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Prof. Markku Kanninen
ູ້ ວມການຄນຄວູ້
ູ້
ທ່ ານໄດູ້ເຂາຮ່
າວິໄຈໃນເຂດປ່າຮູ້ອນເປັນເວລາ 30 ປີ . ຕາແໜ່ ງຂອງທ່ ານແຕ່ ກ່ ອນເຖິງໃນປັ ດຈຸ
ູ້ ານວຍການໂຄງການການບລິການສິ່ງແວດລູ້ອມ ແລະ ການນາໃຊູ້ແບບຢືນຍງຂອງປ່າໄມ ູ້ CIFOR
ບັນ, ຜອ
ູ້ ານວຍການສັງລວມຂອງໂຄງການ CATIE(ປະເທດຄອັສຕ
໌ າລິກາ) (1996(2003-2010); ຮອງຜອ
ູ້ ວາຟີນແລນກ່ ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ (1990ູ້ ານວຍການຂອງໂຄງການຄນຄູ້
2003); ແລະ ຜອ
ັ , ທ່ ານເປັ ນນັກຂຽນບດລາຍງານພິເສດຂອງ IPCC ກ່ ຽວກັບ 1.5 ອງສາ. ທ່ ານເປັນໜ່ ງສະ
1995). ປັດຈຸບນ
ີ ດຕີພມ
ິ ຫຼາຍ
ມາຊິກຄະນະກາມະການສະພາບດິນຟູ້າອາກາດຂອງຟິນແລນໃນຈານວນ 15 ທ່ ານ. ທ່ ານໄດູ້ມບ
ູ້
ິ ກວ່ າ 80 ລາຍການໃນບດຄນຄວູ້
ັ ລາງວັນ
ກວ່ າ 350 (ຫຼາຍກວ່ າບດທີ່ຖືກຕີພມ
າວິທະຍາສາດ). ທ່ ານໄດູ້ຮບ
Nobel Peace Prize ໃນການເປັ ນສະມາຊິກຂອງ IPCC ປີ 2007
Nicholas Hogarth
ີ ດ
ິ ແລະ ເຮັດວຽກກ່ ຽວກັບບັນຫາປ່າໄມໃູ້ ນໂລກຕອນໃຕູ້
ທ່ ານມີປະສບການຫຼາຍກວ່ າ 12 ປີ ໃນການໃຊູ້ຊວ
ູ້
ແລະ ການພັດທະນາຊນນະບດ, ລວມທັງການຄນຄວູ້
າວິໄຈພາກສະໜາມ ແລະ ການສູ້າງຄວາມອາດສາມາດ.
ຈຸດລວມທາງພມມິສາດໃນຈີນ, ລາວ, ອິນໂດເນເຊຍ, ແລະ ກາປເຈຍ, ແຕ່ ວ່ າທ່ ານຍັງມີີປະສບການໄລຍະ
ິ .
ຍາວໃນການບລິຫານຮ່ ວມກັບໂຄງການວິໄຈ 24 ປະເທດທາງດູ້ານປ່າໄມ ູ້ ແລະ ແບບແຜນການດາລງຊີວດ
ັ ໂຄງການ UN, CIFOR, ການຮ່ ວມມືຊນເຜ່ າອັອດສະເຕເລຍ, ແລະ
ທ່ ານໄດູ້ເຮັດວຽກເປັນທີ່ປກສາສາຫຼບ
ັ ຄື: ການວິເຄາະການດາລງຊີວດ
ິ ໃນບດນະບດ, ອອກແບບເຄື່ອງມືການລວບລວມ
ອື່ນໆ. ຄວາມຊານິຊານານຫຼກ
ູ້ ນໃນຂອງຄວເຮືອນ, ລວບລວມຖານຂມ
ູ້ ນ, ປະລິມານລາຍຮັບຂອງປ່າໄມ ູ້ ແລະ ສິ່ງແວດລູ້ອມ, ບລະນະ
ຂມ

ເຂດປ່າໄມ,ູ້ ການປກໄມ ູ້ຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ກາງ, ໄມ ູ້ໄຜ່, ການຂຽນ ແລະ ດັດແກ ູ້ບດວິທະຍາສາດ, ທບທວນ
ລະບບ, ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ ແລະ ປະເມີນ.
Adrian Monge
ູ້
ທ່ ານ ໄດູ້ເຮັດວຽກໂຄງການຄນຄວູ້
າວິໄຈ ແລະ ການສູ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຫຼາຍກວ່ າ 20 ປີີໃນທະວີບແອັບ
ຟິກກາ, ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕູ້ ແລະ ລາຕີນ ອາເມລິກາ. ປະສບການຂອງທ່ ານລວມທັງການສອນບັນຫາປ່າ
ໄມ ູ້ ແລະ ສິ່ງແວດລູ້ອມໃນປະເທດຟີນແລນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ, ການກຽມພູ້ອມ, ການຮ່ ວມມື ແລະ ການດາ
ູ້
ັ ສດການຮຽນທາງອີເລັກໂຕນິກ., ການຮ່ າງ ແລະ ສ່ ງບດຄນຄວູ້
ເນີນງານຂອງຫຼກ
າ ແລະ ບດສະເໜີການຮ່ ວມມື
ູ້ ນ, ການປ່ຽນແປງ
ັ ຄື: ເຄື່ອງມືການພັດທະນາດີຈຕ
ິ ສາຫຼບ
ັ ການລວບລວມຂມ
ພັດທະນາ. ຄວາມຊານິຊານານຫຼກ
ດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ປ່າໄມ ູ້ (ການປັບໂຕ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ), ສາຫຼວດປ່າໄມ ູ້ ແລະ ການບລິຫານ, ການຄນູ້
ຄວູ້າການມີສ່ວນຮ່ ວມ, ແລະ ການບລິການດູ້ານລະບບນະເວດ
Dipjoy Chakma
ດິບຈອຍຈບການສກສາໃນລະດັບປະລິນຍາໂທດູ້ານກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ ູ້ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເຮລຊິນກິນ
ູ້
ໃນສາຂາການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ.ູ້ ປະສບການຂອງທ່ ານລວມມີການຄນຄວູ້
າວິໄຈຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງ
ິ , ວິເຄາະນະໂຍບາຍປ່າໄມ ູ້,
ປ່າຂອງດງ ແລະ ການວິເຄາະດູ້ານການຕະຫຼາດ, ການວິເຄາະແບບແຜນດາລງຊີວດ
ູ້
ີ ະສບການດູ້ານການຄນຄວູ້
ແລະ ການບລຫານໂຄງການ. ທ່ ານໄດູ້ມປ
າວິໄຈ ແລະ ຊານິຊານານໃນຂງເຂດແມ່ ນາູ້
ູ້ ລຽນໄຫຼແມ່ ນພາສາຊັກມາ Chakma (ພາສາແມ່ ), ພາສາອັງກິດ,
ຂອງຫຼາຍກວ່ າ 08 ປີ , ພາສາທີ່ທ່ ານເວາໄດູ້
ູ້
ູ້
ແລະ ພາສາບັງກລີ Bengali; ມີຄວາມສາມາດເວາພາສາລາວ
ແລະ ຮິນດ, ແລະ ຍັງສາມາດເວາພາສາຟິ
ນແລນ
ູ້
ໃນລະດັບພືນຖານ.

ມະຫາວິທະຍາໄລເຟຣເບີຣກ Albert Ludwigs University Frieburg
Prof. Benno Pokorny
ັ ເສດຖະກິດສັງຄມໃນມະຫາວິທະຍາໄລ
ທ່ ານໄດູ້ເຮັດວຽກເປັນອາຈານສອນຫຼງັ ປະລິນຍາຕີສາຫຼບ

Federal

ູ້
University of Rural Amazon (UFRA) ໃນປະເທດບຣາຊິວ ແລະ ນັກຄນຄວູ້
າວິໄຈຂອງອາວຸ ໂສຂອງສນ
ູ້
ູ້ ປີ 2003, ທ່ ານເບັນໂນແມ່ ນ ສາດສະດາຈານຂອງການພັດທະນາປ່າ
ການຄນຄວູ້
າປ່າໄມ ູ້ສາກນ CIFOR. ຕັງແຕ່
ໄມ ູ້ ແລະ ຊນນະບດໃນຄະນະສິ່ງແວດລູ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລເຟຣເບີກ. ສາ
ັ ປະສບການຫຼາຍກວ່ າ 20 ປີ ແມ່ ນທ່ ານໄດູ້ສກສາບດບາດ ແລະ ຜີູ້ປະກອບການຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ປ່າໄມ ູ້
ຫຼບ
ູ້
ໃນເນືອໃນຂອງການພັ
ດທະນາຊນນະບດໃນເຂດຮູ້ອນ ແລະ ລຸ່ ມເຂດຮູ້ອນໃນລາຕິນ-ອາເມລິການ, ເອເຊຍ ແລະ
ູ້
ອັບຟິກກາ. ທ່ ານໄດູ້ປະສານກັບໂຄງການຄນຄວູ້
າ ແລະ ພັດທະນາສາກນໃນການພັດທະນາທູ້ອງຖິ່ນ.
Steffen Entenmann
ູ້
ທ່ ານໄດູ້ເຮັດວຽກສະມາຄມການຄນຄວູ້
າໃນຄະນະສິ່ງແວດລູ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ມະຫາວິທະ
ູ້
ູ້
ຍາໄລເຟຣເບີຣກ, ຫວຂຂອງການຄ
ນຄວູ້
າວິໄຈຂອງລາວແມ່ ນສນລວມຂອງການພັດທະນາຊນນະບດ ແລະ ການ
ີ ນແບບຍືນຍງ.
ນາໃຊູ້ທ່ ດິ

ັ ຍາຍໃນຫຼກ
ັ ສດການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດຂອງໂລກ,
ທ່ ານໄດູ້ບນ

ຄາບອນປ່າໄມ ູ້,

ີ ນ
ການບລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລູ້ອມໃນອາຊີບກາງ, ຫຼ ື ລະບບການນາໃຊູ້ທ່ ດິ
ໃນຄະນະສິ່ງແວດລູ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລເຟຣເບີຣກ.

ິ ປຣາກ, ປະເທດສາທາລະນະລັດເຊັກ
ມະຫາວິທະຍາໄລເຊັກວິທະຍາສາດຊີວດ
Czech University of Life Sciences Prague (CULS)
Jiří Remeš
ປະສບການຫຼາຍກວ່ າ 30 ປີ ກ່ຽວກັບລະບບວະນະວັດວິທະຍາ, ປອ Remeš ແມ່ ນໜ່ ງໃນຜນູ້ າທີ່ຊ່ ຽວຊານໃນ
ູ້ ປ່າ, ການຟືນຟ
ູ້ ລະບບນິເວດວິ
ູ້
ສາທາລະນະລັດເຊັກໃນຫວຂການປະເມີ
ນລະບບວະນະວັດວິທະຍາ ແລະ ການຟືນຟ
ທະຍາປ່າໄມ ູ້, ແລະ ວະນະວັດວິທະຍາທີ່ຕິດແທດກັບທາມະຊາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນຂອງພັນໄມ ູ້ແນະນາໃນ
ູ້ ນຫຼກ
ັ ສດວະນະວັດວິທະຍາໃນມະຫາໄລ CULS ແລະ ຢັງຢື
ັ ສດ
ສາທາລະນະລັດເຊັກ. ທ່ ານແມ່ ນອາຈານຂອງຫຼກ
ັ ຮອງອະທິການບ
ປະລິນຍາໂທສາຂາວິສາວະກາປ່າໄມ ູ້. ໃນການດາລງຕາແໜ່ ງອາດິດຮອງຄະນະບດີ ແລະ ປັດຈຸບນ
ດີຝ່າຍການຮຽນການສອນ, ທ່ ານໄດູ້ມີປະສບການການສກສາຮຽນຮ ູ້ແບບສູ້າງສັນ ແລະ ນະວັດຕະກາໃນ CULS.
ູ້
ູ້ ການຄນຄວູ້າວິ
ູ້
Prof. Róbert Marušák ໄດູ້ເໜັນໜັ
ໄຈກ່ ຽວກັບລະບບສ່ ງເສີມການເພີມປະສິ
ດທິພາບ ແລະ
ການຕັດສິນໃຈດູ້ານປ່າໄມ ູ້ອີງຕາມການຕິດຕາມກວດກາຄັງສິນຄູ້າ. ປະສບການຫຼາຍກວ່ າ 20 ປີ ດ ູ້ານການສິດສອນ
ູ້
ແລະ ການຄນຄວູ້າວີ
ໄຈໃນສາຂາແຜນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ູ້ ແລະ ຄັງສິນຄູ້າ, ທ່ ານໄດູ້ເປີດກວູ້າງຄວາມຮ,ູ້ ການນາ
ູ້
ູ້ ງ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ . ປັດຈຸບນ
ັ ທ່ ານໄດູ້ດາລງຕາແໜ່ ງເປັນຮອງຄະນະບດີຝ່າຍພວພັນ
ໃຊູ້ເຂາໃນການສ
ກສາຊັນສ
ຕ່ າງປະເທດໃນຄະນະປ່າໄມ ູ້ ແລະ ວິທະຍາສາດໄມ ູ້, CULS
Radek Rinn: ປັດຈະບັນເປັນຮອງຄະນະບດີຝ່າຍພັດທະນາ ແລະ ແຜນງານໃນຄະນະປ່າໄມ ູ້ ແລະ ວິທະຍາສາດ
ູ້
ໃໝ່ , CULS. ໃນຖານະນັກສກສາປະລິນຍາເອກໃນພາກວິຊາປ່າໄມ ູ້ ແລະ ເສດຖະສາດໄມ,ູ້ ບດຄນຄວູ້
າວິໄຈ
ຂອງເພິ່ນໄດູ້ສນໃຈໃນດູ້ານເສດຖະສາດປ່າໄມ ູ້, ການບລິຫານໂຄງການປ່າໄມ ູ້, ການບລິການລະບບນິເວດວິທະຍາ
ື ລູ້າ
, ເສດຖະກິດຊີວະພາບໃນປ່າໄມ ູ້. ປະສບການເປີ ດກວູ້າງຂອງທ່ ານໃນການແຜນງານແລະ ທນການຊ່ ວຍເຫຼອ
ູ້ ະສານງານໂຄງການ CULS.
ຂອງສະຫະພາບຢໂຣບແມ່ ນສາຄັນຜປ

ູ້
ັ ຄື: ປັດໃຈ
Martin Jankovský ການຄນຄວູ້າຂອງທ່
ານທີ່ສນໃຈລວມມີເຕັກໂນໂລຊີປ່າໄມ ູ້ ແລະ ການປະຕິບດ
ູ້ ່ ໜູ້າສນໃຈຂອງການເລີ່ມປະລິນຍາເອກເພິ່ນ, ບ່ ອນທີ່ຕິດພັນລະຫວ່ າງເຄື່ອງຈັກ
ມະນຸດດູ້ານປ່າໄມ ູ້, ເຊິ່ງເປັນຫວຂທີ
ິ ສາດໃນການໂຫຼດ
ແລະ ລະບບສິ່ງແວດລູ້ອມຂອງຜເູ້ ຮີັດວຽກງານປ່າໄມ ູ້ ແລະ ການຕອບສະໜອງທາງດູ້ານຟີຊກ
ທາງດູ້ານຈິດໃຈ ແລະ ຮ່ າງກາຍ. ນອກຈາກນີ,ູ້ ທ່ ານຍັງໄດູ້ສກສາຜນກະທບດູ້ານສິ່ງແວດລູ້ອມຂອງກນຈັກໃນເວາລາ
ູ້ ປະສບການສອນຂອງທ່ ານມາຕິນລວມມີປັດໃຈມະນຸດ ແລະ ກາຍະສາດ, ແລະ ການ
ເກັບກ່ ຽວໄມ ູ້ໃນປ່າຢືນຕນ.
ເກັບກ່ ຽວໄມ ູ້ໃນມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກ, ປະເທດສະໂລວາເກຍ ແລະ ຄະນະປ່າໄມ ູ້ ແລະ ວິທະຍາສາດ,
CULS.

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ ງຊາດ
ູ້
ຮສ ປອ ນ ລັດສະໜີ ບຸ ບຜາ (ຄະນະບດີຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ ູ້, ມຊ). ທ່ ານມີປະສບການຄນຄວູ້
າຫຼາຍກວ່ າ
ັ ທ່ ານເປັນບຸ ກຄນສາຄັນໃນໂຄງການຄນູ້
20ປີ ດູ້ານວິທະຍາສາດໄມ ູ້ ແລະ ເສດຖະກິດປ່າໄມໃູ້ ນລາວ, ປັດຈຸບນ
ຄວູ້າໃນຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ ູ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ ງຊາດລາວ, ເຊິ່ງລວມທັງມນລະຄ່ າເພີ່ມໃນປ່າປກ, ນະ
ັ
ໂຍບາຍ ແລະ ເສດຖະກິດ, ແລະ ອື່ນໆ. ຮສ ປອ ດຣ ລັດສະໜີ ເຄີຍເປັນປະທານຂອງເຄື່ອຄ່ າຍລາວສາຫຼບ
ການສກສາກະສິກາປ່າໄມ ູ້ ໃນໄລຍະ 2005-2009, ຂະນະດຽວກັນ (2005-2009) ທ່ ານໄດູ້ເຮັດວຽກເປັ ນ
ູ້ ະສານງານໂຄງການຂອງການສກສາ ກະສິກາປ່າໄມ ູ້ ອາຊີຕະເວັນອອກສ່ ຽງໃຕູ້. ນອກຈາກວຽກທີ່ເປັນຄະນະ
ຜປ
ູ້ ລິຫານໂຄງການຂອງ ACAIR
ບດີຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ ູ້, ຮສ ປອ ລັດສະໜີ ບວພາ ຍັງໄດູ້ເຮັດວຽກເປັນຜບ
ັ ການເຕີບໂຕຂອງປ່າປກຢ່ ໃນລາວ Enhancing Key
“ ການເສີມສູ້າງອງປະກອບສາຄັນຂອງຕອງໂສູ້ສາຫຼບ
Elements of Value Chains for Plantation-growth in Lao PDR”

ປອ ໄກສອນ ເພັງໂສພາ, ຮອງຫວໜູ້າຫູ້ອງການຫຼງັ ປະລິນຍາຕີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ ງຊາດ. ທ່ ານເຄີຍເຮັດ
ວຽກເປັນຫວໜູ້າພະແນກຫຼງັ ປະລິນຍາຕີຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ ູ້ກ່ ອນທີ່ຈະຍກຍູ້າຍມາຢ່ ຂອງ ມຊ. ປອ ໄກ
ູ້
ສອນ ໄດູ້ຈບການສກສາປະລິນຍາເອກໃນເສດຖະກິດປ່າໄມ ູ້ ເໜັນໃສ່
ການຄູ້າໄມ ູ້ທ່ ອນສາກນຈາກມະຫາວິທະ
ູ້
ີ ະສບການດູ້ານການຄນຄວູ້
ຍາໄລເມວເບີນ, ປະເທດອອັດສະເຕເລຍ. ທ່ ານໄດູ້ມປ
າໃນດູ້ານການບລິຫານປ່າໄມ ູ້
ັ ແມ່ ນກດໝາຍປ່າໄມ ູ້, ນະໂຍບາຍ, ການບລິ
ແລະ ນະໂຍບາຍພັດທະນາທີ່ກ່ ຽວຂູ້ອງໃນລາວ, ທ່ ານສອນວິຊາຫຼກ
ຫານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ວິຊາອື່ນໆທີ່ກ່ ຽວຂູ້ອງ. ປອ ໄກສອນເປັນບຸ ກຄນໜ່ ງທີ່ສາຄັນໃນການສູ້າງ
ັ ເຄື່ອນທີ່ໃນຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ ູ້, ມຊ.
ໜ່ ວຍງານການອະນຸລກ
ປອ ທຸມທອນ ວງວິສຸກ, ຫວໜູ້າພະແນກຫຼງັ ປະລິນຍາຕີ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ ູ້, ມະຫະວິທະຍາໄລແຫ່ ງ
ູ້
ູ້ ຄອງຊັບພະ
ຊາດລາວ. ປອ ທຸມທອນມີປະສບການດູ້ານການຄນຄວູ້
າວິໄຈຫຼາຍກວ່ າ 10 ປີ ທ່ ກ່ີ ຽວຂູ້ອງການຄຸ ມ
ຍາກອນ, ການປ່ຽນແປງທີ່ດິນນາໃຊູ້ ແລະ ບັນຫາທີ່ກ່ ຽວຂູ້ອງກັບການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ. ໃນໄລຍະ
ູ້ ະສານງານທູ້ອງຖິ່ນຂອງໂຄງການ ກອງທນ IDRC “ ການສູ້າງ
2003-2006, ທ່ ານໄດູ້ເຮັດວຽກເປັນຜປ
ູ້ ຄອງຊັບພະຍາກອນຊຸມຊນ”. ນອກຈາກໜູ້າທີ່ຕາແໜ່ ງໃນຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ ູ້
ຄວາມອາດສາມາດການຄຸ ມ
ູ້
ູ້
, ທ່ ານຍັງໄດູ້ເຮັດວຽກບ່ ເຕັມເວລາການຄນຄວູ້
າຫຼງັ ປະລິນຍາເອກພາຍໃຕູ້ການຄນຄວູ້
າເພື່ອການພັດທະນາພມມ
ີິສາດໃນລາວຮ່ ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລເບຣີນ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ.

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸ ພານຸວງ
ັ ສະດູ້ານແຜນການນາໃຊູ້ທ່ ດິ
ີ ນສາຫຼບ
ັ ເຂດພສງ (ການບລິຫານຈັດການແຫ່ ງ
ທ່ ານ ສີອານຸວງ ສະຫວັດທອງ, ມີທກ
່ ດີໃນດູ້ານປ່າໄມ ູ້ ແລະ ປ່າປກຊຸມຊນ. ປະສບການ
ູ້ ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທໃນຂງເຂດສກສາ, ມີພນຖານທີ
ື ູ້
ນາ).
ູ້ າທີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ຈາກ
ໃນດູ້ານການຈັດການໂຄງການຮ່ ວມມືສາກນໃນຖັນແຖວບັນຫາດູ້ານສິ່ງແວດລູ້ອມ. ທນການຄຄວູ້
ຕວແທນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ.

ູ້ ະສານງານໂຄງການໃນປັດຈຸບນ
ັ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລສຸ ພານຸວງ ມສ. ທ່ ານ
ທ່ ານ ນ. ບຸ ນທ່ ຽງ ວງຊວງທາ ແມ່ ນຜປ
ໄດູ້ຈບການສກສາຈາກພາກວິຊາພາສາອັງກິດ, ມຊ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີໃນປີ 2004 ແລະ ໄດູ້ຮີັບໃນລະດັບ
ປະລິນຍາໂທສາຂາພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີ່ສອງຈາກຄະນະອັກສອນສາດ,
2014.

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ ງຊາດ

ໃນປີ

ູ້
ັ ການສກສາພາສາອັງກິດໃນກາປ
ທ່ ານໄດູ້ເຮັດວຽກການຄນຄວູ້
າຫຼາຍໂຄງການໃນການຝກອບຮມສາຫຼບ

ູ້ ່ ເພິ່ນສນໃຈແມ່ ນລວມມີການສື່ສານກ່ ຽວກັບສິ່ງແວດລູ້ອມ, ການສື່ສານ
ເຈຍດ ມະເລຍເຊຍ, ແລະ ໄທ. ຫວຂທີ
ແບບຊ່ ຽວຊານ,ແລະ ພາສາເພື່ອຈຸດປະສງສະເພາະ
ັ ດາລງຕາແໜ່ ງຮັກສາການຄະນະບດີຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ທ່ ານ ວງປາສິດ ຈັນທະຄນ ປັດຈຸບນ
ັ ຍາຍໃນວິຊາຕ່ າງໆເຊັ່ນ: ການອອກແບບການທດ
ປ່າໄມ,ູ້ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸ ພານຸວງ, ປະເທດລາວ. ທ່ ານໄດູ້ບນ
ີ ະສບການໃນກິດຈະກາຕ່ າງໆ
ລອງ ແລະ ວິເຄາະ, ໂພສະນາການ, ແນວຄວາມຄິດການອອກແບບ. ທ່ ານໄດູ້ມປ
ູ້
ູ້
ັ ສດການຮຽນຮ.ູ້ ຫວຂການຄ
ດູ້ານວິຊາການແບບການສູ້າງສັນ ແລະ ນະວັດຕະກາ ແລະ ຫຼກ
ນຄວູ້
າທີ່ໜູ້າສນໃຈ
ຂອງເພິ່ນແມ່ ນໂພສະນາການສັດ, ຄວາມປອດໄພດູ້ານອາຫານ ແລະ ການພັດທະນາຊນນະບດ (ບດຂອງທ່ ານໄດູ້
ູ້ google scholar ແລະ ຖືກນາໃບອູ້າງອີງປະມານ 204 ຕັງແຕ່
ູ້ ປີີ 2014 ແລະ
ິ ກວ່ າ 40 ຫວຂໃນ
ຖືກຕີພມ
ດັດສະນີ 10 )
ທ່ ານ ບຸ ນຊ່ ຽນ ເພັດຊມພ ຈບການສກສາໃນລະດັບປະລິນຍາໂທດູ້ານນັນທະນາການສວນສາທາ ແລະ ການທ່ ອງ
ູ້
ທ່ ຽວ, ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ, ກຸ ງເທບ, ປະເທດໄທ. ການຄນຄວູ້
າຂອງທ່ ານ ແລະ ສນກິດຈະກາການ
ສອນໃນການປະເມີນທ່ າແຮງຊັບພະຍາກອນນັນທະນາການ ແລະ ຈັດແຍກຂອງໂອກາດນັນທະນາການ, ສະເຕັກ
ທຣັມຂອງນັນທະນາການອີງຕາທາມະຊາດ.

ທ່ ານເປັນຫວໜູ້າພາກວິຊາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ູ້,

ຄະນະກະເສດ

ສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ,ູ້ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸ ພານຸວງ. ທ່ ານມີປະສບການເປັນທີ່ປກສາແຫ່ ງຊາດດູ້ານ
ມາດຕະຖານດູ້ານສຸ ຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸ ຂະອະນາໄມພດ: SPS ໃນລາວ.

ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ
ັ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ພາຍ
ທ່ ານ ປອ ສມພງ ຈັນທະວງ ຈບການສກສາປະລິນຍາໂທໃນສາຂາການອະນຸລກ
ຈາກສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ AIT, ບາງກອກ, ໄທ ແລະ ປະລິນຍາເອກສາຂາວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລູ້ອມ ແລະ
ູ້
ູ້
ິ ິນລອສ ບັນຢອດ, ປະເທດຟິລປ
ິ ິນ. ຫວຂການຄ
ການບລິຫານຈັດການຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຟິລປ
ນຄວູ້
າທີ່ທ່ ານ
ັ ທາມະຊາດ ແລະ ເສດຖະສາດການຜະລິດຂອງປ່າໄມ ູ້ໃນຂງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກ
ສນໃຈລວມມີການອະນຸລກ
ູ້ ່ ນ: ນິເວດວິທະຍາປ່າໄມ ູ້, ການອະນຸລກ
ັ ທາ
ສ່ ຽງໃຕູ້. ປະສບການຂອງທ່ ານໃນດູ້ານການສິດສອນລວມມີຫວຂເຊັ
ມະຊາດ, ປະເມີີນຜນກະທບດູ້ານສິ່ງແວດລູ້ອມ, ແລະ ອື່ນໆ.
ິ ີ ນລອຮ
ທ່ ານ ຮສ ປອ ສີທາ ເຂັມມະລາດ ຈບປະລິນຍາໂທສາຂາວິສາວະກາກະເສດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຟິລປ
ິ ີ ນ ແລະ ປະລິນຍາເອກສາຂາເສດຖະກິດກະເສດ ແລະ ການພັດທະນາຈາກຄະນະວິທະ
ບັນຢອດ, ປະເທດຟິລປ
ູ້
ຍາສາດສະເສດສິ່ງແວດລູ້ອມ, ປະເທດເບວຢຽມ. ກິດຈະກາການຄນຄວູ້
າວິໄຈ ແລະ ການສອນຂອງທ່ ານກ່ ຽວ
ກັບພັດທະນາຊນນະບດ ແລະ ວິສາວະກາການກະເສດ. ປະສບການຂອງທ່ ານດູ້ານກິດຈະກາການສູ້າງສັນ ແລະ
ັ ສດການຮຽນການສອນ.
ນະວັດຕະກາວິຊາການ ແລະ ຫຼກ
ທ່ ານ ປອ ບຸ ນເຮືອງ ນິນຈະເລີນ ຈບການສກສາປະລິນຍາໂທສາຂາປ່າໄມຈູ້ າກມະຫາວິທະຍາໄລດຣາສເດີນ
University of Dresden, ປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ ປະລິນຍາເອກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລປຕຣາ, ມະເລ
ັ ຫວຂບູ້ ດວິທະຍານິພນຂອງທ່ ານແມ່ ນ ຜນກະທບຂອງການປະຕິບດ
ັ ການກະເສດ ແລະ ການນາໃຊູ້ປ່າ
ເຊຍ ສາຫຼບ
ູ້
ໄມ ູ້ໃນດູ້ານເສດຖະກິດສັງຄມ ແລະ ສິ່ງແວດລູ້ອມໃນແຂວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ການຄນຄວູ້
າວິໄຈກ່ ຽວຂູ້ອງ
ກັບການປະເມີນຜນກະທບດູ້ານສິ່ງແວດລູ້ອມ ແລະ ວິທະຍາສາດດິນ. ໃນການດາລງຕາແໜ່ ງຮອງອະທິການບດີ
ີ ະສບການໃນການພັດທະນາຫຼກ
ັ ສດການຮຽນການສອນຂອງສະ
ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ, ທ່ ານໄດູ້ມປ
ູ້ ງ.
ຖາບັນການສກສາຊັນສ

