
 
ร่างขอบเขตของงาน 

(Term of Reference : TOR) 
รายการ เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร  จ านวน  1 ชุด 

  
วัตถุประสงค์ 
 ด้วยข้อก ำหนดของสภำเภสัชกรรมที่ก ำหนดให้คณะวิชำที่ได้รับกำรรับรองหลักสูตรโดยสภำเภสชักรรม จะต้อง
มีเครื่องมือวิทยำศำสตร์ให้ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด เพ่ือให้มีควำมพร้อมในกำรรองรับกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร 
 เครื่องวัดกำรเรืองแสงของสำร (Fluorescence spectrophotometer) เป็นเครื่องมือที่อยู่ในรำยชื่อ
เครื่องมือวิทยำศำสตร์พื้นฐำนที่คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้รับกำรรับรองหลักสูตรต้องมี โดย
ภำควิชำเภสัชเคมี คณะเภสัชศำสตร์ มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรเรียกำรสอนในหัวข้อ “เภสัชวิเครำะห์”  ซึ่งหนึ่งใน
หัวข้อที่จะต้องสอนนักศึกษำ คือ เทคนิคกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงด้วยเทคนิคกำรวัดกำรเรืองแสงของสำร ซึ่ง
จ ำเป็นต้องใช้เครื่องวัดกำรเรืองแสงของสำร โดยเครื่องมือดังกล่ำวคณะเภสัชศำสตร์ ได้รับงบประมำณในกำรจัดซื้อ
หลังสุดเมื่อปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันมีศูนย์บริกำรปฏิบัติกำรทำงเภสัชศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
และเนื่องจำกเครื่องมือมีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ 20 ปี กำรท ำงำนมีเพียงฟังก์ชั่นง่ำย ๆ ระบบกำรอ่ำนด้วยไมโคร
เพลทช ำรุด  ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์รุ่นเก่ำและไม่สำมำรถ update ให้ทันสมัยได้  ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือดังกล่ำว เพื่อรองรับกำรเรียนกำรสอนตำมข้อก ำหนดของสภำเภสัชกรรมได้ 
 
คุณลักษณะเฉพาะ  
 

1. คุณลักษณะของเครื่องมือ 
1.1.  เป็นเครื่องวิเครำะห์หำปริมำณสำรโดยอำศัยคุณสมบัติในกำรเรืองแสง 
1.2.  แหล่งก ำเนิดแสงเป็นชนิด xenon lamp พร้อมด้วยตัวหุ้ม ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 150 watt 
1.3. มีอุปกรณ์ช่วยในกำรรวมแสงจำกแหล่งก ำเนิดแสงเข้ำสู ่ตัวอย่ำง 
1.4. ปรับควำมยำวคลื่นแสงที่ใช้ส ำหรับกระตุ้น (Excitation wavelength) ได้ตั้งแต ่200-900 นำ

โนเมตร หรือ ดีกว่ำ 
1.5. สำมำรถเลือกวัดควำมยำวคลื่นแสงที่เกิดจำกกำรเรืองแสงของสำรตัวอย่ำง (Emission 

wavelength)  ได้ตั้งแต่ 200-850 นำโนเมตร หรือดีกว่ำ 
1.6. สำมำรถปรับขนำดควำมกว้ำงของล ำแสง (Spectral bandwidth) ได้ตั้งแต ่0-20 นำโนเมตร 

หรือดีกว่ำ ได้อย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรควบคุมผ่ำนโปรแกรมจำกระบบคอมพิวเตอร์  
1.7.  มีระบบ monochromator เป็นแบบ Grating ประกอบไม่น้อยกว่ำ 1,200 เส้นต่อ 1 

มิลลิเมตร  
1.8. ตัวตรวจวัด (Detector)  
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1.8.1. ด้ำน excitation เป็นชนิด  Photo diode  หรือ Photomultiplier (PMT) ส ำหรับ 
reference detector 

1.8.2. ด้ำน emission เป็นชนิด Photomultiplier (PMT) 
1.9. มีควำมแม่นย ำในกำรตรวจวัด (Wavelength Accuracy) ไม่เกิน +/- 1.5 nm. 
1.10. สำมำรถปรับควำมเร็วในกำรตรวจวัดด้วย Scan Speed ได้หลำยค่ำ ที่มีควำมเร็วในกำรอ่ำน

ค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 80 nm ต่อ วินำที ทั้งของ excitation และ emission พร้อมสำมำรถ
ประมวลผลในกำรวัด      (Integration Time ) ไดอ้ย่ำงรวดเร็ว* 

1.11. มีค่ำ Sensitivity > 4000: 1 RMS.*  
1.12. กำรเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่ำนทำง USB  
1.13. รับประกันสินค้ำเป็นระยะเวลำ 1 ปี พร้อมตรวจเช็คสภำพเครื่อง จ ำนวน 2 ครั้งในระยะ

ประกัน 
2. ระบบควบคุมการท างาน 

2.1 ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ผ่านซอร์ฟแวร์บนระบบ Windows 10 หรือดีกว่ำ 
2.2 มีฟังก์ชั่นการท างานของเครื่องได้อย่างน้อยดังนี้ 

2.2.1 สแกนสเปคตรัม (Spectral Scan)  โดยสำมำรถสแกนสเปคตรัมได้ทั้งแบบ 
2.2.1.1 Excitation scan 
2.2.1.2 Emission scan 
2.2.1.3 Synchronous scan 
2.2.1.4 Pre-scan 

2.2.2 สำมำรถเลือกโหมดกำรสแกน (scan mode)  ได้ทั้งแบบ Single scan  และ 3D-scan 
2.2.3 แสดงค่ำกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำกำรเรืองแสงเทียบกับเวลา (Time Drive) 
2.2.4 มีฟังก์ชั่นในกำรหำค่ำ Lifetime สำมำรถตั้งค่ำ delay time และ gate time ได ้
2.2.5 หาความเข้มข้นของสาร (Quantification) โดยสำมำรถเลือกแบบ wavelength quant 

หรือ scan quant  แสดงค่ำสมกำร (equation) ค่ำควำมสัมพันธ์ (correlation) และ 
 Calibration curve ได ้ 

2.2.6 มีฟังก์ชั่นในกำรวิเครำะห์หำ Quenching  และ Quantum yield* 
2.2.7 มีฟังก์ชั่นในกำรตรวจสอบเครื่อง (Diagnostic) ได้จำกซอฟท์แวร์โดยจะตรวจเช็คอย่ำงน้อย

ดังนี้ 
2.2.7.1 Mainboard 
2.2.7.2 Lamp time and lamp intensity 
2.2.7.3 Detector (Photodiode dark and PMT dark) 
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2.2.8 สำมำรถแสดงค่ำ Intensity display range ได้อย่ำงน้อยตั้งแต่ช่วง 0 – 250,000 
หรือกว้ำงกว่ำ 

2.2.9 สำมำรถส่งข้อมูลสเปคตรัม (export) ในรูปแบบ csv  file ส ำหรับเปิดข้อมูลใน
โปรแกรมอ่ืนได้ 

2.2.10 มีแผ่นโปรแกรม (CD-software) มำพร้อมกับเครื่องพร้อมลิขสิทธิ์ถูกต้อง และ
สำมำรถน ำ 

          โปรแกรมไปลงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนๆ ได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนผู้ใช้งำน  ส ำหรับกำร
ใช้งำนแบบ offline mode ส ำหรับกำรจัดกำรข้อมูลสเปคตรัมหรือกำรรำยงำนผลได้ 

3. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง    
3.1.  Quartz cell ปริมำตรไม่มำกกว่ำ 3.5 มิลลิลิตร   จ ำนวน   4   ชิ้น 
3.2. Micro-Quartz cell ปริมำตรไม่มำกกว่ำ 700 ไมโครลิตร  จ ำนวน   4   ชิ้น 
3.3. ชุด Solid sample holder ส ำหรับตัวอย่ำงที่เป็นผง แผ่น ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถปรับมุมกำร

วิเครำะห์   ได้จ ำนวน 1 อัน 
3.4. หัววัดตัวอย่ำง (Fiber optic probe) สำมำรถใช้วัดตัวอย่ำงภำยนอกเครื่องได้ จ ำนวน 1 ชุด 
3.5. อุปกรณ์วัดตัวอย่ำงชนิด Well plate reader     จ ำนวน   1   ชุด 

3.5.1 สำมำรถวัดตัวอย่ำงที่อยู่ใน 96-well plate ได ้และสำมำรถเพ่ิมได้สูงสุด 384 
ตัวอย่ำงได้ 

3.5.2 สำมำรถถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งำนได้เองโดยง่ำย (Plug and play accessory) 
3.6. Micro-plate ส ำหรับกำรวัดตัวอย่ำงด้วยเทคนิค UV-Visible Absorbance (ชนิด plate ใส) 

จ ำนวน  5 กล่อง กล่องละ 100 plate 
3.7. Micro-plate ส ำหรับกำรวัดตัวอย่ำงด้วยเทคนิค Fluorescence หรือ Luminescence (ชนิด 

plate ด ำ) จ ำนวน 10 ชิ้น 
4. ชุดควบคุมการท างานและประมวลผลจ านวน 1 ชุด ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

4.1. มีหน่วยประมวลผลกลำง CPU เป็นแบบ Pentium Core i5  หรือดีกว่ำโดยมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 4.1 GHz จ ำนวน 1 หน่วย มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อย
กว่ำ 9 MB ส ำหรับแบบ Smart Cache Memory 

4.2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ Graphic card โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

•   เป็นแผงวงจรแบบ PCI Express หรือประเภทอ่ืนที่ดีกว่ำ เพื่อแสดงภำพแยกจำก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  

4.3 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 2666 MHz หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
(2x4 GB) 
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4.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SSD หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 500 GB 
จ ำนวน 1 หน่วย 

4.5 มีไดร์ฟ DVD-RW ชนิด SATA หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
4.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องเสียบ 
4.7 มีแป้นพิมพ์ภำษำไทย/อังกฤษ และเมำส์ เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4.8 มีช่องเสียบสัญญำณเข้ำแบบ VGA, DVI เป็นอย่ำงน้อย 
4.9 มีจอแสดงภำพแบบ LED Monitor มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 1000:1 และมีขนำดไม่

น้อยกว่ำ 21 นิ้ว (Display Size) โดยอัตรำส่วนของจอภำพเป็นแบบ Widescreen (16:9) 
4.10 มีคู่มือของอุปกรณ์ต่ำงๆ ครบชุดพร้อม Driver ต่ำงๆ ที่สำมำรถ Download ได้ (ให้ระบุชื่อ  
          Web-site ดำวนโ์หลด)      
4.11 มีระบบปฏิบัติกำรแบบ Windows 10 พร้อมลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 
4.12 อุปกรณ์เป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้ยี่ห้อเดียวกันทั้งหมด 
4.13 รับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จำกผู้ผลิตหรือผู้ขำยสินค้ำ 
4.14 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี (Laser Color printer) ชนิดแยกตลับสี    จ ำนวน  1  เครื่อง 
4.15 เครื่อง projector พร้อมจอรับภำพ ส ำหรับต่อกับ computer เพ่ือใช้ในกำรฉำยภำพจำก

เครื่องคอมพิวเตอร์แสดงกำรท ำงำนระหว่ำงกำรวัดตัวอย่ำง ขึ้นบนจอรับภำพ เพ่ือประโยชน์ 
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
4.15.1 ควำมสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 3000 lm  
4.15.2 ควำมละเอียดไม่ต่ ำกว่ำ Full HD (1920x1080) 
4.15.3 มีค่ำ Contrast ไม่น้อยกว่ำ 15,000:1 
4.15.4 เป็นเครื่องฉำยที่ใช้เทคโนโลยี 3 LCD ในกำรฉำยภำพ 
4.15.5 อำยุกำรใช้งำนหลอดไม่ต่ ำกว่ำ 4,500 ชั่งโมง เมื่อใช้ในโหมดปกติ หรือ 7,000 

ชั่วโมงในโหมดประหยัด 
4.15.6 เชื่อมต่อแบบไร้สำยจำก Smart Devices หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
4.15.7 รับสัญญำณเข้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 2 แหล่ง (HDMI/VGA) 
4.15.8 สำมำรถเชื่อมต่อสัญญำณแบบ HDMI/VGA/LAN ได้ 
4.15.9 สำมำรถเปิดเครื่องได้โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบสัญญำณผ่ำนทำงสำย VGA (Auto 

Power On) 
4.15.10  สำมำรถฉำยภำพแบบติดตั้งและแนวเพดำนได้ 
4.15.11  สำมำรถแก้ไขภำพสี่เหลี่ยมคำงหมูแบบ Vertical/Horizontal ไม่น้อนกว่ำ + 30 

องศำ 
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4.15.12  สำมำรถปรับซูมขนำดภำพได้ผ่ำนทำงเลนส์ฉำยภำพ 
4.15.13  รับประกันตัวเครื่องไม่ต่ ำกว่ำ 2 ปี 
4.15.14  รับประกันหลอดภำพไม่ต่ ำกว่ำ 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง 

 
4.16 เครื่องส ำรองกระแสไฟฟ้ำ (UPS with Stabilizer) ไม่น้อยกว่ำ 3 KVA   จ ำนวน  1  เครื่อง 
4.17 คูม่ือกำรใช้งำนภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ                     จ ำนวนอย่ำงละ  2 ชุด 
4.18  รำงปลั๊กไฟ       จ ำนวน 5 ชุด  
  มีคุณลักษณะดังนี้ 

4.6.1  มีจ ำนวน 6 เต้ำรับหรือมำกกว่ำ 
4.6.2 มีสวิตช์ไฟควบคุมกำรเปิด/ปิด เต้ำรับแต่ละจุด 
4.6.3 สำยไฟฟ้ำยำวไม่ต่ ำกว่ำ 3 เมตร 
4.6.4 ท ำจำกวัสดุ PC-ABS คุณสมบัติไม่ลำมไฟ หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่ำ 
4.6.5 มีม่ำนนิรภัยเพื่อป้องกันนิ้วมือของผู้ใช้สัมผัสแผ่นทองเหลืองด้ำนใน 
4.6.6 มีหลอดไฟ LED แสดงสถำนะกำรใช้งำน 
4.6.7 มีระบบป้องกันไฟกระชำก 
4.6.8 เต้ำรับเป็นแบบ Universal 
4.6.9 ต้องได้มำตรฐำน มอก. 
4.6.10 รับประกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จำกผู้ผลิตหรือผู้ขำย 

5. เป็นของใหมใ่ช้ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 50/60 เฮิรต์ 
6. บริษัทฯ จะท ำกำรติดตั้ง ทดสอบเครื่องมือทั้งหมด พร้อมทั้งจัดให้มีกำรสำธิตและสอนกำรใช้งำน

ให้แก่เจ้ำหน้ำที่จนสำมำรถใช้งำนและบ ำรุงรักษำเครื่องมือ ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
7. เป็นเครื่องผลิตจำกโรงงำนผู้ผลิตที่ได้รับมำตรฐำน ISO9001 
8. มีหนังสือแต่งตั้งกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทยจำกบริษัทผู้ผลิตหรือจำกบริษัทสำขำใน

ประเทศไทย 
9. หำกเครื่องทีเ่สนอมีคุณลักษณะที่สำมำรถช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนหรือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งำนให้

แสดงเอกสำรประกอบ 
 
งบประมาณ  1,600,000.- บำท  (หนึ่งล้ำนหกแสนบำทถ้วน) 
 
ก าหนดส่งมอบงาน  90 วัน นับถัดจำกลงนำมในสัญญำ 

 

 


