
     ประมวลรายวิชา (Course  Syllabus) 
1. รหัสวิชา   2200-1001 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 1 
3. ช่ือวิชา   กฎหมายพาณิชย์ 
4. ระดับช้ัน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ช่ือผู้สอน   นางสาวสุภาวดี   กระแสสินธุ ์
8. เงื่อนไขรายวิชา  - 
9. สถานภาพของวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 2 คาบ : สัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศ สัญญา
เฉพาะ สัญญาที่เกี่ยวกับซื้อขายและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาว่าด้วยลักษณะซื้อขาย เช่าซื้อ จ้าง ทําของ  
รับขนส่ง การยืม การค้ําประกัน การจํานอง จํานํา การฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้าและ
ประกันภัย และวิธีการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับกฎหมาย  
12. ผลการเรียนรู้คาดหวัง 
 1) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  

  2) นักเรียนอธิบายลักษณะของนิติกรรม การแสดงเจตนาและนิติกรรมที่เป็นโมฆะและโมฆียกรรม 
  3) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับหนี้ 
  4) นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย การโอนกรรมสิทธิ์ในการซื้อขาย 
  5) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อ  
  6) นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน 
  7) นักเรียนวิเคราะห์ความแตกต่างและลักษณะสําคัญของการจํานอง และการจํานํา 
  8) นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย 
13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  1) ใช้กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
 2) ใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น  หนังสือ  เอกสารต่างๆ  แหล่งการเรียนรู้ และ
Internet  
 



14. หน่วยการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ 
สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน

คาบ 
2-4 ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป 

-บุคคล  ผู้เยาว์ 
-สังหาริมทรัพย์  อสังหาริมทรัพย์ 
-นิติกรรม สัญญา  

  -วิธีสอนแบบบรรยาย 

-วิธีสอนแบบร่วมมือ : 

เทคนิคโต๊ะกลม 

6 

5-6 สัญญาซื้อขาย -สัญญาซื้อขาย 
-การโอนกรรมสิทธิ์ 
-การเขียนสัญญาซื้อขาย 

  -วิธีสอนแบบบรรยาย 

-วิธีสอนแบบร่วมมือ : 

เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

4 

7-8 สัญญาเช่าซื้อ -ลักษณะเช่าซื้อ 
-การบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ 
-กรณีศึกษาเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อ 

- วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 

 (CIPPA Model) 

4 

9-10 สัญญาจ้าง
แรงงาน  จ้างทํา
ของ 

-สัญญาจ้างแรงงาน  
-สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง 
-สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง 

  -วิธีสอนแบบบรรยาย 
-วิธีสอนแบบกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 

4 

11-12 สัญญายืม -สัญญายืม 
-สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ยืม 
-สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้
ให้ยืม 
-วิธีการคิดดอกเบี้ย 

  -วิธีสอนแบบบรรยาย 

- วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 

 (CIPPA Model) 

4 

13-15 สัญญาค้ําประกัน  
จํานอง  จํานํา 

-สัญญาค้ําประกัน 
-สิทธิผู้ค้ําประกัน 
-ลักษณะของการค้ําประกันร่วม 
-การเขียนค้ําประกัน 
-แบบวิธีการเขียนสัญญาจํานอง 
-สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของ 
ผู้จํานอง 
-สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจํานอง 

-วิธีสอนแบบกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 

6 



สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวห้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

15-16 สัญญารับขน 
ฝากทรัพย์ เก็บ
ของในคลังสินค้า 

-สัญญารับขน 
-การฝากทรัพย์ 
-ความรับผิดชอบของผู้รับฝาก 
-ประเภทคลังสินค้า 

-วิธีสอน แบบร่วมมือ : เทคนิค

คู่คิดสี่สหาย 

 

4 

17-18 สัญญาตัวแทน 
นายหน้า 

-ความสําคัญของตัวแทน 
-ความรับผิดชอบคู่สัญญาตัวแทน 
-บําเหน็จนายหน้า 

  -วิธีสอนแบบบรรยาย 
  - วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา    
(CIPPA Model) 

4 

19-20 สัญญาประกันภัย 
 

-การประกันภัย 
-ประโยชน์จากการทําประกันภัย 
 

 -วิธีสอนแบบบรรยาย 
- วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 

4 

 
15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 

1) สอบก่อนกลางภาค    10 คะแนน 
2) ประเมินจากชิ้นงาน   10 คะแนน 
3) สอบกลางภาค   30 คะแนน 
4) ประเมินจากชิ้นงาน   5 คะแนน 
5) สอบหลังกลางภาค   10 คะแนน 
6) สอบปลายภาค   30 คะแนน 
7) ประเมินตามสภาพจริง  5 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ  - 

16. แหล่งการเรียนรู้ 

 1)  จากการฟังคําบรรยาย 
 2) ค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก Internet  หนังสือและเอกสารต่างๆ 

 
        ลงชื่อ  
         (นางสาวสุภาวดี   กระแสสินธุ์) 

            ผู้จัดทํา 



ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................... ........................................................................................................  

        ลงชื่อ  
         (นางสาวดาวเรือง   ศิริรักษ์) 

ความเห็นของรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ...................................................... 

        ลงชื่อ  
         (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 

ความเห็นของผู้อํานวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 

        ลงชื่อ  
         (นายจิณณาวัฒน์   โคมบัว) 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


