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ส่วนที่  1 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๑ ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนดอนเจดีย์” สร้างขึ้นเมื่อ            
พ.ศ. ๒๔๙๖ ด้วยเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  ๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคาร           
ขนาด ๙ X ๖๖เมตร แบบ “โรงเรียนดอนเจดีย์” นามว่า “ตึกนเรศวร” โรงเรียนการช่างสุพรรณบุรี  เป็น
ผู้รับเหมาก่อสร้าง  แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๔๙๗  สร้างในที่ดินของกรมศิลปากร  เนื้อที่ ๒๐  ไร่เศษ         
เริ่มเปิดท าการสอนเมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๙๗  มีนายคล้อย  พูลก าลัง  เป็นครูใหญ่  โดยโอนกิจการ           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๔  ของโรงเรียนวัดสระศรีเจริญมารวมอยู่กับโรงเรียนดอนเจดีย์   ต่อมาเมื่อวันที่            
๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗  ได้โอนกิจการของโรงเรียนวัดสระศรีเจริญมาทั้งหมด เปิดท าการสอนตั้งแต่           
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๔  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๒๙๙  คน  ครู ๕ คน 
 ระหว่างปี  พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑  กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอีก  1  หลัง 
พร้อมด้วยครุภัณฑ์ โดยใช้รูปแบบอาคารเหมือน  “ตึกนเรศวร” งบประมาณก่อสร้าง ๔๐๐,๐๐๐ บาท  ใช้ชื่อ
อาคารหลังนี้ว่า  “ตึกเอกาทศรถ”  

เมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๐๒  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชด าเนินมาประกอบรัฐพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสรณ์ดอน
เจดีย์เป็นครั้งแรก  ได้ใช้ตึกนเรศวร  เป็นที่ประทับรับรอง   
 พ.ศ.  2506  โรงเรียนดอนเจดีย์มีจ านวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ  ประกอบกับทางราชการได้
ประกาศขยายเป็นการศึกษาภาคบังคับ  ถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายขึ้นทั้งต าบล  กองการศึกษาพิเศษกรมสามัญ
ศึกษา  จึงได้อนุมัติเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ  โดยปลูกสร้างในบริเวณระหว่าง
ตึกนเรศวรกับตึกเอกาทศรถ  สร้างแล้วเสร็จในปี  พ.ศ. 2509  ให้ชื่ออาคารหลังนี้ว่า “ตึกมงกุฎเกล้า” 
 พ.ศ. ๒๕๑๕  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดสรรงบประมาณมาปลูกสร้างอาคารเรียนประถม
ปลาย  ขนาดห้องเรียน ๖ X ๙ เมตร  จ านวน ๑๒ ห้องเรียน  เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น แบบ ๐๑๕ / ๒ / ๑๒ เป็น
จ านวนเงิน  ๔๘๐,๐๐๐  บาท  โดยเริ่มสร้างอาคารเรียนหลังนี้ เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕  แล้วเสร็จ
เมื่อเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕  ใช้เวลาก่อสร้าง  ๖  เดือน  และได้มีหนังสือกราบทูล  ม.จ. หญิงพูนพิศมัยดิศกุล 
พระธิดาของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพขออนุญาตใช้นามอาคารเรียนหลังนี้ว่า “อาคารด ารงราชานุภาพ”  
 ในปีงบประมาณ  ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ        
เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙  แบบ  ๒  ชั้น  จ านวน  ๑๐  ห้องเรียน  จ านวน ๑ หลัง     เป็น
เงินค่าก่อสร้าง  ๒,๗๔๖,๒๕๐  บาท  ใช้ชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารพระสุพรรณกัลยา” 
 เมื่อ วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๔๔  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนอนุบาลสหวิทยาเขตมหามงคล” 
จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนดอนเจดีย์” เป็น “โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์”  
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ได้รับงบประมาณก่อร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง  ๒ ชั้น 
จ านวน  ๑๐  ห้องเรียน  (ชั้นบน  ๕  ห้องเรียน  ชั้นล่าง  ๕  ห้องเรียน) งบประมาณ  ๔,๕๖๗,๐๐๐  บาท  ใช้ชื่อ
อาคารเรียนว่า “อาคารราชานุสรณ์” 

ข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศของสถานศึกษา 
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  พ.ศ.  ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน  นางจันทิมา  อัชชะสวัสดิ์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘      
มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารพระสุพรรณกัลยาซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลุ่มได้มีการปรับปรุงโดยมีการถมดิน
และปลูกต้นไม้  เพื่อเป็นที่ส าหรับผ่อนคลายแก่นักเรียนเป็นเงิน  ๘๙๖,๕๓๐  บาท 

มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือรักษาความปลอดภัยตามอาคารสถานที่ต่าง  ๆ  เป็นเงิน ๘๖,๔๓๐ บาท 
ทาสีอาคารเรียนและห้องเรียน  ตึกนเรศวรและอาคารด ารงราชานุภาพ  เป็นเงิน  ๔๘๔,๐๐๔  บาท   

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  มีการติดตังรั้วด้านหน้าอาคารด ารงราชานุภาพและตึกนเรศวร  เป็นเงิน 
๒๐๑,๘๗๕  บาท  ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร  เป็นเงิน  ๒๖๗,๕๓๐  บาท  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  (เพ่ิมเติม)  
เพ่ือรักษาความปลอดภัยตามอาคารสถานที่ต่างๆ เป็นเงิน  ๘๖,๔๓๐  บาท  และจัดท าประตูม้วนอาคารด ารง    
ราชานุภาพ  เป็นเงิน  ๒๔,๐๐๐  บาท 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
     1. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น   ๑๐  ห้อง (ชั้นล่าง ๕   ชั้นบน ๕ ) 

เป็นจ านวนเงิ้น ๔,๕๖๗,๐๐๐ บาท ใช้ชื่อว่า “ อาคารราชานุสรณ์”  
            2. ก่อสร้างสร้างส้วม สปช.605/45 เป็นจ านวนเงิน 450,000 บาท 

     3. ซ่อมแซมอาคารเรียนพิเศษ ตึกนเรศวร สร้างปี พ.ศ. 2496 เป็นจ านวนเงิน 865,000 บาท 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6  ที่/49            

โรงเรียน สพฐ.  เป็นจ านวนเงิน 420,000  บาท ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีผู้บริหาร ๔  คน ข้าราชการครู 
จ านวน 54 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 2 คน รวมทั้งหมด 63 คน นักการภาร
โรง จ านวน   ๒ คน และมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น จ านวน ๑,438 คน ส าหรับด้านสาธารณูปโภค มีไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์และถนนคอนกรีตผ่านหน้าอาคารเรียน  โรงเรียนอยู่ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๒ ประมาณ ๓๒  กิโลเมตร 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 

 

 

นางจันทิมา  อัชชะสวัสดิ์ 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 

 

นายรพี  ศรีวิเชียร 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มการบริหารงานงบประมาณ 

 

นายวชิรวิชญ์  แก้วตา 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มการบริหารงานบุคคล 

 

นางสุพัญชิษา  เงินเนื้อดี 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มการบริหารงานทั่วไป 
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๒.  ข้อมูลนักเรียน 
 

* ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 
 

ระดับชั้น
เรียน 

จ ำนวนห้อง เพศ รวม 
ชาย หญิง 

อ.2 5 78 82 160 
อ.3 5 65 76 141 
รวม 10 143 158 301 
ป.1 5 103 78 181 
ป.2 5 108 109 217 
ป.3 5 105 102 207 
ป.4 4 84 106 190 
ป.5 4 91 85 176 
ป.6 4 84 82 166 
รวม 27 575 562 1,137 

รวมทั้งหมด 37 718 721 1,438 
 

 
 
 

 
3.  ข้อมูลครูและบุคลากร 

 
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ธุรการ นักการ 

ภารโรง 

รวมทั้งหมด 

 

จ านวน 4 50 8 1 2 65 

 

 
 

ข้อมูลบุคลากร ปีการศกึษา  2563 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา  2563 
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4. สาขาวิชาที่จบและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คนใน

แต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 9 20 
2. ภาษาไทย 5 20 
3. คณิตศาสตร์ 5 20 
4. วิทยาศาสตร์ 2 20 
5. ภาษาอังกฤษ 5 20 
6. สังคมศึกษา 1 20 
7. การประถมศึกษา 2 20 
8. ประวัติศาสตร์ 2 20 
9. การศึกษาปฐมวัย 6 20 
10. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 20 
11. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3 20 
12. การศึกษาพิเศษ 1 20 
13. ดุริยางคศิลป์ 1 20 
14. วิทย์ - เคมี 2 20 
15. การสอนวิทยาศาสตร์ 1 20 
16. จิตรกรรม 1 20 
17. เทคโนโลยีการศึกษา 1 20 
18. พละศึกษาสุขศึกษา 1 20 
19. ออกแบบตกแต่งภายใน 1 20 
20. พัฒนาสังคม 1 20 
21. เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1 20 
22. ธุรกิจการบิน 1 20 
23. ไทย - คดีศึกษา 1 20 
24. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 20 
25. รัฐศาสตร์ 2 20 
26. ศิลปกรรม 1 20 
27. ชีววิทยาประยุกต์ 1 20 
28. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 20 

รวม 61 20 
 
 
 
 


