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สาระการพัฒนาสังคม 

 
 

วิชา การเงินเพื่อชีวติ 1 (สค12021) 
ระดับประถมศึกษา 

จํานวน 40 ขอ 



ผังการออกขอสอบวัดผลสมัฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

สาระการพัฒนาสังคม    รายวิชา  การเงินเพื่อชีวิต 1   รหัส สค12021    ระดับ ประถมศึกษา   
มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญเกีย่วกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง การปกครอง สามารถนํามาปรับใชในการดาํรงชีวติ 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา

มีความรู ความเขาใจ 
ตระหนัก เกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
เศรษฐศาสตร การเมือง
การปกครองในทองถิ่น 
ประเทศ นํามาปรับใช  
ในการดําเนินชีวิต     
และการประกอบอาชพี 
เพื่อความมั่นคงของชาติ 

1. วาดวยเรื่องการเงิน  6       

   1.1 ความหมาย และประโยชน 
        ของเงิน 

1.1 บอกความหมายของการใหเงิน       
     และการใหยืมเงิน 

  1 

ขอ 1 

    

       1.1.1 ความหมาย และ 

ประโยชนของเงิน 

1.2 อธิบายวิธกีารตรวจสอบธนบัตร   1 

ขอ 2 

    

       1.1.2 ความหมายของการใหเงิน   
และการใหยืมเงิน 

1.3 บอกประโยชนและขอจาํกัด        
     การฝากเงินประเภทตาง ๆ  

  1 

ขอ 3 

    

   1.2 ประเภทของเงิน 
       1.2.1 เงินไทย     
               - ธนบัตร 

               - เหรียญกษาปณ 
       1.2.2 เงินตราตางประเทศ 

- สกุลเงินในกลุมประเทศ
อาเซยีน 

1.4 บอกความหมายของดอกเบี้ย 

     เงินฝาก 

 1 

ขอ 4 

     

1.5 บอกความหมายและประโยชน 
     ของการประกันภยัรายยอย 

  1 

ขอ 5 

    

1.6 บอกลักษณะของบัตร ATM  

     บัตรเดบิต บัตรเครดิต 

  1 

ขอ 6 

    

    1.3 เงินฝากและการประกนัภัย         

 1.3.1 ประเภท ลักษณะ  
ประโยชน และขอจาํกัด 

ของการฝากเงิน  
- บัญชีเงินฝากออทรัพย 
- บัญชีเงินฝากประจาํ 

- สลากออมทรัพย/ 

สลากออมสิน 

 
 

       



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา

        1.3.2 ความหมายดอกเบี้ย 

              เงินฝาก 

        

        1.3.3 การคุมครองเงินฝาก         

        1.3.4 ความหมายและ   
               ประโยชนของการ 

               ประกันภยัรายยอย 

        

    1.4 การชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส         

        1.4.1 ความหมายและ 

ประโยชนของการชาํระ   
เงินทางอิเล็กทรอนกิส 

        

 1.4.2 ลักษณะของบัตร ATM 

บัตรเดบิต บัตรเครดิต 

        

    1.5 โครงสรางระบบ         

        1.5.1 โครงสรางและระบบ 

               สถาบันการเงิน 

               ของประเทศไทย 

        

        1.5.2 ประเภทและหนาที ่
               ของสถาบันการเงิน        
               - ธนาคารพาณิชย 
               - สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
                 (ธนาคารของรฐั) 
 
 
 
 
 
 
 

        



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา

 2. การวางแผนการเงิน  7       

    2.1 การประเมินฐานะทางการเงิน 

        ของตนเอง 
2.1 บอกหลักการประเมินฐานะ 

     ทางการเงินของตนเอง 

 1 

ขอ 7 

     

        2.1.1 หลักการประเมินฐานะ   
               ทางการเงินของตนเอง 

               - ความมั่นค่ังสุทธิ 
               - อัตราสวนภาระหนี้สิน 

                 ตอรายได (ตอเดือน) 
               - จํานวนเงินออมเผื่อ 

                 ฉกุเฉิน 

               - อัตราสวนเงินออม 

                 ตอรายได (ตอเดือน) 
   2.2 การบันทึกรายรับ-รายจาย 

       2.2.1 ความแตกตางของ  
ความจําเปน 

และความตองการ 

ในการดาํรงชีวิต 

       2.2.2 การจัดลาํดับความสําคัญ 

ของรายจาย 

2.2.3 ลักษณะและประโยชน
ของการบันทึกรายรับ-  
 รายจาย 

       2.2.4 วิธีบันทึกรายรับ –  
รายจาย 

 
 
 
 

2.2 คํานวณฐานะทางการเงิน 

     ของตนเอง 

   1 

ขอ 8 

   

 2.3 จดบันทึกรายรับ - รายจาย    1 

ขอ 9 

   

 2.4 บอกเปาหมายการเงินที่ควรมี 
     ในชีวิต 

 1 

ขอ 10 

     

 2.5 ยกตัวอยางการวางแผนการเงิน   1 

ขอ 11 

    

 2.6 วางแผนการเงินกอนวยัสงูอาย ุ    1 

ขอ 12 

   

 2.7 บอกหลักการออมใหสําเรจ็   1 

ขอ 13 

    

         



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา

    2.3 เปาหมายการเงินในชวีติ         

        2.3.1 ประโยชนของการ 

              มีเปาหมายการเงนิในชีวิต 

        

        2.3.2 เปาหมายการเงินที ่
ควรมีในชีวิต 

        

 2.3.3 วิธีการตั้งเปาหมาย
การเงิน (หลกั SMART) 

        

        2.3.4 การวางแผนการเงิน  
ใหเปนไปตามเปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

        

        2.3.5 การวางแผนการเงิน 

กอนวยัสูงอาย ุ

        

    2.4 การออม         

        2.4.1 ความหมายและประโยชน
ของการออม 

        

        2.4.2 เปาหมายการออม เชน 

- ออมอยางนอย               
- ออมเพือ่อะไรบาง 

        

        2.4.3 หลักการออมใหสําเร็จ  
- ออมกอนใช  
- เทคนิคการออม  

        

        2.4.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 

              กองทุนการออมแหงชาติ  
              (กอช.) 
 
 
 

        



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา

 3. สินเชื่อ  12       

    3.1 การประเมินความเหมาะสม 

        กอนตัดสินใจกอหนี ้
3.1 บอกความหมายของ “หนี้ดี”     
     และ”หนี้พึงระวัง” 

 1 

ขอ 14 

     

    3.2 ลักษณะของสินเชือ่รายยอย 3.2 วิเคราะหความเหมาะสมกอน   
     ตัดสินใจกอหนี ้

  4 

ขอ 15-18 

    

    3.3 วิธีการปองกันปญหาหนี้ 3.3 บอกวิธีการปองกันปญหาหนี้   4 

ขอ 19-22 

    

    3.4 วิธีแกไขปญหาหนี้ดวยตนเอง 3.4 บอกวิธีแกไขปญหาหนี้ดวย 

     ตนเอง 

   3 

ขอ 23-25 

   

 4. สิทธิและหนาที่ของผูใหบริการ 

   ทางการเงิน 

 5       

    4.1 สิทธิของผูใชบริการทางการเงิน 

   4.2 หนาที่ของผูใชบรกิาร 

        ทางการเงิน 

   4.3 บทบาทศนูยคุมครอง
ผูใชบริการ 

        ทางการเงิน (ศคง.)  
        และหนวยงานที่รับเรื่อง 

        รองเรียนอื่น ๆ 

   4.4 ขั้นตอนการรองเรยีน 

        และการเขยีนหนังสือรองเรียน 

4.1 บอกสิทธิของผูใชบรกิาร 

     ทางการเงิน 

 1 

ขอ 26 

     

 4.2 บอกหนาที่ของผูใชบริการทาง 

     การเงิน 

 1 

ขอ 27 

     

 4.3 บอกบทบาทหนาที่ของศูนย 
     คุมครองผูใชบริการทางการเงิน  
     (ศคง.) และหนวยงานที่รบั 

     รองเรยีนอื่น ๆ  

 1 

ขอ 28 

     

 4.4 บอกขั้นตอนการรองเรียน   1 

ขอ 29 

    

 4.5 บอกหลักการเขยีนหนังสอื 

     รองเรยีน 
 
 
 
 
 

  1 

ขอ 30 

    



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา

 5. ภัยการเงิน  10       

    5.1 ลักษณะการปองกันตนเอง         
        และการแกไขปญหาในเรื่อง 

        - หนี้นอกระบบ 

        - แชรลกูโซ 
        - ภัยใกลตัว เชน การหลอกลวง 

          ใหจายเบีย้ประกันงวดสุดทาย/ 

          ตกทอง/ลอ็ตเตอรี่ปลอม 

        - แกงคอลเซ็นเตอร 

5.1 บอกลักษณะของภยัทางการเงิน 

   - หนี้นอกระบบ 

   - แชรลกูโซ 
   - ภัยใกลตัว 

   - แกงคอลเซ็นเตอร 

  4 

ขอ 31-34 

    

 5.2 บอกวิธีปองกันตนเอง 

     จากภยัทางการเงิน 

  4 

ขอ 35-38 

    

 5.3 บอกวิธีแกปญหาที่เกิดจาก 

     ภยัทางการเงิน 

   2 

ขอ 39-40 

   

รวม 40 7 25 8    

 


