มคอ.3

ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยิพระจอมเกล้าพระนครเหนิอ
คณะ/ภาควุชา
: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควชาสถตประยุกต์
หมวดที่ 1 : ข้อมุลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวุชา
455332 ตัวแบบการอยู่รอดเบ้องต้น
Introductory Survival Models
2. จำนวนหน่วยกต
3 หน่วยกต (3-0-6)
3. หลักสตรและประเภทของรายวุชา
วิทยาศาสตรบัณฑต สาขาวชาสถตธิุรกจและการประกันภัย
4. อาจารย์ผุ้รับผดชอบรายวุชาและอาจารยุ์ผส้ อน
รศ.วิจตรา พลเย่ยม
อาจารยิ์ผู้สอน
5. ภาคการศุึกษา/ปีการศุึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศิกษาท่ 2 / 2558 ชิั้นปีท่ 4
6. รายวุชาที่ต้องเรียนมากุ่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
451303ิิทฤษฎสถต 1
7. รายวุชาที่ต้องเรียนพรุ้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยิพระจอมเกล้าพระนครเหนิอ
9. วุันที่จัดทาหรือปรับปรงรายละเอุียดของรายวุชาครั้งลุ่าสด
4 มกราคม 2559
หมวดที่ 2 : จดมง่ หมายและวุัตถประสงค์
1. จดมง่ หมายของรายวุชา
* เพิ่อให้นัิกศิกษาได้ริู้จักลักษณะของขิ้อมูลการรอดชิพิติัวแบบการรอดชพ และเทคนิคทางสถติ
ท่สามารถนำมาใชิ้ในการวิเคราะห์ข้ิอมูลการรอดชิพ
* เพิ่อให้นัิกศิกษาได้ฝิกใชิ้โปรแกรมสาเร็จริูปในการวเคราะห์ข้ิอมูลการรอดชิพ

2. วุัตถประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงรายวชา
เพิ่อให้นักศกษามความรู้ิถงการจัดการกับขิ้อมูลการรอดชพ ซ่งเป็นขิ้อมูลทิ่พบในการวิจัยเก่ยวกับ
ความเป็นอยู่ิของสิ่งมชวิติ นักศิกษาจะได้ความรู้หลากหลายและเกิดทักษะในการเลิอกแนวทางการวิเคราะห์ข้ิอมูลิ
ให้เหมาะสมกับขิ้อมูลและวิัตถุประสงคิ์ของการรวบรวมข้อมูลิ ตลอดจนมความสามารถทิ่จะใช้โปรแกรมสาเร็จรูปิ
เพิ่อการวเคราะห์ข้ิอมูล
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดำเนุนการ
1. คำอธบายรายวุชา
ลักษณะฟิังก์ชันการอยู่รอด ติัวแบบการอยู่รอดแบบพาราเมตรก การแจกแจงการอยู่รอดท่มิ
ข้อมูลทิ่ถูกติัดปลาย การแจกแจงการอยู่รอดแบบมเงิ่อนไข ริูปแบบของตารางชิพ ตัวแบบการอยู่รอดในรูปของิ
ตารางท่ได้จากตัวอย่างขิ้อมูลท่สมบูรณ์ การวิเคราะห์การแจกแจงของการอยู่รอดทิ่ได้จากคิ่าสังเกต
2. จำนวนชั่วโมงทุี่ใช้ตอ่ ภาคการศุึกษา
บรรยาย
บรรยายิ45 ชิั่วโมงต่อ
ภาคการศกษา

สอนเสรม

การฝิกปฏบัต/งานิ
ภาคสนาม/ การฝิกงาน

สอนเสรมตามความต้องการ ฝึกใชิ้โปรแกรมสำเริ็จรูป
ของนักศกษา
เพอ่ การวเคราะห์ขิ้อมิูลิ

การศกษาด้วยตนเอง
การศกษาด้วยตนเอง 6
ชิั่วโมงต่อสัปดาห์

ด้วยตนเองภายใต้ิ
คำแนะนาของผิู้สอน

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหุ์ทอี่ าจารย์ให้คาปรุึกษาและแนะนำทางวุชาการแก่นุักศึกษาเป็นรายบคคล
* อาจารยิ์ประจาวชา ให้คำปรกษาผ่านเวิ็บไซด์คณะ
* ให้คาปรกษาเปิ็นรายบุคคลในเวลาราชการ ตามประกาศเวลาให้คาปรกษาของอาจารย์ ตดิ
ประกาศหน้าภาควชา
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรุ้ของนักศุึกษา
1. คุณธรรม จรยธรรม
1.1 คุณธรรม จรยธรรมทุี่ต้องพัฒนา
* มภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามิเคารพกฎระเบยบขององค์กรและสังคม
* สามารถวเคราะห์และประเมนผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางด้านสถติรวมถงเทคโนโลยต่อบุคคลิ
ิิิิองค์กรและสังคม
* มจรรยาบรรณทางวชาการและวชาชพ

1.2 วุธีการสอน
* บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ จากสภาพการรอบตัว
* กาหนดงานให้นักศกษาไดิ้ค้นคว้าศกษาด้วยตนเอง
1.3 วุธีการประเมุนผล
* พฤตกรรมการเขิ้าเรยน การสิ่งงาน ความตรงติ่อเวลา
* ประเมินจากงานท่นักศกษาส่ง
2. ความร้
2.1 ความร้ที่ตอ้ งได้รุับ
*ิิมความรู้ในหลิักการ เทคนิควิธิการท่สามารถนำมาใชิ้ในการจัดการกับข้อมูลการรอดชิพ
ิ*ิิสามารถวเคราะห์ข้ิอมูลการรอดชิพได้ด้วยวธการท่เหมาะสมิ
ิ*ิิสามารถตดตามความก้าวหน้าทางวชาการ
ิ*ิิสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวเคราะห์ข้อมูล
2.2 วุธีการสอน
บรรยาย การทางานกลุ่ม มอบหมายงาน
2.3 วุธีการประเมุนผล
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาคการศกษา
3. ทักษะทางปุัญญา
3.1 ทักษะทางปุัญญาทีุ่ต้องพุัฒนา
*ิิพิัฒนาความคดอยิ่างมระบบ
*ิิสามารถรวบรวมิศกษาและวเคราะห์สรุปประเด็นในเร่องท่ศกษา
*ิิสามารถประยุกต์ความรู้ิและทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
3.2 วุธีการสอน
ยกกรณิศกษา ใหิ้นักศกษาไดิ้คดตามอย่างเป็นระบบ ให้ศกษาและหาข้อสรุปจากบทเรยนด้วยตนเอง
มอบหมายงานการวเคราะห์จากข้อมูลจรง
3.3 วุธีการประเมุนผล
วิเคราะห์จากกรณิศกษา คาตอบทิ่ได้รับจากนิักศกษาในลิักษณะสอบย่อย

4. ทักษะความสัมพันธุ์ระหวุ่างบคคลและความรับผดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธุ์ระหวุ่างบคคลและความรับผุดชอบที่ต้องพุัฒนา
* สามารถสร้างสัมพิันธภาพและส่อสารระหวิ่างผู้เรยนด้วยกัน
* พิัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทางานเป็นกลุ่ม
* พิัฒนาการเรยนรู้ด้วยตนเอง มความรับผิดชอบในงานท่มอบหมาย ให้ครบถ้วน ตรงเวลา
* สามารถวางแผนและพัฒนาการเรยนรู้ของตนเองและวชาชพ
4.2 วุธีการสอน
มอบหมายงานเด่ยวและงานกลุ่ม
4.3 วุธีการประเมุนผล
จากงานและรายงาน
5. ทักษะการวุเคราะหุ์เชุงตุัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยุีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวุเคราะหุ์เชงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยุีสารสนเทศทุี่ต้องพุัฒนา
* ทักษะการใช้เคร่องมอท่มอยู่ในการทางานิ
* ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยสารสนเทศ
* ทักษะการส่อสารข้อมูลิ
* ทักษะการเลิอกใชิ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะหิ์ข้อมูล
5.2 วุธีการสอน
* วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขในห้องบรรยาย
* พิัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยิสารสนเทศจากการมอบหมายงาน
* พิัฒนาเทคนคการเลิอกใชิ้เครอ่ งมิอเพิ่อการวเคราะห์ข้ิอมูลจากงานทิ่มอบหมาย
5.3 วุธีการประเมุน
* การจัดทารายงาน
* จากการสอบยิ่อย สอบกลางภาค และปลายภาคการศกษา

หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมุนผล
1. แผนการสอน
สิัปดาห์
หัวขิอ้ / รายละเอยด
ท่
1
ทบทวนพิ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถต
ศัพทิส์ ถตและการอนิุมานทางสถต
2
ลิักษณะทัว่ ไปของข้อมูลการรอดชิพ และ
เทคนคการวเคราะห์การรอดชพ
3
ฟังก์ชิันของเวลารอดชิพ การประมาณ
ฟังก์ชิันเม่อข้อมูลสมบิรู ณ์
4-5 ตัวอย่างข้อมูลการรอดชพิวธิการทาง
นอนพาราเมตรกเพอ่ ประมาณ
ฟังก์ชิันของการรอดชิพ ตารางชิพ
6
วธิการทางนอนพาราเมตรกเพ่อ
เปริยบเทิยบการแจกแจงของการรอดชพ
Mantel-Haenszel Test
7
การแจกแจงการรอดชพทางพาราเมตริกท่
พบเสมอบางรูปแบบ
8
สรุปและทบทวนเนอ้ หาเพ่อสอบกลางภาค
9
สอบกลางภาค
10 ไม่มิการเริยนการสอน
11-12 วธิการประมาณการแจกแจงการรอดชิพ
ทางพาราเมตรกิโดยไมิม่ ติัวแปรริว่ ม
13 การลองตัวแบบกับข้อมูลิโดยวธกราฟ
14 หยุดเทศกาลสงกรานต์
15 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
กับขิ้อมูล
16 วธิการทางพาราเมตริกเพ่อเปรยบเทยบ
การแจกแจงของการรอดชิพ
17-18 โครงสร้างทัว่ ไปของ
- Parametric regression model
- Exponential regression model
- Weibull regression model
- Lognormal regression model
- Logistic regression model
ิิและอ่นๆ
สอบปลายภาค
19

จานวน
ชิั่วโมง
3
3
3

กจกรรมการเรยน การสอน
สิ่อทิ่ใชิ้(ถ้าม)
บรรยาย ทบทวนความรู้ท่
เคยเริยนมา
บรรยาย ฝิกกาหนดคิา่
ข้อมูล
บรรยาย ยกตัวอย่าง

ผิู้สอน
รศ.วจตรา
รศ.วจตรา
รศ.วจตรา

6

บรรยายิยกตัวอย่างิ
มอบหมายงาน

รศ.วจตรา

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง
วเคราะหิป์ ัญหาิ
มอบหมายงาน
บรรยาย
ใชิ้โปรแกรมคอมพวเตอร์

รศ.วจตรา

6

บรรยาย มอบหมายงาน

รศ.วจตรา

3

บรรยาย

รศ.วจตรา

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง
มอบหมายงาน
บรรยาย ยกตัวอย่าง
มอบหมายงาน
บรรยาย

รศ.วจตรา

3

รศ.วจตรา

3
3

3
6

3

รศ.วจตรา
รศ.วจตรา

2. แผนการประเมนผลการเรุียนริู้
กจกรรมท่
1
2
3

ผลการเริยนรู้
3.1, 3.3, 5.1,
5.3
1.1, 2.1, 3.1,
4.1, 5.1
1.1

วธิการประเมิน

สิัปดาห์ทป่ ระเมน

สิัดสิ่วนของการ
ประเมินผล
35% และ 45%

สอบกลางภาคและสอบปลายภาค

9 และ 18

งานทิ่มอบหมายิการค้นคว้า
การบ้าน และรายงาน
การเข้าชิั้นเรยนและความตรงต่อเวลา

ตลอดภาคการศิกษา 15%
ตลอดภาคการศิกษา 5%

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
* เอกสารประกอบการสอน ของผู้สอน
* Cleves, M., Gutierrez, R., Gould, W., and Marchenko, Y. (2008) An Introduction to
Survival Analysis Using Stata. 2nd ed. Stata Press, Texas.
* Lee, T.E. and Wang, J. W. (2003) Statistical Methods for Survival Data Analysis. 3rd ed.
John Wiley & Sons.. New Jersy.
* Klein, J. P. and Moeschberger, M. L. (2003) Survival Analysis: Techniques for Censored
and Truncated Data. 2nd ed. Springer, New York.
2. เอกสารและข้อมุลที่สาคุัญ
ไม่ม
3. เอกสารและข้อมุลแนะนา
เวิ็บไซด์ทเ่ ก่ยวกับหัวข้อท่ศิกษา
1.
2.
3.
4.
5.

หมวดที่ 7 : การประเมนและปรับปรงการดำเนุนการของรายวุชา
กลยทธ์การประเมุนประสทธผลของรายวุชาโดยนักศึกษา
การสังเกตพฤติกรรมผู้เรยน และแบบประเมนผู้สอน
กลยทธ์การประเมุนการสอน
ผลการสอบ
การปรับปรุงการสอน
สัมมนาการจัดการเรยนการสอน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนักศุึกษาในรายวุชา
ความสนใจในการทาโครงงานพิเศษของนักศกษา
การดาเนุนการทบทวนและการวางแผนปรับปรงประสทธผลของรายวุชา
พิจารณาปรับปรุงเน้อหารายวชาทุก 5 ปี และปรับระบบการเรยนการสอนทิุกปีตามความเหมาะสม

