาน  
16. ฝึกงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี 
ระหว่างวันที่ 2 เม.ย.-10 มิถุนายน 2561 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

17. ฝึกงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 
ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 61-8 มีนาคม 2562 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

18. 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงประกอบ 
ปริญญานิพนธ์  

คณะเทคโนโลยสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

19. 
 
 
 
20. 
 
 
21. 
 
 
22. 
 
 
 
23. 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต 
 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
ปริญญานิพนธ์  
 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการท าผลงาน
วิชาการนางสาว สิรินุช ซื่อประเสริฐ ต าแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
ระดับปริญญาเอก เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสะตีมศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านการตลาดดิจิทัล” 
วิทยากรโครงการบริการสังคม “การผลิตอินโฟกราฟิกและ
คลิปวีดีโอเพ่ือส่งเสริมทักษะและการใช้เทคโนโลยีสาหรับ
เยาวชนไทย” วันที่ 28 เมย - 1 พ.ค. 2562 รร.ปากเกร็ด  
 
 
 
 
 

สาขาโซเชียลมีเดีย
เทคโนโลยีวิทยาลัย
นวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยการฝึกหัดครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 
รร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุม
พล 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช 
 
 
 
 
 



ข้อมูล ถึงวันท่ี 30/06/2564 

ล าดับ โครงการ  หน่วยงาน  
24. 
 
 
 
 
 
25. 
 
 
 
 
26 
 
 
27. 
 
 
 
28. 
 
29. 
 

วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
สาหรับการจัดการเรียนรู้ในยุคการศึกษไทยแลนด์ 4.0 
จากการปฏิบัติจริง สาหรับครูผู้สอนสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวระดับกลาง สานักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2562 
วิทยากรหลักสูตรการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ โครงการความมือ บริษัททางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กับ สานักการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 26 
สิงหาคม 2562 วันที่ 9, 26 - 27 กันยายน 2562 
วิทยากรหัวข้อ  “ท าสื่อออนไลน์ให้ลูกค้าวิ่งชน”บริษัทฮอน
ด้ารามอินทรา วันที่ 15 มีนาคม, 14,21 มิถุนายน 2563 
วิทยากรหลักสูตรการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ โครงการความมือ บริษัททางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กับ สานักการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 26 
สิงหาคม 2562 วันที่ 9, 17-18 กันยายน 2563 
ที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข 
ที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ บริษัทเดอะ
เบสท์ แอคเคาน์ติ้ง พลัส จ ากัด 

กรมอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช 
 
 
สาขาวิทยาการจัดการ มสธ. 
 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช 
 
 
กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
บริษัทเดอะเบสท์ แอคเคาน์
ติ้ง พลัส จ ากัด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


