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ELOs mapping of curriculum 
Doctor of Engineering in Electrical and Software System Engineering 

 
The curriculum of Doctor of Engineering in Electrical and Software System Engineering was 
revised 2018 and first used in the academic year 2018. The ELOSs of this curriculum have 
beed redesigned for the AUNQA assessment based on the objectives and distinctive points 
in the following. 
 
Expected Learning Outcome of Doctoral Program 
Graduates of Doctoral Program in Electrical and Software Systems Engineering are to be 
educated and the expected skill and ability in the following: 
*** Underlined words are keywords used for defining measurable Expected Learning 
Outcome *** 
1. Ability to apply stem knowledge (science, technology, engineering and mathematics) for 

solving advanced problems, conducting advanced researching and building new knowledge 

in Electrical and Software Systems Engineering 

2. Ability to explain phenomena in Electrical and Software Systems Engineering by referring 

theories in Electrical and Software Systems Engineering 

3. Ability to build mathematical models for solving advanced and complicated problems 

including conducting advanced research and building new knowledge in Electrical and 

Software Systems Engineering 

4. Ability to analyze and find reasons to explain relationships between experimental results 

and theory in Electrical and Software Systems Engineering 

5. Ability to design and build electrical circuits and systems or software and software 

systems following specific knowledge in Electrical and Software Systems Engineering 

following applicable specialized knowledge in Electrical and Software Systems Engineering, 

safety principles in Electrical and Software Systems Engineering and relevant industry 

standards 

6. Ability to demonstrate self-reliance and teamwork skill for managing research projects in 

Electrical and Software Systems Engineering 

7. Ability to demonstrate skills of interpersonal communication and presenting research 

works in Electrical and Software Systems Engineering to publics 

8. Ability to search, review and comprehend international literature in Electrical and 

Software Systems Engineering by themselves 
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9. Ability to indicate and show good attitude and professional ethics in Electrical and 

Software Systems Engineering 

 
 
Mapping of new ELOs to the course in D.Eng. 

  Major responsibility    Minor responsibility 
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ELOSs mapping by the CHE’s ELOs 
 

CHE’s ELO standard ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 

1.          

1.1          

1.2          

1.3          

1.4          

1.5          

2.          

2.1          

2.2          

2.3          

2.4          

3.          

3.1          

3.2          

3.3          

3.4          

3.5          

4.          

4.1          

4.2          

4.3          

4.4          

4.5          

5.          

5.1          

5.2          

5.3          

5.4          

5.5          

5.6          

  



4 
 

ELOs mapping of curriculum D.Eng. in ESSE  Last updated 31-Jul-18 

Meaning of the CHE’s ELOs in Thai 
ความหมายของผลการเรียนรูตามตาราง 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2 แสดงความซื่อสัตยสุจริต และยุติธรรม อยางสม่ําเสมอ 
1.3 มีวินัยและรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
1.4 เคารพกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 
1.5 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

2. ความรู 
2.1 มีความคุนเคยกับความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของกับการแกไขปญหาและ

การตอยอดองคความรู 
2.2 มีความเขาใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับ

แนวหนามีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกตใชตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัย
ในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

2.3 ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่มีใชอยูในสภาพสังคมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอสาขา
วิชาชีพรวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอกําหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา เพ่ือ
ตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ใชความรูจากภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพและพัฒนา

แนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหา 
3.2 สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ 
3.3 สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนาความคิด

ใหมๆ  โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหม 
3.4 สามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค

รวมถึงพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เก่ียวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
3.5 สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเองโดยการ

ใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัยและใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองค
ความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม 
4.2 สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนหรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง 
4.3 สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองไดรวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง

ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได 
4.4 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและรวมมือกับผูอ่ืนไดอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและ

ปญหาตางๆ 
4.5 วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.1 สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหาสรุปปญหาและ
เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาในดานตางๆ 

5.2 สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของมาใชในการวิเคราะห แปลความหมายและ
เสนอแนวทางในการแกไขปญหาและการทําวิจัยไดอยางสรางสรรค 

5.3 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่ง
ตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ 

5.4 มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและใชอยางสม่ําเสมอ เพ่ือการ
รวบรวมขอมูล แปลความหมายและสื่อสารขอมูลขาวสารและแนวความคิด 

5.5 สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมูลตางๆ อยางเหมาะสม 
5.6 สามารถใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองทั้งในการพูด การฟง การอาน และการเขียน 

 
 
 


