
 
 
 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต ๑ 
   เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

--------------------------------- 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความประสงค์
ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
จ านวน  1 อัตรา  
 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามแนวปฏิบัติการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 4562  ลงวันที่   ๒4 กรกฎาคม ๒๕60    
เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ 04007/ว 14321 ลงวันที่  27  ตุลาคม  2560  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ที่ 1120/๒๕60  สั่ง ณ วันที่  24  กรกฎาคม  ๒๕60  เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ในต ำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิกำร  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    ๑. ต ำแหน่งที่รับสมัคร      
               รับสมัครบุคคล เพื่อจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ อัตราค่าจ้าง 
เดือนละ ๙,๐๐๐  บาท/เดือน จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

  

      ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
    2.1 วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า 
     ๒.2 มีสัญชาติ เชื้อชาติไทย   
       ๒.3 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน  ๖๐ ปีบริบูรณ ์
       ๒.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ 
       ๒.5 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 

 

 ๓. ขอบข่ำยของกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม ให้บริการทางการศึกษาเบื้องต้นแก่คนพิการ และช่วยเหลือครูในการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามค าแนะน าของครูประจ าการ รวมทั้งจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของครูและผู้บริหารสถานศึกษา  
และปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
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  3.1 ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
ให้เด็กพิการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
    3.2 ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร เช่น  
การน านักเรียนไปห้องน้ า การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
    3.3 บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากครู 
    3.4 ประสานการท างานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพส าหรับเด็กพิการ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
    3.5 ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ สื่อ เครื่องใช้ในการจัดการเรียน 
ส าหรับเด็กพิการ 
    3.6 ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม 
วันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมไหว้ครู หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
    3.7 ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็กพิการ เช่น การท าการบ้าน การเรียน 
ซ่อมเสริม ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 
    3.8 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 
 

 ๔. กำรรับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัด เลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ระหว่ำงวันที่  
24 - 30 พฤศจิกำยน 2565 ในวันและเวลำรำชกำร 

 

 ๕. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 
     ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓   รูป 
(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)      
     ๕.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง     จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๕.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง   จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๕.๔ ส าเนาหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๕.๕ ใบรับรองแพทย์  โดยแพทย์ซึ่ งขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
จ านวน ๑ ฉบับ (ไม่เกิน ๖ เดือน) 
 

 ๖. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  ๑ จะประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภำยในวันที่  1 ธันวำคม 2565   ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ หรือทางเว็บไซต์ http:www.aya1.go.th   

 

 ๗. วิธีกำรคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  ๑ จะด ำเนินกำรคัดเลือก

โดยกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) ของต าแหน่งที่สมัคร คะแนนเต็ม ๕๐  คะแนน   
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 ๘. วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  ๑ จะด าเนินการคัดเลือก 

ในวันที่ 6 ธันวำคม 2565 ตั้งแต่เวลำ  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 

 ๙. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(สัมภาษณ์) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวม 
จากมากไปหาน้อย กรณีได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนได้ล าดับที่ดีกว่า  

 

 ๑๐. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต  ๑ จะประกำศรำยชื่อ 

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโดยเรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปหำผู้ที่คะแนนต่ ำสุดเป็นบัญชีรวมของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 1  โดยจะปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และหรือทางเว็บไซต์ http:www.aya1.go.th 
ภำยในวันที่ 9 ธันวำคม 2565 และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำ  2  ปี  

 

 11. กำรยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกฯ เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
     11.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
     11.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
     11.3 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
     11.4 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
     11.5 มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
 

 ๑2. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
  ๑2.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จะด าเนินการจ้าง  

ผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับที่ที่มีอัตราว่างตามประกาศรับสมัครฯ โดยวิธีจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต่ถ้าปรากฏว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกในล าดับที่มีสิทธิ์
เข้ารับการจัดจ้าง ไม่ไปรายงานตัวหรือไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  
จะจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ในล าดับที่ต่อไปแทน  
  12.2 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นต าแหน่ง

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจบอกเลิกจ้าง 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า 
  ๑2.3 หากตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดขาดคุณสมบัติ ให้ระงับการจ้างหรือ

ยกเลิกค าสั่งจ้าง โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

ประกาศ   ณ  วันที่  17   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 

 

 
 



 
ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือกอัตรำจ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงช่ัวครำวต ำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 1 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

 
 

วัน เดือน ปี 
 

 
การด าเนินการ 

 
สถานที่ 

17 – 23 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรับสมัคร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
24 - 30 พฤศจิกายน 2565 รับสมัคร  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
1 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
6 ธันวาคม 2565 ด าเนินการคัดเลือก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ภายใน 9 ธันวาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
13 ธันวาคม 2565 รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
13 ธันวาคม 2565 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนวัดหันตรา 
 

  



 
ใบสมัครคัดเลือก 

ลูกจ้ำงชั่วครำวต ำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิกำร 
                      สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ  เขต 1 
                                              ---------------------------------------- 
 
1. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ……………………………………………………….……………………….. 
2. เกิดวันที่ ……………. เดือน…………….…………….พ.ศ….……..…….... อายุถึงวันรับสมัคร.……………………………ป ี
3. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ……………….………………………………………………………………………………….…….. 

ออก  ณ  ส านักงาน ……………………………………………. เมื่อวันที่ ……..… เดือน ………..……………พ.ศ……..….. 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …………………………….… หมู่ที่ ………………………ต าบล ……..……………………………………… 

อ าเภอ/เขต …………………………….…… จังหวัด ……………….……………………รหัสไปรษณีย์. ............................ 
 เบอร์โทร………………………………………………………..……..ID LINE (ถ้ามี) ……………………………………….……… 

5. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด วุฒิ ……..……………………………….. วิชาเอก ………………………….……………….……… 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ  คือ …………………………………..………………………………………………………………………… 

6. มีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงาน เคยปฏิบัติหน้าที่ที่ …………………………………………………………………… 
................................................................................รวมระยะเวลา.................ปี 

7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร  
 ส าเนาวุฒิการศึกษา    ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)   (ถ้ามี)         ใบผ่านงาน             
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ใบรับรองแพทย์  ใบรับรองผ่านงาน       
 อ่ืน ๆ ....................................................................... ............................. ................................................  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
          วันที่................................................พ.ศ.2565 
 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 
             ……………………………………… 
             (……………………………………) 
         วันที่................................. พ.ศ.2565 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
    ขาดคุณสมบัติ เพราะ................................... 
    คุณสมบัติถูกต้อง 
              ……………………………………… 
               (……………………………………) 
          วันที่...................................พ.ศ.2565 

 
 

 

 

เลขประจ ำตัวสอบ............... 


