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ชื่อ – นามสกุล   ดร. สมหมาย อุดมวิทิต 
ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ.2540  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.2544  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.2554  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์งานวิจัยพัฒนาและงานท่ีปรึกษา 
1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบรูณาการพัฒนาคนตามช่วงวัย 

ปีงบประมาณ 2560 เสนอ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2561 
2) การส ารวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของส านักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับสมบูรณ์ เสนอ ส านักพัฒนา
ระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560. 

3) การพัฒนาองค์กรเพือ่การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนในพื้นทีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ าเขียว-ป่าเขาภู
หลวง เสนอ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนบัสนุนการ
วิจัย (สกว.), 2560. 

4) การจัดท าแผนแมบ่ทกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ พ.ศ. 2561-2579 
เสนอ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560. 

5) การพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการการทอง่เที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติป่า
วังน้ าเขียว-ป่าเขาภูหลวง เสนอ ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560. 

6) การศึกษาการบรหิารการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
และการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานในสงักัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการ
อ านวยการและบรหิารจัดการของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 เสนอ ส านักพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2559. 

7) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนในพื้นทีป่่า
สงวนแห่งชาติป่าวังน้ าเขียว-ป่าเขาภูหลวง เสนอ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2559. 

8) การสง่เสรมิประเทศไทยเพื่อการรวมภาคเกษตรในแผนการปรับตัวของประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสนอ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ, 2559 
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9) กิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัตงิานและผู้ประสานงานคลสัเตอร์ (CDA) ปีงบประมาณ 2558. เสนอ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558. 

10) การส ารวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับสมบูรณ์ เสนอ ส านักพัฒนา
ระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558. 

11) โครงการจัดท ายุทธศาสตรก์ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560-
2564 เสนอ ส านักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558. 

12) การประเมินรปูแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจงัหวัดตราดอย่างยั่งยืน เสนอ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย (สกว.), 2557. 

13) การส ารวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับสมบูรณ์ เสนอ ส านักพัฒนา
ระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557. 

14) การส ารวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับสมบูรณ์ เสนอ ส านักพัฒนา
ระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556. 

15) โครงการการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นทีท่ ากินทางการเกษตร 
ระยะที่ 1 เสนอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2556. 

16) โครงการการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ท ากิน
ทางการเกษตร ระยะที่ 2 เสนอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2556. 

17) การจัดท าบัญชีรายการในเชิงผลตอบแทน (return) ด้านคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้การดา
เนินโครงการของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เสนอ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556. 

18) การส ารวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับสมบูรณ์ เสนอ ส านักพัฒนา
ระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555. 

19) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ เสนอต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2555. 
20) โครงการแนวทางในการพัฒนา OTOP .ในเขตภาคกลาง ได้รับทุนอุดหนุนจากภาควิชา

เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. 
21) โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs กิจกรรมการประเมิน

ศักยภาพและการจัดท าแผนพัฒนาเสนอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 
2554. 
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22) โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs กิจกรรมการประเมิน
ศักยภาพและการจัดท าแผนพัฒนาวิสาหกจิชุมชนเสนอ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2554. 

23) โครงการยกระดับการพฒันากลุม่อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (คลสัเตอร์) ปงีบประมาณ 2553 เสนอ 
สถาบันไทย-เยอรมัน, 2553. 

24) โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มเช่ือมโยงเครือข่ายวิสาหกจิอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ SMEs 
เสนอ สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย, 2553. 

25) การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุม่และเช่ือมโยงอุตสาหกรรม เสนอ กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2553. 

26) การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุม่และเช่ือมโยงอุตสาหกรรม เสนอ กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552. 

27) โครงการพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบักลุ่มอุตสาหกรรมและการจัดท าแผนกลยทุธ์และ
แผนพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแมพ่ิมพ์ เสนอ สถาบันไทย-เยอรมัน, 2552. 

28) การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุม่และเช่ือมโยงอุตสาหกรรม เสนอ กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551. 

29) โครงการการติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม 
เสนอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2550.  

30) โครงการการจัดท าระบบฐานข้อมลูและตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์
การเสรมิสร้างชุมชนเข้มแข็งข้ึน เสนอ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ, 2550.  

31) โครงการการส่งเสริมการมบีทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เสนอ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, 2550. 

32) โครงการการจัดท าสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม เสนอ กรมกระทรวงแรงงาน, 2550.  
33) โครงการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา

ความยากจน เสนอ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549.  
34) โครงการการจัดท าคู่มอืการพฒันาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม เสนอ กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม, 2548. 
35) โครงการแนวทางการบริหารแรงงานสมัพันธ์ในรัฐวิสาหกจิ โดยผู้บริหารสงูสุดทีม่าจากการจ้าง 

เสนอ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน, 2548. 
36) โครงการความเป็นไปได้ในการก าหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกบัการเงินส าหรบั

รัฐวิสาหกิจแตล่ะแหง่ที่อาจด าเนินการเองได้และแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติแรงงาน
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รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เสนอ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน, 
2548.  

37) โครงการการศึกษาเพื่อประเมินผลการด าเนินงานโครงการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้น้ าเพื่อ
การเกษตรด้วยระบบน้ าหยด เสนอ ส านักงานปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม, 2548. 

38) โครงการแนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษา ต าบลท่าวุ้ง 
และต าบลทะเลชุบศร จังหวัดลพบุรี เสนอสถาบันวิจัยและพฒันาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2547. 

39) โครงการการศึกษาวิจัยผลิตภาพแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างที่แท้จริงและอัตราการ
จ้างงาน และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยสีมัยใหม่ เสนอส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2547.  

40) โครงการผสมอาหารเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงโคนมในชุมชน เสนอ ทบวงมหาวิทยาลัย, 2546. 
41) โครงการแนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษา องค์การ

บรหิารส่วนต าบลพฒันานิคม และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกล้วย เสนอ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2546. 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1) S. Phumsathan et.al. "How to Use Tourism to Support Sustainable Forest 

Management:A Case Study of the Pha Wang Nam Khiao - Pha Khao Phu Luang 
Forest Reserve, Thailand", Journal of Tourism and Hospitality Management, ปีที่ 5, 
ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2017, หน้า 126-134. 

2) แสงสรรค์ ภูมิสถาน และคณะ "ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและความคิดเห็นของผูม้าเยือนต่อ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในโครงข่ายการทอ่งเที่ยวป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าวังน้ าเขียว-ป่าเขาภูหลวง 
จังหวัดนครราชสมี", วารสารการจัดการป่าไม,้ ปีที่ 11, ฉบับที่ 21, มกราคม - มิถุนายน 2017, 
หน้า 13-25. 

3) สมหมาย อุดมวิทิต และวรานันต์ ตันติเวทย์ "ทัศนคติของชุมชนต่อการพฒันาการท่องเที่ยว
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