
ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

 
 ๑. ชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิงกอบสมุทร  นามสกุล  ศรีดา 
 ๒. เกิดวันที ่ ๑๑  กันยายน  ๒๕๑๙  อายุ ๔๖ ปี 
 ๓. ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

ตำแหน่งเลขที่ ๖๕๖๘๒  สถานศึกษา  โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  อำเภอ  โพธิ์ไทร 
จังหวัด อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจ 
ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๓ ขั้น ๕๗,๐๐๐ บาท 

 ๔. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ๓๕๘  หมู่ ๑๐ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๕. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาเลขที่ ๖๓๔๒๒๒๙๑๗๘๑๖๘๐ 
หมายเลขบัตรประชาชน ๓-๓๔๙๘-๐๐๒๒๖-๒๐-๘ 

 ๖. วุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา ปี พ.ศ.  ที่สำเร็จการศึกษา ชื่อสถาบัน 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี  

(ค.บ.นาฏศิลป์, วิชาโทคอมพิวเตอร์) 
ระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(กศ.ม.การบริหารการศึกษา) 
ระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๖ Ph.D.  Social  Sciences Magadh 

University , India 
 

 ๗. ประวัติการปฏิบัติหน้าที่  

 - เริ่มปฎิบัติหน้าที่สายผู้สอนตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2541 - ๒8 ธันวาคม ๒๕๔๘  

 รวมระยะเวลา 7 ปี 
 - ปฎิบัติรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๙  เดือน ธันวาคม  

 พ.ศ. ๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบัน รวม ๑๗ ปี   

 - รวมระยะเวลาการรับราชการ 24 ปี 
 ๘. ประวัติหน้าที่การงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (ระบุ/วัน/เดือน/ปี) ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของ 

การดำรงตำแหน่ง  และสถานที่ของแต่ละตำแหน่ง 



๒ 
 

- บรรจุรับราชการ  วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  

   สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 

- ช่วยราชการ  วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านอีต้อม  

   สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 

- ย้ายและแต่งตั้ง  วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านผักแผว  

   สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 

- ย้ายและแต่งตั้ง  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโคกเทียม  

   สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี 

- ย้ายและแต่งตั้ง  วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   

   โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ 

- ย้ายและแต่งตั้ง  วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา   

   โรงเรียนบ้านกวางดีด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

   อุบลราชธานี เขต  ๕ 

- ย้ายและแต่งตั้ง  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา   

   โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๙ 

- ย้ายและแต่งตั้ง  วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา   

   โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๙ 

๙. การเลื่อนวิทยฐานะ 

วิทยฐานะชำนาญการได้รับเมื่อ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษได้รับเมื่อ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ปัจจุบันกำลังรอผลการพิจารณาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ส่ง ว๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙  

๑๐. การพิจารณาความดีความชอบเลื่อนเงินเดือน 

- ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนเงินเดือน ๑.๕ ขั้น ๖ ครั้ง เลื่อนเงินเดือน ๒ ขั้น 

  ๑๒ ครั้ง (โดยเลื่อน ๒ ขั้นติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗ รวม ๘ ปี และปี พ.ศ. 

  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ รวม ๔ ปี)  

- ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนเงินเดือนระดับดีมาก ๑ ครั้ง เลื่อนเงินเดือนระดับ

  ดีเด่น ๖ ครั้ง (โดยเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น ติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  

๑๑. ตำแหน่งทางลูกเสือ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 

๑๒. วุฒิทางลูกเสือ A.L.T. 



๓ 
 

๑๓. การศึกษาดูงานต่างประเทศ 

๑. ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ เมษายน ๒๕๔๖ ประเทศออสเตรเลีย 

๒. ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ ประเทศเวียดนาม 

๓. ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๕๒ ประเทศมาเลเซีย 

๔. ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๕๒ ประเทศสิงค์โปร์ 

๕. ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประเทศอินเดีย 

๖. ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล 

๗. ระหว่างวันที่ ๓-๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประเทศกัมพูชา 


