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

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ประจ�ำเดือนมีนาคม 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 13
หลัก
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)

บรรยากาศในสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขยายผล
Smart OBEC และ Smart Area กรณีที่มีความจำ�เป็นหรือมีเหตุพิเศษ
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ก.พ. 59
ครั้งที่ 1 ปี 2559 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขยายผลและติดตาม
การใช้งาน Smart OBEC และ Smart Area
โรงเรียนในอ�ำเภอปรางค์กู่ และอ�ำเภอไพรบึง
เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.
ศรีสะเกษ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขยายผลและติดตามการใช้งาน Smart OBEC
และ Smart Area ของโรงเรี ย นในอ� ำ เภอ
ปรางค์กู่ และอ�ำเภอไพรบึง 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)
งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาฯและส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สถานทีอ่ บรมได้
รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากโรงเรี ย นอนุ บ าลศรี
ประชานุกูล ผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 2 นี้
ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนที่ท�ำหน้าที่สารบรรณโรงเรียน รวม
จ�ำนวน 100 คน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรยากาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สอบคัด
เลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ�ำเป็นหรือมี
เหตุ พิ เ ศษ ครั้ ง ที่ 1/2559 สื บ เนื่ อ งจาก
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ศรีสะเกษ เขต 3 ได้ประกาศให้มีการสอบคัด
เลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ�ำเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
โดยก�ำหนดให้มีการสอบข้อเขียน ภาค ก และ
ภาค ข ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 และสอบ
สัมภาษณ์ ภาค ค ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม
2559 ณ อาคารหลังใหม่สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ�ำนวน 5
กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชา
ประถมศึกษา กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชา
พลศึกษา และกลุม่ วิชาคหกรรม มีผมู้ าสอบรวม
ทัง้ สิน้ 23 คน โดยไม่มผี ขู้ าดสอบ บรรยากาศใน
การจั ด สอบคั ด เลื อ กครั้ ง นี้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย

รายงานข่าวโดย สายัน สุขเฉย
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