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โครงการวิจัย
มกราคม – ธันวาคม 2562
ตุลาคม 2560- กันยายน 2562

Mapping Youth Engagement in Peacebuilding in/on the Deep South
บทบาทภาคประชาสั ง คมกั บ การสร้ า งสั น ติ ภ าพในบริ บ ทอาเซี ย น
กรณีศึกษาประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย
ตุลาคม 2560- กันยายน 2563 เสรีภาพของการเจริญเติบโต: การสำรวจความคิดเห็นของคนหนุ่มสาว
ที่มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับอนาคต
ตุลาคม 2559 – พฤศจิกายน 2562 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ (Peace Survey)

