ส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาศรี ส ะเกษ เขต 3

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำ�นวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 http://www.sisaketphp.net/pcs

AMSS++
(Smart Area)

http://202.29.213.220/
amssplus

ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้
............................................
ผู้ใช้งานทุกรายเข้าไปกรอก
Username ด้วยเลขประชาชน
แล้วคลิก Login
ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ โดยก�ำหนด
Username และ Password เอง
ออกจากระบบ
เข้าสู่ระบบใหม่ด้วย Username
และ Password ที่ก�ำหนดใหม่
จึงจะสามารถใช้งาน
AMSS++(Smart Area)ได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
............................................
ติดต่อสอบถามการใช้งานได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ�ำนวยการ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
(ผู้ดูแลระบบนายสายัน สุขเฉย
โทร 08 1760 1146)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขยายผล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับการตรวจ
Smart OBEC และ Smart Area ราชการจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
รุ่นที่ 1 วันที่ 20 ก.พ. 59
ณ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขยายผลและติดตาม
การใช้งาน Smart OBEC และ Smart Area
โรงเรียนในอ�ำเภอขุขันธ์ และอ�ำเภอภูสิงห์ เมื่อ
เช้าวันเสาร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธเี ปิดและบรรยายพิเศษการอบรม
เชิงปฏิบัติการขยายผลและติดตามการใช้งาน
Smart OBEC และ Smart Area ของโรงเรียน
ในอ�ำเภอขุขนั ธ์และอ�ำเภอภูสงิ ห์ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อ�ำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขยายผลและติดตามการ
ใช้งานระบบงานใน Smart OBEC และ Smart
Area ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติงานส�ำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
วิทยากรได้รบั ความร่วมมือจากกลุม่ อ�ำนวยการ
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(ITEC) ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบด�ำเนิน
งานขั้ น พื้ น ฐานประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2559
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯและส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่
อบรมได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากโรงเรี ย น
อนุบาลศรีประชานุกูล ผู้เข้ารับการอบรมใน
รุ่นที่ 1 นี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ธุรการโรงเรียนที่ท�ำหน้าที่สารบรรณโรงเรียน
โรงเรียนละ 1 คน รวมจ�ำนวน 130 คน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตาม
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เช้าวันที่ 27
มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ
เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ให้การ
ต้อนรับ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ทีไ่ ด้มา
ติดตามและประเมินผลโครงการ “ลดเวลาเรียน
เพิม่ เวลารู”้ ณ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ อ�ำเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มีนายธนกร แก้วธรรม
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ พร้อม
ด้วยคณะผูบ้ ริหารโรงเรียนในสังกัดทีด่ ำ� เนินการ
บริหารและจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย
“ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู ้ ” และผู ้ บ ริ ห าร
โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 19
ปราสาทเยอสุ ข สวั ส ดิ์ คณะครู ผู ้ ป กครอง
นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูน้ ำ� ชุมชน ร่วม
ให้การต้อนรับและให้ขอ้ มูลการด�ำเนินงานตาม
โครงการดังกล่าว กว่า 250 คน

รายงานข่าวโดย สายัน สุขเฉย

1

