ประวัติและผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป สมาหิโต
1. ประวัติ
1.1 ชื่อ - นามสกุล ชลาธิป สมาหิโต (Miss Chalatip Samahito)
1.2 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.3 สถานที่ทางาน สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1.4 โทรศัพท์ 0-2579-7114
1.5 E-mail: satchs@ku.ac.th, iluvphon@gmail.com
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ค.บ. (เกียรตินิยม) การศึกษาปฐมวัย

ปี พ.ศ. ที่จบ
2536

M.S. (Education)
Ed.D. (Early Childhood Education)

2539
2544

ชื่อสถานศึกษา
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Oregon State University, USA
University of North Texas

3. วิชาที่สอน
3.1 พัฒนาการและการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3.2 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
3.3 การพัฒนาภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
3.4 ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการศึกษาปฐมวัย
3.5 พัฒนาการทางสมองและสติปัญญาสาหรับเด็กปฐมวัย
3.6 การศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
3.7 การพัฒนาภาษาและการรู้หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
3.8 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
3.9 การศึกษาสาหรับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ
4. ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
การให้ความช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม (Early intervention)

5. การบริหาร
ประธานสาขาวิชาปฐมวัยศึก ษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (2560-ปัจจุบัน)
6. รางวัลและประกาศเกียรติ คุณ
6.1 รางวัลการให้บริการวิชาการระดับดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. งานแต่งและเรียบเรียง
ชลาธิป สมาหิโต. 2559. พัฒนาการทางภาษาสาหรับเด็ กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: เอส.พี.
พริ้นต์.
8. บทความวิชาการ
ชลาธิป สมาหิโต. 2560. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านการเล่านิทาน
สาหรับเด็กปฐมวัย. 28(3). วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 177-184.
ชลาธิป สมาหิโต. 2558 (พฤษภาคม-สิงหาคม). การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
ในระดับการศึกษาปฐมวัย. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทั ศน์. 30(2). 102-111.
ชลาธิป สมาหิโต. 2557. การจัดการศึกษาแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (STEM) สาหรับเด็กปฐมวัย. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) สาหรับเด็กปฐมวัย บรรยายที่
สมาคมอนุบาล. [Online]. https://www.preschool.or.th/doc/Activities-STEM.pdf
ชลาธิป สมาหิโต. 2553. การประเมินพัฒนาการสาหรับเด็ กปฐมวัย. คู่มือการอบรมครู
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรุงเทพฯ: สสวท.
ชลาธิป สมาหิโต. 2553. การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี: ขนมโค. คู่มือการอบรมครู สสวท. กรุงเทพฯ: สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ชลาธิป สมาหิโต. 2555. (กันยายน – ธันวาคม 2555). การพัฒนาจิตอาสาและการคิ ด
เชิงบวกของนิสิตระดับบัณฑิ ตศึ ก ษาโดยใช้แนวคิ ดจิ ตตปั ญญาศึก ษา. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. 27(3).
น. 9-18.
ชลาธิป สมาหิโต. 2552 (พฤษภาคม-มิถุนายน). ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกั บการจั ดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับเด็ กปฐมวัย . สสวท. 37 (160). หน้า 38-41.
ชลาธิป สมาหิโต. 2552 (มกราคม-กุมภาพันธ์). ทาอาหาร: กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์สาหรับเด็ กปฐมวัย . สสวท. 37 (158). หน้า 40-42.
ชลาธิป สมาหิโต. 2552 มกราคม. Tangram: พระเอกในการสอนเรขาคณิ ตแก่เด็ก
ปฐมวัย. MY MATH. 4(12). หน้า 48-50.

ชลาธิป สมาหิโต. 2551 ธันวาคม. คืบมือ คลิป M&M: เครื่องมือที่ใช้วัดในระดับปฐมวัย.
MY MATHS. 4(11). หน้า 47-50.
ชลาธิป สมาหิโต. 2551 พฤศจิกายน. Dyscalculia: เด็กที่มีความบกพร่องการเรียนรู้ ด้าน
คณิตศาสตร์. MY MATHS. 4(10).
ชลาธิป สมาหิโต. 2551 สิงหาคม. พับกระดาษประกอบการเล่านิ ทาน: กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สาหรับเด็ กปฐมวัย. MY MATHS. 4(7).
ชลาธิป สมาหิโต. 2551 มีนาคม -เมษายน. โปรแกรมการศึกษา Success For Life.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 36(153).
ชลาธิป สมาหิโต. 2546. เด็กปฐมวัยกับความเครีย ด. ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. 18(1): 13-24.
ชลาธิป สมาหิโต. 2545. โปรแกรมการศึกษา “Success For Life.” วารสารการศึกษา
ปฐมวัย. 6(3): 31-38.
ชลาธิป สมาหิโต. 2545. ทารกกับการนวด. วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข. 13(1): 30-37.
7.2 งานวิจัย
ชลาธิป สมาหิโต. 2560. การปรับปรุงหลักสูตรศึก ษาศาสตร์มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชา
ปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชลาธิป สมาหิโต. 2560. การพัฒนาหลักสูตรศึก ษาศาสตร์ ดุษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชลาธิป สมาหิโต และ ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร. 2560. การปรับปรุงสื่อบูรณาการสถาบันวิ จัยการ
เรียนรู้. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยการเรียนรู้
ชลาธิป สมาหิโต. 2557. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตศึกษา.
ชลาธิป สมาหิโต. 2556. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริม ทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ของผู้เรียนระดับบัณฑิ ตศึก ษา. The Proceeding: Thai Agricultural Path
Advances towards ASEAN for Sustainable Development. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กอง
บริการการศึกษา.
อวยพร ตั้งธงชัย, ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, ชลาธิป สมาหิโต, อรพรรณ บุตร
กตัญญู, มฤษฎ์ แก้วจินดา. 2556. การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรั บการ
ทางานในประชาคมอาเซียน. ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สานักงานสนั บสนุนกองทุนวิจัย. (สกว.)
สุพิตร สมาหิโต, วัลลีย์ ภัทโรภาส, อาพร ศรียาภัย, ชลาธิป สมาหิโต และ คณะ. 2555. การพัฒนา
แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสาหรั บเด็ก ปฐมวัย . ภายใต้การสนับสนุนของสานัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. .

พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, สุดารัตน์ สารสว่าง, วสันต์ ทองไทย, ชลาธิป สมาหิโต, และ วิสุทธิ์ วิจิตรพัชรา
ภรณ์. 2554. โครงการทบทวนกรอบแนวคิ ดเพื่อพั ฒนาคุณภาพการศึก ษาไทย. ภายใต้การสนับสนุนทุน
วิจัยจาก UNICEF
นันทฉัตร วงศ์ปัญญา ชลาธิป สมาหิโต และ วสันต์ ทองไทย. 2552. การพัฒนาแบบวัด
อภิปัญญากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กประถมศึก ษา. ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ชลาธิป สมาหิโต. 2553. การใช้แนวคิดจิตตปัญญาในการพั ฒนาผู้ เรียนในรายวิชาการ
พัฒนาสมองและสติปัญญาสาหรั บเด็ก ปฐมวัย. ประมวลการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
และนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพั ฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุญเรียง ขจรศิลป์ และ ชลาธิป สมาหิโต. 2550. โครงการพัฒนาหน่วยบูรณาการของ
โรงเรียนทีอยู่ใกล้สถานีวิจัยชายฝั่งจังหวั ดระนอง. ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสานักงานสนับสนุน
กองทุนวิจัย.
บุญเรียง ขจรศิลป์ และ ชลาธิป สมาหิโต. 2549. การติดตามผลการใช้หน่วยบูร ณาการ
ของโรงเรียนที่อยู่ใกล้ในบริเวณสถานีวิ จัยทรั พยากรชายฝั่งระนอง.
ชลาธิป สมาหิโต. 2546. ผลของการการใช้นิทาน การทาเป็นตัวอย่าง และ การ
ฝึกสติแบบอาไพเทคนิค ต่อ พัฒนาการทางด้านจริยธรรมของเด็กอายุ 5-6 ปี.
ชลาธิป สมาหิโต. 2003. Educating Children who Care: Nurturing Positive
Interpersonal Relationships in the Early Years. เสนอผลงานในการประชุม Velma E. Schmidt
Conference on Early Childhood Education. เมือง Denton มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
ชลาธิป สมาหิโต. 2547. ผลของการใช้นิทาน เกม และ กิจกรรมการฝึกเจริญสติภาวนา
อาไพ-เทคนิค เพื่อส่งเสริมความเอื้อเฟื้ อเผื่อ แผ่ของเด็ก ปฐมวั ย.
Samahito, C. & Bennette, T. 1999. Weaving Neuroscience Research
Through Linguistic Diversity. Texas Association for the Education of Young Children.
(TAEYC) Conference. October, 1999. San Antonio, Texas. ประเทศสหรัฐอเมริกา
Samahito, C., Atkins, D., Bennette, T. 1999. Promoting children’s brain
Development through Success for Life: A Brain Research-Based Early Childhood
Program. Texas Association for the Education of Young Children. (TAEYC) Conference,
October, 1999. San Antonio, Texas. ประเทศสหรัฐอเมริกา
8. การนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ
ชลาธิป สมาหิโต. 2556. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริม ทัก ษะการคิ ด

วิเคราะห์ของผู้เรียนระดับบัณฑิ ตศึก ษา. The Proceeding: Thai Agricultural Path
Advances towards ASEAN for Sustainable Development. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กอง
บริการการศึกษา.
นันทฉัตร วงศ์ปัญญา ชลาธิป สมาหิโต และ วสันต์ ทองไทย. 2553. การพัฒนาแบบวัดอภิปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับเด็กประถมศึก ษา. ประมวลผลการประชุมวิชาการนานาชาติ The
International for Educational Assessment Annual Conference 2010: The Assessment for the
Future Generation.
9. ทุนวิจัย
10. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรีย นการสอน การพัฒนาผู้เรียน
1. กรรมการการจัดทาตัวชี้วัดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ในระดับปฐมวัย ซึ่งพัฒนา
ร่วมกับคณะทางานของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย
(พ.ศ. 2559-2560)
2. กรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การให้การศึกษาผ่านระบบทางไกลผ่านโรงเรียนไกล
กังวล (พ.ศ.2560)
3. ผู้ทรงคุณวุฒิบรรณาธิการกรอบมาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ปฐมวัย
(ฉบับปรับปรุง) ๒๕๕๙ (พ.ศ. 2559)
2. ผู้ตรวจพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครูในสัง กัดกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3. ผู้ทรงคุณวุฒิราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. 2549-2551)
4. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการในวารสารทางการศึกษาต่างๆของมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลั ย
บูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฯลฯ
5. ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาและประเมินการศึก ษาของสถาบันส่ งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พ.ศ. 2549-2556
6. ที่ปรึกษาโครงการการศึกษานานาชาติ (International Program) โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
11. การเป็นสมาชิกในสมาคมหรือองค์กรต่างๆ

11.1 สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.2 สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.3 สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่า OSU
11.4 สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่า UNT

