
ประวัติและผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป สมาหิโต 

1.  ประวัติ 
1.1 ชื่อ - นามสกุล ชลาธิป สมาหิโต (Miss Chalatip Samahito) 
1.2 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1.3 สถานท่ีท างาน 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 ปี พ.ศ. ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษา 
ค.บ. (เกียรตินิยม) การศึกษาปฐมวัย 2536 ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

M.S. (Education) 2539 Oregon State University, USA 
Ed.D. (Early Childhood Education) 2544 University of North Texas 

 
3. วิชาท่ีสอน 
 3.1 พัฒนาการและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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 3.3 การพัฒนาภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
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2. กรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การให้การศึกษาผ่านระบบทางไกลผ่านโรงเรียนไกล 
กังวล (พ.ศ.2560) 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิบรรณาธิการกรอบมาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ปฐมวัย  
(ฉบับปรับปรุง) ๒๕๕๙ (พ.ศ. 2559) 

 2.  ผู้ตรวจพิจารณาผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครูในสังกัดกรมการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
 3.  ผู้ทรงคุณวุฒิราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. 2549-2551) 

4.  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการในวารสารทางการศึกษาต่างๆของมหาวิทยาลัย 
ของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฯลฯ 

 5. ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาและประเมินการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการ 

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  
 
 
  
 


