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แผนบริหารการสอนตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
คณะ / สาขาวิชา   คณะวิทยาศาสตร  สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 

 
หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
2543501 สถิติวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี 
2.  จํานวนหนวยกิต  
3(2-2-5) 
3.  หลักสูตร 
ช่ือหลักสูตรท่ีใชรายวิชาน้ี     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ) 
ประเภทของรายวิชา           วิชาบังคับ 
4.  อาจารยผูสอน 
อ.ชนัดดา รัตนา 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 นักศึกษาช้ันปท่ี 1 
6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre – requisite) - 
7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co – requisite) - 
8.  สถานท่ีเรียน  
17107 LabCom4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด - 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายรายวิชา  
    1. นักศึกษามีความรู-ความเขาใจหลักการและทฤษฎีเบ้ืองตนทางสถิติ 
    2. นักศึกษาสามารถประยุกตใชสถิติเพ่ือวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
    3. นักศึกษาสามารถประยุกตใชสถิติเพ่ือสรางแบบจําลองสําหรับการวิเคราะหทางภูมิศาสตร  
2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
(สําหรับการปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป)  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา  
   ศึกษาหลักการสําคัญของวิธีการทางสถิติเชิงพ้ืนท่ี ตําแหนงท่ีต้ัง การกระจายและการรวมกลุมของขอมูล 
วิเคราะหเชิงพรรณนาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธและ
กระบวนการวิธีเชิงเสน การวิเคราะหองคประกอบและปจจัยการจําแนก สาระสําคัญของความตอเน่ืองเชิง
พ้ืนผิว ในลักษณะตางๆ ท้ังในเชิงนิยัติยมและเชิงความนาจะเปน โดยมีการฝก ปฏิบัติการในการใชโปรแกรม
ประยุกตทางดานสถิติวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 
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แผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
 
สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง/
ผูสอน 

จุดประสงค                
การเรียน
การสอน 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

ส่ือที่ใช การพัฒนาการ
เรียนรูของนศ. 

1 2 3 4 5 6 
1-2 

 
 
 

แผนบริหารการสอน 
ความรูพ้ืนฐาน 
เก่ียวกับสถิติ 

8  1. การบรรยายประกอบส่ือ
การสอนมัลติมีเดีย 
2. การอภิปรายรายบุคคล 
หรือรายกลุม 
3. การมอบหมายงานให
คนควา 

1. แผนการสอน 
2. เอกสารประ 
กอบการสอน 
3. ใบงาน 
4. กรณีตัวอยาง  
 

* * * * *  

3 การแจกแจงความถ่ี
การวัดแนวโนมเขาสู 
สวนกลางและการวัด 
การกระจาย 

4  1. การบรรยายประกอบส่ือ
การสอนมัลติมีเดีย 
2. การอภิปรายรายบุคคล  
 

1. เอกสารประ 
กอบการสอน 
2. ใบงาน 
3. กรณีตัวอยาง  

* * * * *  

4 ประชากรและกลุม 

ตัวอยาง การแจก
แจงตัวแปรสุม 

4  1. การบรรยายประกอบส่ือ
การสอนมัลติมีเดีย 
2. การมอบหมายงานให
คนควา 
3. ทํารายงาน 

1. แผนการสอน 
2. เอกสารประ 
กอบการสอน 
3. กรณีตัวอยาง 
4. ใบงาน  

* * * * *  

5 การวิเคราะหการสุม
ตัวอยางเชิงพ้ืนท่ี 
 

4  1. การบรรยายประกอบส่ือ
การสอนมัลติมีเดีย 
2. ฝกปฏิบัติ ดวยโปรแกรม 
Arc Map 
3. ศึกษากรณีตัวอยาง 

1. เอกสารประ 
กอบการสอน 
2. โปรแกรม 
Arc Map 
3. กรณีตัวอยาง 
4. แบบฝกหัด 
5. ใบงาน 

* * * * *  

6-7 การวิเคราะหความ
แปรปรวน คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

8  1. การบรรยายประกอบส่ือ
การสอนมัลติมีเดีย 
2. การอภิปรายรายบุคคล  
3. ฝกปฏิบัติ ดวยโปรแกรม 
Excel, Arc Map 
 
 

1. เอกสารประ 
กอบการสอน 
2. โปรแกรม 
Excel, Arc 
Map 
3. กรณีตัวอยาง 
4. ใบงาน 

* * * * *  

8 สอบกลางภาค 

9-10 การประมาณคาเชิง
พ้ืนท่ี (Interpolation) 

8  1. การบรรยายประกอบส่ือ
การสอนมัลติมีเดีย 
2. การมอบหมายงานให
คนควา ทํารายงาน 
3. ฝกปฏิบัติ ดวยโปรแกรม 
Arc Map 

1. เอกสารประ 
กอบการสอน 
2. กรณีตัวอยาง 
3. ปรแกรม Arc 
Map 
4. แบบฝกหัด 
5. ใบงาน 
 

* * * * * * 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง/
ผูสอน 

จุดประสงค         
การเรียน
การสอน 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

ส่ือที่ใช การพัฒนาการ
เรียนรูของนศ. 

1 2 3 4 5 6 
11-13  การทดสอบ

สมมติฐาน 
สหสัมพันธและ
กระบวนการวิธีเชิง
เสน การวิเคราะห
องคประกอบและ
ปจจัยการจําแนก 

8  1. การบรรยายประกอบส่ือ
การสอนมัลติมีเดีย 
2. การอภิปรายรายบุคคล  
3. ฝกปฏิบัติ ดวยโปรแกรม  
Arc Map 
 

1. เอกสารประ 
กอบการสอน 
2. โปรแกรม 
Arc Map 
3. กรณีตัวอยาง 
4. แบบฝกหัด 
5. ใบงาน 
 

* * * * *  

            
14-16 สาระสําคัญของ

ความตอเน่ืองเชิง
พ้ืนผิว ในลักษณะ
ตาง  ๆท้ังในเชิงนิยัติ
ยมและเชิงความ
นาจะเปน 

8  1. การบรรยายประกอบส่ือ
การสอนมัลติมีเดีย 
2. การอภิปรายรายบุคคล  
3. ฝกปฏิบัติ ดวยโปรแกรม  
Arc Map 
 

1. เอกสารประ 
กอบการสอน 
2. โปรแกรม 
Arc Map 
3. กรณีตัวอยาง 
4. แบบฝกหัด 
5. ใบงาน 
 

* * * * *  

สอบปลายภาค 

หมายเหตุ  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  
1 = คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา    2 = ความรู    
3 = ทักษะทางปญญา   4 = ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    
5 = ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 

 

2.  แผนประเมินผลการเรียนรู  
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการประเมินผล 

ความรู, ทักษะทางปญญา การสอบกลางภาค 8 20 % 
ความรู, ทักษะทางปญญา การทดสอบยอย 16 10 % 
ความรู, ทักษะทางปญญา การสอบปลายภาค 17 30 % 
ความรู, ทักษะทางปญญา 
ความ สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ  

- ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
- ประเมินการมีสวนรวมในช้ันเรียน 
- ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
- ประเมินจากการสงงาน 
- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น  
- ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
- ประเมินจากการการสังเกตโดยผูสอน 

 
ตลอดภาคเรียน 

 
30 % 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู, 
ทักษะทางปญญา 

การเขาเรียน การสงงาน ตลอดภาคเรียน 10% 

รวม 100% 
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ทรัพยากรการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
   เอกลักษณ สลักคํา. (2556). สถิติประยุกตดานภูมิสารสนเทศ. บุรีรัมย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 
 
2. เอกสาร แหลงเรียนรูและขอแนะนํา 
  คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2554). สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย. พระนครศรีอยุธยา: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 ชัชวาล เรืองประพันธ. (2544). การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS for Windows. 
ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
________. (2544). สถิติพ้ืนฐาน. พิมพคร้ังท่ี 5. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
นพพร ธนะชัยขันธ. (2555). สถิติเบ้ืองตนสําหรับการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
ส. เอเชียเพลส จํากัด. 
ประเสริฐ วิทยารัฐ. (2530). สถิติทางภูมิศาสตร. กรุงเทพมหานคร: อักษรบัณฑิต. 
พัฒนา ราชวงศ. (2536). การวิเคราะหสถิติทางภูมิศาสตร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย 
นเรศวร. 
ยุวดี เปรมวิชัย. (2556). ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท เพอรเฟคท พอยท จํากัด. 
สรชัย พิศาลบุตร. (2554). หลักสถิติ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ออฟเซ็ตท ครีเอช่ัน จํากัด. 

 


