ត្កសួងផែនោរ

ោររកាពត

ន

CONFIDENTIALITY OF DATA

អគ្គក្លខាធិោរដ្ឋាន

ព័តមា
៌ នដែលម្បរូលបាន នង
រ ម្តូវបានរកាាសមាត់ គ យ
ើ នង
រ ម្តូវ

ត្កុមត្បឹកាជាតិ វិទ្យាសាស្តសរនិងបក្ចចកវិទ្យា

បានគម្បើម្បាស់ដតកន៉ុងគោលបំណងសថិតិ គោយរន
័
ិ បង្ហាញអំពទ្យ
ី ិនននយ
ប៉ុ្គល ឬាថប័នគ ើយ។

Information collected in this survey is strictly confidential and
will be used for statistical purpose without revealing personal
or institutional data.

កម្រងសំ ណួរឧបករណ៍ម្ាវម្ាវវទ្យាាស្រសត
សំខាន់ៗ ឆ្ន២
ំ ០១៦
ិ
Major Scientific Instruments Questionnaire 2016

គោលបំណងននការអគងេត (Purpose of this Survey)
ការអគងេតគនេះ មានបំណងម្បរូលនូវទ្យន
័ សថិតិ សតីអំពីឧបករណ៍ម្ាវម្ាវវទ្យាាស្រសត
សំខាន់ៗ ដែលម្តូវបានគ្វើគោយអងគភាព
ិ
ិ ននយ
នានា (រួរមាន៖ ាថប័នអាជីវករមនង
ិ ម្ាវម្ាវរែឋ

ម្្េះរ ាថនសិកាាន់ខ្ពស់ នង
័ ដែលម្បរូលបាន
ិ អងគការគម្ៅរោឋភបា
ិ ល)។ ទ្យន
ិ ននយ

នរងម្តូវបានគម្បើម្បាស់ សម្មាប់ដតគោលបំណងសថិតិនិងការអភវិ ឌ្ឍាតិប៉ុគ្
ណ េះគោយរន
័ ប៉ុ្គល ឬាថប័នគ
ិ បង្ហាញអំពីទ្យិនននយ

ើយ។

This survey aims to gather statistical data on major scientific instruments conducted by organizations (including
government and research institutes, institution of higher learning, NGOs,). The collected data will be used for
statistical and national development purposes only, without revealing personal and institutional data.
កំណត់សគា
ំ ល់់ៈ ភាពច ំបាច់ត្តូវបញ្ចូ លនូវបញ្ហ
ា ចំនួនពីរខាងក្ត្ោម៖

១) ម្តូវទ្យទ្យួលព័ត៌មានពីបច្ច៉ុបបននភាពសតីពី ឧបករណ៍វទ្យាាស្រសត
ទង
ំ អស់ តារលំ ោប់អាទ្យិភាព៖ អាទ្យិភាពទ្យី១: ាថប័នអាជីវករមនង
ិ
ិ ម្ាវម្ាវរែឋ,
ទ្យី២ ម្្រេះាថនសិកាាន់ខ្ពស់ ទ្យី៤ អងគការគម្ៅរោឋភបា
ិ ល

២) ម្បគភទ្យ ឬម្កុរទំង៨្ំៗរបស់ឧបករណ៍ម្ាវម្ាវវទ្យាាស្រ
សស
ត ំ ខាន់ៗែូច្ា៖
ិ
ក- ឧបករណ៍គអ

ច្
ិ ម្តូនច្
ិ នង
ិ អ៉ុបទ្យក
ិ

ខ្- ឧបករណ៍វភា្
នង
ិ
ិ ្រ
ី ី

្- ឧបករណ៍គ្វើគតសត និងផលិតគម្្ឿងមាស៉ុី ន

ឃ- ឧបករណ៍គអ

ិច្ម្តូនិច្ និងគអ

ិច្ម្តុង

ង- ឧបករណ៍ែំគណើរការទ្យិននន័យ (ទក់ទ្យងគៅនរងIT ្ំៗ)

ច្- ឧបករណ៍រង្ហវស់ រង្ហវល់រូបវទ្យា
ិ

ឆ- ឧបករណ៍គតសត នង
ិ ឱសថ

ជ- ឧបករណ៍ទំងអស់ែន៏ ទ្យគទ្យៀត (រន
ិ មានគៅកន៉ុងម្បគភទ្យខាងគលើ)

Notice: Need to input below two issues
1) To get information on currently Holding Major Scientific Instrument in a priority orders: 1st government and
research institutes, 2nd institution of higher learning, 4th NGO,
2) Large 8 Classification or Category of Major Scientific Instrument
A. Optic & Electronic Instrument
B. Chemical & Analytical Instrument
C. Machinery Manufacturing & Testing Instrument D. Electron and Electronic Instrument
E. Data Processing Instrument(IT related)
F. Physically Measurement Instrument
G. Medical & Testing Instrument
H. All the other instruments(not above categories)
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I. ពត

នតំបន់អក្ងេត (Survey information areas)

ត្តូវបំក្ពញក្ដ្ឋយអនកស ា សន៍មុនក្ធវស
ើ
ា សន៏ (To be filled by interviewer before making interview)
គលខ្កូែ ( Code )

១.១ រាជធានី / គខ្តត (City/Province):

១.២ ម្កុង / ម្សុក / ខ្ណឌ (Town/District/Khan):
១.៣ ឃ៉ុំ / សង្ហេត់ (Commune/Sangkat):
១.៤ ភូរិ / រណឌល (Village/Mondol):
១.៥ គលខ្សំ ោល់ស

II. ពត

ម្ោស (Establishment Serial Number)

នមស្តនរីអក្ងេត (Survey enumeration information)

គលខ្គរៀង

គ្មេះរស្រនតអ
ី គងេត (Name)

តួនាទ្យី (Position)

គលខ្ទ្យូរស័ពទ (Telephone)

១
២
៣
៤
៥

III. អតរសញ្ហ
ា ណសហត្គាស (Identification of establishment)
ផែនកទ្យី១ ៖ ពត

នទ្យូក្ៅ (GENERAL INFORMATION)

អតតសញ្ញាណអនកគឆលើយ (Respondent)

១.៨ លទ្យធផលសគម្រច្បាន

១. បានបំគពញច្ប់

១.១ គ្មេះអងគភាព /ាថប័ន៖……… ………………
១.២ ម្បគភទ្យាថប័ន៖ ១) ាថប័នអាជីវករមនិងម្ាវម្ាវរែឋ

២. បានបំគពញដផនកខ្លេះ

២) ម្្រេះាថនសិកាាន់ខ្ពស់

៣. រន
ិ បានជួប

៤) អងគការគម្ៅរោឋភបា
ិ ល
១.៣ គ្មេះអនក



៤. ស៉ុំ ពនារគពល

យ៖ ……………………..……………………

៥. បែិគស្

១.៤ ឋានៈតួនាទ្យ៖
ី ………………………………………………………
១.៥ ទ្យូរស័ពទ៖……………………………………………………………
១.៦ អ៉ុី

១.៧ គ្

ល៖…………………………………………………………...
ទ្យំពរ័ ៖......................................................................

១.៩ គតើអងគភាព / ាថប័នអនកបគងេើតគ

ំ
(Year of Establishment)?
ើងគៅឆ្ន្
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កាលបរគច្េ
ិ ទ្យសមាាសន៍
នថទ្យ…
ំ ០១៦
ី ……ដខ្…………ឆ្ន២

ផែនកទ្យី២ ៖ បញ្ច ស
ី ណ
ំ ួ ររបស់ឧបករណ៍ត្សាវត្ជាវវិទ្យាសាស្តសរ

(List of Major Scientific Instruments)

IV. សំណួរផែលត្តូវសួរ (Questions to ask)
.

Q1: គតើ គោក គោកម្សី គ្វកា
ិ យឯកគទ្យសអវខ្
ើ រសិកាម្ាវម្ាវគលើវស័
ី េះល ?
(What is your major research field and study?)
១.ច្ំណីអាហារ (Food)
២.ឱសថាស្រសត (Pharmaceutical Drugs)
៣.គម្្ឿងសំ អាង(Cosmetics)
៤.ឥនធនៈ្ីរី (Petrochemicals)
៥.កសិករម (Agriculture)
៦.បរា
ិ ថ ន (Environment)
៧..........
៨..........
៩..........
១០.......
១១.......
១២.គផសងគទ្យៀត (សូ របញ្ញាក់) Other, specify …
Q2: គតម្ើ បគភទ្យននការវភា្អវ
ខ្
ិ
ី េះល ដែល គោក គោកម្សី ម្តូវការយករកគ្វកា
ើ រម្ាវម្ាវ នង
ិ ការសិកាគនាេះ?
(What kinds of analysis do you need to achieve for research field and study?)
១. គែរ
ន
ា
ើ បែ
រ ថា មានវតារ
ី
ី ង
ី ផទ៉ុកគៅកន៉ុងសំ ្ក្ំរូរូ បអាហារ
(To know Vitamins content in food samples)

២. គែើរបែ
ី រងថា មានអ៉ុីម្តូកាគបានផទ៉ុកគៅកន៉ុងសំ ្ក្ំរូគម្បងឥនធនៈ
(To know hydrocarbons content in petroleum)

ំ មាលប់សតវលិ ត
៣. គែរ
អ ផទ៉ុកគៅកន៉ុងសំ ្ក្ំរូកសិផល
ើ បែ
រ ថា មានថានស
ី ង
(To know pesticides content in crops)

៤. គែើរបែ
ី រងថា មានសមាសធាត៉ុឧសម័នគៅកន៉ុងសំ ្ក្ំរូខ្យល់
(To know gas components in air sample)

៥..........
៦..........
៧..........
៨..........
៩..........
១០......
១១.គផសងគទ្យៀត (សូ របញ្ញាក់) Other, specify
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1= បាទ្យ (Yes)
2= គទ្យ ( No)

Q3:

ក
ក

Q4:គតើច្ំនួន

Q5: គតើគោក

Q6:

ារ្យរប៉ុនាមន

យល់ែរងអំពរី

ជំនួយសម្មាប់ការ

សំ ្ក ្ំរូ
ក

…

……....

ដែលគោក

Do you have…

គោកម្សី យក

the Instrument
as below?

គ្មេះឧបករណ៍ម្ាវម្ាវវទ្យាាស្រសត
ិ

គោក

គោកម្សីបាន

គោកម្សី ម្តូវការ

គបៀបវភា្គ
ិ

វភា្សំ
្ក្ំរូ
ិ

ឬគៅ?

យ
ើ

គនេះដែរឬគទ្យ?

Q7:គតើឧបករណ៍វទ្យាាស្រសត
អវីខ្លេះដែលគោក
ិ

Q8:គតើឧបករណ៍

Q9:គតើអនកបានបំគរ ើ

នង
ិ ការសិកាគនេះ?

គោក គោកម្សី

គ

ប្
ត ល?

វទ្យាាស្រសត
ិ

គោកម្សីម្តូវការ និងម្តូវគម្បស
ើ ម្មាប់ការម្ាវម្ាវ
What major scientific instruments do you need
and use for your research and study?
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Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GC/MS)

4

Liquid Chromatograph Mass Spectrometer (LC/MS)

5

Fourier transform infrared spectroscope (FT-IR)

6

Laboratory Water Purification System (Lab.WPS)

7

UV-Vis Absorption Spectrophotometer (UV-VIS)

8

Fluorescence Spectrophotometer

How many

នង
រ ?

Do you need to

What major

get a support for

scientific

years of service

How many

the analysis

analyzing your

instruments do

have you been

samples in

already?

sample?

you need for

for the scientific

training?

instrument?

you need to

មាន
គ

មាន

1=

ច្ំនួនសំ ្ក

2=

្ំរូ Number

ដតរន
ិ បានគម្បើ
ម្បាស់

Not available

Total Year of

Have an Use

Available but

but in Need

Service

1= បាទ្យ (Yes)
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អត់មាន

ើយបានគម្បើ
ម្បាស់

of Samples

High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)

ម្បាស់ឧបករណ៍

how to make

No Use

2

ម្តូវការគពលបណ៉ុ ត េះ

Do you know

month?

Gas Chromatograph (GC)

យ
ើ កន៉ុងការគម្បើ

១ដខ្?

analyze per

1

ការង្ហរប៉ុនាមនឆ្ន ំ

រកគ្វកា
ើ រកន៉ុង

average do

Name of Major Scientific Instrument

វទ្យាាស្រសត
អខ្
វី លេះ
ិ

2= គទ្យ ( No)

ប៉ុដនតម្តូវការ

០=គម្ការ១ឆ្ន ំ

9

Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)

10

Microwave Digestion System

11

Color Spectrometer

12

Differential Scanning Calorimeter (DSC)

13

Thermogravimetric Analyzer (TGA)

14

Simultaneous Thermal Analyzer (STA)

15

Thermomechanical Analyzer (TMA)

16

Table Top Scanning Electron Microscope (SEM)

17

Normal Scanning Electron Microscope (NSEM)

18

Energy Dispersive X-Ray Spectrometer (EDS)

19

Digital lon Coater

20

..................................................

21

..................................................

22

..................................................

23

..................................................

24

..................................................

25

Other, Specify……

កំណត់សំោល់៖ ម្បសិនគបើឧបករណ៍ទំង១៩ខាងគលើរន
របស់អនកគៅគលខ្២០បនត
ិ
ិ មាន សូ រសរគសរគ្មេះឧបករណ៍វទ្យាាស្រសត

កខាងគម្ការ៖ (If not listed above, please do write down the

name of scientific instrument as in the table above. For example, temperature and humanity chamber, thermal shock tester, reliability test equipment for mobile phone and etc.
សូមអរគ្ុណចំក្

ោះោរសហោរក្្លើយត្បកបក្ដ្ឋយោរទ្យទ្យួលខុសត្តូវរបស់ឯកឧតរម ក្ោកឧកញ្ហ
ា ៉ា ក្ោកជំទាវ ក្ោក ក្ោកត្សី ។ ចក្មលើយរបស់ក្ោកអនក
នឹងបានចូលរ ួមចំផណកកនងោរអភិ
វឌ្ឍវិទ្យាសាស្តសរនិងបក្ចចកវិទ្យាក្ៅកមពុជា។
ុ
Thank you for your cooperation and thoughtful answers.

Your answers will assist in the developemnt of the science and technology in Cambodia.
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