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หน่วยการเรยีนร ู ้

ช ั้นประถมศกึษาปีที ่3 

หน่วยที ่1 

ต ัวตนของฉนั 

My body 

หน่วยที ่2 

สุข ใจในบา้นเรา 

Cozy home 

หน่วยที ่3 

งานด ีเพราะฝมีอื 

Smart Crafts 

หน่วยที ่4 

พลังสรา้งสรรค ์

Creative energy 

หน่วยที ่5  

โลกสวยดว้ยมอืเรา 

Green World 

หน่วยที ่6 

ท้องฟา้บ้านเรา 

Our sky 
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ต ัวตนของฉนั  

My body 

ภาษาไทย 

ท 2.1 ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกบัสิ่งใดสิง่
หน่ึงได้อย่างชัดเจน 

ท 3.1 ป.3/4 พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู 

ภาษาต่างประเทศ 

ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆ ในการ
สื่อสารระหว่างบคุคลตามแบบท่ีฟัง 

ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ   เกี่ยวกบั
ตนเองและเพ่ือนตาม แบบท่ีฟัง   

ต 1.3 ป.3/1 พูดและให้ข้อมูลเกีย่วกบัตนเองและ
เร ื่องใกล้ตัว 

คณิตศาสตร ์ 

ค 1.1 ป.3/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮนิดูอารบิก ตัวเลข
ไทย และตัวหนงัสือแสดงปรมิาณของสิ่งของหรอืจ านวน
นับท่ีไม่เกินหนึง่แสนและศูนย ์

ค 1.2 ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจ านวนนบัไม่เกินหนึง่แสน และศูนย์  พร ้อมท้ัง
ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของค าตอบ 

ค 2.1 ป.3/1 บอกความยาวเป็นเมตร  เซนติเมตร  และ
มิลลิเมตร  เลือกเคร ือ่งวัดท่ีเหมาะสมและเปรยีบเทียบ
ความยาว 

วิทยาศาสตร ์ 

ว 1.2 ป.3/1 อภิปรายลักษณะต่างๆ 
ของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว 

การงานอาชีพฯ 

ง 1.1 ป.3/1 อธิบายวิธีการและ
ประโยชนก์ารท างาน เพ่ือช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครวัและส่วนรวม 

ง 3.1 ป.3/1 ค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอน 
และน าเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ  

ศิลปะ/ดนตร/ีนาฏศิลป ์

ศ 3.1 ป.3/2 แสดงท่าทาง
ประกอบเพลงตามรปูแบบ
นาฏศิลป์ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

พ 1.1 ป.3/1 อธิบายลักษณะและการเจรญิเติบโต
ของร ่างกายมนุษย์ 

พ 1.1 ป.3/2 เปร ียบเทียบการเจรญิเติบโตของ
ตนเองกับเกณฑม์าตรฐาน 

พ 1.1 ป.3/3 ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจรญิเติบโต 

พ 3.1 ป.3/1 ควบคุมการเคลื่อนไหวรา่งกาย  
ขณะอยู่กับท่ี  เคลื่อนท่ีและใช้อุปกรณ์ประกอบ
อย่างมีทิศทาง 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

หุ่นมือ 
 
 

สมรรถนะส าคญัของผู้เร ียน 
1 .  ควา มสา มา ร ถ ในกา ร

สื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
 

ค ุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 

1. กล้ าแสดงออกในทางที่
เหมาะสม 
2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งม่ันในการท างาน 
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สุขใจในบ้านเรา 

Cozy home 

ภาษาไทย 

ท 1.1 ป.3/3 ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับเร ือ่งท่ีอ่าน 

ท 2.1 ป.3/5 เขียนเร ือ่งตามจนิตนาการ 

ท 3.1 ป.3/3 ต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกบั
เร ื่องท่ีฟังและดู 

ภาษาต่างประเทศ 

ต 1.1 ป.3/3 เลือก / ระบุภาพหรอื
สัญลักษณ์ตรงตามความหมายขอกลุม่ค า
และประโยคท่ีฟัง 

คณิตศาสตร ์ 

ค 5.1 ป.3/2 อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรปูภาพ
และแผนภูมิแท่งอย่างง่าย 

 

วิทยาศาสตร ์ 

ว 5.1 ป.3/1 บอกแหล่งพลังงานธรรมชาติท่ีใช้
ผลิตไฟฟ้า  

ว 5.1 ป. 3/2 อธิบายความส าคัญของพลงังาน
ไฟฟ้า และเสนอวิธีการใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยัด
และปลอดภัย  

การงานอาชีพ 

ง 1.1 ป.3/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างาน 
เ พ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครวัและส่วนรวม 

ง 1.1 ป.3/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเคร ือ่งมือ  ตรงกับ
ลักษณะงาน 

ง 1.1 ป.3/3 ท างานอย่างเปน็ข้ันตอนตามกระบวนการ
ท างานด้วยความสะอาด ความรอบคอบและอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม 

ง 3.1 ป.3/1 ค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอน และน าเสนอ
ข้อมูลในลักษณะต่างๆ  

ศิลปะ/ดนตร/ีนาฏศิลป ์

ศ 1.1 ป.3/6 วาดภาพถ่ายทอด
ความคิดความร ู้สึกจากเหตุการณชี์วติ
จร ิง โดยใช้เส้น ร ูปรา่ง รปูทรง สี 
และพ้ืนผิว 

ช ิ้นงาน/ภาระงาน 
ของใช้ในบ้านท่ีช่วยลด

พลังงานได้ 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้ร ียน 
1. ความสามารถในการ
ส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
ค ุณลักษณะอนัพงึประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. อยู่อย่างพอเพียง 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 
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งานด ีเพราะฝมีอื 

Smart Crafts 

ภาษาไทย 

ท 2.1 ป.3/5 เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

ภาษาต่างประเทศ 

ต 1.1 ป.3/4 ตอบค าถามจากการฟังหรือ
อ่านประโยค บทสนทนา  หรือนิทานง่าย   
ต 3.1 ป.3/1 บอกค าศัพที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

คณิตศาสตร์ 

ค 1.2 ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ 
หารระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสน และศูนย์  
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของ
ค าตอบ 

ค 1.2 ป.3/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับ
ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุ สมผลของค าตอบและสร้างโจทย์ได้ วิทยาศาสตร์ 

ว 3.1 ป. 3/1 จ าแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่
เป็นส่วนประกอบของของเล่น ของใช้  

ว 3.1 ป. 3/2 อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุ
แต่ละชนิด  

การงานอาชีพฯ 

ง 1.1 ป.3/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเคร่ืองมือ  ตรง
กับลักษณะงาน 

ง 1.1 ป.3/3 ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการท างานด้วยความสะอาด ความ
รอบคอบและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ง 3.1 ป.3/1 ค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอน และ
น าเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ 

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 

ศ 1.1 ป.3/7 บรรยายเหตุผลและวิธีการในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ 
อุปกรณ์ 

ศ 1.2 ป.3/2 อธิบายเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน 

ศ 1.2 ป.3/1 เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น 

ช ิ้นงาน/ภาระงาน 
ประดิษฐ์กระถางต้นไม้ท่ีมา

จากวัสดุ 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้ร ียน 
1. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
ค ุณลักษณะอนัพงึประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. อยู่อย่างพอเพียง 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. กล้าแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 
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พลังสร้างสรรค์ 

Creative energy 

ภาษาไทย 

ท 1.1 ป.3/3 ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับ
เร ื่องท่ีอ่าน 

ท 2.1 ป.3/5 เขียนเร ือ่งตามจนิตนาการ 

ท 3.1 ป.3/1 เล่ารายละเอียดเกีย่วกบัเร ือ่งท่ีฟังและดูท้ังท่ีเปน็ 
ความร ู้และความบันเทิง 

ท 4.1 ป.3/1 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 

ท 4.1 ป.3/4 แต่งประโยคง่ายๆ 

ท 5.1 ป.3/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรมเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ภาษาต่างประเทศ 

ต 1.1 ป.3/3 เลือก / ระบุภาพหรือ
สัญลักษณ์ตรงตามความหมายขอ
กลุ่มค าและประโยคที่ฟัง 

คณิตศาสตร์ 

ค 3.1 ป.3/3 เขียนช่ือจุด  เส้นตรง รังสี  
ส่วนของเส้นตรง  มุม  และเขียน
สัญลักษณ ์

วิทยาศาสตร์ 

ว 4.1 ป. 3/1 ทดลองและอธิบายผลของการออก
แรงที่กระท าต่อวัตถุ  

ว 4.1 ป. 3/2 ทดลองการตกของวัตถุสู่พ้ืนโลก 
และอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ  

การงานอาชีพฯ 

ง 2.1 ป.3/1 สร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย
โดยก าหนด ปัญหาหรือความต้องการ 
รวบรวมข้อมูล ออกแบบ โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง  ๒ มิติ  ลงมือสร้าง 
และประเมินผล 

ง 3.1 ป.3/1 ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน 
และน าเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ 

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 

ศ 1.1 ป.3/6 วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจาก
เหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และ
พ้ืนผิว 

ศ 2.1 ป.3/5 เคล่ือนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์
ของเพลงที่ฟัง 

พลศึกษา 

พ 3.1 ป.3/1 ควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกาย  
ขณะอยู่กับที่  เคล่ือนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ
อย่างมีทิศทาง 

พ 3.2 ป.3/1 เลือกออกก าลังกาย การละเล่น
พ้ืนเมือง และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุด
ด้อย และข้อจ ากัดของตนเอง 

ช ิ้นงาน/ภาระงาน 

ของเล่นท่ีเคล่ือนท่ีได้ 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้ร ียน 
1. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
ค ุณลักษณะอนัพงึประสงค ์
1. มุ่งมั่นในการท างาน 
2. กล้าแสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม 
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โลกสวยด้วยมือเรา 

Green World 

ภาษาไทย 

ท 1.1 ป.3/1 อ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรอง
ง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว 

ท 2.1 ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ 

ท 3.1 ป.3/1 เล่ารายละเอียดเกีย่วกบัเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็น ความรู้
และความบันเทิง 

ท 3.1 ป.3/2 บอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู 

ท 3.1 ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู 

ท 3.1 ป.3/4 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สกึจากเรือ่งท่ีฟังและดู 

ท 4.1 ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเ้หมาะสมกับ
กาลเทศะ 

ท 5.1 ป.3/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ภาษาต่างประเทศ 

ต 4.2 ป.3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ
รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกลต้ัว 

คณิตศาสตร ์ 

ค 1.2 ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก 
ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่เกินหน่ึง
แสน และศูนย์  พร้อมท้ังตระหนักถึงความ

สมเหตุ สมผลของค าตอบ 

ค 3.1 ป.3/1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสอง
มิติท่ี เป็นส่วนประกอบของสิ่งของท่ีมี

ลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิต ิ

 

วิทยาศาสตร ์ 

ว 6.1 ป.3/1 ส ารวจและอธิบายสมบัติทางกายภาพของน้ าจากแหล่งน้ า
ในท้องถิ่น และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว 6.1 ป.3/2 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายส่วนประกอบของอากาศ และ
ความส าคัญของอากาศ 

ว 6.1 ป.3/3 ทดลอง อธิบายการเคลื่อนท่ีของอากาศท่ีมีผลจากความ
แตกต่างของอุณหภูมิ  

ว 6.1 ป.3/4 อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของอากาศ  

สังคม 

ส 5.2 ป.3/3 มีส่วนร่วมในการจัด
ระเบียบสิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและชั้น

เรียน 

การงานอาชีพฯ 

ง 1.1 ป.3/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างาน เพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม 

ง 1.1 ป.3/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ  ตรงกับ
ลักษณะงาน 

ง 1.1 ป.3/3 ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ท างานด้วยความสะอาด ความรอบคอบและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ง 3.1 ป.3/1 ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และน าเสนอ
ข้อมูลในลักษณะต่างๆ 

ศิลปะ/ดนตร/ีนาฏศิลป ์

ศ 1.1 ป.3/4 วาดภาพ ระบายสีสิ่งของ
รอบตัว 

ศ 2.1 ป.3/7 น าดนตรีไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่าง ๆ  ได้อย่าง
เหมาะสม 

พลศึกษา 

พ 5.1 ป.3/1 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง 

ช ิ้นงาน/ภาระงาน 

บันทึกรักษ์โลก 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้ร ียน 
1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการ
ส่ือสาร 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 
ค ุณลักษณะอนัพงึประสงค ์
1. ใฝ่รู้ 
2. กล้าแสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม 
3. มีจิตสาธารณะ 
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ท้องฟ้าบ้านเรา 

Our sky 

ภาษาไทย 

ท 1.1 ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนท่ี 
และแผนภูมิ 

ท 2.1 ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกบัสิ่งใดสิง่หน่ึงได้อย่างชัดเจน 

ท 3.1 ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู 

ท 4.1 ป.3/1 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 

ท 5.1 ป.3/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

ภาษาต่างประเทศ 

ต 1.3 ป.3/2 จัดหมวดหมู่ค าตาม
ประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ

ตามท่ีฟังหรืออ่าน   

คณิตศาสตร ์ 

ค 2.1 ป.3/6 อ่านและเขียนจ านวนเงินโดยใช้จดุ 

ค 2.2 ป.3/2 อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจา่ย 

วิทยาศาสตร ์ 

ว 7.1 ป. 3/1 สังเกตและอธิบายการขึ้นตกของดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน กลางคืน และ

การก าหนดทิศ  

สังคม 

ส 4.1 ป.3/1 บอกวัน เดือน ปี และการ
นับช่วงเวลาตามปฏิทินท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส 5.1 ป.3/1 แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัว
ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น 

การงานอาชีพฯ 

ง 3.1 ป.3/1 ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน 
และน าเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ 

ศิลปะ 

ศ 1.1 ป.3/3 จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ  ใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้น
เรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง  และพื้นผิว 

ศ 2.2 ป.3/1 ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของ
ดนตรีในท้องถิ่น 

ศ 2.2 ป.3/2 ระบุความส าคัญและประโยชน์ของ
ดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

พลศึกษา 

พ 3.1 ป.3/2 เคลื่อนไหวร่างกายท่ีใช้
ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง

ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

ช ิ้นงาน/ภาระงาน 
แผนผังความคิดท้องฟ้า 

บ้านเรา 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้ร ียน 
1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 
4. การใช้เทคโนโลยี 
ค ุณลักษณะอนัพงึประสงค ์
1. ใฝ่รู้ 
2. กล้าแสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม 
 


