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บทนํา
การจัดทําสารสนเทศโรงเรี ยนเป็ นสิ งจําเป็ นอย่างยิงในการบริ หารงานให้เป็ นระบบ ตามกระบวนการและทันสมัย
เพือความก้าวหน้าของสถานศึกษาในอนาคต ซึงสารสนเทศเป็ นกระบวนการเก็บ (นําเข้า) จัดการ (ประมวลผล) และเผยแพร่ ขอ้ มูล
(แสดงผล) โดยข้อมูลสารสนเทศนีจะสะท้อนถึงการดําเนินงานว่าบรรลุตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์
ของโรงเรี ยนหรื อไม่
ในกาลนีคณะกรรมจัดทําสารสนเทศต้องขอขอบคุณฝ่ ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ประเทศไทย ทีให้ความ
กรุ ณาวิทยากรสนับสนุนในการจัดอบรมในครังนี ทางโรงเรี ยนหวังเป็ นอย่างยิงว่า สารสนเทศ เล่มนีจะเป็ นประโยชน์กบั โรงเรี ยน
และหน่วยงานทีต้องการใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสัมฤทธิผลได้ตามเป้ าหมายทุกประการ

( ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
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