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รายวิชา 040533205 ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น (Introductory Survival Models) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 040533205      ตัวแบบการอยู่รอดเบ้ืองต้น (Introductory Survival Models) 
2.  จำนวนหน่วยกิต     

3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
 เป็นรายวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ดร.กอบกุล รวีสวัสด์ิ  
อาจารย์ผู้สอน ดร.กอบกุล รวีสวัสด์ิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ผาพันธ์ 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา 1/2563  ของช้ันปีท่ี 4 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 040513106 ทฤษฎีสถิติ 1 
7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานท่ีเรียน 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
9.  ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนท่ีได้รับการพัฒนาข้ึนใหม่หรือปรับปรุงจากท่ีสอนเมื่ อคร้ัง ก่อน 
เช่น ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบ่งเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

 รายวิชานี้มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน  
  รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
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10. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 1 กรกฎาคม 2563 

 
หมวดท่ี 2  ลักษณะและการดำเนินการ 

 
1.  คำอธิบายรายวิชา 
 ลักษณะฟังก์ชันการอยู่รอด ตัวแบบการอยู่รอดแบบพาราเมตริก การแจกแจงการอยู่รอดที่มีข้อมูล
ที่ถูกตัดปลาย การแจกแจงการอยู่รอดแบบมีเงื่อนไข รูปแบบของตารางชีพ ตัวแบบการอยู่รอดในรูปของ
ตารางที่ได้จากตัวอย่างข้อมูลที่สมบูรณ์ การวิเคราะห์การแจกแจงการอยู่รอดที่ได้จากค่าสังเกต  
 
2.  จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อสัปดาห์ 

ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

ฝึกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

45 ช่ัวโมง 
(3 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

0 ช่ัวโมง 
 

45 ช่ัวโมง 
(6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

ลักษณะรายวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  
การวัดและประเมินผล  A-F  S/U  P 
 
3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีจะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา 

1. จัดตารางเวลาการเข้าพบของนักศึกษาเพ่ือให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาอย่างน้อย 6 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

2. ให้คำปรึกษาแนะนำผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบแอปพลิเคชันไลน์ 
 
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศึกษาสามารถ 

CLO 1. อธิบายจรรยาบรรณทางวิชาชีพการประกันภัย 
CLO 2. จำแนกลักษณะข้อมูลการรอดชีพได้อย่างถูกต้อง  
CLO 3. เลือกตัวแบบการรอดชีพท่ีเหมาะสมกับข้อมูล 
CLO 4. วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิเคราะห์ได้อย่างตรงไปตรงมา 
CLO 5. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปให้เหมาะสมกับเคร่ืองมือทางสถิติท่ีเลือกใช้ 
 
 

  



                                 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                                         ภาควิชาสถิติประยุกต์ /สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
ระดับปริญญาตรี                                  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

                                         
 

 

OBE 3 - KMUTNB 

 3 

5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)  
(ตารางท่ี 5.1 สำหรับรายวิชาท่ีเป็นวิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และตารางท่ี 5.2 สำหรับ
รายวิชาท่ีรองรับหลายหลักสูตร)  

ตารางท่ี 5.1 ความสอดคล้องของ ELOs และ CLOs  
(สำหรับรายวิชาท่ีเป็นวิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง) 

ELOs/CLOs CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 
ELO 1 สามารถระบุจรรยาบรรณวิชาชีพด้าน 
           การประกันภัย 

✓ ✓ ✓   

ELO 2 มีความรู้และเข้าใจพ้ืนฐานด้านสถิติธุรกิจ     
           การลงทุน และการประกันภัย 

 ✓ ✓   

ELO 6 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์  
           ทางด้านการเงิน การตลาด 
           ประชากรศาสตร์ได้ 

      ✓  

ELO 9  สามารถประมวลผลข้อมูลด้วย 
          เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสายงานได้ 

    ✓ 

 
ตารางท่ี 5.2 ความสอดคล้องของคุณลักษณะพ้ืนฐานร่วมกันของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มจพ. และ CLOs  
(สำหรับรายวิชาท่ีรองรับหลายหลักสูตร)  

คุณลักษณะพ้ืนฐานร่วมกันของบัณฑิต 
ท่ีพึงประสงค์ มจพ./CLOs 

CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO … 

1. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมี
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
(Professional and Thinking Skills) 

    

2. ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ทำประโยชน์เพ่ือสังคมและเป็นท่ีพ่ึงทาง
วิชาการ (Social Responsibility) 

    

3. มีฐานคิดและความเป็นผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovative 
and Technopreneur Mindset)  

    

4. สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและ
นานาชาติ (Global Competence) 
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หมวดท่ี 3  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาท่ีสอดคลอ้ง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดท่ี 2 ข้อ 4 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี 
คาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การ
เรียนรู้ตาม CLOs 

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตาม CLOs 

CLO 1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพการประกันภัย  

- การสอบกลางภาค  
- การประเมินผลงานท่ีได้มอบหมาย 

CLO 2 บรรยาย มอบหมายแบบฝึกหัด  
มอบหมายงาน และการนำเสนองาน 

- การสอบกลางภาค  
- การประเมินแบบฝึกหัดท่ีได้รับมอบหมาย 
- การประเมินผลงานและการนำเสนอ 

CLO 3 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม 
มอบหมายแบบฝึกหัด 

- การสอบปลายภาค  
- การประเมินจากคำตอบท่ีได้จากการ
 อภิปรายกลุ่มของนักศึกษา 
- การประเมินแบบฝึกหัดท่ีได้รับมอบหมาย 

CLO 4 มอบหมายงานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม  
การนำเสนองานท่ีมอบหมาย 

- นักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่มในการ
 ทำงานเป็นทีม  
- อาจารย์สังเกตการทำงานในแต่ละกลุ่ม 

CLO 5 ยกตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ข้อมูล มอบหมายแบบฝึกหัด 

- การประเมินงานท่ีมอบหมาย  
- การประเมินแบบฝึกหัดท่ีได้รับมอบหมาย 
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หมวดท่ี 4  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน   

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 ทบทวนพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ สถิติ ศัพท์สถิติ
การอนุมานทางสถิติ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้าน
การประกันภัย 

1 3 บรรยายและยกตัวอย่าง
การปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ด้านการประกันภัย 

อ.ดร.กอบกุล รวีสวัสด์ิ 

2 ลักษณะท่ัวไปของข้อมูลการ
รอดชีพ และเทคนิคการ
วิเคราะห์การรอดชีพ 

2 3 บรรยาย ยกตัวอย่าง อ.ดร.กอบกุล รวีสวัสด์ิ 

3 ฟังก์ชันของเวลารอดชีพ 
การประมาณฟังก์ช่ันเมื่อ
ข้อมูลสมบูรณ์ 

2, 3 3 บรรยาย/มอบหมายงาน อ.ดร.กอบกุล รวีสวัสด์ิ 

4 ตัวอย่างข้อมูลการรอดชีพ 
วิธีทางนอนพาราเมตริกเพ่ือ
ประมาณฟังก์ชันของการ
รอดชีพ ตารางชีพ 

2, 3, 4 3 บรรยาย ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา  
 

อ.ดร.กอบกุล รวีสวัสด์ิ 

5 วิเคราะห์ข้อมูลการรอดชีพ 
วิธีทางนอนพาราเมตริกเพ่ือ
ประมาณฟังก์ชันของการ
รอดชีพ ตารางชีพ 

2, 3, 4 3 บรรยาย ยกตัวอย่าง  
คำนวณโดยใช้เคร่ืองคิด
เลข 
มอบหมายแบบฝึกหัด 

อ.ดร.กอบกุล รวีสวัสด์ิ 

6 วิธีการทางนอนพาราเมตริก
เพ่ือเปรียบเทียบการแจก
แจงของการรอดชีพ 
Mantel-Haenszel Test 

2, 3, 4 3 บรรยาย  
 

อ.ดร.กอบกุล รวีสวัสด์ิ 

7 การแจกแจงการรอดชีพ
ทางพาราเมตริกที่พบ
เสมอบางรูปแบบ 

2, 3, 5 3 บรรยาย/ กิจกรรม/
มอบหมายงาน 

อ.ดร.กอบกุล รวีสวัสด์ิ 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

8 ตัวอย่าง การวิเคราะห์
ข้อมูลการรอดชีพ 
  

2, 3, 4, 
5 

3 บรรยาย ระดมความคิด  
ร่วมวางแผนกรณีศึกษา 
การอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.กอบกุล รวีสวัสด์ิ 

9 สอบกลางภาค     
10 วิธีการประมาณการแจก

แจงการรอดชีพทางพารา
เมตริก โดยไม่มีตัวแปรร่วม 

 3, 4 3 บรรยาย 
มอบหมายงานกลุ่ม  

ผศ.ดร. วิกานดา ผาพันธ์ 

11 กรณีศึกษาการประมาณการ
แจกแจงการรอดชีพทาง
พาราเมตริก โดยไม่มีตัวแปร
ร่วม 

 3, 4 3 บรรยาย 
มอบหมายงานกลุ่ม 

ผศ.ดร. วิกานดา ผาพันธ์ 

12 การลองตัวแบบกับข้อมูล
การรอดชีพ โดยวิธีกราฟ 

 3, 4, 5 3 บรรยาย ยกตัวอย่าง ผศ.ดร. วิกานดา ผาพันธ์ 

13 การตรวจสอบความ
เหมาะสมของตัวแบบกับ
ข้อมูล 

3, 4, 5 3 บรรยาย ยกตัวอย่าง
มอบหมายแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร. วิกานดา ผาพันธ์ 

14 วิธีทางพาราเมตริกเพ่ือ
เปรียบเทียบการแจกแจง
ของการรอดชีพ 

2, 3, 4 3 บรรยาย ยกตัวอย่าง ผศ.ดร. วิกานดา ผาพันธ์ 

15 โครงสร้างท่ัวไปของ 
- Parametric regression 
model 
- Exponential regression 
model 
- Weibull regression 
model 
- Lognormal regression 
model 
- Logistic regression 
model 

2, 3, 4 3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
 

ผศ.ดร. วิกานดา ผาพันธ์ 



                                 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                                         ภาควิชาสถิติประยุกต์ /สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
ระดับปริญญาตรี                                  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

                                         
 

 

OBE 3 - KMUTNB 

 7 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด CLOs จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

และวิธีการอ่ืนๆ 
16 การวิเคราะห์การรอดชีพ 

 
2, 3, 4, 

5 
3 นำเสนองานท่ีมอบหมาย ผศ.ดร. วิกานดา ผาพันธ์ 

17 สอบปลายภาค     
  รวม 45   

 
2.  แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา  
 (ให้ตรงกับแผนท่ีแสดงการกระจายผลการเรียนรู้ฯ mapping ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2)  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ท่ีคาดหวัง 

ของรายวิชา 
(CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

กำหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO 1, 2, 3, 4 
CLO 2, 3, 4, 5 
CLO 2, 3, 4, 5 
CLO 2, 3, 4, 5 

แบบฝึกหัดท่ีมอบหมาย 
สอบกลางภาค 
นำเสนองานท่ีมอบหมาย 
สอบปลายภาค 

3, 5, 11, 13, 15 
8 
16 
17 

10% 
40% 
10% 
40% 

   
 

หมวดท่ี 5  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

ตำราและเอกสารท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตำราหลัก 
 *  วิจิตรา พลเย่ียม. เอกสารประกอบการบรรยาย ตัวแบบการอยู่รอดเบ้ืองต้น ( Introductory Survival 

Models) : ภาควิชาสถิติประยุกต์และศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ  

 *   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. 
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 *   Klein, J.P. and Moeschberger, M.L. (2003) Survival Analysis: Techniques for Censored 
and Truncated Data. 2nd. Springer, New York. 

2. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 *  เว็บไซด์ท่ีเก่ียวกับหัวข้อท่ีศึกษา 

 
หมวดท่ี 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินรายวิชา 
 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษา 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

2. กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้ 
 แบบประเมินผู้สอน 
 ผลการสอบ 
 การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 
 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 
 

4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา 
 มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจำภาควิชาและคณะ 
 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ  

ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 
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5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4 
 ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุก 5 ปี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


