
ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ – นามสกุล   นายชยพล คติการ 
เบอร์ที่ท างาน    02-9525172 
มือถือ       061-0829199 
อีเมล์  joe.mflex@gmail.com  
ที่อยู่   33/15 หมู่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
สังกัด  คณะ / วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ประวัติการศึกษา 

ปริญญา สาขา สถานศึกษา ปืท่ีส าเร็จ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจส าหรับผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536 
ปริญญาโท วิศวกรรมพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2528 
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2523 
 
ประวัติการท างาน 

ต าแหน่งหน้าที่ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงาน ระยะเวลา 
วิศวกรโครงการ ส านักงานพลังงานแห่งชาติ  

กระทรวงพลังงาน 
วิศวกรฝ่ายต้นแบบและ
พัฒนาพลังงานทดแทน 

7 ปี (2524 – 2530) 

Sales Engineer 
Manager 

บริษัท ทูล โปรดักส์ จ ากัด ขายชิ้นส่วนยานยนต์ และ
คอมพิวเตอร์อลูมิเนียม 

5 ปี (2531 – 2535) 

ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย
จัดซื้อและพัสดุ 

บริษัท ยามาฮ่า เอ็นยิ่นส์ จ ากัด จัดซื้อจัดหา และควบคุม
คลังสินค้า พัสดุ 

5 ปี (2536 – 2540) 

ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย
จัดซื้อและพัสดุ 

บริษัท สยามยามาฮ่า จ ากัด จัดซื้อจัดหา และควบคุม
คลังสินค้า พัสดุ 

2 ปี (2540 – 2542) 

รองกรรมการ
ผู้จัดการ 

บริษัท ยูนิพาร์ท จ ากัด บริหารจัดการโรงงานผลิต
ชิ้นส่วน 

5 ปี (2543 – 2547) 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บิล อาร์ท (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

บริหารจัดการการค้า ขาย 
ชิ้นส่วน อะไหล่ ยานยนต์ 

5 ปี (2547 – 2551) 

ประธาน  คลัสเตอร์ผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ 

ผู้บริหาร จัดการ คลัสเตอร์
ก าหนดนโยบาย และตามผล 

10 ปี (2547 – 2556) 



ประวัติการอบรม 
ชื่อหลักสูตรอบรม /  

ดูงาน 
สถานที่อบรม/ศึกษา/ 

ดูงาน 
ลักษณะหลักสูตรอบรม / 

ดูงาน 
ระยะเวลา/ปี 

อบรมเรื่องพลังงาน
ทดแทน 

ประเทศอิตาลี เทคโนโลยีด้านพลังงาน
ทดแทน 

3 เดือน 

อบรมเรื่องพลังงาน
ทดแทน 

ประเทศอังกฤษ เทคโนโลยีด้านพลังงาน
ทดแทน 

4 เดือน 

อบรมเรื่องการพัฒนาการ
ขาย การตลาด ผลิตภัณฑ์
อลูมิเนียม 

ประเทศสิงค์โปร ฝึกการขาย การตลาด 
ส าหรับชิ้นส่วนยานยนต์
และคอมพิวเตอร์ 
อะลูมิเนียม 

3 เดือน 

อบรมเรื่องการพัฒนาผู้
ประสานงานคลัสเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้
ประสานงานคลัสเตอร์ 

1 เดือน 

อบรมเรื่องการจัดซื้อมือ
อาชีพ 

สมาคมจัดซื้อแห่งประเทศ
ไทย 

การพัฒนาวิชาชีพการ
จัดซื้อจัดหา 

6 เดือน 

อบรมเรื่อง และดูงาน  
การจัดซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ 

ประเทศญี่ปุ่น เทคนิคการจัดซื้อ และการ
ดูงานผลิตชิ้นส่วน 

10 วันต่อปี  
ต่อเนื่อง 7 ปี 

การดูงานต่างประเทศ
ด้านคลัสเตอร์สิ่งทอ 

สถาบันสิ่งทอ ไปที่
ประเทศใต้หวัน 

ทัศนศึกษาด้านธุรกิจสิ่งทอ 
และ Business Matching  

10 วัน 

การดงูานต่างประเทศ
ด้านคลัสเตอร์ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ประเทศรัสเซีย 

ทัศนศึกษาด้านธุรกิจ
การค้าต่างประเทศ ใน
รูปแบบการค้าแบบคลัส
เตอร์  

14 วัน 

 

 

 

ความเชี่ยวชาญ : (งานวิจัย / การตลาด / วิชาชีพ / ผลิตภณัฑ์ / การผลิต – บริการ/ การจัดการบริหาร / 
บัญชี – การเงิน )  
ประสบการณ์ด้านท่ีปรึกษา 
  -  เป็นท่ีปรึกษาให้กบัคลสัเตอร์ตา่งๆ เชน่ คลสัเตอร์โคนมอินทรีย์ คลสัเตอร์อีสานไทยซิลค์,  
    คลสัเตอร์มนัโคราช  คลสัเตอร์สิ่งทอ   (สิ่งทอจงัหวดัล าพนู, จงัหวดันครศรีธรรมราช, จงัหวดัสตลู,  
            จงัหวดัอบุลราชธานี, จงัหวดัอดุรธานี, จงัหวดัลพบรีุ และสิ่งทอเพชรเกษม) คลสัเตอร์ไหมไทย  
    คลสัเตอร์อาหารแปรรูปสกุร   คลสัเตอร์หมโูคราช   คลสัเตอร์กล้วยไม้นครชยัศรี  
             คลสัเตอร์เคร่ืองหนงั  คลสัเตอร์ข้าว คลสัเตอร์ไบโอดีเซล  คลสัเตอร์อญัมณี  



             คลสัเตอร์หตัถกรรมกรุงเทพฯ, คลสัเตอร์ทอ่งเท่ียว เป็นต้น 
-  เป็นกรรมการพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่ม.เทคโนโลยีสรุนารี 
-  เป็นกรรมการพฒันาหลกัสตูรพฒันาผู้ประสานงานคลสัเตอร์ (CDA) คณะเศรษฐศาสตร์  
   ม.เกษตรศาสตร์ 
-  ผู้ เช่ียวชาญวิศวกรรมพลงังานและสิ่งแวดล้อม    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ผู้ เช่ียวชาญ และท่ีปรึกษาศนูย์วิจยัมนัส าปะหลงัและผลิตภณัฑ์ เทคโนธานี   
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

             -  ผู้ทรงคณุวฒุิโครงการพฒันาความสามารถในการแขง่ขนั และการลงทนุ  
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  
-  ท่ีปรึกษาด้านพลงังานทดแทน เทคโนธานี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

 

ประสบการณ์ในโครงการ           
-  ประธานคลสัเตอร์รถจกัรยานยนต์และชิน้สว่น SMEs 007Plus 

                 -  กรรมการบริหาร สมาคมอตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ไทย 
-  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 
   กระทรวงอตุสาหกรรม 
-  โครงการชบุชีวิตธุรกิจไทย   สถาบนัยานยนต์ กระทรวงอตุสาหกรรม 
-  โครงการพฒันาการรวมกลุม่ และเช่ือมโยงอตุสาหกรรม 
   (Industrial Cluster Development)   
- ประธานโครงการพลงังานทดแทนโดยการใช้เอทานอลจากพืชเศรษฐกิจ 
ส าหรับรถจกัรยานยนต์ E85  ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีและชมุชน
เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบในจงัหวดันครราชสีมา ระยะท่ี 2 

- โครงการพฒันาการรวมกลุม่และเช่ือมโยงอตุสาหกรรม 
                                          (Industrial Cluster Development) การพฒันากลุม่อตุสาหกรรม 
                                          มนัส าปะหลงั   
ผลงานเด่นด้านสังคม         

- วิทยากรบรรยาย “โอกาสและทิศทางการพฒันา SMEs ของภมูิภาคในปีเสือ 
ในงาน Thailand SME Expo 2010  ณ ศนูย์ประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ ์ 
หวัข้อ “สร้างเครือขา่ยขยายโอกาสธุรกิจภาคกลาง” 
- เป็นวิทยากรบรรยายหลกัสตูรพฒันาผู้ประสานงานคลสัเตอร์ (CDA)  
   คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
- เป็นวิทยากรบรรยายหลกัสตูรพฒันาผู้ประสานงานคลสัเตอร์ (CDA)  



   ม.ศลิปากร 
- วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในการท างานเป็นทีม การจดัตัง้คลสัเตอร์ 
- การบริหารจดัการ และการพฒันาคลสัเตอร์  
- วิทยากรด้านขายและการตลาด 
- วิทยากรพิเศษหลายสถาบนัทัง้รัฐบาล และ เอกชน 
- วิทยากรโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่  กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

                                กระทรวงอตุสาหกรรม  
 

------------------------------ 

 


