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เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อ เลัยราชภัฏเชียงรขท�� ๗๖/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อคร�ภัฏเชียงราย���������`�ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ���ܳ��h! ๓ รายการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���ามประกาศ มหาวิทยาลัยรา
ทยาลัยราชภัฏเชียงร�ยราชภัฏเชียงราย���������`�ฏเช�ยงราย
ลัยราชภัฏเชียงรงวิทยาลัยรา�นท�� ๘ พฤษภัฏเชียงราย���������`าคม ๒๕๕๖

......................................................
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                                (๑) หลัยราชภัฏ	กประก	นส	ญญา
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                                (๑) บ	ญช�เอกสารส8วิทยนท�& ๑
                                (๒) บ	ญช�เอกสารส8วิทยนท�& ๒ 
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                 ๖. การท#าส�ญญาซื้อครุภัณฑ์ จำ��อขาย
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มหาวิทย�ทยาลัยราชภัฏ	ยราชภัฏเชียงรายมีคว	ฏเช�ยงราย
๘ พฤษภัฏเชียงรายมีควาคม ๒๕๕๖
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愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ปร	บควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�&ขนาดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ไม8น0อยกวิทย8า 0.4 ก�โลัยราชภัฏวิทย	ตต� โดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ยม�จอแสดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏแบบต	วิทยเลัยราชภัฏขเป3น LED 
  2.8 สายพานส8งก าลัยราชภัฏ	งจากมอเตอร�ไปย	งเพลัยราชภัฏาทดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵สอบ จะต0องเป3นชน�ดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵สายพานเฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨dอง
แลัยราชภัฏะม�ต	วิทยปร	บควิทยามต>งของสายพานดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵0วิทยยระบบสกร5
  2.9 ม�อ�ปกรณ�วิทย	ดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ควิทยามเรNวิทยรอบส าหร	บมอเตอร�เป3นชน�ดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ไม8ส	มผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค	ส ต�ดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ต	�งมาพร0อมก	บ
แท8นเคร�&องพร0อมจอแสดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵งผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏแบบต	วิทยเลัยราชภัฏขเป3น  LED จ านวิทยนไม8น0อยกวิทย8า 4 หลัยราชภัฏ	ก จ านวิทยน 1 ช�ดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵
  2.10 ภัฏเชียงรายมีควาชนะใส8ลัยราชภัฏ5กต�0มท าดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵0วิทยยเหลัยราชภัฏNกสเตนเลัยราชภัฏสพร0อมลัยราชภัฏ5กต�0มส าหร	บแขวิทยนเพลัยราชภัฏา จ านวิทยน 1 ช�ดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵
  2.11 แท8นเคร�&องทดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵สอบสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงปร	บระดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵	บไดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵0 จ านวิทยน 4 จ�ดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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 2.12 ม�ระดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵	บน� าแบบตาไก8 จ านวิทยน 1 จ�ดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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 2.13 ม�ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�����������������������������������������������˘�����š�       าครอบเพลัยราชภัฏาทดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵สอบท าดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵0วิทยยอะคร�ลัยราชภัฏ�กใส จ านวิทยน 1 ช�ดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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 2.14 สวิทย�ทซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ          ตามเอกสารสอ�เปJดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵-ปJดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵 จะต0องม�ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨แสดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵งสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานะการท างานของเคร�&อง
 2.15 ใช0ไฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨gา 220 โวิทยลัยราชภัฏท� 1 เฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨ส 50 เฮิรทซ์������h�����*�1. ใช้งานได้บน Wi�รทซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ          ตามเอกสารสอ�



-2-

ค�ณลัยราชภัฏเชียงร�กษณะอ��นๆ
3.1 ต0องเป3นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ          ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๗๖/๒๕๕๖�จากโรงงานท�&ไดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵0ร	บการร	บรองระบบค�ณภัฏเชียงรายมีควาพมาตรฐาน ISO 9001 แลัยราชภัฏะทางดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵0านการ

ออกแบบ, การผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตอ�ปกรณ�การศ>กษาแลัยราชภัฏะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ          ตามเอกสารสออฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨แวิทยร� ในเร�&อง Theory of Machines โดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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2. ระบบปฏ
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2.1 Signal and Image Processing
2.2 Communications
2.3 Control Design
2.4 Test and Measurement
2.5 Financial model and Analysis
2.6 Computation
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3. ระบบปฎิบัติการ
บ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ���
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2.1 Basic Statistics ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨Dงก�ช	&นพ��นฐานทางสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ต�ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ          ตามเอกสารสอ>&งประกอบดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵0วิทยยสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ต�เช�งพรรณา (descriptive) แลัยราชภัฏะ
สถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ต�เช�งอน�มาน (inferential) 

2.2 Regression Analysis ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨Dงก�ช	&นการวิทย�เคราะห� ดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵0วิทยยเช�งเส0นไดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵0ท	�งร5ปแบบสมการเส0นตรง (linear) 
แลัยราชภัฏะสมการก าลัยราชภัฏ	ง (polynomial) หร�อร5ปแบบอ�&นๆ ท�&ต0องการ รวิทยมถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง>งการเกNบค8าเศษเหลัยราชภัฏ�อ (residual) แลัยราชภัฏะกราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨
ประกอบการวิทย�เคราะห�

2.3 ANOVA ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨Dงก�ช	&นการวิทย�เคราะห�ควิทยามแปรปรวิทยน โดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ยวิทย�เคราะห�ต	�งแต8 1 ปDจจ	ย (one-way)         
2 ปDจจ	ย (two-way) หร�อมากกวิทย8า (genera)
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2.4 Statistical Quality Tools ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨Dงก�ช	&นสน	บสน�นดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵0านการวิทย�เคราะห�ดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵0านค�ณภัฏเชียงรายมีควาพประกอบดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵0วิทยย   
ห	วิทยเร�&องหลัยราชภัฏ	ก 4 เร�&อง ค�อ Quality Tools สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงท าการสร0างกราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨พาเรโต (pareto), ร	นชาร�ต (run chart) เป3นต0น

2.5 Capability Analysis ม�ค าส	&งวิทย�เคราะห�ควิทยามสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงกระบวิทยนการโดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ยการน าเอาควิทยามผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค	นแปร
ข0อม5ลัยราชภัฏเท�ยบก	บข0อก าหนดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵 (specification)

2.6 Design of Experiment ม�ช�ดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ค าส	&งในการออกแบบการทดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ลัยราชภัฏองประกอบดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵0วิทยย factorial, 
response surface, mixture แลัยราชภัฏะ taguchi

2.7 Reliability ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨Dงก�ช	&นส าหร	บวิทย�เคราะห�ควิทยามน8าเช�&อถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�อของผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ          ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๗๖/๒๕๕๖�โดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ยอาศ	ยหลัยราชภัฏ	กการทางสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�ต�
2.8 Power and Sample Size ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨Dงก�ช	&นเพ�&อช8วิทยยในการหาขนาดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ทดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵สอบ (sample size) หร�อ

ควิทยามเช�&อม	&นในการทดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵สอบ (power) ส าหร	บการทดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵สอบสมมต�ฐานแต8ลัยราชภัฏะแบบ
2.9 Multivariate Analysis ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨Dงก�ช	&นส าหร	บการวิทย�เคราะห�ต	วิทยแปรหลัยราชภัฏายต	วิทยแปร เช8น ค าส	&ง 

Principal Component, factor analysis, cluster analysis เป3นต0น
2.10 Time Series and Forecasting ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨Dงก�ช	&นการวิทย�เคราะห�ข0อม5ลัยราชภัฏแปรผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค	นตามเวิทยลัยราชภัฏาเพ�&อดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵5แนวิทยโน0ม

ลัยราชภัฏ	กษณะกราฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨หร�อท�ศทาง เพ�&อใช0ในการท านาย
2.11 Nonparametric ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨Dงก�ช	&นการวิทย�เคราะห�โดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ยไม8ใช0พาราม�เตอร�
2.12 Tables ม�ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨Dงก�ช	&นท�&จ	ดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵การข0อม5ลัยราชภัฏท�&เป3นอย58ในร5ปแบบของตารางของข0อม5ลัยราชภัฏน	บจ านวิทยนควิทยามถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งง�&

พร0อมค าส	&งการวิทย�เคราะห� Chi-square
2.13 Simulation and Distribution ม�ค าส	&งช8วิทยยในการส�8มช�ดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ข0อม5ลัยราชภัฏผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราค8านฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨Dงก�ช	&นควิทยามน8าจะเป3น 

(distribution) เพ�&อประโยชน�ในการท าการทดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵สอบโมเดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ลัยราชภัฏหร�อการวิทย�เคราะห�ท�&ต0องการ
2.14 EDA (explore data analysis) ม�หมวิทยดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵ฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด������������������������������������������������������������������翨Dงก�ช	&นในการประเม�นข0อม5ลัยราชภัฏเพ�&อดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵5ลัยราชภัฏ	กษณะการกระ

จายของข0อม5ลัยราชภัฏ เช8นค าส	&ง Stem-and leaf หร�อ boxplot เป3นต0น
3. ม�ลัยราชภัฏ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�=เพ�&อสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงใช0ในการเร�ยนการสอนไดังนี้ �������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��1挌浯猯湵0
4. ม�เอกสารร	บรองผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคลัยราชภัฏ�ตภัฏเชียงรายมีคว	ณฑ์ จำนวน ๓ รายการ          ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๗๖/๒๕๕๖� แลัยราชภัฏะลัยราชภัฏ�ขส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล�
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