


ที่อยู่/ที่ตั้ง

เลขที่ 13 /4 หมู่ 9 ถ.ป๊อปปูลา   ต าบลบางพูด  

อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณยี์ 11120

การติดต่อ

โทรศัพท์ 02 - 503 3361  โทรสาร  02 503 3361 

Website : http://www.phasuk.ac.th  

ข้อมูลระบบ

รหัสกระทรวงศกึษาธิการ 10 หลักคือ 1020230138

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2



โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่ 13/4 หมู่ที่ 9 ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร ีนายนพินธ์ บุญภัทรโร นายอ าเภอปากเกร็ดในขณะนั้น
เป็นผู้ด าริก่อตั้งข้ึน เนื่องจากเห็นว่าในสมัยนั้น อาณาบริเวณดังกล่าว มีโรงเรียนคลอง
เกลือเป็นโรงเรยีนระดับประถมศกึษาเพียงโรงเรยีนเดียว และมีเนื้อที่คับแคบ ยากต่อการ
ขยายและปลูกสร้างอาคารเพิ่มได้ และจ านวนนักเรียนก็เพิ่มมากข้ึน 

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงเรียนคลองเกลือ จึงด าเนินการสร้างโรงเรียน

วัดผาสุกมณีจักรข้ึน โดยมีคหบดีผู้ใจบุญของอ าเภอปากเกร็ด ช่ือนายผาสุก มณีจักร 
ได้บริจาคที่ดินให้จัดสร้างโรงเรียน จ านวน 5 ไร่ ร่วมกับส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
จัดสรรเงินงบประมาณจ านวน 240,000 บาท ให้ ไว้เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกที่
เป็นแบบ 017 แต่เน่ืองจากงบประมาณในการก่อสร้างไม่เพียงพอ ท าให้การก่อสร้างต้อง
ชะลอไว้



จนกระทั่ง พ.ศ. 2519 ร.ต.แสวง ธีระวิทย์ นายอ าเภอปากเกร็ดสมัยนั้น
ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ด าเนินการประมูลใหม่โดย ลดแบบ
แปลนเหลือ 3 ห้องเรียนไม่มีฝากั้น พื้นไม่เทคอนกรีต โรงเรียนจึงได้ท า การก่อสร้าง
แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2519

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2520โรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
ในระดับช้ันประถมศกึษาปทีี่ 1-4 นักเรียนจ านวน 32 คน
และครู 5 คน ปัจจุบันเป็นโรงเรยีนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานนทบุร ีเขต 2
เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย-ระดับช้ัน
ประถมศกึษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 
มีนักเรียนจ านวน 851 คน



เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ จัดการศึกษาได้มาตรฐาน 
ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีความสุข  ก้าวทันเทคโนโลยี 
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วสิัยทัศน์

ปรัชญา

การศกึษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

ค าขวัญ

ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ าใจ ทันสมัย วินัยดี มีความพอเพียง



โรงเรียนแห่งความสมบูรณ์แบบ 

(Perfect School) 

เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

เด็กดีศรีผาสุก



PHASUK SMART MODEL



P Participation ความร่วมมือ

H Happiness ความสุข

A Achievement ความส าเร็จ

S Sustainable ความยั่งยืน

U Unique ความมีเอกลักษณ์

K Knowledge ความรู้ การเรียนรู้

PHASUK มาจากรากค าดังต่อไปน้ี



S S = Sufficient Economy

M Moral

A Active Learning

R 3Rs Reading  wRiting aRithmetic

T Technology

SMART เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ 

มาจากรากค าดังต่อไปนี้
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ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

ชาย หญิง รวม
ข้อมูล 10 มิ.ย.2562



ข้อมูล 10 ม.ิย.2562 (รวม 63 คน)
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ระดับโรงเรยีน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ ระดับประเทศ
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ระดับโรงเรยีน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ



ด้านที่ 1 สร้างเด็กดี ศรีผาสุก (เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม)

 ใช้หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ  ปัญญา) ในการจัดการเรียนรู้ และการ

 ใช้ชีวิต เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการฝึกให้  คิดด ีพูดด ีและท าดี

 เสริมสร้างคุณธรรมหลัก 8 ประการ ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มี
วินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ อย่างเคร่งครดั ปลูกฝังค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรูแ้ละ
การด าเนินชวีิต เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน



ด้านที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพและความเป็นเลิศ

 นักเรียนอ่านออก เขียนได้ทุกคน เด็กพิเศษได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมความถนัดให้ปรากฏ
เด่นชัดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 ผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระ ทุกชั้น มีพัฒนาการเกินกว่าค่าเป้าหมาย

 NT  ONET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และรู้วิธีการค้นคว้าหาความรูอ้ย่าง
หลากหลายและเท่าทัน

 พัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ จนสามารถใช้เป็นภาษา

ที่ 2 ได้



ด้านที่ 3 ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรยีนคุณภาพ

 ครูศึกษาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ได้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัด

 ห้องเรียนมีสภาพเอื้อต่อการเรียนรู ้ครูจัดการเรียนการสอนด้วย

วิธีการหลากหลายใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี   และมีการวัดผล          

ประเมินผลอย่างเป็นระบบน าผลมาพัฒนา แก้ปัญหาหรือต่อยอด

 จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning,  STEM, โครงงาน และใช้กระบวน  

PLC เพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้และด้านอื่นๆของนักเรียน

 เน้น 3 ทักษะหลัก Reading (การอ่าน) , Writing (การเขียน) , 
Arithmetic (การคิดค านวณ)



ด้านที่ 3 ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ

 ใช้ T : Technology ในการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนให้นักเรียนใช้เป็น
เครื่องมือในการเรยีนรู้อย่างเท่าทัน

 ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และวิทยาการค านวณ
 มีห้องสมุด ห้องพิเศษต่างๆและแหล่งเรยีนรู้ทีม่ีคุณภาพ
 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครบถ้วน

โดยการเยี่ยมบ้าน 100 % น าข้อมูลมาใช้ครบทุกมิติ ป้องกันนักเรยีน
จากปัจจัยเสี่ยงทั้งปวงได้และมีการส่งต่อและอัพเดทข้อมูล

 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และส่งเสริมความประพฤติผ่านเครอืข่าย
ผู้ปกครอง 



ประวัติส่วนตัว ภูมิล าเนาเดิมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันอายุ 57 ปี 

จะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 30 กันยายน 2564

ประวัติการศึกษา  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากวทิยาลัยครูนครศรีธรรมราช

 จบการศึกษาระดับปริญญาโท เอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง

ประวัติการท างาน  บรรจุในต าแหน่งครูผู้สอน เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2525

 เข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2537 ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ย้ายมารับต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนคลองเกลือ เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547

 เข้าสู่ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เม่ือปี พ.ศ. 2554

 เคยด ารงต าแหน่ง

- ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

- ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีราษฎร์ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

- ผู้อ านวยการโรงเรียนประเสริฐอิสลาม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นเวลา 3 ปี

 ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561นางผุสดี  หวายน า

ผู้บริหารสถานศึกษา


