
ข้อมูลและผลงาน 
นายบวร ทรัพย์สิงห์ 

 
1. ข้อมูลส่วนตัว    

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)     นายบวร ทรัพย์สิงห์ 
               (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Borvorn  Subsing  

    ต าแหน่งปัจจุบัน  นักวิจัย 
    สถานที่ท างาน  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   ชั้น 5 อาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ  ถ. พญาไท  ปทุมวัน  10330 
   โทรศัพท์  02-218-7372 , 089-0700107    โทรสาร    02-215-5523 
   E-mail address:  Borvorn.S@chula.ac.th, pongib@hotmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 
 การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2543 
 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2546 
 
3. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 
          การคุ้มครองผู้บริโภค, การพัฒนาชุมชนเมือง, สิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม 

การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAR) และการถอดบทเรียน (KM) 
 

 
4. ผลงานวิจัย 
 
2558 โครงการจักรยานเพ่ือชีวิตและการท่องเที่ยว,หัวหน้าโครงการ  

โครงการประวัติศาสตร์ร่วมสร้างสีชังยั่งยืน,นักวิจัย  
การศึกษาแนวทางการจัดระบบคุ้มภัยทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม,หัวหน้าโครงการ          
(ก าลังด าเนินการ) 

2557 ความเป็นธรรมเรื่องที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง,นักวิจัย  (ก าลังด าเนินการ) 
โครงการส ารวจการใช้น้ ามันทอดซ้ าและแนวทางการจัดการ กรณีเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี, นักวิจัย 

2556 แผนงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานองค์กรภาครัฐ, สสส, นักวิจัย 
โครงการศึกษาวิจัยเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาน้ า
ท่วมในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 กรณี ชุมชนคนจนเมือง, นักวิจัย 

2555 โครงการจัดท าแผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ, นักวิจัย 
โครงการศึกษาวิจัยจัดท าแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี, นักวิจัย 
โครงการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    
  ปี 2555, หัวหน้าโครงการ 
โครงการศึกษาความหลากหลายของชีวิต และชุมชนที่จมน้ า: คนจนเมืองในพ้ืนที่ชายเมืองกรุงเทพมหานคร
, นักวิจัย 

mailto:Borvorn.S@chula.ac.th


2554 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด, นักวิจัย 
โครงการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ประจ าปี 2554, นักวิจัย 
โครงการส ารวจความพึงพอใจงานสนับสนุนการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดของสถาบันมาตรวิทยา 
แห่งชาติ ประจ าปี 2553, นักวิจัย 
โครงการพัฒนาหลักสูตร อย. น้อย สู่สถานศึกษา, นักวิจัย 

2553 โครงการส ารวจสถานการณ์และพฤติกรรมการใช้น้ ามันทอดซ้ าในประเทศไทย, นักวิจัย 
โครงการวิจัยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานนักเรียน คู่มือนักเรียน คู่มือการติดตาม 
ประเมินผล และหลักสูตร อย.น้อย วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2553, นักวิจัย 
โครงการศึกษาการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นักวิจัย 

2552 โครงการการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการ    
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด, นักวิจัย 
โครงการ การประเมินรูปแบบการทบทวนต ารับยา โครงการส่วนที่ 3 ของโครงการวิจัยหลักเรื่อง         
การพัฒนาระบบทบทวนทะเบียนต ารับยา, นักวิจัย  

 
 
2551 โครงการพัฒนาหลักสูตร อย. น้อย ในสถานศึกษาน าร่อง,นักวิจัย 

โครงการศึกษารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด , นักวิจัย 
โครงการถอดบทเรียนการด าเนินงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ,นักวิจัย 
โครงการศึกษาตัวชี้วัดความสุขตามบริบทไทย ของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ  
และผู้สูงอายุ , นักวิจัย 
โครงการถอดบทเรียนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา,นักวิจัย 

2550 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร อย. น้อย สู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,นักวิจัย 
โครงการวิจัยรูปแบบการท างานป้องกันในเยาวชนกลุ่มพฤติกรรมเสี่ย, นักวิจัย 
โครงการประเมินผลภายนอกปีที่ 3 ตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ,ผู้ช่วยวิจัย 

2549 โครงการศึกษาพฤติกรรมและสัดส่วนทางการตลาดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง,นักวิจัย 
โครงการส ารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวทั้งประเทศ ปี 2549 , นักวิจัยสมทบ 
การสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพเด็กด้านทักษะชีวิตนอกระบบโรงเรียน,นักวิจัย 

2548 โครงการส่งเสริมการศึกษาให้กับชาวชุมชนบนพื้นที่ดินของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,
หัวหน้าโครงการ 
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนแออัดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ดินของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
,นักวิจัย 

2547 การศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบแบ่งปันพ้ืนที่ดิน (Land Sharing) ของชุมชนบน 
พ้ืนที่ดินของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,หัวหน้าโครงการ 
กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, นักวิจัย 
การด าเนินงานของรัฐในการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในโครงการบ้านมั่นคงและบ้านเอื้ออาทร, 
นักวิจัย 

2546 อัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนา  ศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
หลักสูตรสัจธรรมชีวิต ตามแนว “บุญนิยม”: กรณีศึกษาชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม  



5. บทความ 
 จักรยานกับการใช้งานบนพ้ืนที่สาธารณะ. วารสารสถาบันวิจัยสังคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 
 
6. หนังสือ 

- สถานการณ์การใช้น้ ามันทอดซ้ าในประเทศไทย ความจริงที่คุณต้องรู้, สนับสนุนโดย แผนงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.), ปีที่พิมพ์ 2554. 

- แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย.น้อย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย, สนับสนุนโดย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ปีที่พิมพ์ 2554. 

- แผนการจัดการเรียนรู้ อย.น้อยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย, 
สนับสนุนโดย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ปีที่พิมพ์ 2553. 

- หนังสือชุด แนวคิดและรูปแบบการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง รวม 12 เล่ม, สนับสนุนโดย 
ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ปีที่
พิมพ์ 2552. 


