
34 

 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                         การทันตแพทย 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานการทันตแพทยหรือการใหบริการทางทันตกรรม ซึ่งมี 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิกี่ยวกบัการตรวจ วนิิจฉัย และใหการบําบัดรักษาผูปวยโรคฟนและโรคในชองปาก 
การศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัยเพ่ือคิดคนหาวิธีการตางๆ ในการลดการผุและยืดอายุของฟน รวมทั้ง 
การใหคําแนะนําและเผยแพรความรูทางทนัตสขุศึกษาแกผูปวย นักเรยีน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
เพ่ือการสงเสริมและรักษาสขุภาพของฟนและชองปาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ   
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
                                             
                    ทันตแพทย   4    ระดับ 4 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการทันตแพทยที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานการทันตแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
ตรวจวินิจฉัย และใหการบําบัดรักษาโรคฟนและโรคในชองปาก เชน เอกซเรยฟน ตรวจฟน และสภาพเนื้อเยื่อ
รอบๆ ซี่ฟน ถอนฟน อุดฟน กรอฟนและตกแตงฟน ดัดฟน ใสฟนปลอม ทําศัลยกรรมตกแตงเหงือกและกระดูก
ขากรรไกร ทาํศัลยกรรมในชองปากเพื่อผาตัดถุงหนองและเน้ือเยื่อตาง ๆ รักษาโรคฟน รากฟนอักเสบ เหงือก
อักเสบ โรคปากเปอย โรคเลือดออกตามไรฟน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่  และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          ไดรับปริญญาทางทนัตแพทยหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ และไดรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

 1. มีความรูความสามารถในงานการทนัตแพทยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
           2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
           3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
           4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
           5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
  6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
           7. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 

 8. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการทันตแพทยที่คอนขางยากมาก โดยใชความคดิริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบัติหรือคําสั่ง 
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานการทันตแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ตรวจ วินิจฉัย และใหการบําบดัรักษาโรคฟนและโรคในชองปากที่มีปญหายุงยาก วิเคราะหขอมูล
การตรวจและวินิจฉัยโรคเพือ่ดําเนินการบําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรม เชน ถอนฟน อุดฟน ทําศัลยกรรม
ตกแตงเหงือกและกระดูกขากรรไกรและทําศัลยกรรมในชองปาก ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะหงานทางดานการทันตแพทย  เผยแพรผลงานทางดานการทันตแพทย  ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทย 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานการทันตแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว  
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 

         2. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางทันตแพทย และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมจากทันตแพทยสภา 
 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัทนัตแพทย 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานการทันตแพทยทีย่ากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการทันตแพทย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูง  ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน  แกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการทันตแพทย    
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ทันตสุขศึกษา ทันตวินิจฉยั ทันตรังสี ทันตศลัยกรรม 
ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมประดิษฐ ทนัตกรรมสําหรับเด็ก ทันตกรรมชุมชน ปริทันตวิทยา และเวชศาสตร
ในชองปาก ศกึษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานการทันตแพทย เปนตน 
เผยแพรผลงานทางดานการทันตแพทย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานการ
ทันตแพทย จัดทําเอกสารวชิาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานการทันตแพทย หรืองานอ่ืน 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานการทันตแพทย หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป         
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตแพทย 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 



 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการทันตแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการทันตแพทย โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ
ที่เกิดขึ้นใหมๆ  และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการทันตแพทย 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานการทันตแพทย ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานการทันตแพทย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานการ
ทันตแพทย ศกึษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานการทันตแพทย เปนตน  พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ 
ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษา
แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที ่
ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืน 
ที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
            1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงใน    
ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานการทันตแพทย หรือ 



งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
            2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานการทันตแพทย หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
             นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตแพทย 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู  ความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง             ทันตแพทย 8 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานทันตกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการทันตแพทย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการทันตแพทย 
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานการทันตแพทยใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น  ศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานการ
ทันตแพทย ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตังิานการทันตแพทยใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น 
สรุปรายงาน  ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานการทันตแพทย ศกึษา คนควา หาวิธีการใน
การแกไขปญหาเกี่ยวกับงานการทันตแพทย เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

              ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 



คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงใน 

ระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานการทันตแพทย หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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2.  มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา

ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานการทันตแพทย หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตแพทย 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    ทันตแพทย   9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการทันตแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการทันตแพทย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการทันตแพทย 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานการทันตแพทย 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรอืเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานการทันตแพทย   ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกาํหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานการทันตแพทย ศกึษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานการทันตแพทย ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการทันตแพทยและแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานการทันตแพทยและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  
เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานการทันตแพทย เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานการ
ทันตแพทย  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตาม 
ที่ไดรับแตงตัง้  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานการทันตแพทย
ทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 



ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงทันตแพทย 4 หรอืทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานการทันตแพทย หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานการทันตแพทย หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตแพทย 8 แลว 
1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปน 

ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการทันตแพทยแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกีย่วของ 
 2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานการทันตแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
       

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548    
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ชื่อตําแหนง    ทันตแพทย 10 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานการทันตแพทยโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน    
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานการทันตแพทย โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน   และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 



ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดานการ
ทันตแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานการทันตแพทย กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิค
วิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการทันตแพทยเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวาง
หลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการทันตแพทย 
ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการทันตแพทย ศึกษา 
วิเคราะห วิจัย และวินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความ
ยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการในดานการทันตแพทย และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานการทันตแพทย เสนอแนะรูปแบบ
และเทคนิคเกี่ยวกับงานการทันตแพทยที่เหมาะสม ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการ
ทันตแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการทันตแพทยทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานการทันตแพทย หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา
ระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานการทันตแพทย หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    

ความรูความสามารถที่ตองการ 

           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตแพทย 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานการทันตแพทย โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน     
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี



ความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในงานดาน
การทันตแพทยของหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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