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PERSONAL DETAIL 
 

 นายชยัวฒุ ิ รืน่เรงิ 

 

QUALIFICATIONS 
 

ประวตักิารศกึษา  

ปริญญาตรี 

วฒุกิารศกึษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ชือ่สถานศกึษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

ปริญญาโท 

วฒุกิารศกึษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต    
สาขาวชิา สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา 

ชือ่สถานศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

อ่ืนๆ 

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ สกอ. 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ รุ่นที่ 2 จัดโดยสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ 

โครงการ Instructional Supervision (การนิเทศการสอน) จัดโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

หลักสูตร MODERN PUBLIC RELATIONS PROGRAM : MPR รุน่

ที่ 37 



     (การประชาสัมพันธ์ธุรกจิแผนใหม่) จัดโดย สมาคมนักประชาสัมพันธ์

แห่งประเทศไทย  

     หลักสูตร Leadership Course (Landmark Forum) รุ่นที่ 2  

     Landmark Education โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

     การสรา้งเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

     หลักสูตร AutoCAD ชัน้กลาง โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา 

 

WORK EXPERIENCE  
ประวตักิารท างาน   

2557 – ปจัจุบัน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ สถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธนบุร ี

2554 – 2556  อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการ

จัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนา

บริหารธุรกิจ 

2548 – ปจัจุบัน  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกวดวิชาสุวรรณภมูิ    

2552 – 2554    อาจารย์ประจ าฝ่ายการตลาด ส านักวางแผนกล

ยุทธ์องค์กรและการตลาด 

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

2551 – 2552   อาจารย์ประจ าส านักวางแผนกลยุทธ์องค์กรและ

การตลาด  

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเวสเทริน 

2549 – 2551   อาจารย์ประจ าส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ          

2548 – 2551   อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 



2546 – 2548   หัวหน้าภาควชิาวิศวกรรม และหัวหน้าสว่น

ประชาสัมพันธ์,  

  โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

นานาชาติ   

2545 – 2546   หัวหน้าภาควชิาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนไทย

ไต้หวันเทคโนโลย ี

 

ผลงานทางวชิาการ 

2548  การน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเงินกองทนุ

เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของนักศึกษา โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยนีานาชาต ิ

2556  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการ

สื่อสารโดยการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 

การเปน็คณะกรรมการภายนอก สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน ์

2551 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพของส านักงานรับรอง

มาตรฐานการศึกษา จาก สกอ 

2550 – 2552  คณะอนุกรรมการเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย 

2548 – 2551         คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

2547    คณะกรรมการวางแผนการประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

ในสภาพโรงเรียนประสบปัญหา          

                   เรื่อง จ านวนนักศึกษา ของโรงเรียนโยนออฟอาร์ต

เทคโนโลย ี

 

การเปน็คณะกรรมการภายใน สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน ์

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในป ี2554 – 2557 



คณะกรรมการประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝึกภาคปฏิบัติของ

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร ์

คณะกรรมการจัดตารางสอน 

 

โครงการ/กจิกรรมอืน่ๆทีเ่คยด าเนนิการ ปีการศกึษา 2542-2554 

ท างานดา้นกจิกรรมการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 

• งานสร้างสรรค์แคมเปญโฆษณาผ่านสื่อสาธารณะ TVC 

ภาพยนตร์โฆษณาชุด BU Man ความยาว 45, 30,15 วินาที เพ่ือ

ออกอากาศทางโทรทศัน์  

ภาพยนตร์โฆษณาชุด ความส าเร็จ ความยาว 30 วินาที เพ่ือ

ออกอากาศทางโทรทศัน์  

• โฆษณาทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

• โฆษณาทางวิทย ุ

• สื่ออินเตอร์เน็ท ในรูปแบบของ Banner ในเว็บไซต์ต่าง ๆ  

• จัดท า Scoop พิเศษเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลงใน

เว็บไซต์ เด็กดีดอทคอม  http://www.dek-

d.com/admission/bu/ เพ่ือสื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเน้น

ให้ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละคณะที่เกิดในระหว่าง

การศึกษา 

• สารคดี (Documentary Program) ,รายการ Kamikaze 23 

เทป,รายการ Kamikaze เทป   

พิเศษ,รายการ Wake Club 6 เทป,รายการเกมวัดดวง,รายการ 

BoyToys 

ท างานดา้นกจิกรรมการตลาดกบักลุม่เปา้หมาย 



• จัดงาน Event BU CREATIVE OPEN HOUSE  

• จัดงาน Camp to University สี่ภาค ร่วมกับบริษัท โอสถสภา 

จ ากัด  

• จัดนิทรรศการเผยแพร่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนอกสถานที่ 

• จัดงานสัมมนาทางการตลาดร่วมกับนิตยสาร BrandAge 

Essential “Tribute to Marketing GURU” 

• เจ้าของโครงการการสร้างสังคมออนไลน์ BU Online 

Community (BUOC) 

• จัดนิทรรศการงาน FAT T SHIRT ครั้งที่ 5 “เบอร์ห้าบ้าเห่อ” 

จัดโดย 104.5 FAT RADIO 

• จัดนิทรรศการงาน อีนี่ FAT FEST นะจะ๊นายจา๋ (FAT FEST 

ครั้งที่ 9)  

• จัดนิทรรศการร่วมจัดงาน “ไอเดียแลกล้าน” กับศูนย์สรา้งสรรค์

ความเป็นเลิศ (BUCC)     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

• ร่วมจัดบูทนิทรรศการงาน FAT T SHIRT ครั้งที่ 6 ภายใต้

แนวคิด “มีลายป่ะ”  

จัดโดย FAT RADIO ภายใต้คล่ืนวิทย ุ104.5   

ท างานความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภายนอก (พนัธมติรทางธรุกจิ) 

• ท าความร่วมมือกับบริษัท เอ็ม เค เรสโตรองส์ จ ากัด ในการ

สนับสนุนบัตร MK VIP Card ให้กับ นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

• ท าความร่วมมือกับบริษัท ยัม เรสโตรองส์ จ ากัด ในการ

สนับสนุนบัตร PIZZA HUT ให้กับ นักศกึษาใหม่  มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 



• สนับสนุนกจิกรรมสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา หัวข้อ ก้าวทันแอดมิชั่น ให้กบัผู้ปกครอง และนักเรียน 

และมีการตั้งบูทเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

• สนับสนุนงาน BAD Night Award ซึ่งสมาคมนักโฆษณาแห่ง

ประเทศไทยเป็นผู้จัดข้ึนเพ่ือมอบรางวัล ให้กับผู้ผลิตผลงาน

โฆษณา ในวันที่ 4 ธนัวาคม 2552 ณ โรงแรมเซ็ลทราแกรนด์ 

เซ็ลทรัลเวิลด์ 

 

ประสบการณก์ารสอนและหรอืการเปน็วทิยากร 

วชิาในระดบัปรญิญาตร ี

 วิชาดิจิตอล 

 วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1- 2 

    วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ 

วิชาสถิติเพ่ืองานวิจัยในเชิงธุรกิจ 

วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

วิชาการวางแผนการผลิตและปฏิบัติการ 

วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

วิชา Information and Technology 

วิชา Art of Speaking and Presentation 

วิชาการควบคุมคุณภาพ 

วิชาการบริหารงานบคุลากรและฝึกอบรม 

วิชาการพัฒนาประสทิธิภาพในการท างาน 

วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการคณุภาพ 

วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 

วิชาภาวะผู้น า 

วิชาการพูดในที่สาธารณะและทักษะการน าเสนองาน 

 



อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ 

วิทยากรบรรยายเรื่อง การพูดในที่สาธารณะ และทักษะการน าเสนอ

งานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  

วิทยากรบรรยายเรื่อง "Service Mind" โครงการเสวนาแลกเปล่ียน

เรียนรู้การจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

          วิทยากรเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง  "ยิ้มรับฉับไว เต็มใจ

ให้บริการ"   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ 

คณะกรรมการตัดสินโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา IT Ladkrabang 

Openhouse 2 0 1 3 

วิ ท ย า ก ร หั ว ข้ อ  " Positive Thinking and Personality 

Development" โครงการการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพและ

มาตรฐานสากล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  

          วิทยากรหัวข้อ "Wow! Presenter ติดอาวุธ...จุดประกาย สร้าง

ความม่ันใจในการน าเสนอ" ให้กับนักเรียนมัธยมทั่วประเทศ 

          วิทยากรหัวข้อ "เด็กแม่ฮ่องสอนกับเส้นทางอาชีพแห่งอนาคต" ศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ 

วิทยากรบรรยาย  “ประสบการณ์ อาชีพสายไอที ”ให้กับ  NECTEC 

กลุ่มเป้าหมาย: ครู  นักเรียน ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนผู้สนใจ  

ในงานแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ ครั้งที่  3  ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการ

เรียนรู้ ICT จ. แม่ฮ่องสอน 

วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ e-One Ambassador ให้กับ

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้กับพนักงานการ

ไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง  



         วิทยากรภาคปฏิบัติ การท า KM วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ

เกล้า ให้กับอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ณ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  

          วิทยากรภาคปฏิบัติ การท า KM โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่เข้ารับต าแหน่ง ณ โรงเรียนเสนาธิการทหาร

อากาศ จ านวนผู้ฟัง 120  คน 

          วิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการความรู้แก่ สายการคลัง ฝ่าย

อาคารและสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

           วิทยากรบรรยายเรื่อง ผู้น านักศึกษาที่ดีควรเป็นอย่างไร ให้กับผู้น า

นักศึกษาปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

          วิทยากรบรรยายเรื่อง รับน้องอย่างสร้างสรรค์ให้กับผู้น านักศึกษา 

ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมของคณะและผู้น านักศึกษาในการจัดการ

รับน้องและประชุมเชียร์ ณ ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา ศูนย์เอนกประสงค์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

          ครูดีเด่นประจ าจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2545 

          ศึกษาดูงาน Word Expo 2010 ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อ 17 – 22 

มิ.ย.53 

          ศึกษาดูงานการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่ประเทศลาว ปี 2546 

          ศึกษาดูงานการศึกษาที่ประเทศไต้หวัน เมื่อ ปี 2545 
 


