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สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 การจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม                                         
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบประชาชนมีส่วนร่วม              
  
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำการ
วิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 

ไม่มี 



หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
- โครงการศึกษาร ูปแบบการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวที ่กระทำต่อเด็ก โดย 

กระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัด
สงขลา และยะลา 

- การจัดการความขัดแย้งทรัพยากรชายฝั่งทะเลสาบตอนล่าง 
งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
  (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)  
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