
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 

รายละเอียดชิ้นงาน  ระดับชั้น       ม.1    ภาคเรียนที่    1  ปีการศึกษา   2564 

ลำดับที่ ชื่อชิ้นงาน 
ลักษณะงาน 

คะแนน กำหนดการส่ง 
เดี่ยว กลุ่ม 

1.  แผนภาพแหล่งอารยธรรมโบราณใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (วิชา
ประวัติศาสตร์) 

  15 คะแนน ก่อนปลายภาค 

2.  การออกแบบและสร้างชิ้นงาน  (วิชา
วิทยาการคำนวณ) 

  20 คะแนน ก่อนปลายภาค 

3.  PowerPoint ภูมิภาคทวีปเอเชีย (วิชา
สังคมศึกษา 1) 

  20 คะแนน เดือนก.ค. ทยอยส่ง
สัปดาห์ละ 1 กลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 

รายละเอียดชิ้นงาน  ระดับชั้น    ม.2    ภาคเรียนที่    1     ปีการศึกษา   2564 

ลำดับที่ ชื่อชิ้นงาน 
ลักษณะงาน 

คะแนน กำหนดการส่ง 
เดี่ยว กลุ่ม 

1.  แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมัยอยุธยา พร้อมนำเสนอ 
(วิชาประวัติศาสตร์ไทย) 

  15 คะแนน ก่อนสอบปลายภาค 

2.  สารคดี (วิชาการเขียนเชิงวิชาการ)   10 คะแนน ก่อนกลางภาค 
3.  บทความวิชาการ (วิชาการเขียนเชิง

วิชาการ) 
  10 คะแนน ก่อนกลางภาค 

4.  รายงานเชิงวิชาการ เรื่อง พลังงาน
ทดแทน (วิชาการเขียนเชิงวิชาการ  
บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์) 

  15 คะแนน ก่อนปลายภาค 

5.  นิทาน (วิชาสังคมศึกษาบูรณาการกับ
วิชาพระพุทธศาสนา) 

  10 คะแนน ก่อนกลางภาค 

6.  แผ่นพับลักษณะภูมิอาการ (วิชาสังคม
ศึกษา) 

  5 คะแนน ก่อนกลางภาค 

7.  สมุดเล่มเล็ก (วิชาสังคมศึกษาบูรณา
การกับวิชาพระพุทธศาสนา) 

  15 คะแนน ก่อนปลายภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 

รายละเอียดชิ้นงาน  ระดับชั้น    ม.3    ภาคเรียนที่    1     ปีการศึกษา   2564 

ลำดับที่ ชื่อชิ้นงาน 
ลักษณะงาน 

คะแนน กำหนดการส่ง 
เดี่ยว กลุ่ม 

1.  
รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 
- แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ 

 / 15 สัปดาห์ที่ 16 

2.  

รายวิชานาฏศิลป์ 
- ใบงานวิเคราะห์องค์ประกอบละคร 

/  5 ก่อนสอบกลางภาค 

- ปฏิบัติรำวงมาตรฐาน 3  / 20 ก่อนสอบกลางภาค 
- นำเสนอการแสดงนาฏศิลป์  / 30 ก่อนสอบปลายภาค 
- ใบงานเปรียบเทียบรูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์ 

/  5 ก่อนสอบกลางภาค 

- การแสดงอาเซียน 1 ชุด  / 20 ก่อนสอบปลายภาค 

3.  

รายวิชาภาษาไทย 
- ปฏิบัติการพูดแบบต่าง ๆ ( การพูด
รายงาน พูดสุนทรพจน์ พูดโน้มน้าว 
พูดอวยพร ) 

/  5 ส่ง 5 ก.ค. 2564 

- ปฏิบัติการเขียน (สมัครงาน จดหมาย 
ขอทุน จดหมายเชิญวิทยากร จดหมาย
เชิญชวน จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
จดหมายสอบถามข้อมูล) 

/  5 ส่ง 2 ส.ค. 2564 

- แต่งโคลงสี่สุภาพ จากหัวข้อที่กำหนด
หมายเหตุ งานคู่ 

 / 2 ส่ง 21 ต.ค. 2564 

- แต่งโคลงสี่สุภาพ จากหัวข้อที่กำหนด  / 3 ส่ง 29 ต.ค. 2564 

4.  

รายวิชาสังคมศึกษา 5 
- นิทานเล่มเล็กทวีปอเมริกาเหนือ/ใต้   
( บูรณาการกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่ทั่วโลกโดย
กระบวนการโครงงาน )   

 / 

หมายเหต ุ
- รายวิชา

สังคมศึกษา 5 

10 

กำหนดส่ง 
รายวิชาสังคมศึกษา 5 

15 มิ.ย. 2564 
 (ทวีปอเมริกาเหนือ) ,  



ลำดับที่ ชื่อชิ้นงาน 
ลักษณะงาน 

คะแนน กำหนดการส่ง 
เดี่ยว กลุ่ม 

- รายวิชา  
พระพุทธ 

ศาสนาและ
อิสลามศึกษา 

20 

กลุ่มทวีปอเมริกาใต้
เรียนจบบทที่ 1 ของ

ทวีปอเมริกาใต้ 
รายวิชาพระพุทธ 
ศาสนาและอิสลาม

ศึกษา 
หลังสอบกลางภาค 

- โปสเตอร์รณรงค์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / 
รณรงค์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาเหนือ / ใต้ 
หมายเหตุ : งานคู่ 

 / 5 

ทวีปอเมริกาเหนือ     
12 ก.ค. 2564 ,     
ทวีปอเมริกาใต้         
20 ก.ย. 2564 

- จัดนิทรรศการท่องเที่ยวทวีปอเมริกา
เหนือ /ใต้ 

 / 20 กลางเดือนกันยายน 

- ผลงานจากความคิดของนักเรียน     
ในเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น/
วัฒนธรรมที่โดดเด่นในทวีปนั้น ๆ 
อย่างละ 2 ประเด็น 

 / 5 
กำหนด 

ส่ง 1 ต.ค. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 

รายละเอียดชิ้นงาน  ระดับชั้น    ม.4    ภาคเรียนที่    1    ปีการศึกษา   2564 

ลำดับที่ ชื่อชิ้นงาน 
ลักษณะงาน 

คะแนน กำหนดการส่ง 
เดี่ยว กลุ่ม 

1.  การเขียนเชิงวิชาการ (วิชาภาษาไทย)    ก่อนปลายภาค 
2.  ศาสนาเปรียบเทียบ     
3.  งานประจำหน่วย (วิชาคอมพิวเตอร์)     

4.  

1. การอ่าน 
2. การเขียน Essay 
3. การพูด 

(วิชาภาษาอังกฤษ) 

    

5.  ภาพระบายสีตามหลักทัศนธาตุ    ก่อนกลางภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 

รายละเอียดชิ้นงาน  ระดับชั้น    ม.5    ภาคเรียนที่    1  ปีการศึกษา   2564 

ลำดับที่ ชื่อชิ้นงาน 
ลักษณะงาน 

คะแนน กำหนดการส่ง 
เดี่ยว กลุ่ม 

1.  การเขียนบทความ (วิชาภาษาไทย)    ก่อนกลางภาค 

2.  

ชิ้นงานโปรเจคประยุกต์ 
(วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์) 
-ความก้าวหน้าของชิ้นงานระยะท่ี 1 
-ความก้าวหน้าของชิ้นงานระยะท่ี 2 
-ความก้าวหน้าของชิ้นงานระยะท่ี 3 
-ความก้าวหน้าของชิ้นงานระยะท่ี 4 
-ความก้าวหน้าของชิ้นงานระยะท่ี 5 
-การนำเสนอผลงาน 

  

 
 
5 
20 
10 
10 
10 
20 

ก่อนปลายภาค 

3.  
นิตยาสารปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(วิชาสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์) 

   9 มิ.ย. 2564 

4.  
แผนธุรกิจ (วิชาสังคมศึกษา 
เศรษฐศาสตร์) 

   ก่อนปลายภาค 

5.  
แผนผังครอบครัว ขนาด A3 (วิชาภาษา
มลายู    ก่อนสอบกลางภาค 

6.  
งานการเขียน จำนวน 2 ชิ้น (วิชา
ภาษาอังกฤษ) 

   
ก่อนกลางภาค 1 ชิ้น 
ก่อนปลายภาค 1 ชิ้น 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 

รายละเอียดชิ้นงาน  ระดับชั้น    ม.6    ภาคเรียนที่    1   ปีการศึกษา   2564 

ลำดับที่ ชื่อชิ้นงาน 
ลักษณะงาน 

คะแนน กำหนดการส่ง 
เดี่ยว กลุ่ม 

1.  
คลิปแสดวบทบาทสมมติ เรื่องสำนวน 
ไม่น้อยกว่า 1 นาที (ครูวนิตา) 

✓ 
 

  ก่อนสอบปลายภาค 

2.  
สืบค้นความก้าวหน้า เรื่องปิโตรเคมีและ
พอลิเมอร์ (ครูธนิษฐา) ✓   ก่อนสอบปลายภาค 

3.  นิตยสารอารยธรรม (ครูภิโชติ)  ✓ 
 

 ก่อนสอบกลางภาค 

4.  
ตารางดูแลสุขภาพการออกกำลังกาย 
(ครูสัลมาน) ✓   ก่อนสอบกลางภาค 

5.  
Power Point รายงานในชั้นเรียน
สัปดาห์ละ 1 กลุ่ม (ครูสุลตรณ์) 

 
 

✓ 
 

 
รายงานในชั้นเรียน
สัปดาห์ละ 1 กลุ่ม 

6.  
เขียน Timeline เขียนเหตุการณ์
ทางการเมือง หลังการเปลี่ยนแปลง 
2475 คนละ1 เหตุการณ์ (ครูซานิยาฮ์) 

✓ 
 

  ก่อนกลางภาค 

7.  สรุปแผนผังความรู้ละครไทย ✓ 
 

  ก่อนกลางภาค 

8.  
วิเคราะห์เปรียบเทียบละครสากล
ประเภทต่างๆ 

 ✓ 
 

 ก่อนกลางภาค 

9.  
วิเคราะห์การเปรียบเทียบละครสากลกับ
ละครไทย 

 ✓ 
 

 ก่อนปลายภาค 

10.  การแสดงสร้างสรรค์ตามหัวข้อที่กำหนด  ✓ 
 

 ก่อนปลายภาค 

11.  
แลกเปลี่ยนข้อมูลหัวข้อใหญ่ (ครู
อังคณา) 

 ✓ 
 

 

Persuasive Essay   
24 พ.ค. 2564 

Scholarship Essay   
9 ส.ค. 2564 



ลำดับที่ ชื่อชิ้นงาน 
ลักษณะงาน 

คะแนน กำหนดการส่ง 
เดี่ยว กลุ่ม 

12.  
แลกเปลี่ยนข้อมูลหัวข้อย่อย (ครู
อังคณา) 

 ✓ 
 

 

Persuasive Essay   
27 พ.ค. 2564 

Scholarship Essay   
16 ส.ค. 2564 

13.  Outline + Revise + Edit (ครูอังคณา)    

Persuasive Essay   
24 มิ.ย. 2564 

Scholarship Essay   
23 ส.ค. 2564 

14.  
Introduction + Revise + Edit (ครู
อังคณา) 

   

Persuasive Essay   
28 มิ.ย. 2564 

Scholarship Essay   
30 ส.ค. 2564 

15.  Body + Revise + Edit (ครูอังคณา)    

Persuasive Essay   
5 ก.ค. 2564 

Scholarship Essay   
6 ก.ย. 2564 

16.  
Conclusion + Revise + Edit (ครู
อังคณา) 

   

Persuasive Essay   
12 ก.ค. 2564 

Scholarship Essay   
13 ก.ย. 2564 

17.  Essay  ฉบับสมบูรณ์ (ครูอังคณา)    

Persuasive Essay   
19 ก.ค. 2564 

Scholarship Essay   
20 ก.ย. 2564 



ลำดับที่ ชื่อชิ้นงาน 
ลักษณะงาน 

คะแนน กำหนดการส่ง 
เดี่ยว กลุ่ม 

18.  

วิชาโครงงานอาชีพ 
1.เขียนเค้าโครงโครงงานอาชีพ บทที่ 1 
 (-ชื่อโครงงาน, -หลักการและเหตุผล, -
วัตถุประสงค์)  
 
2.นำเสนอเค้าโครงโครงงานอาชีพ      
บทที่ 1 
 
3.นำเสนอเค้าโครงโครงงานอาชีพ      
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
4. นำเสนอเค้าโครงโครงงานอาชีพ 
บทที่ 3   วิธีการดำเนินงาน 
 
5.สร้างชิ้นงาน 
 
6.โครงงานอาชีพบทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงาน 
 
7.โครงงานอาชีพบทที่ 5 
อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 
8.นิทรรศการนำเสนอโครงงาน 

 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
 
✓ 

 

 
7-11 มิถุนายน 2564 
 
 
14-18 มิถุนายน 2564 
21-25 มิถุนายน 2564 

 
5-9 ก.ค. 2564 

12 – 16 ก.ค. 2564 
 

19-23 ก.ค. 2564 
26-30 ก.ค. 2564 

 
2-31 ส.ค. 2564 

 
 

1-3 ก.ย. 2564 
 
 

6 -10  ก.ย. 2564 
 
 

6 -10  ก.ย. 2564 

 


