
ประวัติสวนตัว 
 

ชื่อ  นางศรัญญา  ชื่อสกุล  บุตรวงษ. 
สัญชาต ิ ไทย  เชื้อชาต ิ  ไทย   ศาสนา   พุทธ 
เกิดเม่ือวันท่ี  1  ตุลาคม    พ.ศ 2512   เกษียณอายุราชการ   พ.ศ.2573 
ภูมิลําเนา  บานเลขท่ี 60  หมูท่ี 7 บานโนนสมบูรณ ตําบลหนองปลิง 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อบิดา นายสน่ัน  ภูมิแสง     อาชีพ    เกษตรกร 
ชื่อมารดา  นางสมหมาย  ภมิูแสง  อาชีพ  คาขาย  
ชื่อคูสมรส   นายปรัชญา  บุตรวงษ อาชพี  รับราชการครู 
มีบุตร 3 คน   คือ เด็กหญิงปยาภรณ  บตุรวงษ  เด็กหญิงพรกนก  บตรวงษ   และ 
  เด็กหญิงพิชญา  บุตรวงษ 
เร่ิมรับราชการ  ตําแหนง  อาจารย 1   ระดับ  3  โรงเรียนนาขาวิทยาคม 
สังกัด กองการมัธยมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
วันท่ี 21 มิถุนายน   2536 
ปจจุบัน ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ เงินเดอืน  28,820บาท 
ความสามารถพิเศษ 
       มีความสามารถทางดานศิลปะการขับรองเพลงไทยลูกทุงไดไพเราะ 

ประวัติการศึกษา 
 

ลําดับ
ท่ี 

ระดับการศึกษา ช่ือสถานศึกษา พ.ศ. วุฒิไดรับ ระบุวิชาเอก
(ถามี) 

หลักฐานอางอิง 

1 ประถมศึกษา โรงเรียนบานหนองคู 2524   
2 มัธยมศึกษาตอนตน  

และตอนปลาย 
โรงเรียนมหาวชิานุกูล 2531  ประกาศนยีบัตร 

3. ปริญญาตรี วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2536 คบ.คณิตศาสตร ปริญญาบัตร 
4. ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 
2554 คม.คณิตศาสตรศึกษา ปริญญาบัตร 
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วัน  เดือน  ป งานท่ีปฏิบตั ิ หมายเหตุ 
12-16 มีนาคม 2555 เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทาง

วิชาการ(กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร)ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมคุมภูคํา อําเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม 

 

17-18  มีนาคม 2555 สรุปรายงานการ เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําผลงานทางวิชาการ 

 

19  มีนาคม 2555 รวมงานปจฉิมนักเรียนช้ัน ม.3,ม.6 ชวงบายประชุม 
20  มีนาคม   2555 ประชุมกลุมสาระ แบงคาบสอน  

21-22  มีนาคม จัดทําปพ. ม.1/1,1/2 และ ม. 2/1,/2/2  
23 มีนาคม 2555 สง ปพ. ม.1/1,1/2 และ ม. 2/1,/2/2  
26 มีนาคม 2555 สอบจัดช้ันเรียน ม. 1และม.4  

27 – 30 มีนาคม 2555 จัดทํารายงานปฏิบัติงานของกลุมสาระ และรายงาน
ปฏิบัติงานตนเอง 

 

1-12 เมษายน 2555 เตรียมงานผาปา  
13-14 เมษายน 2555 งานผาปา  
16-17 เมษายน 2555 รวมพิธีซอมรับปริญญาท่ีอาคาร 82 พรรษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม 
 

21 เมษายน 2555 รับพระราชทานปริญญาบัตร ท่ีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร  

 

22-30 เมษายน 2555 จัดแผนการจัดการเรียนรู   
1 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนกัเรียนม. 1 และ ม. 4  
2 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนกัเรียนม. 2,ม. 3 ม. 5และ ,ม. 6  

4-5 พฤษภาคม 2555 เขาคายปรับพืน้ฐาน ม. 1 และ ม. 4  
8 พฤษภาคม  2555 เปดเทอมภาคเรียนท่ี 1/2555  

10 -15  พฤษภาคม  2555 ประชุมกลุมสาระ/ สงแผนการจัดการเรียนรู  
16-31 พฤษภาคม  2555 จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู/เตรียมนักเรียน

เขาแขงกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียนสังกดัอบจ.มหา 
สารคาม ประจําปการศึกษา 2555 
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วัน  เดือน  ป งานท่ีปฏิบตั ิ หมายเหตุ 
1-30 มิถุนายน 2555 ทําโครงการผลิตส่ือประกอบการเรียนการสอน/กิจกรรม

สอนเสริมเติมความรูเตรียมนักเรียนรวมแขงขันคนเกง
ในโรงเรียนทองถ่ินระดับจังหวัด 

 

      1-6 กรกฎาคม 2555  เตรียมจัดทําตารางสอบกลางภาค  
     9-13 กรกฎาคม 2555 สอบกลางภาค  
       16กรกฎาคม -  

16 สิงหาคม2555 
ฝกซอมเตรียมนักเรียนรวมแขงขันทักษะกิจกรรม
สัปดาหวิทยาศาสตร 

 

       17-18 สิงหาคม 2555 สัปดาหวิทยาศาสตร  
19สิงหาคม – 

  30 กันยายน2555 
กิจกรรมสอนเสริมเติมความรูเตรียมนักเรียนรวมแขงขัน
คนเกงในโรงเรียนทองถ่ินระดับจังหวดั 

 

1-5ตุลาคม 2555 ชวงสอบปลายภาค  
        6-12 ตุลาคม 2555 สรุปงานสงรายงานประเมินตนเอง  
12-23 ตุลาคม 2555 เตรียมการสอน จัดทําแผนการสอน  
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