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ประวตัทิ ีป่รกึษาโครงการ 

ศาสตราจารย ์ดร. ชยัพร วชิชาวธุ 
 

 
ศาสตราจารย ์ดร. ชยัพร วชิชาวธุ 
ทีป่รกึษาดา้นการศกึษาและพฒันาบคุลากร  
โครงการ Singha Biz Course 4 
 
 
ปจัจบุนัด ารงต าแหนง่ 

- กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท อบรมและทดสอบ พทีเีอส จ ากดั  
- ผูเ้ชีย่วชาญงานวางระบบบรหิารพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน, งานวจิัยและพัฒนา และงานดา้นการ

ทดสอบและประเมนิบคุลากร  
 
 
การศกึษา 

- ครศุาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิม) จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (พ.ศ. 2508) 
- ครศุาสตรมหาบณัฑติ (จติวทิยาการศกึษา และการแนะแนว)  จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

(พ.ศ. 2510) 
- A.M. and Ph.D. in Psychology, The University of Michigan, U.S.A. (พ.ศ. 2511, 2514)   

          ดว้ยทนุ (1) Fulbright Scholarship, 
          (2) U. of M. Research Assistantship,  
 (3) U. of M. Teaching Assistantship,  
 (4) U. of M. Teaching Fellowship  

ตามล าดับ 
 
 
การท างาน 

- Assistant Professor of Psychology 
The Pennsylvania State University (พ.ศ. 2514 - 2515) 

- อาจารย ์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์คณะครศุาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (พ.ศ. 2515 - 2523) 

- ศาสตราจารย ์คณะครศุาสตร ์(ตอ่มาคณะจติวทิยา) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (พ.ศ. 2524 - 2546) 

- เคยด ารงต าแหน่งหัวหนา้ภาควชิาจติวทิยา คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- เคยด ารงต าแหน่งเลขานุการบณัฑติศกึษา คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- เคยด ารงต าแหน่งกรรมการบณัฑติวทิยาลัย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- เคยด ารงต าแหน่งรองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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ต าแหนง่ปจัจบุนั :        กรรมการผูจ้ัดการ  
                                บรษัิท อบรมและทดสอบ พทีเีอส จ ากดั  
 
งานทีท่ าในปจัจบุนั :      

(1) วจิัยและพัฒนาระบบและเครือ่งมอื ในการคัดเลอืกบคุลากร 
(2) เป็นทีป่รกึษาและวทิยากร แกอ่งคก์รตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ดา้นการประเมนิ

คัดเลอืก และพัฒนาบคุลากร  
(3) อาจารยพ์เิศษ สอนวชิาระดบัปรญิญาโท  “ระเบยีบวธิวีจิัยในจติวทิยาอตุสาหกรรมและ

องคก์าร”  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 

ผลงาน 
- งานพฒันาเทคนคิการประเมนิเพือ่คดัเลอืกผูส้มคัรงาน     

พัฒนา Assessment Package “Getting to Know You More”  ซึง่เป็นเทคนคิการประเมนิ
แบบ Assessment Center  ใชค้ดัเลอืกผูส้มคัรงานและบคุลากรภายใน ดว้ยการผสมผสานกจิกรรม 

o การทดสอบ 
o การท า Case Exercises แบบเดีย่วและตามดว้ยแบบกลุม่  
o การท า Workshop 
o การท ากจิกรรม Simulations ตา่ง ๆ ทัง้ Indoor และ Outdoor  

พรอ้มระบบการใหค้ะแนนสมรรถนะความสามารถ และลกัษณะพฤตกิรรม ทีช่ดัเจน เป็นรปูธรรมทีม่ี
ประสทิธภิาพสงู รวดเร็ว ถกูตอ้งเชือ่ถอืได ้และเป็นทีย่อมรับของผูบ้รหิารขององคก์รเป็นทีรู่จั้กกนัใน
หลกัสตูร “Getting to Know You More”  ใชค้ัดเลอืกผูส้มคัรงานทกุระดับ   ตัง้แตร่ะดับปฏบิตักิาร 
ถงึ ระดับ CEO  ในทกุสายงาน และในหลายประเทศไดร้เิริม่ใชก้บักลุม่บรษัิท Advance Agro จ ากดั 
(มหาชน) ตัง้แต ่พ.ศ. 2543 และใชก้บั ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) จนถงึปัจจบุนั  นอกจากนี ้
ยงัไดแ้ปลเป็นภาษาองักฤษ ภาษาจนี ภาษาเวยีดนาม ใชค้ดัเลอืกผูส้มคัรในประเทศตา่ง ๆ แลว้
มากกวา่ 10 ประเทศ 

 
- งานพฒันาแบบทดสอบ และ การประเมนิสมรรถนะความสามารถ 

(1) พัฒนา ระบบทดสอบศกัยภาพผูส้มคัรงาน (Candidate Potential Test) ใหก้บั  

- Call Center บรษัิท แอด๊วา้นซอ์นิโฟรเ์ซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) (AIS) พ.ศ. 2547 
- บรษัิท แอด๊วา้นซอ์นิโฟรเ์ซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) (AIS)  พ.ศ. 2548 
- ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2548, 2552 
- บรษัิท True Corporation  จ ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2544, 2552 
- กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2549, 2552 

- ธนาคาร Exim Bank พ.ศ. 2552 
- ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้สเ์พือ่รายยอ่ย จ ากดั (LH Bank) พ.ศ. 2552 
- ธนาคารกรงุเทพ  จ ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2551 
- ฯลฯ 

 
(2) พัฒนา ระบบทดสอบบคุลากรแบบองิสมรรถนะ (Competencies Based Testing 

System)  และ ระบบการสมัภาษณ์แบบองิสมรรถนะ (Competencies Based 
Interviewing System) ใหก้บั ธนาคารกรงุเทพ  จ ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2551 
 

(3) พัฒนาระบบการประเมนิสมรรถนะของผูบ้รหิารระดับกลางและระดับสงู  
(1) บรษัิท TPT จ ากดั (Tuntex Petrochemicals) พ.ศ. 2551  
(2) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (EGAT) พ.ศ. 2551 
(3) สภาวจิัยแหง่ชาต ิพ.ศ. 2551 
(4) ส านักงานการพลังงานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2551 
(5) บรษัิท TOT จ ากดั พ.ศ. 2552 
(6) ฯลฯ 
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(4) วจิัยและพัฒนาระบบทดสอบบคุลากร  PTS : The Personnel Testing Systemซึง่
เป็นชดุแบบทดสอบบคุลกิภาพและความถนัดในดา้นตา่ง ๆ พรอ้ม Computer Software 
ประมวลผลและพมิพร์ายงาน ท าส าเร็จเมือ่พ.ศ. 2535  และปรับปรงุในเรือ่ง 
Standardization มาตลอดจนปัจจบุนั และไดต้ดิตัง้ในองคก์รใหญ ่ๆ หลาย Sector 

 

- งานวจิยัและพฒันาเพือ่การพฒันาองคก์ร 
(1) วจิัยและจัดท า ระบบพฒันาเจา้หนา้ทีข่องรฐั แบบ Competencies Based เสนอ

ส านักงาน กพ.  พ.ศ. 2546 

(2)   ออกแบบ-ทดลอง-พัฒนา หลกัสตูร Miracle Teamwork  ซึง่เป็นหลกัสตูรแบบ 
Experiential Learning ดว้ย Outdoor Challenger Activities ส าหรับการอบรมเพือ่
พัฒนาทมีงานในองคก์ร (หลักสตูร 3 วัน + 2 คนื) 

(3)   ออกแบบ-ทดลอง-พัฒนา หลกัสตูร Managerial Leadership Development ซึง่
เป็นหลักสตูรแบบ Experiential Learning มุง่วเิคราะหพ์ฤตกิรรมของบคุคลเป็น
รายบคุคล โดยผา่นกระบวนการ Simulation / Self-Analysis / 360 ํ  Feedback  
ส าหรับการพัฒนาผูบ้รหิารระดับกลาง และระดับสงูขององคก์ร (หลักสตูร 2-3 วัน) 

(4)   ออกแบบ-ทดลอง-พัฒนา หลกัสตูร Supervisory Behavior Development  ซึง่
เป็นหลักสตูรแบบ Experiential Learning มุง่วเิคราะหพ์ฤตกิรรมของหวัหนา้ ในการ
สัง่งาน / สอนงาน / ตดิตามงาน / แกไ้ขและพัฒนาพฤตกิรรมการท างานของลกูนอ้ง  
ส าหรับพัฒนาผูบ้รหิารระดับตน้ขององคก์ร (หลักสตูร 2-3 วัน) 

(5)  ออกแบบ-ทดลอง-พัฒนา หลกัสตูร Learning How to Learn and Think 
Critically  ส าหรับอบรมอาจารยแ์ละนสิตินักศกึษาระดบัอดุมศกึษา (หลกัสตูร 2 วนั) 
 

- งานวจิยัทางวชิาการและต าราทีส่ าคญั     
(1) มผีลงานวจิัยตพีมิพ ์ในวารสารวชิาการ มาตรฐานระดบัสงู คอื 

a. Wichawut C. and Martin E.  Selective stimulus encoding and Overlearning in 
paired Associate learning.  Journal of Experimental Psychology, 1970, 3, 
383-388. 

b. Wichawut C. and Martin E.  Independence of A-B and A-C associations  in 
retroaction. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior,  1971, 10,316-
321. 

c. Wichawut C.  Encoding variability and the effect of spacing of repettitions in 
continuous recognition memory.  Human Performance Center Technical 
Report, No. 35,   The University of  Michigan, An Arbor, Michigan, 1972. 

 
(2) เป็นผูเ้ขยีนต ารา “มลูสารจติวทิยา” คณุภาพ ดเียีย่ม จากการประเมนิของคณะกรรมการ 

พจิารณาผลงานทางวชิาการของทบวงมหาวทิยาลัย   
 

(3) ม ีต าราไดรั้บรางวลั จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย คอื 
   - “ความจ ามนุษย”์ 
   - “จติวทิยาฉบบัประสบการณ์” 
   - “การวจัิยเชงิจติวทิยา” 
 

(4) ม ีงานวจิัยไดรั้บรางวัล จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย คอื 
   - “พฤตกิรรมจรยิธรรมของคนในสงัคมไทย : ศกึษาตามแนวจติวทิยาสงัคม” 
 
 

 

 

 


