
 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน การทันตแพทย์ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 
  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการทันตแพทย์ หรือการให้บริการทางทันตกรรม 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยโรคฟันและโรคในช่องปาก 
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยเพื่อคิดค้นหาวิธีการต่างๆ ในการลดการผุและยืดอายุของฟัน รวมทั้ง
การให้ค าแนะน าและเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
เพื่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของฟันและช่องปาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
  ทันตแพทย์  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  ทันตแพทย์  ระดับเชี่ยวชาญ 
  ทันตแพทย์  ระดับช านาญการพิเศษ 
  ทันตแพทย์  ระดับช านาญการ 
  ทันตแพทย์  ระดับปฏิบัติการ 
 
 

                            ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ 
                        ระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 

๓-๖-๐๒ 



 
ต าแหนง่ประเภท                                     วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน การทันตแพทย์ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน ทันตแพทย์ 
 
ระดับต าแหน่ง                                        เชี่ยวชาญพิเศษ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
  

                 ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
โดยใช้ความรู้  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์สูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับ
เน้ือหาของงาน  เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง    
สาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
 

๑.    ด้านการปฏิบัติการ 

(๑) ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  ฟื้นฟู ส่งเสริม  ป้องกันโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง     
ที่มีลักษณะซับซ้อนและยุ่งยากมาก  หรือต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษา
อย่างถูกต้องเหมาะสม  
   (๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบโครงการวิจัยด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
มาตรฐานคุณภาพการตรวจ  การให้บริการทางทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  ให้มมีาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมาย ตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน  
   (๓) เป็นผู้คิดริเร่ิมและวางแผนด าเนินการวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่    
หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์        
ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานทันตกรรม   

๓-๖-๐๒-๑ 



 ๒ 

ทันตสาธารณสุข  หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะพิเศษ
เฉพาะด้านที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ   ลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่ส าคัญทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ             
   (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  เช่น ช่วยสอน  ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านทัน
ตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับชาติหรือนานาชาติ  ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้
ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ  ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ ทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข แก่หน่วยงานที่สังกัดและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางด้านทันตกรรม   
ทันตสาธารณสุข  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบัน  
อุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานทันตกรรม           
ทันตสาธารณสุข ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๒.    ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา     
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของ 
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมก าหนดนโยบาย หรือโครงการทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข                  
เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
 

๓.    ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล  หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน                          
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม       
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  

 
๔.    ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อน       
มากเป็นพิเศษทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 



 ๓ 

 
  (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข เพื่อให้บุคคลหรือ
หน่วยงานได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์   ระดับปฏิบัติการ   และ   
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ  มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  หรือ

ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด   และ 
๓. ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี  
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 
 
 

                                                                  ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



 
ต าแหนง่ประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การทันตแพทย์ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน ทันตแพทย์ 
 
ระดับต าแหน่ง เชี่ยวชาญ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านทันตกรรม                     
ทันตสาธารณสุข และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ             
ส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจน               
ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ            
หน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม  ก ากับ
หน่วยงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการ
ท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ  ตลอดจน ก ากับ ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
 ๑.   ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  ฟื้นฟู  ส่งเสริม  ป้องกัน  โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง    
ที่ยุ่งยากซับซ้อน  ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  

 
 

๓-๖-๐๒-๒ 



 ๒ 

 
 (๒) เป็นผู้คิดริเร่ิมการด าเนินงานวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข   หรือก าหนดทิศทางของการ
ศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข หรือเพื่อเสนอความเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ทางด้านทันตกรรม  
ทันตสาธารณสุข  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  และด้านที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน   
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ   
 (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านทันตกรรม 
ทันตสาธารณสุข เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ให้กับหน่วยงานต่างๆ                
ให้ค าปรึกษา แนะน า  ตอบปัญหา และชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง  เพื่อให้การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจ  
ที่ก าหนดไว ้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษา
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ  เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
 (๔) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว    
ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
 
              ๒.    ด้านการวางแผน 

    ร่วมก าหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด  วางแผน            
หรือร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน 
อุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

 

 



 ๓ 

 
 

 ๓.   ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน                            
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม         
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  

 
 ๔.   ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
  (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  เพื่อให้บุคคลทั่วไป         
ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์  ระดับปฏิบัติการ   และ   
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด    และ 
 ๓. ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                 
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 
 

                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ 
                                       ระดับเชี่ยวชาญ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



ต าแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ  
  
ชื่อสายงาน การทันตแพทย์ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน ทันตแพทย์ 
 
ระดับต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน
ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  ปฏิบัติงานที่ตอ้งท าการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน  ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา  
ในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน         
ที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์  และความช านาญงานสูงมากในงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก  ตลอดจนก ากับและตรวจสอบ    
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่น     
ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี ้
 
 ๑.   ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู  ส่งเสริม  ป้องกัน  โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง    
ที่ยุ่งยากซับซ้อน  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม  ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  (๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ  เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านทันตกรรม 
ทันตสาธารณสุข  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  เพื่อให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ   

๓-๖-๐๒-๓ 



 ๒ 

  (๓) ให้บริการวิชาการ ด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา
และชี้แจงเร่ืองต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ     
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ต้อง
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
 
 ๒.   ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด  วางแผนหรือ                
ร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 ๓.   ด้านการประสานงาน 

                        (๑)      ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอ่ืน  โดยมีบทบาท             
ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม 
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  
 
 ๔.   ด้านการบริการ 

  (๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๒)  ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล               
เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร  
  (๓)  จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด                        
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
 



 ๓ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  หรือ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด   และ 

   ๓.  ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

 

 

                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ 
                                       ระดับช านาญการพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การทันตแพทย์ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน ทันตแพทย์ 
 
ระดับต าแหน่ง ช านาญการ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานวิชาการด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน  หรือแก้ไขปัญหาในงาน  
ที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน                 
ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย  และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทาง การท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนก ากับ 
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่             
ได้รับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี ้
 

 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง        
ที่มีความยุ่งยาก  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม  
  (๒) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านทันตกรรม 
ทันตสาธารณสุข  จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข   เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

๓-๖-๐๒-๔ 



 ๒ 
 

  (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ            
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งต้ัง  เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว        
ต้องท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข   
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อให้        
การปฏบิัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  
 ๒. ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด  วางแผนหรือร่วมวางแผน         
การท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 ๓. ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
  (๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน  หรือบุคคล หรือหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๔. ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ   ฝึกอบรม  ถ่ายทอดความรู้  ทางด้านทันตกรรม                 
ทันตสาธารณสุข  แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  นักศึกษา  ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้ง              
ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงาน       
ได้อย่างถูกต้อง 
  (๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน            
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุขที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 
 
 



 ๓ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์  ระดับปฏิบัติการ  และ 

 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี   
  ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์ 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒   
  ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ป ีส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์ 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓    
  หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด     
 และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ 
                                       ระดับช านาญการ เมื่อวันที่   ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การทันตแพทย์ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน ทันตแพทย์ 
 
ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้                
 
 ๑.   ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑)  ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง 
ระดับเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
  (๒)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน    
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน และบริบทของพื้นที ่
  (๓)  รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข                     
ให้มีประสิทธิภาพ 
                       (๔)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  ช่วยสอน ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงาน 
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ  เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
 ๒.   ด้านการวางแผน 

  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

  

๓-๖-๐๒-๕ 



 ๒ 

  ๓. ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน                          
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๔.   ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านทันตกรรม               
ทันตสาธารณสุข รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ                
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านทันตกรรม        
ทันตสาธารณสุข  เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ       
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน        
และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ไม่ต่ ากว่านีใ้นสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
  ๑.๒ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ไม่ต่ ากว่านีใ้นสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
  ๑.๓ ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ไม่ต่ ากว่านีใ้นสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
  ๑.๔ ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการ
ฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร) หรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา ที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี   
 และ 
 ๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้น ๑ จากทันตแพทยสภา 
  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
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