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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิชาการชางทันตกรรม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆที่ปฏิบัตงิ านทางวิชาการชางทันตกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทําแบบจําลองฟน การทําฟนปลอม การทําโครงโลหะฟนปลอม การทําเครื่องมือและอุปกรณ
ทางดานการปลูกรากเทียม เครื่องมือแกไขการสบฟน การทําฟนเดือย การทําครอบและสะพานฟน การทํา
เครื่องมือจัดฟน เครื่องมือสําหรับรักษาผูป วยเด็ก การทําเครื่องมือที่ใชประกอบการรักษาทางศัลยกรรม การทํา
เครื่องมือฟนฟูสภาพความวิการใบหนาและเครื่องมือประกอบการรักษาหรือเสริมแตงอวัยวะในชองปาก การ
ประดิษฐอวัยวะเทียมในผูปว ยที่มีความวิการของใบหนาขากรรไกร ทําการดัดแปลง ซอมแซม แกไขฟนปลอม
เครื่องมือจัดฟน ทําการสอน ชวยสอน สาธิตและฝกอบรมทางดานวิชาการชางทันตกรรม และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการชางทันตกรรม 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตนเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรม ตามคําแนะนําหรือแนวทาง
คูมือปฏิบัติงานที่มีอยูบางแตไมทั้งหมด โดยปฏิบัติงานภายใตการกํากับ แนะนํา หรือตรวจสอบงานบางหรือ
อาจไดรับมอบหมายงานบางสวนใหรับผิดชอบ โดยไดรับคําแนะนําเปนพิเศษในกรณีมีปญหา และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรม เชนรวบรวมขอมูล
วิเคราะห ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตั ิชางทันตกรรมใหแกนักศึกษา ทําแบบจําลองฟนดวยปูนปลาสเตอร
ทําฟนปลอมชนิดเรซินอะคริลิก ฟนปลอมทั้งปากชนิดเรซิน อะคริลิก ทําฟนปลอมบางสวนถอดไดชนิดโครง
โลหะ ทําฟนเดือย ทําครอบฟนและสะพานฟนชั่วคราว ทําครอบฟนโลหะเคลือบกระเบื้องหรือเรซินคอมโพซิต
ทําเครื่องมือจัดฟนชนิดถอดไดและติดแนน เครื่องมือสําหรับผูปวยเด็ก ประดิษฐอวัยวะเทียมในผูปวยที่มีความ
วิการของใบหนาขากรรไกร ทําเครื่องมือที่ใชประกอบการรักษาทางศัลยกรรม ทําการดัดแปลง ซอมแซม แกไข
ฟนปลอมและเครื่องมือจัดฟน เก็บรักษาและดูแลเครื่องมือเครื่องใชใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเ สมอ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในวิชาการชางทันตกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย
4. มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟง และชี้แจงผูอื่นไดอยางเหมาะสม
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการชางทันตกรรม 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรมที่ยาก และตองการ
คุณภาพงานสูง ตองใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตั ิ เพื่อปรับวิธีการและแนวทางดําเนินการให
เหมาะสม โดยปฏิบตั ิงานภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ เฉพาะกรณีที่จําเปน หรืออาจไดรับมอบหมาย
งานบางสวนใหรับผิดชอบ โดยใหมีการรายงานผลเปนระยะ หรือในฐานะผูชว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปน
ตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพ ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการชาง
ทันตกรรม โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีย่ ากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรม โดยปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตชิ างทันตกรรมใหแกนักศึกษา ทําฟนปลอมชนิดเรซิ
นอะคริลิกและมีตะขอรวมดวย ฟนปลอมทั้งปากชนิดเรซินอะคริลิก ทําฟนปลอมบางสวนถอดไดและฟนปลอม
ทั้งปากชนิดโครงโลหะ ทําสะพานฟนโลหะเคลือบกระเบื้องหรือเรซินคอมโพซิต ทําเครื่องมือแกไขการสบฟน
ทําเครื่องมือจัดฟนชนิดถอดไดและติดแนนที่ตองใชความประณีต และเทคนิคทีส่ ูงขึ้น ทําเครือ่ งมือสําหรับการ
รักษาผูปวยเด็ก ทําเครื่องมือฟนฟูสภาพความวิการทางใบหนาและเครื่องมือประกอบการรักษาหรือเสริมแตง
อวัยวะในชองปากในฐานะผูช วยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงาน ตามที่ไดรับ
มอบหมาย ฝกอบรมและใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
ที่ ก.ม.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรมหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางทันตกรรม 3 แลว จะตอง
1.มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สงั กัด
2.มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการชางทันตกรรม 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรมที่คอนขางยากมาก
โดยใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อกําหนดแนวทางและจัดทําแผนปฏิบัติงานโดยไมตองมีการ
กํากับ ตรวจสอบ แนะนํา หรืออาจไดรับมอบอํานาจเต็มที่ มีอิสระในการทํางาน โดยจะมีการกลั่นกรองงานบาง
เรื่องที่สําคัญ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิชาการชางทันตกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานไมหลากหลายนัก และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน โดยกํากับแนะนํา ตรวจสอบและควบคุม
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา หรือปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชนทําฟนปลอมบางสวนและทั้งปาก ทั้งชนิดเรซินอะคริลิกและโครงโลหะที่ยุงยากกวาปกติ
ทําเครื่องมือและอุปกรณทางดานการปลูกรากเทียม ทําสะพานฟนโลหะเคลือบกระเบื้องหรือเรซินคอมโพซิต
ทําเครื่องมือจัดฟน เครื่องมือสําหรับรักษาผูปวยเด็ก เครื่องมือฟนฟูความวิการทางใบหนาขากรรไกร เครื่องมือ
ประกอบการรักษาทางศัลยกรรมชนิดที่ซับซอนกวาปกติ ปฏิบัติหนาที่ดานการเรียนการสอน โดยทําหนาที่
สอน ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติงานทางดานวิชาชางทันตกรรมใหแกนักศึกษา ชวยในการปฏิบัติงานวิจัย
เชนประดิษฐตัวอยางแบบชิ้นงาน ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ฝกอบรมและใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ ติดตอประสานงานและปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหั ว หน า หน ว ยงาน นอกจากอาจปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า วข า งต น บ า งแล ว ยั ง ทํ า หน า ที่ ติ ด ต อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุ ม ตรวจสอบ ใหคําปรึ ก ษา แนะนํา ปรับ ปรุง แก ไข ติ ด ตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่
ก.ม.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรมหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3
หรือที่ ก.ม. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรม
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

31-5
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางทันตกรรม 4 แลวจะตอง
1.มีความรูเกี่ยวกับงานสอน และใหบริการทางวิชาการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
3.มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

31-6

ชื่อตําแหนง

นักวิชาการชางทันตกรรม 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการหรือผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรมที่
ยากมาก ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อกําหนดแนวทางและปรับเปลี่ยนแผนงาน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา สามารถวาง
แผนการปฏิบัติงานเอง และตัดสินใจ แกไข ปรับเปลี่ยนแผน หรือแกปญหาในงานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิชาการชางทันตกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานคอนขางหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก โดยกํากับแนะนํา ตรวจสอบและ
ควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา หรือปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางที่มีลักษณะของงานยากมาก เชนทําฟนปลอมบางสวนและทั้งปาก ทั้งชนิดเรซินอะคริลิก
และโครงโลหะที่ยากมาก ทําฟนปลอมบางสวนถอดไดชนิดที่แตกตางและผิดปกติจากธรรมดา เชนฟนปลอมมี
บานพับ ทําเครื่องมือและอุปกรณทางดานการปลูกรากเทียม ทําฟนปลอมติดแนนที่ยากมาก ทําแบบจําลอง
พรอมเหงือกเทียม ทําครอบฟนโลหะเคลือบกระเบื้องหรือเรซินคอมโพซิตยึดติดกับรากเทียม ทําเครื่องมือจัด
ฟน เครื่องมือสําหรับรักษาผูปวยเด็ก เครื่องมือฟนฟูสภาพความวิการทางใบหนา และเครื่องมือประกอบการ
รักษาหรือเสริมแตงอวัยวะในชองปาก เชนเพดานปากเทียม และอวัยวะอื่นๆ เชนดวงตาเทียม ใบหูเทียม
ใบหนาเทียม ชนิดที่ซับซอนและยุงยากมาก ปฏิบัติหนาที่ดานการเรียนการสอน โดยทําหนาที่สอน ชวยสอน
และฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา ชวยปฏิบัติงานวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ฝกอบรมและให
คําแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหั ว หน า หน ว ยงาน นอกจากอาจปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า วข า งต น บ า งแล ว ยั ง ทํ า หน า ที่ กํ า หนด
แผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตาม ประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
ที่ ก.ม.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรมหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือที่ ก.ม. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการชาง
ทันตกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางทันตกรรม 5 แลวจะตอง
1.มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการชางทันตกรรม 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการหรือผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรม
โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก โดยมีความคิดริเริ่ม
ปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และแกปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิชาการชางทันตกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก โดยกํากับแนะนํา ตรวจสอบและควบคุม
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา หรือปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญสูงมากเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ซึ่งตองใชองคความรู ความชํานาญ ประสบการณทางดานวิชาการชางทันตกรรม มี
สวนรวมในการคนควาวิจัยตางๆ หรือทําการวิจัยโดยใชขอมูลการวิเคราะหจากงานประจําวัน ทําการสอน
ควบคุมดูแลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา สาธิต ฝกอบรมใหคําปรึกษา แนะนําและใหการบริการหรือเผยแพร
วิชาการทางดานชางทันตกรรม ทําฟนปลอมบางสวนและทั้งปากที่ยากและตองใชความชํานาญสูงมาก ทําฟน
ปลอมรากเทียม ทําโครงโลหะฟนปลอมบางสวนพรอมครอบฟนและสลักยึด ทําครอบฟนและสะพานฟนเซรา
มิกลวนหรือเรซิน คอมโพซิตลวน ทําครอบฟนโลหะเคลือบกระเบื้องหรือเรซินคอมโพซิตยึดติดกับรากเทียม
ฯลฯ ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แกไขปญหาทางดาน
วิชาการชางทันตกรรมโดยการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ เปนวิทยากรฝกอบรมและใหคําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ ควบคุมการจัดหา และดูแลการเก็บรักษา
พัสดุทางดานวิชาการชางทันตกรรม เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหั ว หน า หน ว ยงาน นอกจากอาจปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า วข า งต น บ า งแล ว ยั ง ทํ า หน า ที่ กํ า หนด
แผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตาม ประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือ
ที่ ก.ม.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรมหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ
5 หรือที่ ก.ม. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรม
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางทันตกรรม 6 แลวจะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการชางทันตกรรม 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการหรือผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรม
โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยมี
ความคิดริเริ่ม พัฒนาแนวทางใหเหมาะสม เพื่อหาวิธีการและเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และแกปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงาน
ดานวิชาการชางทันตกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก โดย
ปกครองผูใตบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความชํานาญพิเศษเกีย่ วกับงานวิชาการชางทันตกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางที่มีลักษณะของงานยากมากเปนพิเศษ ซึ่งตองใชองคความรู ความชํานาญ
ประสบการณทางดานวิชาการชางทันตกรรมอยางสูงมาก ทําการสอน ควบคุมดูแลการฝกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา สาธิต ฝกอบรม และเปนวิทยากรใหคําปรึกษา แนะนําและใหการบริการหรือเผยแพรวิชาการทางดาน
ชางทันตกรรม มีสวนรวมในการคนควาวิจัยตางๆ หรือทําการวิจัยโดยใชขอมูลการวิเคราะหจากงานประจําวัน
เพื่อนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ ติดตามผลการรักษา การปองกันและสงเสริมทันตสุขภาพ ทําฟน
ปลอมบางสวนและทั้งปาก ทั้งชนิดถอดไดและติดแนนที่ยากมากเปนพิเศษ ทําเครื่องมือและอุปกรณทางดาน
การปลูกรากเทียม เครื่องมือจัดฟน เครื่องมือสําหรับรักษาผูปวยเด็ก เครื่องมือฟนฟูความวิการทางใบหนา
ขากรรไกร และเครื่องมือประกอบการรักษาทางศัลยกรรมชนิดที่ซับซอนและยุงยากมาก ใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
งานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และตอบปญหาชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ ดูแล
การงบประมาณ การคลังและพัสดุทางดานวิชาการชางทันตกรรม ดูแลการควบคุมการติดเชื้อ และการประกัน
คุณภาพหองปฏิบัติการชางทันตกรรม เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆตามทีไ่ ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการ และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให
คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือที่
ก.ม.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรมหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6
หรือที่ ก.ม. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรม
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางทันตกรรม 7 แลวจะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีประสบการณสูง มีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชาการชางทันตกรรมแก
หนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

