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1. รหัสและชื่อรายวุ ชา 
หมวดที่ 1 : ข้อมุ ลทั่วไป 

455332  ตัวแบบการอยู่รอดเบ ้องต้น 
Introductory Survival Models 

2. จำนวนหน่วยก ต 
3 หนว่ยก ต (3-0-6) 

3. หลักส ตรและประเภทของรายวุ ชา 
วิ ทยาศาสตรบัณฑ ต สาขาว ชาสถ ต ธิุรก จและการประกันภัย 

4. อาจารย์ผุ ้รับผ ดชอบรายวุ ชาและอาจารยุ์ผ ส้อน 
รศ.วิ จ ตรา พลเย ่ยม อาจารยิ์ผู้สอน 

5. ภาคการศุึกษา/ปีการศุึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศิ กษาท ่ 2 / 2558 ชิั้นปีท ่ 4 

6. รายวุ ชาที่ต้องเรียนมากุ่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
451303ิิทฤษฎ สถ ต  1 

7. รายวุ ชาที่ต้องเรียนพรุ้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่ม  

8. สถานที่เรียน 
 

 
คณะวิ ทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยิ พระจอมเกล้าพระนครเหน ิอ 

9. วุันที่จัดท าหรือปรับปร งรายละเอุียดของรายวุ ชาครั้งลุ่าส ด 
4  มกราคม 2559 

 
 
 

1. จ ดม ง่หมายของรายวุ ชา 
หมวดที่ 2 : จ ดม ง่หมายและวุัตถ ประสงค์ 

*  เพิ ่อให้นิักศิ กษาได้ริู้จักลักษณะของขิ้อมูลการรอดชิ พิติัวแบบการรอดช พ และเทคนิ คทางสถ ต ิ
ท ่สามารถนำมาใชิ้ในการวิ เคราะห์ขิ้อมูลการรอดชิ พ 

*  เพิ ่อให้นิักศิ กษาได้ฝิ กใชิ้โปรแกรมส าเร็จริูปในการว เคราะห์ขิ้อมูลการรอดชิ พ 



2.  วุัตถ ประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปร งรายว ชา 
เพิ ่อให้นักศ กษาม ความรูิ้ถ งการจัดการกับขิ้อมูลการรอดช พ ซ ่งเป็นขิ้อมูลทิ ่พบในการวิ จัยเก ่ยวกับ 

ความเป็นอยูิ่ของสิ ่งม ช วิ ติ นักศิ กษาจะได้ความรู้หลากหลายและเกิ ดทักษะในการเลิ อกแนวทางการวิ เคราะห์ขิ้อมูลิ
ให้เหมาะสมกับขิ้อมูลและวิัตถุประสงคิ์ของการรวบรวมข้อมูลิ ตลอดจนม ความสามารถทิ ่จะใช้โปรแกรมสาเร็จรูปิ
เพิ ่อการว เคราะห์ขิ้อมูล 

 
 
 

1. คำอธ บายรายวุ ชา 
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดำเนุ นการ 

ลักษณะฟิังก์ชันการอยู่รอด ติัวแบบการอยู่รอดแบบพาราเมตร ก การแจกแจงการอยู่รอดท ่ม ิ
ข้อมูลทิ ่ถูกติัดปลาย การแจกแจงการอยู่รอดแบบม เงิ ่อนไข ริูปแบบของตารางชิ พ ตัวแบบการอยู่รอดในรูปของิ
ตารางท ่ได้จากตัวอย่างขิ้อมูลท ่สมบูรณ์ การว ิเคราะห์การแจกแจงของการอยู่รอดทิ ่ได้จากคิ่าสังเกต 
2. จำนวนชั่วโมงทุี่ใช้ตอ่ภาคการศุึกษา 

 

 

บรรยาย 
 

สอนเสร ม 
การฝิ กปฏ บัต/งานิ

ภาคสนาม/ การฝิ กงาน 

 

การศ กษาด้วยตนเอง 

บรรยายิ45 ชิั่วโมงต่อ 
ภาคการศ กษา 

สอนเสร มตามความต้องการ 
ของนักศ กษา 

ฝึกใชิ้โปรแกรมสำเริ็จรูป 
เพ อ่การว เคราะห์ขิ้อมิูลิ
ด้วยตนเองภายใต้ิ
คำแนะน าของผิู้สอน 

การศ กษาด้วยตนเอง 6 
ชิั่วโมงต่อสัปดาห ์

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหุ์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรุึกษาและแนะนำทางวุ ชาการแก่นุักศึกษาเป็นรายบ คคล 
*  อาจารยิ์ประจ าว ชา ให้คำปร กษาผ่านเวิ็บไซด์คณะ 
*  ให้ค าปร กษาเปิ็นรายบุคคลในเวลาราชการ ตามประกาศเวลาให้ค าปร กษาของอาจารย์ ต ดิ

ประกาศหน้าภาคว ชา 
 
 
 

1.  คุ ณธรรม จร ยธรรม 
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรุ ้ของนักศุึกษา 

1.1 คุ ณธรรม จร ยธรรมทุี่ต้องพัฒนา 
*  ม ภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามิเคารพกฎระเบ ยบขององค์กรและสังคม 
*  สามารถว เคราะห์และประเม นผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางด้านสถ ต ิรวมถ งเทคโนโลย ต่อบุคคลิ 
ิิิิองค์กรและสังคม 
*  ม จรรยาบรรณทางว ชาการและว ชาช พ 

 

 

 

 



1.2 วุ ธีการสอน 
*  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ จากสภาพการรอบตัว 
*  ก าหนดงานให้นักศ กษาไดิ้ค้นคว้าศ กษาด้วยตนเอง 

1.3 วุ ธีการประเมุ นผล 
*  พฤต กรรมการเขิ้าเร ยน การสิ่งงาน ความตรงติ่อเวลา 
*  ประเมิ นจากงานท ่นักศ กษาส่ง 

2. ความร ้ 
2.1 ความร ้ที่ตอ้งได้รุับ 

*ิิม ความรู้ในหลิักการ เทคนิ ควิ ธิ การท ่สามารถนำมาใชิ้ในการจัดการกับข้อมูลการรอดชิ พ  
ิ*ิิสามารถว เคราะห์ขิ้อมูลการรอดชิ พได้ด้วยว ธ การท ่เหมาะสมิ 
ิ*ิิสามารถต ดตามความก้าวหน้าทางว ชาการ 
ิ*ิิสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการว เคราะห์ข้อมูล 

2.2 วุ ธีการสอน 
บรรยาย การท างานกลุ่ม มอบหมายงาน 

2.3 วุ ธีการประเมุ นผล 
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาคการศ กษา 

3. ทักษะทางปุัญญา 
3.1 ทักษะทางปุัญญาทีุ่ต้องพุัฒนา 

*ิิพิัฒนาความค ดอยิ่างม ระบบ  
*ิิสามารถรวบรวมิศ กษาและว เคราะห์สรุปประเด็นในเร ่องท ่ศ กษา 
*ิิสามารถประยุกต์ความรู้ิและทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 

3.2 วุ ธีการสอน 
ยกกรณิ ศ กษา ใหิ้นักศ กษาไดิ้ค ดตามอย่างเป็นระบบ ให้ศ กษาและหาข้อสรุปจากบทเร ยนด้วยตนเอง 
มอบหมายงานการว เคราะห์จากข้อมูลจร ง 

3.3 วุ ธีการประเมุ นผล 
วิ เคราะห์จากกรณิ ศ กษา ค าตอบทิ ่ได้รับจากนิักศ กษาในลิักษณะสอบย่อย 

 
 
 
 
 
 
 



4. ทักษะความสัมพันธุ์ระหวุ่างบ คคลและความรับผ ดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธุ์ระหวุ่างบ คคลและความรับผุ ดชอบที่ต้องพุัฒนา 

*  สามารถสร้างสัมพิันธภาพและส ่อสารระหวิ่างผู้เร ยนด้วยกัน 
*  พิัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการท างานเป็นกลุ่ม 
*  พิัฒนาการเร ยนรู้ด้วยตนเอง ม ความรับผิ ดชอบในงานท ่มอบหมาย ให้ครบถ้วน ตรงเวลา 
*  สามารถวางแผนและพัฒนาการเร ยนรู้ของตนเองและว ชาช พ 

4.2 วุ ธีการสอน 
มอบหมายงานเด ่ยวและงานกลุ่ม 

4.3 วุ ธีการประเมุ นผล 
จากงานและรายงาน 

5. ทักษะการวุ เคราะหุ์เชุ งตุัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยุีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวุ เคราะหุ์เช งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยุีสารสนเทศทุี่ต้องพุัฒนา 

*  ทักษะการใช้เคร ่องม อท ่ม อยู่ในการท างานิ 
*  ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลย สารสนเทศ 
*  ทักษะการส ่อสารข้อมูลิ 
*  ทักษะการเลิ อกใชิ้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ในการวิ เคราะหิ์ข้อมูล 

5.2 วุ ธีการสอน 
*  วิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งตัวเลขในห้องบรรยาย 
*  พิัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยิ สารสนเทศจากการมอบหมายงาน 
*  พิัฒนาเทคน คการเลิ อกใชิ้เคร อ่งมิ อเพิ ่อการว เคราะห์ขิ้อมูลจากงานทิ ่มอบหมาย 

5.3 วุ ธีการประเมุ น 
*  การจัดท ารายงาน 
*  จากการสอบยิ่อย สอบกลางภาค และปลายภาคการศ กษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมุ นผล 
1. แผนการสอน 
สิัปดาห ์
ท  ่

หัวขิ้อ/ รายละเอ ยด จ านวน 
ชิั่วโมง 

ก จกรรมการเร ยน การสอน 
สิ ่อทิ ่ใชิ้ (ถ้าม ) 

ผิู้สอน 

1 ทบทวนพิ ้นฐานทางคณิ ตศาสตร ์ สถ ต  
ศัพทิ์สถ ต และการอนิุมานทางสถ ต  

3 บรรยาย ทบทวนความรู้ท  ่
เคยเร ิยนมา 

รศ.ว จ ตรา 

2 ลิักษณะทัว่ไปของข้อมูลการรอดช ิพ และ 
เทคน คการว เคราะห์การรอดช พ 

3 บรรยาย ฝิ กก าหนดคิ่า 
ข้อมูล 

รศ.ว จ ตรา 

3 ฟังก์ชิันของเวลารอดชิ พ การประมาณ 
ฟังก์ชิันเม ่อขอ้มูลสมบิูรณ ์

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง รศ.ว จ ตรา 

4-5 ตัวอย่างข้อมูลการรอดช พิว ธิ การทาง
นอนพาราเมตร กเพ อ่ประมาณ 
ฟังก์ชิันของการรอดชิ พ ตารางชิ พ 

6 บรรยายิยกตัวอย่างิ
มอบหมายงาน 

รศ.ว จ ตรา 

6 ว ธิ การทางนอนพาราเมตร กเพ ่อ 
เปริ ยบเท ิยบการแจกแจงของการรอดช พ 
Mantel-Haenszel Test 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ว เคราะหิ์ปัญหาิ
มอบหมายงาน 

รศ.ว จ ตรา 

7 การแจกแจงการรอดช พทางพาราเมตริ กท  ่
พบเสมอบางรูปแบบ 

3 บรรยาย 
ใชิ้โปรแกรมคอมพ วเตอร ์

รศ.ว จ ตรา 

8 สรุปและทบทวนเน อ้หาเพ ่อสอบกลางภาค 3   

9 สอบกลางภาค 3   

10 ไม่มิ การเร ิยนการสอน    

11-12 ว ธิ การประมาณการแจกแจงการรอดช ิพ 
ทางพาราเมตร กิโดยไมิ่ม ติัวแปรริ่วม 

6 บรรยาย มอบหมายงาน รศ.ว จ ตรา 

13 การลองตัวแบบกับข้อมลูิโดยว ธ กราฟ 3   บรรยาย รศ.ว จ ตรา 
14 หยุดเทศกาลสงกรานต ์    

15 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ 
กับขิ้อมูล 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
มอบหมายงาน 

รศ.ว จ ตรา 

16 ว ธิ การทางพาราเมตริ กเพ ่อเปร ยบเท ยบ 
การแจกแจงของการรอดชิ พ 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
มอบหมายงาน 

รศ.ว จ ตรา 

 17-18   โครงสร้างทัว่ไปของ 
- Parametric regression model 
- Exponential regression model 
- Weibull regression model 
- Lognormal regression model 
- Logistic regression model  
ิิและอ ่นๆ 

6 บรรยาย รศ.ว จ ตรา 
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สอบปลายภาค 3   



2. แผนการประเม นผลการเรุียนริู้ 
 

ก จกรรมท  ่
 

ผลการเร ิยนรู ้
 

ว ธิ การประเมิ น 
 

สิัปดาห์ท ป่ระเม น 
สิัดสิ่วนของการ 
ประเม ินผล 

1 3.1, 3.3, 5.1, 
5.3 

สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 9  และ 18 35%  และ 45% 

2 1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1 

งานทิ ่มอบหมายิการค้นคว้า 
การบ้าน และรายงาน 

ตลอดภาคการศ ิกษา 15% 

3 1.1 การเข้าชิั้นเร ยนและความตรงต่อเวลา ตลอดภาคการศ ิกษา 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. เอกสารและข้อมุ ลที่สาคุัญ 

ไม่ม  
3. เอกสารและข้อมุ ลแนะน า 

เวิ็บไซด์ท เ่ก ่ยวกับหัวข้อท ่ศิ กษา 
 

หมวดที่ 7 : การประเม นและปรับปร งการดำเนุ นการของรายวุ ชา 
1. กลย ทธ์การประเมุ นประส ทธ ผลของรายวุ ชาโดยนักศึกษา 

การสังเกตพฤติ กรรมผู้เร ยน และแบบประเม นผู้สอน 
2. กลย ทธ์การประเมุ นการสอน 

ผลการสอบ 
3. การปรับปรุ งการสอน 

สัมมนาการจัดการเร ยนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ ์ของนักศุึกษาในรายวุ ชา 

ความสนใจในการท าโครงงานพิ เศษของนักศ กษา 
5. การด าเนุ นการทบทวนและการวางแผนปรับปร งประส ทธ ผลของรายวุ ชา 

พิ จารณาปรับปรุงเน ้อหารายว ชาทุก 5 ปี และปรับระบบการเร ยนการสอนทิุกปีตามความเหมาะสม 
 


