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មរនតី និងបុគគលកិ 
 

 

 

 រស៊ន េព 

បណឌិ តេនេអសប៉ញ 
 

  
  

ទូច បុ៊នណ 

បរ.ិជន់ខពស់េនកមពុជ 
បុ៉ក បញញ  

បរ.ិជន់ខពស់េនកូេរ ៉
ញូង គឹមស៊ង 

បរ.ិជន់ខពស់េនៃថ 

ឡងុ ទិតយ 
បរ.ិជន់ខពស់េនកមពុជ 

    
ម៉ម សផុនី 

បរ.ិជន់ខពស់េនកមពុជ 

មួន សវុណណ រ៉ 

បរ.ិជន់ខពស់េនកមពុជ 

េព វិបុល 

បរ.ិជន់ខពស់េនៃថ 

ហ៊ុន សុយ៉ី 

បរ.ិជន់ខពស់េនៃថ 

 
 

  

រស ីទិតយវលក័ខ 
បរ.ិជន់ខពស់េនកូេរ ៉

ថន ថ 

បរ.ិជន់ខពស់កេនមពុជ 

របក់ សុណី 

បរ.ិជន់ខពស់េនបរងំ 

លមី សហី 

បរ.ិជន់ខពស់េនកមពុជ 
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ឡ ូរសែីង៉ត 

បរ.ិជន់ខពស់កមពុជ 

ឃនិ សផុរ ី
បរ.ិជន់ខពស់េនកមពុជ 

ស ំៃឡេហង 

បរ.ិជន់ខពស់េនជបុ៉ន 

ឈន បី៊យ៉ 

បរ.ិជន់ខពស់េនកមពុជ 

    

ងុងំ ចន់ណទី 

បរ.ិជន់ខពស់េនកមពុជ 

រ ីសេរន 

បរញិញ បរតេនកមពុជ 

ែហម ហុមី 

បរញិញ បរតេនកមពុជ 
េរៀន សធុ 

បរ.ិជន់ខពស់េនកមពុជ 

    
សល សហី 

បរញិញ បរតេនកមពុជ 

េហង ចនទរសម ី
បរញិញ បរតេនកមពុជ 

ឆត់ លដី 

បរញិញ បរតេនកមពុជ 

គឹម េសេកង  
បរញិញ បរតេនកមពុជ 

    
េរៀន រដឋ  

បរ.ិជន់ខពស់េនកមពុជ 

ឌី េម៉ 

បរញិញ បរតេនកមពុជ 

ហុមឹ ហ៊ុន ភឹម េអង 
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មហវិទយលយ័កសកិមម និងែកៃចនអហរ 
Faculty of Agriculture and Food Processing

_________________________________2021_______________________________ 
 

សរពីរពឹទធបុរស  Message from Dean 

សូមសវ គមនម៍កកនម់ហវទិយល័យកសិកមម និង ែក
ៃចនអហរ (ម.ក.ក.អ.) ៃនសកលវទិយល័យជតិ 
បតដំ់បង។ ម.ក.ក.អ. ជមហវទិយល័យវទិយសរសត

មយួឈនមុខេគ េនភូមភិគពយពយៃនរបេទសកមពុ
ជ និងរតូវបនេគទទួលសគ ល់ពីគុណភពបណតុ ះប

ណត ល និងកររសវរជវ។ ករបណតុ ះបណត លេន
មហវទិយល័យ េយង ផលល់េសវឲយនិសសតិនូវករអបរ ំ
ែបបអនុវតត េដមបឲីយពួកេគបនេរតៀមខលួេដមបបំីេពញ

ករងរេរកយ េពលបញចបក់រសិកស និងតរមូវករ
បេចចកេទសកនុងទីផសរករងរ។ ជកែ់សតង មនករ
េកនេឡងនូវតរមូវករ ធនធនមនុសសសរមបជំ់នញ
កសិកមម និងវទិយសរសតអហរ រពមទងំែផនកែដល
ទកទ់ងេទនឹងជំនញទងំេនះ េដមបបំីេពញតរមូវករ 
ធនធនមនុសស សរមបរ់បេទសជតិ េដមបបីនត

កំេណ នេសដឋកិចចជតិ និងជួយ េទដល់អនកែដលពឹង
ែផអកេលករងរកសិកមម ែដលករយកចិតតទុកដកេ់ល
កសិកមមនិរនតរភពនឹង កនែ់តចបំចេ់ឡងៗសរមប់
អនគតរបេទសជតិ។  
មហវទិយល័យ ផលល់កមមវធីិសិកសសមបរូែបប េហយ 
និសសតិទទួលជំនញនិងចំេណះពីករបេរងៀន របស់ 
រគូមនបទពិេសធនក៍នុងជំនញ រពមទងំករ 
បេរងៀន កររសវរជវ និងផសពវផសយបេចចកេទស 
េលសពីេនះគឺពីៃដគូលប ីៗ េនអសីុ អឺុអ៉ុប អូរសត លី 
និងសហរដឋអេមរចិ។ មហវទិយល័យមនជេរមស 
េរចនសរមបនិ់សសតិ េដមបសិីកស ឬចុះហតក់រ េន
បរេទសតមរយៈកមមវធីិសហរបតិបតតករនន។ រគូ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
បណឌិ ត រស៊ន េព 
Dr. SREAN Pao 
 
Welcome to the 
Faculty of 
Agriculture and Food Processing 
(FAFP) at the National University of 
Battambang, Cambodia.  
FAFP is one of the leading Life Science 
Faculties in northwest Cambodia, and 
recognized in both teaching and 
research. At FAFP, we provide our 
students with a practical education, that 
has a solid foundation in theory, so 
preparing them for careers in a growing 
job market. There is an increasing 
demand for graduates with degrees in 
agriculture and food science, and 
related fields, so that Cambodia’s 
economy continues to grow, and to 
support those who rely on agriculture. 
Sustainable agriculture is of major 
importance to Cambodia’s future. 
FAFP offers a diverse range of 
academic degree programs, and 
students benefit from our faculty 
members’ expertise in teaching, 
research and outreach and community 
engagement. We also enjoy the rewards 
of international collaboration with 
partners in Asia, Europe, Australia, and 
the U.S.A., and FAFP has multiple 
options for students to study or take 
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បេរងៀន និសសតិ និងអនកជំនញផសពវផសយបេចចក 
េទស រតូវបនេលកទឹកចិតត ឲយសហករជមយួអនក 
ពកព់ន័ធ ឬអនកជំនញជតិ និងអនតរជតិ េដមបឲីយ មន
ភពខុសែបលកគន  សរមបជំ់ននប់ចចុបបនន និង អនគ
ត។ 

internships abroad through 
international partnership programs. 
FAFP faculty, students and extension 
professionals are actively engaging and 
collaborating with national and 
international stakeholders to make a 
difference for today’s generation and 
for those to come. 

ចកខុវិស័យ 

មហវទិយល័យកសិកមម និងែកៃចនអហរ ៃនសកល 
វទិយល័យជតិបតដំ់បង អបរ់និំសសតិរសបតមសតង់
ដជតិ សរមបក់រសិកសថន កប់រញិញ បរតវទិយសរសត 
េនរបេទសកមពុជ។ 

  
Vision  
The Faculty of Agriculture and Food 
Processing at the National University of 
Battambang is a national university 
standards for undergraduate studies in 
Cambodia. 

េបសកកមម 

• អបរ់ ំ និងបណតុ ះបណត លនិសសតិថន កប់រញិញ បរត 
រសបតមសតងដ់រជតិ និងអនតរជតិេដមបេីឆលយ 
តបេទនឹងឱកសទីផសរករងរ 

• េធវកររសវរជវែបបវទិយសរសតសរមបផ់លិត

ភពកនុងរសុកនិងកំេណ នេសដឋកិចចជតិ។ 

  
Mission  
• To educate and train students with 

national and international 
standards to meet job market; and 

• To conduct scientific research for 
supporting domestic productivities 
and national economic growth. 

 
 
 

 
ពត័ម៌នបៃនថមសូមចូលេទកនេ់គហទំពរ័៖ more information at: 
http://nubb.edu.kh/en/study-with-us/faculty-of-agriculture-and-food-
processing 
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េដប៉តឺម៉ង់កសកិមម (Department of Agriculture) 

ថន ក់បរញិញ បរត ជំនញ សកវ;បកមម (BSc. in Horticulture) 

ជំនញេនះបណតុ ះបណត លនិសសតិ ឲយកល យខលួនេទជ អនក
បេចចកេទសេលជំនញរគបរ់គងដំណំសកវបបកមម ដូចជ៖ 
Ø ផលិតកមមដំណំបែនល 
Ø ផលិតកមមដណំំេឈហូបែផល  
Ø ផលិតនិងពរងីកពូជរកុខជតិលមអ និងបែនល  
Ø អនកវភិគគុណភពដី និងជំងឺរកុខជតិជេដម -ល- ។  
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ថន ក់បរញិញ បរតរង ជំនញ រ;ព័នធអហរ (Associate Degree in Food Systems) 

កមមវធីិបណតុ ះបណត លេនះ បេងកតេឡងេដយករទទួល
សគ ល់េដយរកសួង អបរ់ ំ យុវជន និងកីឡ េនឆន ំ
២០២១ ែដលមនែតមយួគតេ់នរបេទសកមពុជ។ កមមវធីិ
េនះបងហ តប់ងហ ញនិសសតិឲយមនបំណិនែផនកដដុំះ 
ចិញច ឹម ែកៃចន វចិខចប ់បេចចកេទសដឹកជញជូ នកសិផលនិង
ផលិតផល ទីផសរកសិកមម  រគបរ់គងេសវកសិេទសចរ
ណ៍។  
ជំនញេនះ បណតុ ះបណត លនិសសតិឲយកល យខលួនេទជ៖  

Ø អនកពហុជំនញេលករផលិតអហរកសិផល  
Ø អនកែកៃចនកសិផល  
Ø អនករគបរ់គងេសវកសិេទសចរណ៍  
Ø បុគគលិករកុមហុ៊ន រគឹះសថ នឯកជន ឬរដឋនន 
Ø អនកផសពវផសយ កនុងវស័ិយកសិកមម ឬអនកអភវិឌឍ

នជ៍នបទ 
Ø មច ស់អជីវកមមកសិដឋ នេទសចរណ៍ជេដម -ល-។ 
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េដប៉តឺម៉ងវិទយសរសតសតវ (Department Animal Science) 

កមមវធីិេនះបងហ តប់ងហ ញនិសសតិឲយមនបំណិនែផនក ចិញច ឹមនិងែថរកសសតវ ពិនិតយជមងនិឺងពយបល
សតវ រគបរ់គងចំណីសតវ កសិដឋ នផលិតកមមសតវ កសិដឋ នសតវេទសចរណ៍។  
ជំនញេនះ បណតុ ះបណត លនិសសតិឲយកល យខលួនេទជ៖  

Ø អនករគបរ់គងកសិដឋ នចិញច ឹមសតវ  
Ø អនកបងក តពូ់ជសតវ  
Ø អនកផលិតចំណីសតវ  
Ø អនករសវរជវែផនកវទិយសរសតសតវ   
Ø អនកឯកេទសេពទយសតវ  
Ø បុគគលិកេនសថ នបន័រដឋ/ឯកជន  
Ø អនករបឹកសេយបល់េលផលិតកមមសតវ  
Ø អនកអភវិឌឍនវ៍ស័ិយផលិតកមមសតវ 
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េដប៉តឺម៉ងែកៃចនអហរ (Department Food Processing) 

កមមវធីិេនះបងហ តប់ងហ ញនិសសតិឲយមនបំណិនែផនក រកសគុណភពអហរ បេចចកេទសេវចខចបអ់ហរ

ែបបទំេនបនិងសុវតថភព និងករែកៃចនកសិផល ដូចជ បែនល ែផលេឈ រគបធ់ញញជតិ េដមបធីនឲយ
បននូវសតងដ់រគុណភព សុវតថិភព និងបំេពញតរមូវករសរធតុចិញច ឹមដល់អនកបរេិភគ ជេដម -
ល-។  
ជំនញេនះ បណតុ ះបណត លនិសសតិឲយកល យខលួនេទជ៖  

Ø អនករគបរ់គង និងពិនិតយគុណភពផលិតផលែកៃចន 
Ø អនកែកៃចនកសិផល និងបេងកតផលិតផលថមី 
Ø អនកផលិតេភសជជៈែកៃចន និងអហរ 
Ø អនករសវរជវែផនកវទិយសរសតអហរ 
Ø អនកបណតុ ះបណត លជំនញែកៃចនអហរ និងសុវតថភពអហរ ជេដម -ល-។ 
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មនទីរពិេសធន៍ 

 
 
មនទីរពិេសធន៍ជលិកវ;បកមមរុកខជតិ 

ជលិកវបបកមមរកុខជតិ ជបេចចកេទសពរងីកពូជរកុខជតិទំេនប ែដលអច
ផលិតរកុខជតិបនេរចនដូចៗគន  ឬឯកសណឋ នភព និងមនសុខភព
លអ។ េលសពីេនះជកែនលងផតល់លទធភពឲយនិសសតិបនអនុវតតករសិកសពីប
េចចកវទិយជីវវទិយ វភិគជំងឺរកុខជតិ និងករពិេសធនរ៍សវរជវពីរកុខជតិ ជេដម -ល-។ 
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មនទីរពិេសធន៍វិទយសរសតដី និងសរមនទីរដី 

 
មនទីរពិេសធនវ៍ទិយសរសតដី ជកែនលងផតល់ឲយនិសសតិសិកស 
និងអនុវតតវយតៃមលគុណភពដី របវតតដី និងលកខណៈដី និង
របេភទដំណំ តរមូវករសរធតុចិញច ឹមរកុខជតិតមរបេភទដី 
និងដំណំ។  

                        
 
សរមនទីរដី ជកែនលងែដលរបមូលផដុ ំនិងករតងំពិពរ័ណ៍របេភទដីកនុងរបេទសកមពុជ សរមបក់រអបរ់ ំ
អំពីធនធនដី។ ែដលមនកំណតនឹ់ងជួយ រទរទងជី់វតិេនេលភពែផនដីេហយសរមបេ់ហតុផលេនះ
ពួកេគរតូវែតទទួលបនករគរំទពរងីកនិងករពរកនែ់តខល ងំេឡង។ 
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មនទីរពិេសធន៍គុណភពរគប់ពូជ 

កែនលងផតល់ឲយនិសសតិសិកស និងអនុវតតផលិតរគបពូ់ជ ពិនិតយ
គុណភពរគបពូ់ជ េធវេតសគុណភពរគបពូ់ជ ពិេសធន៍

បេចចកេទសែថរកសនិងរគបរ់គងរគបពូ់ជ ជេដម -ល-។ 
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មនទីរពិេសធន៍បណកសតវ (សតវលអិត) 
កែនលងផតល់ឲយនិសសតិសិកស និងអនុវតតពិនិតយេមលរបេភទសតវលអិតេនកនុងធមមជតិ (ទឹក ដី និង
បរយិកស) ែដលសតវលអិតទងំេនះ អចជសតវមនរបយជន ៍ឬសតវចៃរង កនុងផលិតកមមដំណំ ឬ
ករចិញច ឹមសតវ។ 

    
 

េរងផសតិ 

កែនលងផតល់ឲយនិសសតិសិកស និងអនុវតតផលិតេមផសតិ ផលិត
ផសតិែដលអចបរេិភគបន រពមទងំមនសរធតុចិញច ឹមលអ

សរមបសុ់ខភពមនុសស ដូចជ ផសតិអំេបះ ផសតិចំេបង -ល-។ 
 

កែនលងផលិតជីកំបុ៉សត] 

កែនលងផតល់ឲយនិសសតិសិកស និងអនុវតតផលិតកំប៉ុសតèទឹក កំប៉ុសតè 
េគក ែដលជរបេភទជីសររីងគ សរមបក់រេរបរបស់កនុងករផ
លិតកសិផលសររីងគ ជេដម -ល-។ 
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សួនបែនលៃរព 

កែនលងផតល់ឲយនិសសតិអនុវតតផសភជ បរ់វងរទឹសតី និងករអនុវតតដំណំសកវបបកមម ែដលអចរគបដ
ណត បេ់លជំនញជេរចនដូចជ រកុខវទិយ ករពរងីកពូជរកុខជតិ ករផលិតរគបពូ់ជ ករសិកសអំពីករ
លូតលស និងលកខណខណឌ ពនលឺជេដម -ល-។ រកុខជតិបែនលៃរព សំេដេលរបេភទរកុខជតិែដលេគ
អចបរេិភគបន េហយដុះលូតលស់កនុងធមមជតិ ែដលមនិែមនជពូជរកុខជតិបងក ត ់និងែរបរបួល
េសេនទិចតមេគលករណ៍រកុខជេរមសេនះេទ។ រកុខជតិរបេភទេនះមនេរចនរបេភទេនរបេទសកមពុ
ជ។ រកុខជតិមយួចំនួនែដលេគេឃញមនករដុះលូតលស់េនកនុងរបេទសកមពុជ េហយមនសកត
នុពលទងំអហរបូតថមភ (វតីមនី និងជតិែរ)៉ ផង និងតៃមលេសដឋកិចចៃនផលិតកមមផង។ 
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មនទីរពិេសធន៍វិទយសរសតសតវ និងគលីនិកសតវ 
កែនលងផតល់ឲយនិសសតិអនុវតតផសភជ បរ់វងរទឹសតី និងករអនុវតត

ជកែ់សតង េលករពិនិតយជំងឺសតវ ែថទសំតវ និងពយបលសតវ។ 
េលសពីេនះនិសសតិអចេធវកររសវរជវជីវសរសតសតវ -ល-។ 

 

 

មនទីរពិេសធន៍វិទយសរសតទូេទ 

កែនលងផតល់ឲយនិសសតិអនុវតតផសភជ បរ់វងរទឹសតី និងករអនុវតត

ជកែ់សតង េលែផនកវទិយសរសតគីម ីសរមបទឹ់ក ដី និងអហរជ

េដម -ល-។  
 

មនទីរពិេសធន៍មីរកូជីវសរសត 

មនទីរពិេសធនម៍រីកូជីវសរសត គឺេផត តសំខនេ់ទេលភពសំុករ

េធវេតសតេដមបកំីណតប់កេ់តរនិីងផសតិ ែដលបេរងៀនឲយនិសសតិ

សិកសវធីិសរសតរគបរ់គងករលូតលស់ របស់អតិសុខុមរប

ណ។ 

 

មនទីរពិេសធន៍ែកៃចនអហរ 

កែនលងផតល់ឲយនិសសតិអនុវតតផសភជ បរ់វងរទឹសតី និងករអនុវតតជក់
ែសតង េលែផនកសុវតថិភពចំណីអហរ កររតួតពិនិតយគុណភពំ

ណីអហរ ឧទហរណ៍ រសជតិ បរមិណសរធតុចិញច ឹម និង
បរមិណកឡូរ ីឬវយនភពវ ជេដម -ល-។ 
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កសដិឋ នរសវរជវ និងបណតុ ះបណត ល 
 
កសិដឋ នមនទំហ ំ17 ហិចត និងមនលកខណៈសមរសបសរមបឲ់យនិសសតិ៖ 

Ø ពិេសធនេ៍លដំណំដូចជបែនល ដំណំឈលហូបែផល ដំឡូងម ីរសូវ -ល- 
Ø ពិេសធនេ៍លផលិតកមមសតវ ដូចជ េគ រជូក មន ់ទ -ល- 
Ø ពិេសធនេ៍លផលិតវរវីបបកមមដូចជ រតី កែងកប -ល- 

េលសពីេនះវជកែនលងសរមបក់របណតុ ះបណត លនិងបងហ ញបេចចកេទសកសិកមមផងែដរ។  
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មជឍមណឌ លរសវរជវ និងបណតុ ះបណត លកសិកមម 
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ៃដគូសហរបតិបតតករណ៍អនតរជតិ៖ 
ៃដគូគរំទកមមវិធីអបរ ំនិងកររសវរជវ 
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ៃដគូគរំទកមមវិធីអបរ ំនិងកររសវរជវ របស់គេរមងែកលមអករអប់រឧំតតមសិកស (HEIP) 

 
 
កិចចហសរបតិបតតករណ៍អនតរជតិ េដមបេីងកនឱកសឲយនិសសតិទទួលបនអហររបូករណ៍ 
និងករផល ស់បតូរករសិកសេនបរេទស រពមទងំឱកសករងរេរកយបញចបក់រសិកស។ 
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ព័ត៌មនបែនថម៖ 
 

Ø ជំនញ សកវបបកមម និងរបពន័ធអហរ៖ េលក មនួ សុវណណ រ៉ 010 556 351 
Ø ជំនញ វទិយសរសតសតវ៖ េលក េព វបុិល 012 500 451 
Ø ជំនញ ែកៃចនអហរ៖ កញញ  ហុ៊ន សីុយ៉ 096 390 8659 
Ø ពត័ម៌នទូេទ៖ េលករសី ថន ថ 077 936 232  

  ឬកញញ  ឡូ រសីែងត៉ 069 474 725 
 


