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วิชา การเงินเพื่อชีวิต 1 (สค12021) 
ระดับประถมศึกษา 

จำนวน 40 ข้อ 



ผังการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

สาระการพัฒนาสังคม    รายวิชา  การเงินเพื่อชีวิต 1   รหัส สค12021    ระดับ ประถมศึกษา   
มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

มีความรู้ ความเขา้ใจ 
ตระหนัก เกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การปกครองในท้องถิน่ 
ประเทศ นำมาปรับใช้  
ในการดำเนินชีวิต     
และการประกอบอาชีพ 
เพ่ือความมั่นคงของชาติ 

1. ว่าด้วยเรื่องการเงิน  6       

   1.1 ความหมาย และประโยชน์ 
        ของเงิน 

1.1 บอกความหมายของการให้เงิน        
     และการให้ยืมเงิน 

  1 

ข้อ 1 

    

       1.1.1 ความหมาย และ 

ประโยชน์ของเงิน 

1.2 อธิบายวิธีการตรวจสอบธนบัตร   1 

ข้อ 2 

    

       1.1.2 ความหมายของการให้เงิน    
และการให้ยืมเงิน 

1.3 บอกประโยชน์และข้อจำกัด         
     การฝากเงินประเภทต่าง ๆ  

  1 

ข้อ 3 

    

   1.2 ประเภทของเงิน 
       1.2.1 เงินไทย     
               - ธนบัตร 

               - เหรียญกษาปณ์ 
       1.2.2 เงินตราต่างประเทศ 

- สกุลเงินในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

1.4 บอกความหมายของดอกเบี้ย 

     เงินฝาก 
 1 

ข้อ 4 

     

1.5 บอกความหมายและประโยชน์ 
     ของการประกันภัยรายย่อย 

  1 

ข้อ 5 

    

1.6 บอกลักษณะของบัตร ATM  

     บัตรเดบิต บัตรเครดิต 

  1 

ข้อ 6 

    

    1.3 เงินฝากและการประกันภัย         

 1.3.1 ประเภท ลักษณะ  
ประโยชน์ และข้อจำกัด 

ของการฝากเงิน  
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
- บัญชีเงินฝากประจำ 

- สลากออมทรัพย์/ 

สลากออมสิน 

 
 

       



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

        1.3.2 ความหมายดอกเบี้ย 

              เงินฝาก 

        

        1.3.3 การคุ้มครองเงินฝาก         

        1.3.4 ความหมายและ   
               ประโยชน์ของการ 

               ประกันภัยรายย่อย 

        

    1.4 การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์         

        1.4.1 ความหมายและ 

ประโยชน์ของการชำระ   
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

        

 1.4.2 ลักษณะของบัตร ATM 
บัตรเดบิต บัตรเครดิต 

        

    1.5 โครงสร้างระบบ         

        1.5.1 โครงสร้างและระบบ 

               สถาบันการเงิน 

               ของประเทศไทย 

        

        1.5.2 ประเภทและหน้าที ่
               ของสถาบันการเงิน        
               - ธนาคารพาณิชย์ 
               - สถาบันการเงินเฉพาะกิจ    
                 (ธนาคารของรัฐ) 
 
 
 
 
 
 
 

        



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 2. การวางแผนการเงิน  7       

    2.1 การประเมินฐานะทางการเงิน 

        ของตนเอง 
2.1 บอกหลักการประเมินฐานะ 

     ทางการเงินของตนเอง 

 1 

ข้อ 7 

     

        2.1.1 หลักการประเมินฐานะ   
               ทางการเงินของตนเอง 

               - ความมัง่คั่งสุทธิ 
               - อัตราส่วนภาระหนี้สิน 

                 ต่อรายได้ (ต่อเดือน) 
               - จำนวนเงินออม 

                 เผื่อฉุกเฉิน 

               - อัตราส่วนเงินออม 

                 ต่อรายได ้(ต่อเดือน) 
   2.2 การบันทึกรายรับ - รายจ่าย 

       2.2.1 ความแตกต่าง  
ของความจำเป็น 

และความต้องการ 

ในการดำรงชีวิต 

       2.2.2 การจัดลำดับความสำคัญ 

ของรายจ่าย 

2.2.3 ลักษณะและประโยชน์
ของการบันทึกรายรับ -  
 รายจ่าย 

       2.2.4 วิธีบันทึกรายรับ - รายจ่าย 
 
 
 
 

2.2 คำนวณฐานะทางการเงิน 

     ของตนเอง 

   1 

ข้อ 8 

   

 2.3 จดบันทึกรายรับ - รายจ่าย    1 

ข้อ 9 

   

 2.4 บอกเป้าหมายการเงิน 

     ที่ควรมีในชีวิต 

 1 

ข้อ 10 

     

 2.5 ยกตัวอย่างการวางแผนการเงิน   1 

ข้อ 11 

    

 2.6 วางแผนการเงินก่อนวัยสูงอายุ    1 

ข้อ 12 

   

 2.7 บอกหลักการออมให้สำเร็จ   1 

ข้อ 13 

    

         



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

    2.3 เป้าหมายการเงินในชีวิต         

        2.3.1 ประโยชน์ของการ 

              มีเปา้หมายการเงินในชีวิต 

        

        2.3.2 เป้าหมายการเงิน 

ทีค่วรมีในชีวิต 

        

 2.3.3 วิธีการตั้งเป้าหมาย
การเงิน (หลัก SMART) 

        

        2.3.4 การวางแผนการเงิน  
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่ตั้งไว้ 

        

        2.3.5 การวางแผนการเงิน 

ก่อนวัยสูงอายุ 
        

    2.4 การออม         

        2.4.1 ความหมายและประโยชน์
ของการออม 

        

        2.4.2 เป้าหมายการออม เช่น 

- ออมอย่างน้อย                
- ออมเพ่ืออะไรบ้าง 

        

        2.4.3 หลักการออมให้สำเร็จ  
- ออมก่อนใช้  
- เทคนิคการออม  

        

        2.4.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

              กองทุนการออมแห่งชาติ  
              (กอช.) 
 
 
 

        



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 3. สินเชื่อ  12       

    3.1 การประเมินความเหมาะสม 

        ก่อนตัดสินใจก่อหนี้ 
3.1 บอกความหมายของ “หนี้ดี”     
     และ”หนี้พึงระวัง” 

 1 

ข้อ 14 

     

    3.2 ลักษณะของสินเชื่อรายย่อย 3.2 วิเคราะห์ความเหมาะสม 

       ก่อนตัดสินใจก่อหนี้ 
 

  4 

ข้อ 15-18 
 

    

    3.3 วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ 3.3 บอกวิธีการป้องกันปัญหาหนี้   4 

ข้อ 19-22 

    

    3.4 วิธีแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง 3.4 บอกวิธีแก้ไขปัญหาหนี้            
     ด้วยตนเอง 

   3 

ข้อ 23-25 

   

 4. สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการ 

   ทางการเงิน 

 5       

    4.1 สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

   4.2 หน้าที่ของผู้ใช้บริการ 

        ทางการเงิน 

   4.3 บทบาทศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ 

        ทางการเงิน (ศคง.)  
        และหน่วยงานที่รับเรื่อง 

        ร้องเรียนอ่ืน ๆ 

   4.4 ขั้นตอนการร้องเรียน 

        และการเขียนหนังสือร้องเรียน 

4.1 บอกสิทธิของผู้ใช้บริการ 

     ทางการเงิน 

 1 

ข้อ 26 

     

 4.2 บอกหน้าที่ของผู้ใช้บริการ 

     ทางการเงนิ 

 1 

ข้อ 27 

     

 4.3 บอกบทบาทหน้าที่ของศูนย์ 
     คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  
     (ศคง.) และหน่วยงานที่รับ 

     ร้องเรียนอ่ืน ๆ  

 1 

ข้อ 28 

     

 4.4 บอกขั้นตอนการร้องเรียน   1 

ข้อ 29 

    

 4.5 บอกหลักการเขียนหนังสือ 

     ร้องเรียน 
 
 
 

  1 

ข้อ 30 

    



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 5. ภัยการเงิน    10       

    5.1 ลักษณะการป้องกันตนเอง          
        และการแก้ไขปัญหาในเรื่อง 

        - หนี้นอกระบบ 

        - แชร์ลูกโซ ่

        - ภัยใกล้ตัว เช่น การหลอกลวง 

          ให้จ่ายเบี้ยประกันงวดสุดท้าย/ 

          ตกทอง/ล็อตเตอรี่ปลอม 

        - แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 

5.1 บอกลักษณะของภัยทางการเงิน 

   - หนี้นอกระบบ 

   - แชร์ลูกโซ ่

   - ภัยใกล้ตัว 

   - แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 

  4 

ข้อ 31-34 

    

 5.2 บอกวิธีป้องกันตนเอง 

     จากภัยทางการเงิน 

  4 

ข้อ 35-38 

    

 5.3 บอกวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจาก 

     ภัยทางการเงิน 

   2 

ข้อ 39-40 

   

รวม 40 7 25 8    

 

  สำนักงาน กศน.

พฤษภาคม 2565




