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งานตามกฎกระทรวง ประเภทงานในสาขาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
ระดับสามัญวิศวกร 

(มีความซับซ้อน *) 

ระดับวุฒิวิศวกร 

(มีความซับซ้อนมาก **) 

(1)  งานให้ค าปรึกษา 
       หมายถึง การให้ข้อแนะน า การตรวจวินจิฉัย 

หรือการตรวจรับรองงาน 
(2)  งานวางโครงการ  
       หมายถึง การศึกษา การวิเคราะหห์าทาง

เลือกที่เหมาะสมหรือการวางแผนของ
โครงการ 

(3)  งานออกแบบและค านวณ  
       หมายถึง การใช้หลักวิชาและความ

ช านาญเพื่อให้ได้มา ซ่ึงรายละเอียดใน
การก่อสร้าง การสร้าง การผลิต หรือการ
วางผังโรงงานและเครื่องจักร โดยมี
รายการ ค านวณ แสดงเป็นรูป แบบ 
ข้อก าหนด หรือประมาณการ 

(4)   งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต  
       หมายถึง การอ านวยการควบคุม หรือการ

ควบคุม เกี่ยวกับการก่อสร้าง การสร้าง 
การผลิต การติดตั้ง การซ่อม การ
ดัดแปลง การร้ือถอนงาน หรือ การ
เคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม
รูป แบบ และข้อก าหนดของหลักวิชาชพี
วิศวกรรม 

(5)  งานพิจารณาตรวจสอบ  
      หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห ์การ

ทดสอบ การหาข้อมูล และสถิติตา่ง ๆ 
เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการ
ตรวจสอบวินจิฉัยงาน การสอบทาน หรอื
การตรวจประเมินการจัดการความ
ปลอดภัยกระบวนการผลิตหรือการ
จัดการส่ิงแวดล้อม 

 

ข้อ 11 ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีดังต่อไปนี้ 

(1) ระบบประปาที่มีอัตราก าลังผลิตสูงสุดตั้งแต่ ๕๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป  

(2) ระบบน้ าสะอาดส าหรับ 
(ก) ชุมชนหรืออาคารที่มีอัตราการผลิตหรืออัตราการจ่าย

น้ าสูงสุดต้ังแต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร 
(ข) โรงงานตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงานทุกขนาดของ

ระบบน้ าสะอาด 
(ค) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการนิคม

อุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบน้ าสะอาด  
(3) ระบบน้ าเสียส าหรับ  

(ก) ชุมชนหรืออาคารที่สามารถรองรับน้ าเสียใน
อัตราก าลังสูงสุดต้ังแต่ ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้น
ไป 

(ข) โรงงานตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงานทุกขนาดของ
ระบบน้ าเสีย 

(ค) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยการนิคม
อุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบน้ าเสีย 

(4) ระบบการน าน้ าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ส าหรับ 
(ก) ชุมชนหรืออาคารที่สามารถรองรับน้ าทิ้งใน

อัตราก าลังสูงสุดต้ังแต่ ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ขึ้นไป 

(ข) โรงงานตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงานทุกขนาดของ
ระบบการน าน้ าทิ้งกลับมาใช้ใหม ่

(ค) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการนิคม
อุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบการน าน้ าทิ้ง
กลับมาใช้ใหม่  

(5) ระบบระบายน้ าส าหรับ 
(ก) พื้นที่ที่มีปริมาณน้ ารวมกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์

เมตรต่อวันขึ้นไป 

(1) ระบบประปาที่มีอัตราก าลังผลิตสูงสุด
ตั้งแต่ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป  

- ระดับภาคีวิศวกรท าได้ไม่เกิน 1,000 ลบ.
ม./วัน  

ตัวอย่าง ปัญหาวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
- ได้มีการน าผลการท างานของระบบมา

ปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
- คุณภาพน้ าเข้าระบบอาจมีการแปรผัน 

ผู้ออกแบบสามารถปรับการท างานของระบบให้
รองรับการแปรผันของคุณภาพน้ าเข้าระบบได้  

- ถ้าเกิด Algae bloom ในแหล่งน้ าดิบ  
มีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร 

- แหล่งน้ าดิบมีความขุ่น และความเป็นด่าง
สูง ในช่วงต้นฤดูฝนของชุมชนที่อยู่บริเวณเชิง
เขาที่มีการเผาป่าเป็นประจ าในฤดูแล้ง 

(2) ระบบน้ าสะอาดส าหรับ 
(ก) ชุมชนหรืออาคารที่มีอัตราการผลิต

หรืออัตราการจ่ายน้ าสูงสุดต้ังแต่ ๕๐ ลกูบาศก์
เมตร 

-ระดับภาคีวิศวกรท าได้ไม่เกิน 100 ลบ.
ม./วัน 

(ข) โรงงานตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน
ทุกขนาดของระบบน้ าสะอาด 

-ระดับภาคีวิศวกรท าได้ไม่เกิน 100 ลบ.
ม./วัน 

(ค) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวา่
ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบน้ า
สะอาด  

ตัวอย่าง ปัญหาวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
- ต้องมีระบบเพิ่มคุณภาพน้ าให้สูงขึ้น

จากระบบประปาทั่วไป  

 
 
 
 
- งานเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ   
- แหล่งน้ าดิบที่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์

ละลายน้ าสูงที่เป็นต้นเหตุของสารก่อมะเร็ง หรือ
สารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เช่น สารหนู ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยเคมี หรือยาปราบศัตรูพืช  

- ต้องมีระบบปรุงคุณภาพน้ าขั้นสูง เช่น ระบบ
กรองเมมเบรน  

- ระบบจัดการน้ าข้น (Concentrate) จาก
การกรองแบบเมมเบรน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ต้องมีระบบปรุงคุณภาพน้ าขั้นสูง เช่น ระบบ

กรองเมมเบรน  
 

ตารางก าหนดเกณฑ์การเสนอผลงานแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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งานตามกฎกระทรวง ประเภทงานในสาขาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
ระดับสามัญวิศวกร 

(มีความซับซ้อน *) 

ระดับวุฒิวิศวกร 

(มีความซับซ้อนมาก **) 

(6)  งานอ านวยการใช้  
       หมายถึง การอ านวยการดูแลการใช้ การ

บ ารุงรักษางาน ทั้งที่เป็นชิ้นงานหรือ
ระบบ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ 
และข้อก าหนดของหลกัวิชาชีพวิศวกรรม 

(ข) พื้นที่จัดสรรที่ดินตามกฎหมายวา่ด้วยการจัดสรร
ที่ดินทุกขนาดของพื้นที่จัดสรรที่ดิน 

(6) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของสถานที่ที่มีแหล่งก าเนิด
มลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มีปริมาตรการระบายอากาศตั้งแต่ 
300 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมงขึ้นไป 

(7)  ระบบการจัดการมลภาวะทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน
ส าหรับโรงงานตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน อาคารหรือ
อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ที่มีค่าเกินมาตรฐาน ที่กฎหมายก าหนด 

(8)  ระบบการฟื้นฟูสภาพดินหรือระบบการฟื้นฟูสภาพน้ าที่มี
การปนเปื้อน ที่มีพื้นที่ตั้ง ๓,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

(9)  ระบบการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ ดังต่อไปนี้  
(ก) ชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัม

ต่อวันขึ้นไป  
(ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรืออาคาร

สาธารณะหรืออาคารขนาดใหญ่ ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ 
2,000 กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป  

(ค) แหล่งที่ท าให้มีมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขทุกขนาด  

(ง) แหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสีตาม
กฎหมายว่าด้วยพลังงาน นิวเคลียร์เพื่อสันติทุกขนาด 

(10) ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมทุกขนาด 
(11) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่

สามล้านบาทต่อระบบขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัย
ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

(12) ระบบน้ าบาดาลหรือระบบเติมน้ าลงในชั้นน้ าบาดาล ที่มี
ปริมาณต้ังแต่ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวันขึ้นไป 

 
 

- คุณภาพน้ าเข้าระบบอาจมีการแปรผัน 
ผู้ออกแบบสามารถปรับการท างานของระบบให้
รองรับการแปรผันของคุณภาพน้ าเข้าระบบได้  

(3)  ระบบน้ าเสียส าหรับ 
 (ก) ชุมชนหรอือาคารที่สามารถรองรับ

น้ าเสียในอัตราก าลังสูงสุดต้ังแต่ 30 ลูกบาศก์
เมตรต่อวันขึ้นไป 

     - ระดับภาคีวิศวกรท าได้ ไม่เกิน 100  
ลบ.ม./วัน 

(ข) โรงงานตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน
ทุกขนาดของระบบน้ าเสีย 

     - ระดับภาคีวิศวกรท าได้ไม่เกิน 100  
ลบ.ม./วัน 

(ค) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวา่
ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบ
น้ าเสีย (ไม่ได้) 

(4) ระบบการน าน้ าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ส าหรับ 
(ก) ชุมชนหรืออาคารที่สามารถรองรับ

น้ าทิ้งในอัตราก าลังสูงสุดต้ังแต่ 30 ลูกบาศก์
เมตรต่อวันขึ้นไป 

     - ระดับภาคีวิศวกรท าได้ไม่เกิน 100  
ลบ.ม./วัน 

(ข) โรงงานตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน
ทุกขนาดของระบบการน าน้ าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ 

- ระดับภาคีวิศวกรท าได้ไม่เกิน 100   
ลบ.ม./วัน 

(ค) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวา่
ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบ
การน าน้ าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (ไม่ได้) 

(5) ระบบระบายน้ าส าหรับ 
(ก) พื้นที่ที่มีปริมาณน้ ารวมกันตั้งแต ่

- ระบบจัดการน้ าข้น (Concentrate) จาก
การกรองแบบเมมเบรน  

 
 

 
 
-  งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
-  มีระบบผสมตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไป 
-  มีระบบบ าบัดขั้นสูงเพื่อจัดการน้ าเสียที่มี

ลักษณะเฉพาะ 
-  ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียของชุมชนเมือง

ขนาดใหญ่ที่ใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบพิเศษ 
เช่น ระบบดันท่อลอด (Pipe Jacking)  
   หรือระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียของ

ชุมชนระดับเทศบาลเมือง ที่มีประชากร 50,000 
คนขึ้นไป 

 
 
-  ม ีTertiary treatment เพื่อปรับปรุง

คุณภาพน้ าให้สูงขึ้นเหมาะกับวัตถุประสงค์ของ
การน าน้ าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางก าหนดเกณฑ์การเสนอผลงานแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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งานตามกฎกระทรวง ประเภทงานในสาขาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
ระดับสามัญวิศวกร 

(มีความซับซ้อน *) 

ระดับวุฒิวิศวกร 

(มีความซับซ้อนมาก **) 

(13) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป 
- ระดับภาคีวิศวกรท าได้ไม่เกิน 20,000  

ลบ.ม./วัน 
(ข) พื้นที่จัดสรรที่ดินตามกฎหมายวา่

ด้วยการจัดสรรที่ดิน ไม่เกิน 499 แปลงหรือไม่
เกิน 100 ไร่ 
(6) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของสถานที่
ที่มีแหล่งก าเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ที่มีปริมาตรการระบายอากาศตั้งแต่  300 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป 

- ระดับภาคีวิศวกรท าได้ไม่เกิน 900   
ลบ.ม./ชม. 
(7)  ระบบการจัดการมลภาวะทางเสียงหรือ
ความสั่นสะเทือนส าหรับโรงงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน อาคารหรืออาคารสาธารณะตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีค่าเกิน
มาตรฐาน ที่กฎหมายก าหนด (ไม่ได้) 
(8)  ระบบการฟื้นฟูสภาพดินหรือระบบการ

ฟื้นฟูสภาพน้ าที่มีการปนเปื้อน ที่มีพื้นที่ตั้ ง 
3,000 ตารางเมตรขึ้นไป (ไม่ได้) 
(9)  ระบบการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ 

ดังต่อไปนี้  
(ก) ชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ 

5,000 กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป  
- ระดับภาคีวิศวกรท าได้ไม่เกิน 10,000 

กก./วัน 
(ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

หรืออาคารสาธารณะหรืออาคารขนาดใหญ่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มี
ปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ 2,000 กิโลกรัมต่อวัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 - ระบบที่ใช้เป็นระบบการฟื้นฟูที่ใช้เทคนิค   
ขั้นสูง 

 
 

-  มีระบบผสมผสานในการก าจัดขยะ 
-  กรณีการก าจัดด้วยระบบฝังกลบ มกีารจัดการ
ก๊าซมีเทน หรือมีระบบบ าบัดน้ าชะขยะ 
(Leachate) ด้วยวิธบี าบัดขั้นสูง 
-  มวีิธกีารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ก าจัด เช่น โรงคัดแยกขยะ 
-  มีระบบการล าเลียงขนส่งเพื่อประหยดั
ค่าใช้จ่าย เช่น สถานีขนถา่ยที่ใช้เครื่องจกัร 
อุปกรณ์ช่วย 

ตารางก าหนดเกณฑ์การเสนอผลงานแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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งานตามกฎกระทรวง ประเภทงานในสาขาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
ระดับสามัญวิศวกร 

(มีความซับซ้อน *) 

ระดับวุฒิวิศวกร 

(มีความซับซ้อนมาก **) 

ขึ้นไป  
- ระดับภาคีวิศวกรท าได้ไม่เกิน 4,000 

กก./วัน 
(ค) แหล่งที่ท าให้มีมูลฝอยติดเชื้อตาม

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขทุกขนาด (ไม่ได้) 
(ง) แหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของ

วัสดุกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน 
นิวเคลียร์เพื่อสันติทุกขนาด (ไม่ได้) 
   (10) ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม    
ทุกขนาด (ไม่ได้) 

(11) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัย
ที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่สามล้านบาทต่อระบบขึ้นไป 
หรือที่มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 2,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป 

- ระดับภาคีวิศวกรท าได้ไม่เกิน 4,000 
กก./วัน 
(12) ระบบน้ าบาดาลหรือระบบเติมน้ าลงในชั้น
น้ าบาดาล ที่มีปริมาณต้ังแต่ 1,000 ลูกบาศก์
เมตร ต่อวันขึ้นไป 

- ระดับภาคีวิศวกรท าได้ไม่เกิน 2,000 
กก./วัน 
(13) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ งาน
วิศวกรรมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทุกขนาด  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ระบบเติมน้ าลงในชั้นน้ าบาดาลต้องมี 
Tertiary Treatment เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
น้ าให้สูงขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ าบาดาล 

 

ตารางก าหนดเกณฑ์การเสนอผลงานแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หมายเหต ุ:  1. *   มีความซับซ้อน  
2. ** มีความซับซ้อนมาก 

 



งาน 6 ลักษณะงานและระดับวิศวกรที่ท างานได้ของแต่ละงาน 

งานตามกฎกระทรวง วุฒิวิศวกร สามัญวิศวกร ภาคีวิศวกร 

(1) งานให้ค าปรึกษา 
หมายถึง การให้ข้อแนะน า การตรวจวินิจฉัย  
หรือการตรวจรับรองงาน 

 
 

 
 

 
 

(2) งานวางโครงการ  
หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์หาทางเลือกที่
เหมาะสมหรอืการวางแผนของโครงการ 

 
 

 
 

 
 

(3) งานออกแบบและค านวณ 
หมายถึง การใช้หลกัวิชาและความช านาญเพ่ือให้
ได้มา ซึ่งรายละเอยีดในการก่อสร้าง  
การสรา้ง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและ
เครื่องจักร โดยมีรายการ ค านวณ แสดงเป็น 
รูปแบบ ข้อก าหนด หรือประมาณการ 

 
 

 
 
 

 
* 

(4) งานควบคุมการสรา้งหรือการผลิต  
หมายถึง การอ านวยการควบคุม หรือการควบคุม 
เกี่ยวกับการก่อสรา้ง การสร้าง การผลติ การ
ติดตั้ง การซ่อม การดดัแปลง การรื้อถอนงาน 
หรือ การเคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปโดยถกูตอ้งตาม
รูป แบบ และข้อก าหนดของหลักวชิาชีพ
วิศวกรรม 

 
 

 
 

 
 
 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ  
หมายถึง การค้นคว้า การวเิคราะห์ การทดสอบ 
การหาข้อมลู และสถติิตา่ง ๆ เพื่อใช้เป็น
หลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย
งาน การสอบทาน หรือการตรวจประเมินการ
จัดการความปลอดภัยกระบวนการผลติหรือการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

 
 

(6) งานอ านวยการใช้  
หมายถึง การอ านวยการดแูลการใช้ การบ ารุง 
รักษางาน ทั้งที่เป็นชิ้นงานหรือระบบ ให้เป็นไป 
โดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อก าหนดของหลัก
วิชาชีพวิศวกรรม 

 
 

 
 

 
 

 
หมายเหตุ :   * ระดับภาคีวิศวกรให้ดเูพดานในการออกแบบของแตล่ะประเภทงานว่าท าได้แค่ไหน 



1 
 

ประเภทงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ระดับสามัญวิศวกร 

(มีความซับซ้อน *) 

ระดับวุฒิวิศวกร 

(มีความซับซ้อนมาก **) 

(1) ระบบประปาที่มีอตัราก าลังผลติสูงสุด
ตั้งแต่ 500 ลกูบาศกเ์มตรต่อวันขึ้นไป  

(2) ระบบน้ าสะอาดส าหรบั 
(ก) ชุมชนหรืออาคารที่มีอัตราการผลิตหรือ

อัตราการจ่ายน้ าสูงสุดตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตร 
(ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทุก

ขนาดของระบบน้ าสะอาด 
(ค) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย

การนิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบน้ า
สะอาด  

(3) ระบบน้ าเสยีส าหรับ  
(ก) ชุมชนหรืออาคารที่สามารถรองรับน้ าเสีย

ในอัตราก าลังสูงสดุตั้งแต่ ๓๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อวันขึ้นไป 

(ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทุก
ขนาดของระบบน้ าเสีย 

(ค) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การนิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบ
น้ าเสีย 

(4) ระบบการน าน้ าทิ้งกลบัมาใช้ใหม่
ส าหรับ 

(ก) ชุมชนหรืออาคารที่สามารถรองรับน้ า
ทิ้งในอัตราก าลังสงูสุดตัง้แต่ ๓๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป 

 

(1) ระบบประปาที่มีอตัราก าลังผลติสูงสุด
ตั้งแต่ 500 ลกูบาศกเ์มตรต่อวันขึ้นไป  

- ระดับภาคีวิศวกรท าได้ไม่เกิน 1,000 ลบ.ม./วัน  
ตัวอย่างปัญหาวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
- ได้มีการน าผลการท างานของระบบมาปรับปรุง

การออกแบบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
- คุณภาพน้ าเข้าระบบอาจมีการแปรผัน ผู้ออก 

แบบสามารถปรับการท างานของระบบให้รองรับการ
แปรผันของคุณภาพน้ าเข้าระบบได้  

- ถ้าเกิด Algae bloom ในแหล่งน้ าดิบ มีแนว 
ทางแก้ปัญหาอย่างไร 

- แหล่งน้ าดิบมีความขุ่น และความเป็นด่างสูง 
ในช่วงต้นฤดูฝนของชุมชนที่อยู่ในหรืออยู่ท้ายน้ าของ
บริเวณเชิงเขาที่มีการเผาป่าเป็นประจ าในฤดูแล้ง 

(2) ระบบน้ าสะอาดส าหรบั 
(ก) ชุมชนหรืออาคารที่มีอัตราการผลิตหรืออัตรา

การจ่ายน้ าสูงสุดตั้งแต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร 
-ระดับภาควิีศวกรท าได้ไม่เกิน 100 ลบ.ม./วัน 
(ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทุกขนาด

ของระบบน้ าสะอาด 
-ระดับภาควิีศวกรท าได้ไม่เกิน 100 ลบ.ม./วัน 
(ค) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ

นิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบน้ าสะอาด  
ตัวอย่างปัญหาวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

 

 
 
 
- งานเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ   
- แหล่งน้ าดิบที่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ละลายน้ า

สูงที่เป็นต้นเหตุของสารก่อมะเร็ง หรือสารปนเปื้อนที่เป็น
อันตราย เช่น สารหนู ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี หรือยาปราบ
ศัตรูพืช  

- ต้องมีระบบปรุงคุณภาพน้ าขั้นสูง เช่น ระบบกรอง
เมมเบรน  

- ระบบจัดการน้ าข้น (Concentrate) จากการกรอง
แบบเมมเบรน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ต้องมีระบบปรุงคุณภาพน้ าขั้นสูง เช่น ระบบกรอง 
เมมเบรน  

ตารางก าหนดเกณฑ์การเสนอผลงานแต่ละระดับ ตามประเภทงาน 13 ประเภท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

สิ่งแวดล้อม 
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ประเภทงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ระดับสามัญวิศวกร 

(มีความซับซ้อน *) 

ระดับวุฒิวิศวกร 

(มีความซับซ้อนมาก **) 

(ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทุก
ขนาดของระบบการน าน้ าทิ้งกลับมาใช้
ใหม ่

(ค) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การนิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดของ
ระบบการน าน้ าทิ้งกลับมาใชใ้หม่  

 (5) ระบบระบายน้ าส าหรับ 
(ก) พ้ืนที่ที่มีปริมาณน้ ารวมกันตั้งแต ่

๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป 
(ข) พื้นที่จัดสรรทีด่ินตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดสรรที่ดินทุกขนาดของพื้นที่
จัดสรรที่ดิน 

(6) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของสถานที่ที่
มีแหล่งก าเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติที่มีปริมาตรการระบายอากาศตั้งแต่ 
300 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมงขึ้นไป 

(7)  ระบบการจัดการมลภาวะทางเสียงหรือ
ความสั่ นสะ เทื อนส าหรับ โ รงงานตาม
กฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน อาคารหรืออาคาร
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ที่มีค่าเกินมาตรฐาน ที่กฎหมาย
ก าหนด 

(8)  ระบบการฟื้นฟูสภาพดินหรือระบบการ
ฟื้นฟูสภาพน้ าที่มีการปนเปื้อน ที่มีพื้นที่ตั้ง 

- ต้องมีระบบเพิ่มคุณภาพน้ าให้สูงขึ้นจากระบบ
ประปาทั่วไป  

- คุณภาพน้ า เ ข้ า ระบบอาจมี ก ารแปรผั น 
ผู้ออกแบบสามารถปรับการท างานของระบบให้รองรับ
การแปรผันของคุณภาพน้ าเข้าระบบได้  

(3)  ระบบน้ าเสียส าหรับ 
 (ก) ชุมชนหรืออาคารที่สามารถรองรับน้ าเสียใน

อัตราก าลังสูงสุดตั้งแต่ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป 
     - ระดับภาควิีศวกรท าได้ไม่เกิน 100 ลบ.ม./วัน 

(ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทุกขนาด
ของระบบน้ าเสีย 

     - ระดับภาควิีศวกรท าได้ไม่เกิน 100 ลบ.ม./วัน 
(ค) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ

นิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบน้ าเสีย (ไม่ได้) 
(4) ระบบการน าน้ าทิ้งกลบัมาใช้ใหม่ส าหรับ 

(ก) ชุมชนหรืออาคารที่สามารถรองรับน้ าทิ้งใน
อัตราก าลังสูงสุดตั้งแต่ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป 

     - ระดับภาควิีศวกรท าได้ไม่เกิน 100 ลบ.ม./วัน 
(ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทุกขนาด

ของระบบการน าน้ าทิ้งกลับมาใช้ใหม ่
- ระดับภาควิีศวกรท าได้ไม่เกิน 100 ลบ.ม./วัน 
(ค) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ

นิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบการน าน้ าทิง้
กลับมาใช้ใหม่ (ไมไ่ด้) 
 

- ระบบจัดการน้ าข้น (Concentrate) จากการกรอง
แบบเมมเบรน  

 
 

 
 
-  งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
-  มีระบบผสมตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไป 
-  มีระบบบ าบัดขั้นสงูเพื่อจัดการน้ าเสียที่มี
ลักษณะเฉพาะ 
-  ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียของชุมชนเมืองขนาดใหญท่ี่
ใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบพิเศษ เช่นระบบดันท่อลอด 
(Pipe Jacking)  
   หรือระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียของชุมชนระดับ
เทศบาลเมือง ที่มีประชากร 50,000 คนขึ้นไป 

 
-  มี Tertiary treatment เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าให้
สูงขึ้นเหมาะกับวัตถุประสงค์ของการน าน้ าทิ้งกลับมาใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 

ตารางก าหนดเกณฑ์การเสนอผลงานแต่ละระดับ ตามประเภทงาน 13 ประเภท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

สิ่งแวดล้อม 
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ประเภทงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ระดับสามัญวิศวกร 

(มีความซับซ้อน *) 

ระดับวุฒิวิศวกร 

(มีความซับซ้อนมาก **) 

๓,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
(9)  ระบบการจัดการขยะมูลฝอยใน

สถานที่ ดังต่อไปน้ี  
(ก) ชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้ งแต่ 

5,000 กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป  
(ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ

อาคารสาธารณะหรืออาคารขนาดใหญ่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่
มี ปริ มาณขยะมูลฝอยตั้ งแต่  2 ,000 
กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป  

(ค) แหล่งที่ท าให้มีมูลฝอยติดเชื้ อตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขทุกขนาด  

(ง) แหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของวัสดุ
กัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน 
นิวเคลียร์เพ่ือสันติทุกขนาด 

 
(10) ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมทุกขนาด 
(11) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่มี

มูลค่ารวมตั้งแต่สามล้านบาทต่อระบบขึ้นไป 
หรือที่มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 2 ,000 
ตารางเมตรขึ้นไป 

(12) ระบบน้ าบาดาลหรือระบบเติมน้ าลงในชั้นน้ า
บาดาล ที่มีปริมาณตั้งแต่ 1,000 ลูกบาศก์
เมตร ต่อวันขึ้นไป 

 

(5) ระบบระบายน้ าส าหรับ 
(ก) พ้ืนที่ที่มีปริมาณน้ ารวมกันตั้งแต ่10,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป 
- ระดับภาควิีศวกรท าได้ไม่เกิน 20,000 ลบ.ม./วัน 
(ข) พื้นที่จัดสรรทีด่ินตามกฎหมายว่าด้วยการ

จัดสรรที่ดิน ไม่เกิน 499 แปลงหรือไม่เกิน 100 ไร่ 
(6) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของสถานที่ที่มี
แหล่งก าเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มีปริมาตรการ
ระบายอากาศตั้งแต่ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป 

- ระดับภาควิีศวกรท าได้ไม่เกิน 900 ลบ.ม./ชม. 
(7)  ระบบการจัดการมลภาวะทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือนส าหรับโรงงานตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน 
อาคารหรืออาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ที่มีค่าเกินมาตรฐาน ที่กฎหมายก าหนด 
(ไม่ได้) 
(8)  ระบบการฟื้นฟูสภาพดินหรือระบบการฟื้นฟู

สภาพน้ าที่มีการปนเปื้อน ที่มีพื้นที่ตั้ง 3,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป (ไม่ได้) 
(9)  ระบบการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ 

ดังต่อไปน้ี  
(ก) ชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ 5 ,000 

กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป  
- ระดับภาควิีศวกรท าได้ไม่เกิน 10,000 กก./วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ระบบที่ใช้เป็นระบบการฟื้นฟูที่ใช้เทคนิคขั้นสูง 
 
 

-  มีระบบผสมผสานในการก าจัดขยะ 
-  กรณีการก าจัดด้วยระบบฝังกลบ มีการจัดการก๊าซ
มีเทน หรือมีระบบบ าบดัน้ าชะขยะ (Leachate) ด้วยวิธี
บ าบัดขั้นสูง 
-  มีวิธีการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก าจัด เช่น 
โรงคัดแยกขยะ 

ตารางก าหนดเกณฑ์การเสนอผลงานแต่ละระดับ ตามประเภทงาน 13 ประเภท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

สิ่งแวดล้อม 
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ประเภทงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ระดับสามัญวิศวกร 

(มีความซับซ้อน *) 

ระดับวุฒิวิศวกร 

(มีความซับซ้อนมาก **) 

(13) การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

(ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ
อาคารสาธารณะหรืออาคารขนาดใหญ่ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ 
2,000 กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป  

- ระดับภาควิีศวกรท าได้ไม่เกิน 4,000 กก./วัน 
(ค) แหล่งที่ท าให้มีมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่า

ด้วยการสาธารณสุขทุกขนาด (ไม่ได้) 
(ง)  แหล่งที่ ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนของวัสดุ

กัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน นิวเคลียร์
เพื่อสันติทุกขนาด (ไม่ได้) 
   (10) ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมทุกขนาด 
(ไม่ได้) 

(11) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่มี
มูลค่ารวมตั้งแต่สามล้านบาทต่อระบบขึ้นไป หรือที่มี
พื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

- ระดับภาควิีศวกรท าได้ไม่เกิน 4,000 กก./วัน 
(12) ระบบน้ าบาดาลหรือระบบเติมน้ าลงในชั้นน้ า
บาดาล ที่มีปริมาณตั้งแต่ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน
ขึ้นไป 

- ระดับภาควิีศวกรท าได้ไม่เกิน 2,000 กก./วัน 
(13) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมทุกขนาด 
 

-  มีระบบการล าเลียงขนส่งเพือ่ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น 
สถานีขนถ่ายที่ใช้เคร่ืองจักรอุปกรณ์ช่วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ระบบเติมน้ าลงในชั้นน้ าบาดาลต้องมี Tertiary 

Treatment เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าให้สูงขึ้นให้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล 

ตารางก าหนดเกณฑ์การเสนอผลงานแต่ละระดับ ตามประเภทงาน 13 ประเภท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

สิ่งแวดล้อม 
 

 

หมายเหตุ :  1. *   มีความซับซ้อน  
2. ** มีความซับซ้อนมาก 
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6 ความสำนึกรับผิดชอบ  

(Professional 
commitment) 

ความมุ ่งมั ่นและรับผิดชอบต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบ ัต ิงาน และผลงานทางวิศวกรรมของผู ้ปฏิบ ัต ิว ิชาชีพ  
ทั้งนี้รวมถึงความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อความปลอดภัยสาธารณะ ชีวอนามัย 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

7 งานวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
(Complex 
engineering 
activities) 

IEA นิยามว่า เป็นงานวิศวกรรมหรือโครงงานวิศวกรรมที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1. เกี่ยวพันกับการใช้ทรัพยากรของงานที่หลากหลาย (รวมถึง ทรัพยากรมนุษย์ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัสดุ วัตถุดิบ ข้อมูล และเทคโนโลยีวิศวกรรม) 

2. ต้องการการแก้ไขปัญหาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายของ
งานในด้านต่าง ๆ ของโครงงาน เช่น ความไม่สอดคล้องทางเทคโนโลยี 
วิศวกรรม และประเด็นผลกระทบต่าง ๆ 

3. เกี่ยวพันกับการใช้หลักการทางวิศวกรรมและการใช้ความรู้จากงานวิจัย
พัฒนาใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน 

4. มีผลกระทบสำคัญต่องานต่าง ๆ ที่ยากต่อการคาดการณ์ผลกระทบและอาจ
ต้องการการผ่อนคลายของมาตรการติดตาม 

5. เป็นงานที ่ใช้ประสบการณ์ที ่ได้จากการทดลองใช้หลักการพื ้นฐานทาง
วิศวกรรม 

(อธิบายความจากนิยามของคำศัพท์ complex engineering activities ของ IEA) 

8 ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน  

(Complex 
engineering 
problems) 

ปัญหางานวิศวกรรมที่ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในเชิงลึกเพื่อพิจารณาหา
ผลลัพธ์ซึ่งโดยส่วนมากเป็นความรู้ทางวิศวกรรมในชั้นแนวหน้า และมีลักษณะ
ของปัญหา ดังต่อไปนี้ 

1. เกี่ยวพันกับการใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมที่หลากหลาย หรือ มีปัญหาความ
ไม่สอดคล้องทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมและประเด็นในการพิจารณาอ่ืน  

2. ไม่มีผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและมีแนวความคิดของผลลัพธ์ของ
การแก้ไขปัญหาที่มีความคิดริเริ่มในเชิงนามธรรมและต้องการการวิเคราะห์
เพ่ือหาแบบจำลองของผลลัพธ์ที่เหมาะสม  

3. ต้องใช้ความรู้จากงานวิจัยพัฒนาทางวิศวกรรมเฉพาะสาขาในระดับแนวหน้า
และยินยอมให้เริ่มต้นจากการศึกษาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาจากความรู้พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม 

หน้า | 94
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4. เป็นประเด็นปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

5. เป็นปัญหาที่ไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมกำกับการทำงาน 

6. เป็นประเด็นปัญหาความขัดแย้งจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความหลากหลายมีผลกระทบสำคัญต่อเนื้องานต่าง ๆ ในวงกว้าง 

7. เป็นปัญหาระดับสูงที่มีองค์ประกอบหลากหลายของงานและปัญหาในระดับล่าง 

(อธิบายความจากนิยามของคำศัพท์ complex engineering problem ของ IEA) 

9 งานวิศวกรรมทั่วไป 
(Broadly-defined 
engineering 
activities) 

งานวิศวกรรมทั่วไปหมายถึงกิจกรรมหรือโครงการวิศวกรรมที่มีลักษณะ ดังนี้ 

1. เกี่ยวพันกับการใช้ทรัพยากรของงานที่หลากหลาย (รวมถึง ทรัพยากรมนุษย์  
เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัสดุ วัตถุดิบ ข้อมูล และเทคโนโลยีวิศวกรรม) 

2. เกี่ยวพันกับการหาผลลัพธ์ของปัญหาที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่าง 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และประเด็นต่าง ๆ ที่อาจมีข้อขัดแย้งกัน 

3. เกี่ยวพันกับการใช้วัสดุ เทคโนโลยี หรือกระบวนงานใหม่ที่ยังไม่มีมาตรฐานกำกับ 

4. สามารถคาดการณ์ผลกระทบของปัญหาต่อเนื่องในระดับท้องถิ่นและอาจมี
ผลกระทบที่ขยายกว้างมากข้ึน 

5. ใช้ความรู้ที่เก่ียวกับกระบวนงานและวิธีปฏิบัติงานตามปกติ 

(อธิบายความจากนิยามของคำศัพท์ broadly-defined activities ของ IEA) 

10 ปัญหาทางวิศวกรรม
ทั่วไป  

(Broadly-defined 
engineering 
problems)  

ปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้การประมวลรายละเอียดและความรู้
ทางวิชาชีพเฉพาะสาขาที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับพัฒนามาแล้ว และ
มีลักษณะของปัญหา ดังนี้ 

1. มีองค์ประกอบของปัญหาที่มีความหลากหลายและอาจมีข้อจำกัดท่ีขัดแย้งกัน 

2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมที่
ได้รับการพิสูจน์ผลแล้ว 

3. ต้องการใช้หลักการ ความรู้ และวิธีปฏิบัติที่กำหนดในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีที่มีใช้กันอยู่แล้วให้ได้ผลลัพธ์และเรียนรู้การแก้ไข
ปัญหา ภายในสภาพแวดล้อมของการทำงานหลากหลายสาขาวิชาชีพทาง
วิศวกรรม 

4. เป็นปัญหาที่มีรูปแบบของการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการยอมรับกันอยู่แล้ว 
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