
๔-๗-๑๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท    ท่ัวไป 
 
สายงาน       ชางทันตกรรม   
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางทันตกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประดิษฐ ซอม ประกอบและบํารุงรักษาอุปกรณในการใสฟน จัดเรียงฟน ดัดฟน บูรณะ          
หรือปองกันรักษาฟน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนง ดังนี ้
  ชางทันตกรรม ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ชางทันตกรรม ระดับชํานาญงาน 
  ชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน 
  
   

 
                                                                           ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางทันตกรรม 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 



๔-๗-๑๑-๑ 

ประเภทตําแหนง    ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางทันตกรรม   
   
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง                                        ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวธีิการใหมในงานชางทันตกรรมซ่ึงตองใช
เทคนิคและความชํานาญสูง 
  (๒) ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ              
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
  (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
  (๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน
ชางทันตกรรม 

 ๒.  ดานการกํากับดูแล 

  (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางทันตกรรม                  
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  



๒ 
 

 ๓. ดานการบริการ 

 (๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางทันตกรรม ตอบปญหา           
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานชางทันตกรรมท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ  
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานชางทันตกรรม 
 (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของ หนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางทันตกรรม 
ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๔-๗-๑๑-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางทันตกรรม   
   
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) ออกแบบ ประดิษฐ ตรวจสอบปรับปรุงแกไขช้ินงาน อุปกรณ เคร่ืองมือ โดยใช 
เทคนิคพิเศษ เคร่ืองมือพิเศษ ท่ีทันตแพทยวางแผนการรักษาและออกแบบไว และแกไขปญหาอุปสรรค 
เบ้ืองตนในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปใชบําบัดรักษา ฟนฟูสภาพในชองปากและใบหนา ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (๒) ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ  เพื่อใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐาน 
  (๓) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย จัดทํารายงานขอมูลทางดานทันตกรรม เพือ่ใหเจาหนาท่ี
ระดับสูงข้ึนไปนําไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพงานไดอยางเหมาะสม 
  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 
งานชางทันตกรรม 
 
 
 

 



๒ 
 

 

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

  (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  
  (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน              
ชางทันตกรรมในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานชางทันตกรรมในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางทันตกรรม 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖  ป  
 กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                        
ชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
 กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                      
ชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
                และ 
    ๓.   ปฏิบัติงานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางทันตกรรม 
ระดับชํานาญงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



 

๔-๗-๑๑-๓ 
 
ตําแหนงประเภท      ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางทันตกรรม   
   
ชื่อตําแหนงในสายงาน     ชางทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง       ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา              
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางทันตกรรม ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ          
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) ออกแบบ ประดิษฐ ตรวจสอบปรับปรุงแกไขช้ินงาน ซอมแซม อุปกรณ เคร่ืองมือ 
ตามหลักวิชาการและความเหมาะสมของผูใชบริการ เพือ่นําไปใชบําบัดรักษา ฟนฟสูภาพในชองปาก 
และใบหนา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๒) จัดเตรียมอุปกรณทันตกรรม เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม 
มาตรฐาน  
  (๓) เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป 

 
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ                     
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชาง
ทันตกรรม 
  (๒) ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายใน                
และภายนอกหนวยงาน  เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 



๒ 
 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดงัตอไปนี ้
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางทันตกรรม 
                                                                ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
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