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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                  ชางทันตกรรม 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานทางชางทันตกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัตเิกี่ยวกับ
การประดิษฐ ซอม ประกอบและบํารุงรักษาอุปกรณในการใสฟน จัดเรียงฟน ดัดฟน บูรณะหรือปองกันรักษาฟน 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
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ชื่อตําแหนง                                                     ชางทนัตกรรม 2 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานชางทันตกรรมทีค่อนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรอืตามคําสั่ง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางทันตกรรมตางๆ 
เชน ประดิษฐตัวฟน บัดกรี และหลอโลหะตาง ๆ จัดเรียงฟนปลอมใหสบกับฟนธรรมชาติ ทําเครือ่งมือดัดฟน 
ทําถาดพิมพปาก หลอแบบ  จัดหาดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใชที่ใชในการปฏิบตัิงาน เปนตน และปฏิบตัิหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  1. มีความรูความสามารถในงานชางทันตกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบตังิานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง   
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 

http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st37-c2.html


25-3 

ชื่อตําแหนง                                                         ชางทันตกรรม 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานชางทันตกรรมทีย่ากพอสมควรภายใตการกาํกับตรวจสอบเฉพาะกรณทีี่จําเปน หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรอืคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางทันตกรรม
ตางๆ เชน ประดิษฐฟนปลอม เครื่องมือดัดฟน ถาดพิมพปาก จัดเรียงฟนปลอมใหสบกับธรรมชาติ บัดกรี 
เชื่อม และหลอโลหะตาง ๆ ที่ใชเปนอุปกรณหรือเครื่องมือในการใสฟน ดัดฟน หรือบูรณะฟน จัดหา ดูแลรักษา
เครื่องมือ เครื่องใชใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ เปนตน  ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแก
เจาหนาที่ระดบัรองลงมา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางทันตกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางทันตกรรม 2 แลว จะตอง  
  1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
  2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง                                                       ชางทันตกรรม 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานชางทันตกรรมทีย่ากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่าก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางทันตกรรมตางๆ 
เชน เทแบบจําลองฟนดวยปูนพลาสเตอร ทําฟนปลอมชั่วคราวชนดิโครงพลาสตกิและมีตะขอรวมดวย ฟน
ปลอมทั้งปากชนิดโครงพลาสติก ทําฟนปลอมบางสวนและฟนปลอมทั้งปากชนิดโครงโลหะ ครอบฟนและ
สะพานฟนชนดิดินเผาฟอรซีเลน ทําเครือ่งมือทันตกรรมจัดฟนชนิดถอดไดและตดิแนน ซึ่งตองใชความประณีต
และเทคนิคทีสู่งขึ้น รวมทั้งเครื่องมือที่ใชประกอบการรกัษาทางศลัยกรรมและชวยการทําเครื่องมือฟนฟูสภาพ 
ที่ใชประกอบการรักษาหรือเสริมแตงอวัยวะในชองปาก ทําการดัดแปลง ซอมแซม แกไขฟนปลอมเครื่องมือจัด
ฟน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางทันตกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 2 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานชางทันตกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางทันตกรรม 3 แลว จะตอง  
  1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกดั  
  2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรกึษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
  3. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง                                                     ชางทันตกรรม 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานชางทันตกรรมทีค่อนขางยากมาก ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมากหรือตามคําสั่ง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากมาก โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชาง 
ทันตกรรมตางๆ เชน ทําฟนปลอมชั่วคราวบางสวนและทั้งปากทั้งชนิดโครงพลาสติกและโครงโลหะที่ยุงยาก
กวาปกติ ทําครอบฟนและสะพานฟนชนดิดินเผาฟอรซีเลน ทําเครือ่งมือทันตกรรมจัดฟนชนิดถอดไดและ 
ติดแนนที่ยุงยากมากตองใชความประณีตและเทคนิคทีสู่งขึ้น รวมทั้งเครื่องมือที่ใชประกอบการรกัษาทาง
ศัลยกรรมทีต่องชวยทันตแพทยทั้งในหองผาตัดและในหองปฏิบัติการ และทําเครื่องมือฟนฟูสภาพซึ่งใช
ประกอบการรกัษาหรือเสริมแตงอวัยวะในชองปากและใบหนาสวนทีข่าดหายไป  ดัดแปลง ซอมแซม แกไข 
ฟนปลอม เครื่องมือจัดฟน เปนตน เผยแพรงานทางดานชางทันตกรรม ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และ 
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางทันตกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานชางทันตกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางทันตกรรม 4 แลวจะตอง  
  1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
  2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง                                                     ชางทันตกรรม 6 

  
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางทันตกรรมที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใชประสบการณ และ
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางทันตกรรมที่ยากมาก  ตองประยุกต 
ใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรบัเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่ 
รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากมาก ซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกบังานชางทันตกรรมตางๆ เชน ทําฟนปลอมชั่วคราว 
ชนิดโครงพลาสติกและโครงโลหะที่ยุงยากมาก ทําครอบฟนและสะพานฟนชนิดดินเผาฟอรซีเลน ทําเครื่องมือ
ทันตกรรมจัดฟนชนิดถอดไดและติดแนนที่ยุงยากมาก ซึ่งตองใชความประณีตและเทคนิคสูง   ทําเครื่องมือ
ตาง ๆ ที่ใชประกอบการรักษาทางศลัยกรรมเพื่อชวยทันตแพทยทัง้ในหองผาตัดและในหองปฏิบัติการ  
ทําเครื่องมือฟนฟูสภาพที่ใชประกอบการรกัษาหรือเสริมแตงอวัยวะในชองปากและใบหนาสวนทีข่าดหายไป 
ดัดแปลง ซอมแซม แกไขฟนปลอมและเครื่องมือจัดฟน เปนตน ศึกษาคนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุง
งานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตังิาน ศึกษารวบรวมขอมูล
เพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง 
  กรณีตําแหนงที่มีประสบการณและกรณีตาํแหนงระดับชํานาญการ  
              1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางทันตกรรม 2  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  



25-6 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางทันตกรรม 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25-7 

ชื่อตําแหนง ชางทันตกรรม 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางทันตกรรมที่ยากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิ เพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาใน 
งานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางทันตกรรมตางๆ  ศึกษา คนควา ทดลอง
เพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานชางทันตกรรมซึ่งตองใชเทคนคิและความชํานาญ   ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารบัการฝกอบรมทางดานชางทันตกรรม  ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆ  
ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น  ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
ศึกษา วเิคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม
กับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ  
 
คุณสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางทันตกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางทันตกรรม 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ 
และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 



25-8 

ชื่อตําแหนง ชางทันตกรรม 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางทันตกรรมที่ยากมากเปนพิเศษ โดย
ตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการ
กํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงคเปาหมายตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงาน 
โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษ ซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางทันตกรรมตางๆ  ศึกษา 
คนควา ทดลองเพื่อสรางแนวทางวธิีการใหมในงานชางทันตกรรมซึง่ตองใชเทคนคิและความชํานาญสูง ชวย
สอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารบัการฝกอบรมทางดานชางทันตกรรม ศกึษา คนควาหา
วิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน  ศึกษา วเิคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการ
ใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคําปรึกษาและ
ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางใหมๆในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม 2 ดํารงตําแหนงชางทันตกรรม 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานชางทนัตกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม 2 ดํารงตําแหนงชางทันตกรรม 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางทันตกรรม 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูง  

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

 


