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สัปดาห์ที ่ วัน/เดือน/ปี เน้ือหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 25 - 28 
ต.ค. 65 

Vocabulary: Health problems 
Grammar and Structures:  
Modal verbs should (not) for 
suggestions 

    onsite  
    on hand  
    on demand  

1. การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

2 30 ต.ค 65 
– 4 พ.ย. 65 

Talk about being sick and give 
advice 
- should / shouldn’t 
Talking about your heath 

    onsite  
    on hand  
    on demand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

3 7 – 11 
พ.ย. 65 

Vocabulary: Health checkup  
- Read about Childhood 
illnesses 

    onsite  
    on hand  
    on demand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

4 14 – 18 
พ.ย. 65 

- Write about being sick or hurt 
- Make and give a health survey 

    onsite  
    on hand  
    on demand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

 

5 21 – 25  
พ.ย. 65 

Vocabulary: school events 
Grammar and Structures: 
Present continuous with future 
meaning 

    onsite  
    on hand  
    on demand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

6 28 พ.ย 65 

– 2 ธ.ค. 
65 

- Make polite requests for 
people to do tasks. 
- Ask for help 

    onsite  
    on hand  
    on demand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

7 6 – 9 
ธ.ค. 65 

Vocabulary: school facilities, 
school staff  
- Read about special events 

    onsite  
    on hand  
    on demand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

8 12 - 16  
ธ.ค. 65 

Write: Make an announcement 
for an upcoming special event. 
- Plan a large event at your 
school 
- Review Unit 5 - 6 

    onsite  
    on hand  
    on demand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

9 19 – 23 
ธ.ค. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน 20 

 



สัปดาห์ที ่ วัน/เดือน/ปี เน้ือหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

10 26 – 30 
ธ.ค. 65 

Vocabulary: Travel  
Understand a travel 
story 
Grammar and 
Structures: Past time 
expressions 

    onsite  
    on hand  
    on demand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

 

11 3 – 6 
ม.ค. 66 

- Ask and answer 
questions about past 
events 
Grammar and 
Structures: Simple past 
question 

    onsite  
    on hand  
    on demand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

 

12 9 – 13 
ม.ค. 66 

- Read about a famous 
traveler 
- Review a place you 
visited 

    onsite  
    on hand  
    on demand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

 

13 17 - 20 
ม.ค. 66 

Vocabulary: adventure 
sports 
Read adventure trip 
advertisements. 

    onsite  
    on hand  
    on demand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

14 23 - 27 
ม.ค. 66 

- Grammar and 
Structures: Present 
perfect vs Past simple 
- Ask and answer 
questions about 
exciting experiences. 

    onsite  
    on hand  
    on demand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

10 

15 30 - 31  
ม.ค. 66 
1 - 3 

ก.พ. 66 

- Listen and understand 
a story about an 
adventure. 

    onsite  
    on hand  
    on demand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

16 6 - 10 
ก.พ. 66 

- Listen and understand 
a story about an 
adventure. 
- Review the exam 

    onsite  
    on hand  
    on demand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 



สัปดาห์ที ่ วัน/เดือน/ปี เน้ือหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

17 13 – 14 
ก.พ. 66 

- Review Unit 7 – 8 
- Review for the exam 

    onsite  
    on hand  
    on demand  
 
 
 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

5 

17-18 15 – 17 
ก.พ. 66 
20 – 21 
ก.พ. 66 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 20 

รวมคะแนนตลอดภาคเรียนที่ 2 100 

 


