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สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบประชาชนมีส่วนร่วม
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำการ
วิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
ไม่มี

หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
- โครงการศึ ก ษารู ป แบบการป้ อ งกั น ความรุ น แรงในครอบครั ว ที ่ ก ระทำต่ อ เด็ ก โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัด
สงขลา และยะลา
- การจัดการความขัดแย้งทรัพยากรชายฝั่งทะเลสาบตอนล่าง
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