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บทนา
การจัดทาสารสนเทศโรงเรี ยนเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ในการบริ การงานให้เป็ นระบบ ตามกระบวนการและทันสมัย
เพื่อความก้าวหน้าของสถานศึกษาในอนาคต ซึ่งสารสนเทศเป็ นกระบวนการเก็บ (นาเข้า) จัดการ (ประมวลผล) และเผยแพร่
ข้อมูล (แสดงผล) โดยข้อมูลสารสนเทศนี้จะสะท้อนถึงการดาเนินงานว่าบรรลุตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และ
วัตถุประสงค์ ของโรงเรี ยนหรื อไม่
ในกาลนี้คณะกรรมจัดทาสารสนเทศต้องขอขอบคุณฝ่ ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย ที่
ให้ความกรุ ณาวิทยากรสนับสนุนในการจัดอบรมในครั้งนี้ ทางโรงเรี ยนหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า สารสนเทศ เล่มนี้จะเป็ น
ประโยชน์กบั โรงเรี ยน และหน่วยงานที่ตอ้ งการใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้ตาม
เป้ าหมายทุกประการ

( ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
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