
๔-๖-๐๒ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานทันตกรรม ซ่ึงมีลักษณะงาน         
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการใหบริการทางทันตกรรมข้ันมูลฐานแกผูปวยทางโรคฟน ปฏิบัติการทางเทคนิค                 
ทันตกรรมอยางงาย  แนะนําการบํารุงรักษาสุขภาพของปาก และฟนตามท่ีทันตแพทยมอบหมาย                
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานทันตกรรม  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานทันตกรรม  ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานทันตกรรม  ระดับปฏิบัติงาน 

 
 
 
                                                                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม  

                                                 ระดับปฏิบัตงิานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๖-๐๒-๑ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
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 ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

           (๑)  ชวยทันตแพทย หรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจยัเพ่ือสรางความรูใหม หรือแนวทาง
วิธีการใหมในงานทางดานทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข 
    (๒)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา และผูรับการอบรมในโครงการ
ฝกอบรมทางดานทันตกรรม เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)  สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
   (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานทันตกรรม                  
ทันตสาธารณสุข ในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
 



 ๒ 
  
 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
ตอบปญหา และฝกอบรม เกี่ยวกับงานทันตกรรมท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือ
ผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
           (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพ่ือความรวมมือและแลกเปล่ียนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานทันตกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
                                                                           ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 

                                                                ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๖-๐๒-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วเิคราะห 
สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

        (๑)  ใหบริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ประยุกตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน ตัดสินใจ
แกไขปญหา เพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

        (๒)  ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดแูล บํารุงรักษา เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ เพือ่ใหอยู        
ในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐาน 

        (๓)  ศึกษา คนควา วเิคราะห วิจยั จัดทํารายงานขอมูลทางดานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
เพื่อใหเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป นําไปใชประกอบการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานไดอยาง
เหมาะสม 
                  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                
ในงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
 
 
 
 



 ๒ 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานทันตกรรม 
ทันตสาธารณสุข ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
 
 ๓. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข             
ในความรับผิดชอบ ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญทางทันตกรรม             
ทันตสาธารณสุข    
  (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัตงิาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
ทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
ทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓   
 และ 
    ๓.  ปฏิบัติงานทันตกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
                                                       ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 

                                                                                   ระดบัชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๖-๐๒-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                    
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานทันตกรรม ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑)  ใหบริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อใหผูรับบริการ และประชาชนมีสุขภาพ
ชองปากท่ีด ี 

(๒)  จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมือ วัสด ุอุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
และเปนไปตามมาตรฐาน  

(๓)  เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาท่ีระดบัสูงข้ึนไป 
 
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดานทันตกรรม 
ทันตสาธารณสุข 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 ๒ 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

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

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
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