
 

 
 

    ผังการออกขอสอบ 
หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

สาระการพัฒนาสังคม 
 
 

วิชา การเงินเพื่อชีวติ 2 (สค22016) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

จํานวน 40 ขอ 
 
 
 



ผังการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
สาระ การพัฒนาสังคม      รายวิชา การเงินเพื่อชีวิต 2  รหัส สค22016   ระดับ  มธัยมศึกษาตอนตน  
มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง การปกครอง สามารถนํามาปรับใชในการดํารงชีวิต 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

มีความรู ความเขาใจ 
ตระหนักเกีย่วกับ
ภูมิศาสตรประวัติศาสตร 
เศรษฐศาสตร การเมือง
การปกครองในทวีป
เอเชีย และนํามาปรับใช
ในการดําเนินชีวิต            
เพื่อความมั่นคงของชาติ 
  

1. วาดวยเรื่องของการเงิน  8       

   1.1 ความหมายและประโยชน 
        1.1.1. ความหมาย 

และประโยชน 
ของการเงิน 

        1.1.2  ความหมาย  
ความแตกตางของ           
การใหเงินและการให 
ยืมเงิน 

   1.2 ประเภทของเงิน 
        1.2.1 เงินไทย 

- ธนบัตร 
- เหรียญกษาปณ 

        1.2.2 เงินตราตางประเทศ 
- สกุลเงินของประเทศ

ในทวีปเอเชีย 
- อัตราการแลกเปลี่ยน  

และวิธีคํานวณอัตรา 
แลกเปลี่ยนเงินตรา 
ตางประเทศ 

- ชองทางการแลกเปลี่ยน 
เงินตราตางประเทศ 

        

1.1 อธิบายวิธีการตรวจสอบ
ธนบัตร 

   1 
ขอ 1 

   

1.2 คํานวณอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ 

  1 
ขอ 2 

    

1.3 บอกประโยชนและขอจํากัด 
การฝากเงินประเภทตาง ๆ  

  1 
ขอ 3 

    

1.4 คํานวณดอกเบี้ยเงินฝาก 
อยางงาย 

   1 
ขอ 4 

   

 1.5 บอกประเภท และลักษณะการ   
ประกันภัยแตละประเภท 

  1 
ขอ 5 

    

 1.6 บอกความหมายและประโยชน 
ของการชําระเงินทาง 
อิเล็กทรอนิกส 

  1 
ขอ 6 

    

 1.7 เปรียบเทียบความแตกตาง 
บัตร ATM บัตรเดบิต  
บัตรเครดิต 

  1 
ขอ 7 

    



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

    1.3 เงินฝากและการประกันภัย 
        1.3.1 ประเภท ลักษณะ    

ประโยชน ขอจํากัด       
ของการฝากเงิน 
- บัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพย 
- บัญชีเงินฝากประจํา 
- บัญชีเงินฝากประจํา       

รายเดือนปลอดภาษี    
- สลากออมทรัพย/            

สลากออมสิน 

1.8 อธิบายบทบาทหนาที่ 
ของสถาบันการเงินและ   
หนวยงานอื่นภายใตการกํากับ 
ของธนาคารแหงประเทศไทย 

  1 
ขอ 8 

    

         

         1.3.2 ความหมายและวิธีการ  
คํานวณดอกเบี้ย 
เงินฝาก 

        

         1.3.3 การคุมครองเงินฝาก         
         1.3.4 การประกันภัย         
    1.4 การชําระเงิน 

        ทางอิเล็กทรอนิกส 
        

         1.4.1 ความหมายและ 
ประโยชน 
ของการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส 

        

         1.4.2 ลักษณะของบัตร ATM   
บัตรเดบิต บัตรเครดิต 

 
 
 

        



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

    1.5 โครงสรางระบบสถาบัน 
        การเงินของประเทศไทย 

        

        1.5.1 โครงสรางระบบสถาบัน 
               การเงินของประเทศไทย 
       1.5.2 สถาบันการเงิน  
               และหนวยงานอื่นภายใต 
               การกํากับของธนาคาร 
               แหงประเทศไทย 
               - ประเภท 
               - บทบาทหนาที่ 

        
         

 2. การวางแผนการเงิน  12       
    2.1 การรูจักฐานะการเงิน 

        ของตนเอง 
        

         2.1.1 หลักการประเมินฐานะ 
                การเงินโดยตนเอง  
                โดยคํานวณจํานวน  
                และอัตราสวน ดังนี้  
               - ความมั่งค่ังสุทธิ 
               - อัตราสวนภาระหนี้สิน     
                 ตอรายได (ตอเดือน) 
               - จํานวนเงินออม 
                 เผื่อฉุกเฉิน 
               - อัตราสวนเงินออม        
                 ตอรายได (ตอเดือน) 

2.1 อธิบายหลักการประเมินฐานะ 
การเงิน 

  2 
ขอ 9-10 

    

 2.2 คํานวณฐานะการเงิน 
     ของตนเอง 

   2 
ขอ 11-12 

   

 2.3 อธิบายลักษณะของการมี 
     สุขภาพการเงินที่ดี 

  1 
ขอ 13 

    

 2.4 ประเมินสุขภาพการเงิน 
     ของตนเอง 

    1 
ขอ 14 

  

 2.5 จัดลําดับความสําคัญ 
     ของรายจาย 

  1 
ขอ 15 

    

 2.6 จดบันทึกรายรับ – รายจาย    1 
ขอ 16 

   

 2.7 บอกเปาหมายการเงินที่ควร 
     มีในชีวิต 

 1 
ขอ 17 

     



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

         2.1.2 การมีสุขภาพการเงินที่ดี 
                - ความหมาย 
                - ลักษณะการมีสุขภาพ 
                  การเงินที่ดี  
   2.2 บันทึกรายรับ-รายจาย 
         2.2.1 ความแตกตาง 
                ของความจําเปน 
                และความตองการ 
         2.2.2 การจัดลําดับ 
                ความสําคัญ 
                ของรายจาย 

2.8 อธิบายวิธีการตั้งเปาหมาย    
     การเงินตามหลัก SMART  

  1 
ขอ 18 

    

 2.9 วางแผนการเงินตามเปาหมาย 
     ที่ตั้งไว 

  1 
ขอ 19 

    

 2.10 บอกหลักการออมใหสําเร็จ   1 
ขอ 20 

    

         
         

          2.2.3 ลักษณะและประโยชน 
                ของการบันทึกรายรับ- 
                รายจาย 

        

          2.2.4 วธิีบันทึกรายรับ –  
                 รายจาย 

        

    2.3 เปาหมายการเงินในชีวิต         
          2.3.1 ประโยชนของการ 

                 มีเปาหมายการเงิน 
                 ในชีวิต 

        

          2.3.2 เปาหมายการเงิน 
                 ที่ควรมีในชีวิต 

        

          2.3.3 ประเภทของเปาหมาย 
                 การเงิน 
                - ระยะสั้น (ไมเกิน 1 ป) 
                - ระยะกลาง (1-3 ป) 
                - ระยะยาว(มากกวา 3 ป) 

        



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

          2.3.4 วิธีการตั้งเปาหมาย  
การเงินตามหลัก 
SMART 

        

          2.3.5 การวางแผนการเงิน 
ใหเปนไปตามเปาหมาย 
ที่ตั้งไว 

        

    2.4 การออม         
          2.4.1 ความหมายและ

ประโยชนของการออม 
        

          2.4.2 เปาหมายการออม         
          2.4.3 หลักการออมใหสําเร็จ         
          2.4.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 

กองทุนการออม 
แหงชาติ (กอช.) 

        

 3. สินเชื่อ 
   3.1 การประเมินความเหมาะสม 
        กอนตัดสินใจกอหนี้ 
   3.2 ลักษณะของสินเชื่อรายยอย   
        และการคํานวณดอกเบี้ย 
   3.3 เครดิตบูโร 
   3.4 วิธีการปองกันปญหาหนี้ 
   3.5 วิธีการแกไขปญหาหนี้ 
   3.6 หนวยงานที่ใหคําปรึกษา 
        เกี่ยวกับการแกไขปญหาหนี้ 

 12       
 3.1 บอกความหมายของ “หนี้ดี”  

     และ “หนี้พึงระวัง” 
 1 

ขอ 21 
     

 3.2 บอกลักษณะของสินเชื่อ 
     รายยอย 

  2 
ขอ 22-23 

    

 3.3 บอกประเภทของดอกเบี้ยเงินกู  2 
ขอ24-25 

     

 3.4 คํานวณดอกเบี้ยเงินกู    2 
ขอ 26-27 

   

 3.5 บอกความหมายและบทบาท  
     หนาที่ของเครดิตบูโร 

 1 
ขอ 28 

     

  3.6 บอกวิธีการตรวจสอบขอมูล 
     เครดิตของตนเอง 

  1 
ขอ 29 

    



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

  3.7 บอกวิธีการปองกันปญหาหนี้ 
 

  1 
ขอ 30 

    

  3.8 บอกวิธีการแกไขปญหาหนี้    1 
ขอ 31 

   

  3.9 บอกหนวยงานที่ใหคําปรึกษา       
     เรื่องวิธีแกไขปญหาหนี้ 

 1 
ขอ 32 

     

 4. สิทธิและหนาที่ของผูใชบริการ 
   ทางการเงิน 

 3       

    4.1  สิทธิของผูใชบริการ 
         ทางการเงิน 
   4.2. หนาที่ของผูใชบริการ 
         ทางการเงิน 
   4.3  บทบาทศูนยคุมครอง 
         ผูใชบริการทางการเงิน (ศคง.)  
         และหนวยงานที่รับเรื่อง 
         รองเรียนอื่น ๆ 
   4.4  ขั้นตอนการรองเรียน       
         และการเขียนหนังสือ

รองเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 บอกสิทธิของผูใชบริการ 
     ทางการเงิน 

 1 
ขอ 33 

     

 4.2 บอกหนาที่ของผูใชบริการ        
      ทางการเงิน 

 1 
ขอ 34 

     

 4.3 บอกหลักการเขียนหนังสือ 
     รองเรียน 

  1 
ขอ 35 

    

         



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/ เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 5. ภัยทางการเงิน  5       
    5.1 ประเภท ลักษณะการปองกัน 

        ตนเอง และการแกไขปญหา   
        ของภัยทางการเงิน 
        - หนี้นอกระบบ  
        - แชรลูกโซ 
        - ภัยใกลตัว เชน การ 
          หลอกลวงใหจายเบี้ยประกัน 
          งวดสุดทาย ตกทอง/ 
          ล็อตเตอรี่ปลอม 
        - แกงคอลเซ็นเตอร 
        - ภัยออนไลน (ที่ไมใชธนาคาร 
          ออนไลน) เชน ภัยที่มาทาง 
          สื่อสังคมออนไลน 

5.1 บอกประเภทและลักษณะ 
     ของภัยทางการเงิน 

  2 
ขอ 36-37 

    

 5.2 บอกวิธีการปองกันตนเอง 
     จากภัยทางการเงิน 

   2 
ขอ 38-39 

   

 5.3 บอกวิธีการแกปญหาที่เกิดจาก
ภัยทางการเงิน 

   1 
ขอ 40 

   

รวม 40 8 20 11 1   
 


