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วิชา การเงินเพื่อชีวติ 3 (สค32029) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน 40 ขอ 



ผังการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
สาระ การพัฒนาสังคม   รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3      รหัส สค32029       ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานที่5.1 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสาํคัญเก่ียวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง การปกครองสามารถนาํมาปรับใชในการดํารงชีวิต 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

มีความรู ความเขาใจ 
ตระหนัก เก่ียวกับ
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
เศรษฐศาสตร การเมือง   
การปกครองในโลก      
และนํามาปรับใช            
ในการดําเนินชีวิต         
เพื่อความมั่นคงของชาติ 

1. วาดวยเรื่องของเงิน  8       

   1.1 ความหมายและประโยชน 
       1.1.1 ความหมาย และ 
              ประโยชนของเงิน 
       1.1.2 ความหมาย  
              และความแตกตาง 
              ของการใหเงินและ 
              การใหยืมเงิน 
       1.1.3 ความหมายของเงินเฟอ     
              เงินฝด 
   1.2 ประเภทของเงิน 
       1.2.1 เงินไทย 
              - ธนบัตร 
              - เหรียญกษาปณ 
       1.2.2 เงินตราตางประเทศ 
              - สกุลเงินของตางประเทศ     
                ที่สําคัญ 
              - อัตราแลกเปลี่ยน 
                และวิธีคํานวณเงินตรา 
                ตางประเทศ 
              - ชองทางการแลกเปลี่ยน 
                เงินตราตางประเทศ 

1.1 บอกความหมายของเงินเฟอ 
     เงินฝด 

 1 
ขอ 1 

     

1.2 คํานวณอัตราแลกเปลี่ยน 
     เงินตราตางประเทศ 

  1 
ขอ 2 

    

1.3 อธิบายเงินเสมือน   1 
ขอ 3 

    

1.4 เลือกประเภทเงินฝาก 
     ที่เหมาะสมกับตนเอง 

   1 
ขอ 4 

   

 1.5 คํานวณดอกเบี้ยเงินฝาก 
     แบบทบตน 

   1 
ขอ 5 

   

 1.6 วิเคราะหความแตกตางของ    
     เงนิฝาก การประกันภัย  
     และการลงทุน 

    1 
ขอ 6 

  

 1.7 บอกลักษณะของบัตร ATM  
บัตรเดบิต บัตรเครดิต  
Internet Banking และ  
Mobile Banking 

  1 
ขอ 7 

    

 1.8 บอกบทบาทหนาที่ของ 
ผูใหบริการภายใตการกํากับ 
ดูแลของหนวยงานอื่น ๆ  

 

 1 
ขอ 8 

     



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

        1.2.3 เงินเสมือน  
              (Virtual currency) 

        

    1.3 เงินฝากการประกันภัย  
        และการลงทุน 
        1.3.1 ประเภท ลักษณะ/ 
               ประโยชน และขอจํากัด 
               ของการฝากเงิน 
              - บัญชีเงินฝากออมทรัพย 
              - บัญชีเงินฝากประจํา 
              - บัญชีเงินฝากประจํา           
                รายเดือนปลอดภาษี 
              - บัญชีเงินฝาก 
                แบบขั้นบันได 
              - สลากออมทรัพย/ 
                สลากออมสิน 
              - ขอแนะนําในการตัดสิน 
                เลือกประเภทเงินฝาก 
        1.3.2 ความหมายและวิธีการ 
                คํานวณดอกเบี้ยเงินฝาก     
                แบบทบตน 
        1.3.3 การคุมครองเงินฝาก 
        1.3.4 การประกันภัย  
                และการลงทุน 
 
 
 
 

        

         

         

         

         



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

    1.4 การชําระเงิน  
        ทางอิเล็กทรอนิกส 

        

         1.4.1 ความหมาย  
และประโยชน 
ของการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส 

        

         1.4.2 ลักษณะของบัตร ATM   
บัตรเดบิต บัตรเครดิต  
Internet Banking  
และ Mobile Banking 

        

        1.4.3  กฎหมายพื้นฐาน 
ที่เก่ียวของกับ 
ระบบการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส 

        

    1.5 โครงสรางระบบสถาบัน 
        การเงินของประเทศไทย 

        

         1.5.1 โครงสรางระบบสถาบัน 
               การเงินของประเทศไทย 

        

         1.5.2 สถาบันการเงิน  
               และหนวยงานอื่น ๆ  
               ภายใตการกํากับดูแล 
               ของธนาคาร 
               แหงประเทศไทย 

        

         1.5.3 ผูใหบริการภายใต 
การกํากับดูแล  
ของหนวยงานอื่น ๆ 

 

        



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 2. การวางแผนการเงิน  10       
    2.1 การประเมินฐานะการเงิน 

        ของตนเอง 
2.1 คํานวณฐานะทางการเงิน 
     ของตนเอง 

   1 
ขอ 9 

   

         2.1.1 หลักการประเมินฐานะ 
                การเงินของตนเอง  
                โดยคํานวณจํานวน 
                และอัตราสวน ดังนี้ 
               - ความมั่งค่ังสุทธิ 
               - อัตราสวนภาระหนี้สิน 
                 ตอรายได (ตอเดือน) 
               - จํานวนเงินออม 
                 เผื่อฉุกเฉิน 
               - อัตราสวนเงินออม 
                 ตอรายได (ตอเดือน) 
        2.1.2 การมีสุขภาพการเงินที่ดี 
               - ความหมาย 
               - ลักษณะการมีสุขภาพ 
                 การเงินที่ดี  
   2.2 บันทึกรายรับรายจาย 
        2.2.1 ความแตกตาง 
                ของความจําเปน  
                และความตองการ 
        2.2.2 จัดลําดับความสําคัญ       
               ของรายจาย 
        2.2.3 ลักษณะและประโยชน     
               ของบันทึกรายรับ-รายจาย 
        2.2.4 วิธีบันทึกรายรับ - รายจาย 

2.2 ประเมินสุขภาพการเงิน 
     ของตนเอง 

   1 
ขอ 10 

   

 2.3 จัดลําดับความสําคัญ 
      ของรายจาย 

   1 
ขอ 11 

   

 2.4 จดบันทึกรายรับ - รายจาย    1 
ขอ 12 

   

 2.5 วิเคราะหบันทึกรายรับ –  
     รายจาย 

    1 
ขอ 13 

  

 2.6 สามารถตั้งเปาหมายการเงิน   
     ระยะสั้น ระยะกลาง  
     และระยะยาวตามหลัก     
     SMARTที่เหมาะสมกับตนเอง 

   1 
ขอ 14 

   

 2.7 วางแผนการเงินของตนเอง 
     ที่สอดคลองกับเปาหมาย 
     ในชีวิต 

   1 
ขอ 15 

   

 2.8 ตั้งเปาหมายการออม 
     ที่เหมาะสมกับตนเอง 

   1 
ขอ 16 

   

 2.9 อธิบายหลักการออมใหสําเร็จ   1 
ขอ 17 

    

 2.10 บอกบทบาทหนาที่ 
       และหลักการของกองทุน 
       การออมแหงชาติ (กอช.) 

  1 
ขอ 18 

    



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

    2.3 เปาหมายการเงินในชีวิต         

         2.3.1 ประโยชนของการ 
                มีเปาหมายการเงินในชีวิต 

        

         2.3.2 เปาหมายการเงินที่ควรมี   
                ในชวีิต 

        

         2.3.3 ประเภทของเปาหมาย    
                การเงิน 
                - ระยะสั้น (ไมเกิน 1 ป) 
                - ระยะกลาง (1-3 ป) 
                - ระยะยาว (มากกวา3 ป) 

        

         2.3.4 วิธีการตั้งเปาหมาย 
                การเงินตามหลัก SMART 

        

         2.3.5 การวางแผนการเงิน         
                ใหเปนไปตามเปาหมาย 
                ที่ตั้งไว 

        

    2.4 การออม         

         2.4.1 ความหมายและประโยชน  
               ของการออม 

        

         2.4.2 เปาหมายการออม เชน 
               - ออมอยางนอย 1 ใน 4  
                 ของรายไดตอเดือน 
               - ควรออมเพื่ออะไรบาง 

        

         2.4.3 หลักการออมใหสําเร็จ         



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

       2.4.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ    
กองทุนการออมแหงชาติ  
(กอช.) และกองทุนสํารอง  
เลี้ยงชีพ 

        

 3. สินเชื่อ  12       

    3.1 การประเมินความเหมาะสม 
        กอนตัดสินใจกอหนี้ 
   3.2 ลักษณะของสินเชื่อรายยอย 
        และการคํานวณดอกเบี้ย 
   3.3 เครดิตบูโร 
   3.4 วิธีการปองกันปญหาหนี้ 
   3.5 วิธีการแกไขปญหาหนี้ 
   3.6 หนวยงานที่ใหคําปรึกษา 
        เกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาหนี้ 

3.1 บอกลักษณะท่ีสําคัญ 
     ของสินเชื่อประเภทตาง ๆ  

  5 
ขอ 19-23 

    

 3.2 บอกความหมาย บทบาท  
     หนาที่ และขอมูลตาง ๆ  
     ที่สําคัญเก่ียวกับเครดิตบูโร 

  2 
ขอ 24-25 

    

 3.3 บอกวิธีการปองกันปญหาหนี้   2 
ขอ 26-27 

    

 3.4 บอกวิธีการแกไขปญหาหนี้    2 
ขอ 28-29 

   

 3.5 บอกชองทางในการให 
     คําปรึกษาวิธีแกไขปญหาหนี้ 

 1 
ขอ 30 

     

 4. สิทธิและหนาที่ของผูใชบริการ 
   ทางการเงิน 

 3       

    4.1 สิทธิของผูใชบริการทางการเงิน 
   4.2 หนาที่ของผูใชบริการทางการเงิน 
   4.3 บทบาทศูนยคุมครองผูใชบริการ 
        ทางการเงิน (ศคง.)  
        และหนวยงานที่รับเรื่องรองเรียน 
        อื่น ๆ 

4.1 บอกสิทธิของผูใชบริการ 
     ทางการเงิน 

 1 
ขอ 31 

     

 4.2 บอกหนาที่ของผูใชบริการ 
     ทางการเงิน 

 1 
ขอ 32 

     

 4.3 บอกขั้นตอนการรองเรียน   1 
ขอ 33 

    



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

    4.4 ขั้นตอนการรองเรียนและ 
        การเขียนหนังสือรองเรียน 

        

 5. ภัยทางการเงิน  7       

    5.1  ประเภท ลักษณะการปองกัน   
         ตนเอง และการแกปญหา 
         ในเรื่องภัยทางการเงิน 
         - หนี้นอกระบบ 
         - แชรลูกโซ 
         - ภัยใกลตัว เชน การหลอกลวง 
           ใหจายเบี้ยประกันงวดสุดทาย  
           ตกทอง/ล็อตเตอรี่ปลอม 
         - ภัยออนไลน 
         - ภัยธนาคารออนไลน 
         - ภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส 

5.1  บอกประเภทและลักษณะ 
      ของภัยทางการเงิน และ 
      ยกตัวอยางภัยทางการเงิน 
      ที่มีในชุมชน 

  3 
ขอ 34-36 

    

 5.2 บอกวิธีการปองกันตนเอง  
      จากภัยทางการเงิน 

  2 
ขอ 37-38 

    

 5.3  บอกวิธีแกปญหาที่เกิดจาก 
      ภัยทางการเงิน 

   2 
ขอ 39-40 
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