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ตัวตนของฉัน 

My body

ภาษาไทย

ท 2.1 ป.3/2 การเขียนบรรยายประกอบ

ภาพเกี่ยวกับรางกายของฉัน

ท 3.1 ป.3/4 การพูดแนะนําตนเองเชญิชวน

ปฏิบัติงานในดานการรกัษาความสะอาดของ
รางกาย

ภาษาตางประเทศ

ต 1.2 ป.3/1 การทกัทาย การแนะนําตนเอง

ต 1.2 ป.3/4 คําศัพท สํานวน

ต 1.3 ป.3/1 การใชขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ

บุคคลใกลตัว

คณิตศาสตร

ค 1.1 ป.3/1 อาน เขียน เลขฮินดูอารบิค 

เลขไทย ตัวหนังสือ

ค 1.2 ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร

ค 1.2 ป.3/1 การวัดความยาว

วิทยาศาสตร

ว 1.2 ป.3/1 อภิปรายลักษณะตางๆ 

ของส่ิงมชีีวิตใกลตัว

การงานอาชีพฯ

ง 1.1 ป.3/1 การเลือกใชเส้ือผาให

เหมาะสม

ง 3.1 ป.3/1 การคนหาและการนําเสนอ

ขอมูล

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป

ศ 3.1 ป.3/2 การวาดภาพตวัฉัง

เอง

สุขศึกษาและพลศึกษา

พ 3.1 ป.3/1 การเคล่ือนไหวรางกาย

พ 1.1 ป.3/1-3 การเจริญเติบโตของ

มนุษย

ช้ินงาน/ภาระงาน 

หุนมือ 

 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1.ความสามารถในการสื่อสาร 

2.ความสามารถในการคิด 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.  กลาแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 

2. ใฝเรียนรู 
3. มุงม่ันในการทํางาน 
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สุขใจในบานเรา

Cozy home

ภาษาไทย

ท 1.1 ป.3/3 การอานจับใจความ

ท 2.1 ป.3/5 การเขียนเรื่องประกอบภาพ

ท 3.1 ป.3/1 การจับใจความ พูดแสดงความ

คิดเห็นและความรูสึกจากการฟง

ภาษาตางประเทศ

ต 1.1 ป.3/3 คําศัพทและกลุมคําประโยค

งายๆ

คณิตศาสตร

ค 5.1 ป.3/2 อานขอมูลจากแผนภูมิ

ค 3.1 ป.3/1 บอกชนิดของรูปทรงเรขาคณติสอง

มิติและสามมิติ

วิทยาศาสตร

ว 5.1 ป.3/1 แหลงพลังงานธรรมชาติที่ใชผลิต

ไฟฟา

ว 5.1 ป.3/2 วิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด

การงานอาชีพ

ง 1.1 ป.3/1-3 การทําความสะอาดบาน

ง 3.1 ป.3/1 การคนหาและการนําเสนอขอมูล

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป

ศ 1.1 ป.3/6 วาดภาพประหยัด

พลังงาน

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ของใชในบานท่ีชวยลด

พลังงานได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการ

สื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แกปญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีวินัย 

2. ใฝเรียนรู 

3. อยูอยางพอเพียง 

4. มุงมั่นในการทํางาน 

5. กลาแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 



แผนผังการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หนวยที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2560  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานดีเพราะฝมือ

Smart Crafts

ภาษาไทย

ท 2.1 ป.3/5 การเขียนบรรยาย

ภาษาตางประเทศ

ต 1.1 ป.3/4 กลุมคํา/ประโยคที่เขาใจงาย

ต 3.1 ป.3/1 คําศัพทที่เกี่ยวกับสาระการ

เรียนรูอื่น

คณิตศาสตร

ค 1.2 ป.3/1 การบวก ลบ คูณ หาร

ค 1.2 ป.3/2 วิเคราะหและหาคําตอบของ

โจทยปญหา

วิทยาศาสตร

ว 3.1 ป.3/1 จําแนก/สมบัติของวัสดุที่เปน

สวนประกอบของเลน ของใช

ว 3.1 ป.3/2 อธิบายการใชประโยชนของวัสดุ

แตละชนิด

การงานอาชีพฯ

ง 1.1 ป.3/2-3 การประดิษฐของเลนของใช

ง 3.1 ป.3/1 การคนหาและการนําเสนอขอมูล

ศิลปะ/ดนตร/ีนาฏศิลป

ศ 1.1 ป.3/7,  ศ 1.2 ป.3/2 

การออกแบบของเลน

ศ 2.1 ป.3/1 ชนิดและลักษณะของเคร่ืองดนตรี

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ประดิษฐกระถางตนไมท่ีมา

จากวัสด ุ

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการใช

ทักษะชีวิต 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แกปญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีวินัย 

2. ใฝเรียนรู 

3. อยูอยางพอเพียง 

4. มุงมั่นในการทํางาน 

5. กลาแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 



แผนผังการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หนวยที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2560  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลังสรางสรรค

Creative energy

ภาษาไทย

ท 1.1 ป.3/3 การตั้งคําถามและตอบเกี่ยวกบัเรื่องที่อาน

ท 2.1 ป.3/5 การเขียนเรื่องตามจนิตนาการ

ท 3.1 ป.3/1 การบอกสาระสําคัญจากการฟงและการดูสารคดี

ท 4.1 ป.3/1 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา

ท 4.1 ป.3/4 การแตงประโยคอยางงาย

ท 5.1 ป.3/1 ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพ่ือนําไปใช

ในชีวิตประจําวนั ภาษาตางประเทศ

ต 1.1 ป.3/3 กลุมคํา/ประโยค/

สัญลักษณ

คณิตศาสตร

ค 3.1 ป.3/3 จุด เสนตรง รังสี สวนของ

เสนตรง มุม และการเขียนสัญลักษณ

วิทยาศาสตร

ว 4.1 ป.3/1 ทดลองและอธิบายผลของแรงที่

กระทําตอวัตถุ

ว 4.1 ป.3/2 ทดลองการตกของวัตถุสูพืน้โลก

และอธบิายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ

การงานอาชีพฯ

ง 2.1 ป.3/1 การสรางของเลนของใช

ง 3.1 ป.3/1 การคนหาและการนําเสนอ

ขอมูล

ศิลปะ/ดนตร/ีนาฏศิลป

ศ 2.1 ป.3/5 การเคล่ือนไหวตามอารมณเพลง

ศ 3.1 ป.3/1 การเคล่ือนไหวในรูปแบบตางๆ

ศ 1.1 ป.3/6 วาดภาพการละเลนเด็กไทย

พลศึกษา

พ 3.1 ป.3/1 การควบคุมการเคล่ือนไหว

รางกาย

พ .3.2 ป.3/1 แนวทางการเลือกออกกาํลังกาย

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ของเลนท่ีเคลื่อนท่ีได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการใช

เทคโนโลย ี

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แกปญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มุงมั่นในการทํางาน 

2. กลาแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 

  



แผนผังการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หนวยที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2560  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โลกสวยดวยมือเรา

Green World

ภาษาไทย

ท 1.1 ป.3/1 การอานออกเสียงและบอกความหมายขอความและ

บทรอยกลอง

ท 2.1 ป.3/5 การเขียนเรื่องประกอบภาพเกี่ยวกับน้ําและอากาศ

ท 3.1 ป.3/1-4 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและ

ความรูสึกจากการฟงเรือ่ง น้ําและอากาศ

ท 4.1 ป.3/6 การแตงคําคลองจองและคําขวัญ

ท 5.1 ป.3/1 ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพ่ือนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน
ภาษาตางประเทศ

ต 4.2 ป.3/1 การใชภาษาตางประเทศ

รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของจากส่ือตาง

คณิตศาสตร

ค 1.2 ป.3/1 การหาร

วิทยาศาสตร

ว 6.1 ป.3/1 ทดลองและอธิบายสมบัติทางกายภาพของน้ําและนํา

ความรูไปใชประโยชน

ว 6.1 ป.3/2 สืบคนขอมูลและอภิปรายสวนประกอบของอากาศและ

ความสําคัญของอากาศ

ว 6.1 ป.3/3 ทดลอง อธิบายการเคล่ือนที่ของอากาศทีม่ีผลจากความ

แตกตางของอุณหภูมิ

ว 6.1 ป.3/4 อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของอากาศ

สังคม

ส 5.2 ป.3/3 มลพิษทางน้ําและ

ทางอากาศ

การงานอาชีพฯ

ง 1.1 ป.3/1-3 การปลูกผักสวนครัว

ง 3.1 ป.3/1 การคนหาขอมูลและการนําเสนอ

ขอมูล

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป

ศ 1.1 ป.3/4 วาดภาพการประหยัดน้ํา

พลศึกษา

พ 4.1 ป.3/2 อาหารหลัก 5 หมู

พ 4.1 ป.3/3 การเลือกกินอาหารที่หลากหลาย

ครบ 5 หมูในสัดสวนที่เหมาะสม

พ 5.1 ป.3/1 ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุใน

การเดินทางทางน้ํา

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

โปสเตอรรณรงคการ

แกปญหามลพิษทางนํ้าและ

อากาศ 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการ

สื่อสาร 

3. ความสามารถในการ

แกปญหา 

4. ความสามารถในการใช

ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. ใฝรู 

2. กลาแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 

3. มีจิตสาธารณะ 

  



แผนผังการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หนวยที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2560  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบรูจักรวาล

Planet Phenomena

ภาษาไทย

ท 1.1 ป.3/8 การอานขอมูลจากแผนภาพ

ท 2.1 ป.3/2 การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของดวงอาทิตย 

ดวงจันทร ดวงดาว

ท 3.1 ป.3/3 การตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและ

ดู

ท 4.1 ป.3/1 การเขียนสะกดคําและบอกความหมายทิศตางๆ

ท 5.1 ป.3/1 การเลนปริศนาคําทาย

ภาษาตางประเทศ

ต 1.3 ป.3/2 คํา กลุมคํา โดยใช

ภาพประกอบ

คณิตศาสตร

ค 2.2 ป.3/2 บอกรูปแบบความสัมพันธในรปูราง ขนาด

ค 2.1 ป.3/6 อานและเขียนจํานวนเงิน

ค 2.2 ป.3/2 อานและเขียนรายรับรายจาย

วิทยาศาสตร

ว 7.1 ป.3/1 สังเกตและอธิบายการขึน้ตกของดวง

อาทิตย ดวงจนัทร การเกิดกลางวนั กลางคืนและ

การกําหนดทิศ
สังคม

ส 4.1 ป.3/1 ศักราช

ส 5.1 ป.3/1 แผนที่ แผนผัง การหา

ตําแหนง

การงานอาชีพฯ

ง 3.1 ป.3/1 การคนหาขอมูลและการ

นําเสนอขอมูล

ศิลปะ

ศ 1.1 ป.3/3 วาดภาพประโยชน

ของแสงแดด

พลศึกษา

พ 3.1 ป.3/2 กิจกรรมทางกายที่ใชทกัษะ

การเคล่ือนไหวแบบบังคับทิศทาง

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

โมเดลวงโคจร ดวงอาทิตย 

โลก ดวงจันทร 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการ

แกปญหา 

3. ความสามารถในการใช

ทักษะชีวิต 

4. การใชเทคโนโลย ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. ใฝรู 

2. กลาแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 

 


