
 

หลักสูตรรายวชิาเลือกบังคับ 
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 

 
 

รายวชิาการเงนิเพื่อชีวติ 3  (สค32029) 
สาระการพฒันาสังคม  จ านวน 3 หน่วยกติ 

 

 
 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

สงวนลิขสทิธ์ิโดย : อาคม  จันตะนี 



หลกัสตูรรายวชิา การเงินเพื่อชีวติ 3  (สค32029)  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  2 
 

ค าน า 
 
หลกัสตูรรายวิชาเลือกบงัคบั สาระการพฒันาสงัคม รายวิชาการเงินเพ่ือชีวิต 3 (สค32029) ระดบั 

มธัยมศกึษาตอนปลาย เลม่นีจ้ดัท าขึน้เพ่ือประกอบการเรียนการสอนส าหรับ ครู กศน.ต าบล ประกอบด้วย
เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งหวงัให้ผู้ เรียนมีความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการเงิน สินเช่ือ สิทธิและหน้าท่ี
ของผู้ใช้บริการทางการเงิน และภยัทางการเงิน เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
เพ่ือความมัน่คงของชาตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ ครู กศน.ต าบล มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนจดักลุ่มอภิปรายในเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้อง ศึกษาจากเอกสารและส่ือทุกประเภทท่ีเก่ียวข้อง และจดัท าโครงการนิทรรศการฐานการเรียนรู้ 
โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้แก่ การบูรณาการ
ภายในวิชา (disciplinary) การบรูณาการแบบพหวุิทยากร (multidisciplinary integration) การบรูณาการ
แบบสหวิทยาการ (interdisciplinary integration) และการบรูณาการแบบข้ามสาขาวิชา (transciplinary 
integration) เพ่ือรองรับการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

ผู้จดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า หลกัสตูรรายวิชาเลือกบงัคบั รายวิชาการเงินเพ่ือชีวิต 3 (สค32029) 
ระดบั มธัยมศกึษาตอนปลายเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน ครูผู้สอน ตลอดจนผู้สนใจสามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ทางการศกึษาตอ่ไป  
 
 

อาคม จนัตะนี  
  มิถนุายน  2559 
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ค าอธิบายรายวิชา  สค32029  การเงนิเพื่อชีวิต 3   
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 3 หน่วยกิต  (120 ช่ัวโมง) 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
 มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก เก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง  
การปกครองในโลก และน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือความมัน่คงของชาติ 
 

ศึกษาและฝึกทักษะเก่ียวกับเร่ืองดังต่อไปนี ้
1. ว่าด้วยเร่ืองของเงิน  ความหมายและประโยชน์ ประเภทของเงิน เงินฝาก การประกนัภยัและ

การลงทนุ การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างระบบสถาบนัการเงินของประเทศไทย 
2. การวางแผนการเงิน  ประเมินฐานะการเงินของตนเอง บนัทึกรายรับ-รายจ่าย เปา้หมาย

การเงินในชีวิต การออม 
3. สินเช่ือ  การประเมินความเหมาะสมก่อนตดัสินใจก่อหนี ้ลกัษณะของสินเช่ือรายย่อย ประเภท

และการค านวณดอกเบีย้เงินกู้   การป้องกันปัญหาหนี ้เครดิตบูโร  วิธีแก้ไขปัญหาหนี ้หน่วยงานท่ีให้
ค าปรึกษาเร่ืองวิธีแก้ไขปัญหาหนี ้

4. สิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน  สิทธิของผู้ ใช้บริการทางการเงิน 4 ประการ 
หน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 5 ประการรู้จกัศนูย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงาน
ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนอ่ืน ๆ การเขียนหนงัสือร้องเรียนและขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง 

5.ภัยทางการเงนิ  ลกัษณะ การปอ้งกนัตนเอง และแก้ปัญหาภยัทางการเงิน 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1. จดักลุม่อภิปรายในเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง 
2. ศึกษาจากเอกสารและส่ือทุกประเภทท่ีเก่ียวข้อง เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  และ

เว็บไซต์ของ ศคง. 
 3. จดัท าโครงการนิทรรศการฐานการเรียนรู้ 

4. เชิญวิทยากรผู้ รู้มาให้ความรู้เก่ียวกบัการก่อหนีอ้ยา่งเหมาะสม และการวางแผนการเงินในชีวิต 
 

การวัดและประเมินผล 
1. สงัเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้ 
2. วดัความรู้จากการท ากิจกรรมในใบงาน 
3. การวดัผลสมัฤทธ์ิปลายภาค 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา  สค32029  การเงนิเพื่อชีวิต 3  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 3 หน่วยกิต  (120 ช่ัวโมง) 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
  มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก เก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง  
การปกครองในโลก และน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือความมัน่คงของชาติ 
 

ที่ หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 
จ านวน
ช่ัวโมง 

1. ว่าด้วยเร่ืองของเงิน   
1.1 ความหมายและ
ประโยชน์   

 
1. อธิบายความหมายและ 
ประโยชน์ของเงิน 
2. บอกความหมาย และความ
แตกตา่งของการให้เงินและการ
ให้ยืมเงิน 
3. บอกความหมายของเงินเฟ้อ   
เงินฝืด 

 
1. ความหมาย และ
ประโยชน์ของเงิน   
2. ความหมาย และความ
แตกตา่งของการให้เงินและ 
การให้ยืมเงิน  
3. ความหมายของเงินเฟ้อ 
เงินฝืด 

24 ชม. 
 

1.2 ประเภทของเงนิ  1. อธิบายวิธีการตรวจสอบ
ธนบตัร 
 
2. ค านวณอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราตา่งประเทศ 
3.  บอกชอ่งทางแลกเปล่ียน
เงินตราตา่งประเทศ 
 
 
 
 
4. อธิบายเงินเสมือน 
 

1. เงินไทย  
    - ธนบตัร 
    - เหรียญกษาปณ์ 
2. เงินตราตา่งประเทศ  
   - สกลุเงินของตา่งประเทศ
ท่ีส าคญั 
   - อตัราแลกเปล่ียนและ
วิธีการค านวณเงินตรา
ตา่งประเทศ 
   - ชอ่งทางการแลกเปล่ียน
เงินตราตา่งประเทศ 
3. เงินเสมือน (virtual 
currency)  
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา  สค32029  การเงนิเพื่อชีวิต 3  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 3 หน่วยกิต  (120 ช่ัวโมง) 

 

ที่ หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 
จ านวน
ช่ัวโมง 

 1.3 เงนิฝาก                  
การประกันภัย และ 
การลงทุน  

1. เลือกประเภทเงินฝากท่ี
เหมาะสมกบัตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ค านวณดอกเบีย้เงินฝากแบบ
ทบต้น  
 
3. อธิบายการคุ้มครองเงินฝาก 
4.  บอกลกัษณะการประกนัภยั
แตล่ะประเภท 
5. บอกลกัษณะการลงทนุแตล่ะ
ประเภท 
6. วิเคราะห์ความแตกตา่งของ
เงินฝาก  การประกนัภยั และ  
การลงทนุ  

1. ประเภท ลกัษณะ 
ประโยชน์ และข้อจ ากดัของ
การฝากเงิน 

- บญัชีเงินฝากออมทรัพย์      
- บญัชีเงินฝากประจ า 
- บญัชีเงินฝากประจ า 

รายเดือนปลอดภาษี 
 - บญัชีเงินฝากแบบ

ขัน้บนัได 
- สลากออมทรัพย์/สลาก

ออมสิน 
- ข้อแนะน าในการ   

ตดัสินใจเลือกประเภทเงิน
ฝาก 
2. ความหมายและวิธีการ
ค านวณดอกเบีย้เงินฝาก
แบบทบต้น 
3. การคุ้มครองเงินฝาก  
4. การประกนัภยั และการ
ลงทนุ 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 3 หน่วยกิต  (120 ช่ัวโมง) 

 

ที่ หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 
จ านวน
ช่ัวโมง 

 1.4 การช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์        

1. บอกความหมาย และ
ประโยชน์ของการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. บอกลกัษณะของบตัร 
ATM  บตัรเดบิต  
บตัรเครดิต Internet Banking  
และ Mobile Banking 
3. บอกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั
ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

1. ความหมาย และ
ประโยชน์ของการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลกัษณะของบตัร ATM   
บตัรเดบิต บตัรเครดติ 
Internet Banking และ 
Mobile Banking 
3. กฎหมายพืน้ฐานท่ี
เก่ียวข้องกบัระบบการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์           

 

1.5 โครงสร้างระบบ
สถาบันการเงินของ
ประเทศไทย  
 

1. บอกโครงสร้างระบบสถาบนั
การเงินของประเทศไทย 
2. บอกบทบาทหน้าท่ีของ
สถาบนัการเงิน และหนว่ยงาน
อ่ืน ๆ ภายใต้การก ากบัดแูลของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
3.  บอกบทบาทหน้าท่ีของ         
ผู้ให้บริการภายใต้การก ากบั
ดแูลของหนว่ยงานอ่ืน ๆ 

1.โครงสร้างระบบสถาบนั
การเงินของประเทศไทย  
2. สถาบนัการเงินและ
หนว่ยงานอ่ืน ๆ ภายใต้      
การก ากบัดแูลของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย   
3. ผู้ให้บริการภายใต้          
การก ากบัดแูลของหนว่ยงาน
อ่ืน ๆ  
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ที่ หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 
จ านวน
ช่ัวโมง 

2. การวางแผนการเงนิ 
2.1 ประเมินฐานะ
การเงนิของตนเอง 

 
1. อธิบายหลกัการประเมิน
ฐานะการเงิน 
2. ค านวณฐานะทางการเงินของ
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
3. อธิบายลกัษณะของการมี
สขุภาพการเงินท่ีดี 
4. ประเมินสขุภาพการเงินของ
ตนเอง 
 

 
1. หลกัการประเมินฐานะ
การเงินของตนเอง โดย
ค านวณจ านวนและ
อตัราสว่น ดงันี ้ 

- ความมัง่คัง่สทุธิ 
- อตัราสว่นภาระหนีส้ินตอ่

รายได้ (ตอ่เดือน) 
- จ านวนเงินออมเผ่ือ

ฉกุเฉิน  
- อตัราสว่นเงินออมตอ่

รายได้ (ตอ่เดือน) 
2. การมีสขุภาพการเงินท่ีดี 

- ความหมาย 
- ลกัษณะการมีสขุภาพ

การเงินท่ีดี ได้แก่ 
- มีภาระช าระหนี ้

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของรายได้ 
ตอ่เดือน 

- ออมอยา่งน้อย 1 ใน 
4 ของรายได้ตอ่เดือน 

- มีเงินออมเผ่ือฉกุเฉิน
ประมาณ 6 เทา่ของรายจ่าย
จ าเป็นตอ่เดือน 

30 ชม. 
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จ านวน
ช่ัวโมง 

 2.2 บันทกึรายรับ -
รายจ่าย   

1. วิเคราะห์ความแตกตา่งของ 
“ความจ าเป็น” และ “ความ
ต้องการ” 
2. จดัล าดบัความส าคญัของ
รายจา่ย   
3. บอกลกัษณะของการบนัทึก
รายรับ-รายจา่ย 
4. บอกประโยชน์ของการบนัทกึ
รายรับ-รายจา่ย 
5. จดบนัทกึรายรับ-รายจา่ย 
6. วิเคราะห์บนัทึกรายรับ-
รายจา่ย 

1. ความแตกตา่งของความ
จ าเป็นและความต้องการ  
 
2. การจดัล าดบัความส าคญั
ของรายจา่ย   
3. ลกัษณะและประโยชน์
ของบนัทึกรายรับ-รายจา่ย 
 
 
4. วิธีบนัทกึรายรับ-รายจา่ย 
 

 

 2.3 เป้าหมายการเงนิ
ในชีวิต  

1.  บอกประโยชน์ของการมี
เปา้หมายการเงินในชีวิต 
2. บอกเปา้หมายการเงินท่ีควรมี
ในชีวิต 
3. สามารถตัง้เปา้หมายการเงิน
ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะ
ยาวตามหลกั SMART                 
ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
 
 
 
4. วางแผนการเงินของตนเอง    
ท่ีสอดคล้องกบัเปา้หมายในชีวิต 

1. ประโยชน์ของการมี
เปา้หมายการเงินในชีวิต 
2. เปา้หมายการเงินท่ีควรมี
ในชีวิต  
3. ประเภทของเปา้หมาย
การเงิน 

- ระยะสัน้ (ไมเ่กิน 1 ปี) 
- ระยะกลาง (1 – 3 ปี) 
- ระยะยาว (มากกวา่ 3 ปี) 

4. วิธีการตัง้เปา้หมาย
การเงิน ตามหลกั SMART 
5. การวางแผนการเงินให้
เป็นไปตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
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 2.4 การออม  1. อธิบายความหมายและ
ประโยชน์ของการออม 
2.  ตัง้เปา้หมายการออมท่ี
เหมาะสมกบัตนเอง 
 
 
3.  อธิบายหลกัการออมให้
ส าเร็จ 
4.  บอกบทบาทหน้าท่ีและ
หลกัการของกองทนุการออม
แหง่ชาต ิ(กอช.) 
 5. บอกความหมายและ
หลกัการของกองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ  

1. ความหมายและประโยชน์
ของการออม  
2. เปา้หมายการออม เช่น  

- ออมอยา่งน้อย 1 ใน 4 
ของรายได้ตอ่เดือน  

- ควรออมเพ่ืออะไรบ้าง 
3. หลกัการออมให้ส าเร็จ  
 
4. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั
กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 
(กอช.) และกองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ  

 

 

3. สินเช่ือ  1. บอกลกัษณะท่ีส าคญัของ
สินเช่ือประเภทตา่ง ๆ 
 
 
 
2. บอกความหมาย บทบาท
หน้าท่ี และข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีส าคญั
เก่ียวกบัเครดิตบโูร 
3.  บอกวิธีการปอ้งกนัปัญหาหนี ้
4. บอกวิธีการแก้ไขปัญหาหนี ้
5.  บอกชอ่งทางในการให้
ค าปรึกษาวิธีแก้ไขปัญหาหนี ้

1. การประเมินความเหมาะสม
ก่อนตดัสินใจ   ก่อหนี ้
2. ลกัษณะของสินเช่ือ       
รายย่อยและการค านวณ
ดอกเบีย้ 
3. เครดิตบโูร 
 
 
4. วิธีการปอ้งกนัปัญหาหนี ้
5. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี ้ 
6. หนว่ยงานท่ีให้ค าปรึกษา
เก่ียวกบัวิธีการแก้ไขปัญหาหนี ้

36 ชม. 
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4. สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการทาง
การเงนิ  

1. บอกสิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน 
 
 
 
 
 
 
2. บอกหน้าท่ีของผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  บอกบทบาทหน้าท่ีของศนูย์
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
(ศคง.) และหนว่ยงานท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนอ่ืน ๆ 
4.  บอกขัน้ตอนการร้องเรียน 
5.  บอกหลกัการเขียนหนงัสือ
ร้องเรียน 

1. สิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน  

- ได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง 
- เลือกใช้ผลิตภณัฑ์และ

บริการได้อย่างอิสระ 
- ร้องเรียนเพ่ือความเป็นธรรม  
- ได้รับการพิจารณา

คา่ชดเชยหากเกิดความเสียหาย 
2. หน้าท่ีของผู้ใช้บริการ    ทาง
การเงิน  

- วางแผนการเงิน 
- ติดตามข้อมลูขา่วสารทาง

การเงินอย่างสม ่าเสมอ  
- เข้าใจรายละเอียดและ

เปรียบเทียบข้อมลูก่อนเลือกใช้ 
- ตรวจทานความถกูต้องของ

ธุรกรรมทางการเงิน ทกุครัง้ 
- เม่ือเป็นหนีต้้องช าระหนี ้

3. บทบาทศนูย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 
และหนว่ยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียน
อ่ืน ๆ 
4. ขัน้ตอนการร้องเรียนและการ
เขียนหนงัสือร้องเรียน 
 

10 ชม. 
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5. 
 

ภัยทางการเงิน  1. บอกประเภทและลกัษณะของ
ภยัทางการเงิน และยกตวัอย่าง      
ภยัทางการเงินท่ีมีในชมุชน 
2.  บอกวิธีการปอ้งกนัตนเอง
จากภยัทางการเงิน 
3.  บอกวิธีแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก 
ภยัทางการเงิน 

1. ประเภท ลกัษณะ การปอ้งกนั
ตนเอง และการแก้ปัญหาใน
เร่ืองภยัทางการเงิน   

- หนีน้อกระบบ 
- แชร์ลกูโซ่ 
- ภยัใกล้ตวั เชน่ การ

หลอกลวงให้จ่ายเบีย้ประกนังวด
สดุท้าย ตกทอง/ ล็อตเตอร่ี
ปลอม 

- ภยัออนไลน์ 
- ภยัธนาคารออนไลน์ 
- ภยับตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

20 ชม. 
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แนวทางการใช้หลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาการเงนิเพื่อชีวิต 3  (สค32029) 

หลกัสตูรรายวิชาเลือกบงัคบั สาระการพฒันาสงัคม รายวิชาการเงินเพ่ือชีวิต 3 (สค32029) ระดบั 
มธัยมศกึษาตอนปลาย เลม่นีจ้ดัท าขึน้เพ่ือประกอบการเรียนการสอนส าหรับ ครู กศน.ต าบล  ประกอบด้วย
เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งหวงัตามหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการเงิน สินเช่ือ สิทธิและหน้าท่ีของผู้ ใช้บริการทาง
การเงิน และภัยทางการเงิน เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือความมัน่คง
ของชาตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ แบง่ออกเป็น 5 บท ดงันี ้

บทท่ี 1  วา่ด้วยเร่ืองของเงิน   
บทท่ี 2  การวางแผนการเงิน  
บทท่ี 3  สินเช่ือ 
บทท่ี 4  สิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน   
บทท่ี 5  ภยัทางการเงิน  
หลกัสตูรรายวิชาการเงินเพ่ือชีวิต 3 (สค32029) ระดบั มธัยมศกึษาตอนปลาย มีเนือ้หา/สาระการ

เรียนรู้ครบถ้วนตามตัวชีว้ัด ครูผู้ สอนสามารถน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ กศน. 
นอกจากนีย้ังสามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ได้แก่ การบูรณาการภายในวิชา (disciplinary) การบูรณาการแบบพหุวิทยากร 
(multidisciplinary integration) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary integration) และ
การบรูณาการแบบข้ามสาขาวิชา (transciplinary integration) โดยเน้นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ตามบริบทของแต่ละพืน้ท่ี ครูผู้ สอนควรศึกษาหลักสูตรและออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัผู้ เรียน สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม ชมุชน และสงัคม  
 ในแต่ละบทได้ออกแบบเพ่ือให้นกัศึกษาเรียนรู้ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ซึ่งมีจ านวนชั่วโมงในการ

เรียนรู้มากน้อยไมเ่ทา่กนัขึน้อยูก่บัความยาวของเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ตามค าอธิบายรายวิชา 

 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนรู้ตามหลกัสตูรรายวิชาเลือก เป็นแบบทดสอบท่ีจดัท าขึน้เพ่ือใช้วดั

และประเมินผลนกัศกึษาก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนสามารถน าแบบทดสอบดงักล่าวมาใช้

วดัและประเมินผลนกัศกึษา เพ่ือน าผลการทดสอบไปปรับปรุงแผนการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบั

นกัศกึษาตอ่ไป โดยการวดัและประเมินผลดงักลา่วจะไมน่ ามาใช้พิจารณาตดัสินผลการเรียน  
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 

ค าแนะน า  :  ให้นกัศกึษาเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุและท าเคร่ืองหมายวงกลมในค าตอบท่ีเลือก 
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บทที่ 1 
ว่าด้วยเร่ืองของเงิน 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
  มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก เก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง  
การปกครองในโลก และน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือความมัน่คงของชาติ 

ตัวชีวั้ด 

1. ความหมายและประโยชน์   

 1.1 อธิบายความหมายและประโยชน์ของเงิน 

1.2 ประเภทของเงิน 

1.3 เลือกประเภทเงินฝากท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
1.4 การช าระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ 

1.5 โครงสร้างระบบสถาบนัการเงินของประเทศไทย  

เนือ้หา 
1. อธิบายความหมายและประโยชน์ของเงิน 

1.1 อธิบายความหมายและประโยชน์ของเงิน 
1.2 บอกความหมาย และความแตกตา่งของการให้เงินและการให้ยืมเงิน 
1.3 บอกความหมายของเงินเฟ้อ เงินฝืด 

1.4 การช าระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ 

2. ประเภทของเงิน 

2.1 อธิบายวิธีการตรวจสอบธนบตัร 
2.2 ค านวณอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
2.3  บอกช่องทางแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
2.4 อธิบายเงินเสมือน 

3. เลือกประเภทเงินฝากท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
3.1 เลือกประเภทเงินฝากท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
3.2 ค านวณดอกเบีย้เงินฝากแบบทบต้น  
3.3 อธิบายการคุ้มครองเงินฝาก 
3.4  บอกลกัษณะการประกนัภยัแตล่ะประเภท 
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3.5 บอกลกัษณะการลงทนุแตล่ะประเภท 
3.6 วิเคราะห์ความแตกตา่งของเงินฝาก  การประกนัภยั และ  การลงทนุ 

4. การช าระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ 

   4.1 บอกความหมาย และประโยชน์ของการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4.2 บอกลกัษณะของบตัรATM  บตัรเดบิต  บตัรเครดิต Internet Banking  และ Mobile 

Banking 
4.3 บอกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

5. โครงสร้างระบบสถาบนัการเงินของประเทศไทย  

5.1 บอกโครงสร้างระบบสถาบนัการเงินของประเทศไทย 

5.2 บอกบทบาทหน้าท่ีของสถาบนัการเงิน และหน่วยงานอ่ืนๆ ภายใต้การก ากบัดแูลของ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

5.3 บอกบทบาทหน้าท่ีของผู้ให้บริการภายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงานอ่ืนๆ 
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สาระที่ 1 
เร่ือง  ความหมายและประโยชน์ของเงิน 

 ในอดีตมนุษย์ช่วงก่อนประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคม แต่ละครอบครัวแยกกันอยู่โดย

ล าพงั ด ารงชีวิตแบบเรียบง่าย มีท่ีพกัอาศยัท่ีพอเหมาะกบัสมาชิกในครอบครัว หาอาหารเพ่ือเลีย้งชีพในแต่

ละวนั ไม่มีการซือ้ขายหรือแลกเปล่ียนสินค้า  ตอ่มาสงัคมเร่ิมขยายตวัขึน้ มนษุย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มชมุชน

ขนาดใหญ่ การหาอาหารไม่ใช่เพ่ือยังชีพของสมาชิกในครอบครัวอีกต่อไป มนุษย์เร่ิมใช้วิธีแลกเปล่ียน

อาหาร รวมถึงสิ่งของท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตกบัผู้ อ่ืน สิ่งของท่ีมีมลูค่าสงูหรือขนาดตา่งกนัจะถูกทดแทน

ด้วยวตัถหุรือสิ่งของท่ีหายาก เชน่ หิน เปลือกหอย โลหะ สตัว์ พืช ฯลฯ และมีวิวฒันาการมาเป็นเงินตราเพ่ือ

แลกเปล่ียนหรือซือ้ขายสินค้ารวมถึงการช าระหนีใ้นปัจจบุนั 

ความหมาย และประโยชน์ของเงนิ 

 เงิน คือสิ่งท่ีคนในสงัคมสมมตุิขึน้ และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปในสงัคม เพ่ือใช้เป็นส่ือกลางในการ

แลกเปล่ียนสินค้าและบริการ รวมถึงใช้ในการช าระหนีแ้ละอ่ืนๆ ตามมลูคา่ของเงิน 

ประโยชน์ของเงนิ  

ประโยชน์ของเงินคือ ท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ รวมถึงใช้ในการ

ช าระหนี ้ซึง่สามารถจ าแนกออกได้หลกัๆ ดงันี ้

1. เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน  ผู้บริโภคมีอิสระเลือกซือ้สินค้าชนิดใดๆ ก็ได้ ทัง้นีก้ารซือ้ขาย

สินค้าขึน้อยูก่บัมลูคา่ของเงินนัน้ๆ 

2. เป็นเคร่ืองวดัมูลค่า เป็นมาตรฐานท่ีใช้วดัมูลค่าของสินค้าและบริการ สามารถเปรียบเทียบ

มลูคา่ของสินค้าและบริการทกุชนิดได้โดยสะดวก โดยเงินต้องมีมลูคา่หรือมีอ านาจซือ้คอ่นข้างลงตวั  

3. เป็นมาตรฐานการช าระหนีใ้นอนาคต  เน่ืองจากการขยายตวัในระบบเศรษฐกิจ มีการผลดัเวลา

การช าระเงินทุน ดอกเบีย้และหนีส้ินต่างๆ เงินจึงเข้ามาเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นมาตรฐานในการช าระหนีใ้น

อนาคต โดยมีข้อจ ากดัท่ีวา่มลูคา่ของเงินจะต้องไมเ่ปล่ียนแปลงไปมากเกินไป  

4. เป็นเคร่ืองรักษามลูคา่ สินทรัพย์บางชนิดไม่ถาวร ดงันัน้การเลือกเก็บสินทรัพย์ต้องเลือกเก็บให้

เกิดประโยชน์มากท่ีสดุ เช่น หุ้น พนัธบตัร เมล็ดพืช ฯลฯ แตส่ิ่งดงักล่าวย่อมมีการเปล่ียนแปลงการแลกสิ่ง

ดงักลา่วมาเก็บไว้เป็นตวัเงิน ด้วยเหตท่ีุวา่เงินท่ีดียอ่มมีมลูคา่คงตวั และเป็นของท่ีมีอ านาจซือ้ 
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วิวัฒนาการของสังคมทางการเงนิ 

เน่ืองจากบุคคลทุกคนไม่สามารถท่ีจะท าการผลิตทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือการบริโภคได้ทัง้หมด จึงท า

การผลิตในสิ่งท่ีตนเองมีความถนัด แล้วน าผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภคไปแลกเปล่ียนสินค้าท่ีตนเอง

ต้องการ หรือน าผลผลิตไปขายแล้วน าเงินท่ีได้จากการขายสินค้าไปซือ้สิ่งของอ่ืนๆ ลักษณะดงักล่าวนัน้

เรียกวา่ การแลกเปล่ียน  การแลกเปล่ียนของสงัคมแบง่ออกได้ ดงันี ้

1. สังคมที่แลกเปล่ียนของต่อของ(Barter society) หรือสงัคมท่ีไม่ใช่เงินตรา (non-monetary 

society) จะท าการค้าโดยการแลกเปล่ียนสินค้าต่อสินค้าโดยตรง เรียกระบบการแลกเปล่ียนดงักล่าวว่า 

ระบบแลกของตอ่ของ (barter system) เช่น ชาวนาคนหนึ่ง ต้องการได้ควาย 1 ตวั มาไถนา จึงน าสกุร 2 

ตวั ไปแลกเปล่ียน ชาวนาจะต้องเสาะหาผู้ ท่ีมีควายและต้องการสกุร จึงจะท าให้มีการแลกเปล่ียนเกิดขึน้ 

จะเห็นได้วา่การค้าในสงัคมแบบนีมี้ปัญหามากเพราะ 

(1) การค้าจะเกิดขึน้เม่ือต่างฝ่ายต่างก็มีสินค้าท่ีเป็นท่ีต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ง ตามปริมาณและ

คณุภาพของสินค้าท่ีต้องการ 

(2) สินค้าจะต้องสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยๆ ได้ ดงันัน้ สิ่งของท่ีไม่สามารถแบ่งออกเป็น

หน่วยย่อยๆ ได้ก็จะไม่เกิดการแลกเปล่ียน เช่น สกุร 2 ตวั แลกกบัควาย 1 ตวั จะแบง่ควายคร่ึงตวั ไปแลก

กบัสกุร 1 ตวั ไมไ่ด้ 

(3) ปัญหาความยุ่งยากในการก าหนดอตัราแลกเปล่ียนทัง้นีถ้้าสินค้ามีอยู่ 1,000 ชนิด ราคาของ

สินค้าชนิดหนึ่งจะมีราคาแตกตา่งกันได้ถึง 999 ราคา ไม่สามารถก าหนดออกมาเป็นราคาต่อหนึ่งหน่วยท่ี

แน่นอนได้จึงเป็นการยากท่ีจะก าหนดอตัราแลกเปล่ียนอย่างถูกต้องเหมาะสมตามปริมาณและคณุภาพ

ของสินค้า 

(4) มีความยุ่งยากในการก าหนดระดบัความมั่งคัง่ หรือ อ านาจซือ้ (wealth or purchasing 

power) เพราะของบางอย่างเก็บไว้ได้ไม่นานอาจเน่าเสียได้ เช่น ชาวสวนส้มจะต้องน าส้มไปแลกสินค้าอ่ืน

ให้หมดในฤดกูาลท่ีส้มออก ถ้าไปแลกกบัสินค้าอ่ืนได้ไมห่มดก็ไมส่ามารถเก็บส้มไว้ได้ ท าให้ความมัง่คัง่หรือ

อ านาจซือ้ในอนาคตลดลง 

(5) สงัคมท่ีแลกเปล่ียนของตอ่ของท าให้การค้าขยายตวัช้า 

2. สังคมที่ใช้สิ่งของในการแลกเปล่ียน (Commodity society)  เน่ืองจากการแลกเปล่ียนของ

ต่อของมีปัญหาและไม่สะดวกหลายประการ จึงท าให้มีความจ าเป็นต้องมีส่ือกลางในการแลกเปล่ียนซึ่ง

เป็นสิ่งของหรือสินค้าบางอยา่งท่ีเป็นท่ีต้องการของสงัคมเพ่ือใช้เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน ซึ่งแตกตา่ง
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กันไปตามท้องถ่ิน เช่น ในสงัคมท่ีห่างไกลจากทะเล มีการใช้เกลือเป็นส่ือในการแลกเปล่ียน และในบาง

สงัคมใช้ขนสตัว์เป็นส่ือในการแลกเปล่ียน ซึ่งสิ่งท่ีใช้เป็นส่ือในการแลกเปล่ียนจะเป็นสิ่ง ท่ีบุคคลในสงัคม

นัน้ๆ ยอมรับ กลา่วคือจะมีการแลกเปล่ียนสินค้า เชน่ เกลือ หรือขนสัตว์ และถ้าต้องการได้สิ่งของอ่ืนๆ ก็จะ

น าเอาเกลือหรือขนสตัว์ไปแลกเปล่ียนเป็นสินค้าท่ีต้องการตอ่ไป สงัคมแบบนีถ้ึงแม้จะแก้ปัญหาบางอย่าง

ของสงัคมท่ีแลกของตอ่ของได้บ้าง แต่ก็ยงัไม่สะดวกตอ่การน าติดตวัไปยงัท่ีตา่งๆ และคา่ก็ไม่คงท่ีแน่นอน

ขึน้อยูก่บัปริมาณของสินค้าหรือสิ่งของท่ีใช้เป็นส่ือการแลกเปล่ียน 

3. สังคมที่ใช้เงินในการแลกเปล่ียน (Money society)  เน่ืองจากปัญหาและความไม่สะดวก

ของสงัคมแลกของตอ่ของ และสงัคมท่ีใช้สิ่งของเป็นส่ือในการแลกเปล่ียนดงักล่าวข้างต้น การแลกเปล่ียน

จงึวิวฒันาการมาจนใช้เงิน (money) เป็นส่ือในการแลกเปล่ียน โดยมีวิวฒันาการมาเป็นเงินท่ีท าด้วยโลหะ 

จนกระทัง่ถึงมีการใช้เงินกระดาษ  ดงันัน้ เงินอาจจะเป็นอะไรก็ได้ แตส่ิ่งนัน้จะต้องเป็นท่ียอมรับของสงัคม

วา่สิ่งนัน้เป็นส่ือในการแลกเปล่ียน 

4. สังคมที่ใช้เครดติในการแลกเปล่ียน (Credit society)  สงัคมท่ีใช้เครดิตในการแลกเปล่ียนนี ้

เป็นสงัคมเศรษฐกิจสมยัใหมท่ี่ระบบธนาคารมีการพฒันาอยา่งสมบรูณ์แบบ ประชาชนของสงัคมนีจ้ะไม่ถือ

เงินสดไว้กบัตวั แตจ่ะน าไปฝากธนาคารแล้วธนาคารให้เครดติมาหรือให้เช็คมา การจบัจ่ายใช้สอยจะใช้เช็ค

แทนเงินสดซึง่มีความคลอ่งตวัมากกวา่การใช้เงินในประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมากๆ ยงั

มีการโอนเงินกนัทางโทรศพัท์ ทางคอมพิวเตอร์ ซึง่ในอนาคตอาจจะนบัรวมอยูใ่นประเภทของเงินก็เป็นได้ 

บทสรุป กล่าวได้ว่า มนุษย์มีความจ าเป็นต้องพึ่งระบบเงินตราท่ีสร้างขึน้ เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต

ในประจ าวนั ทัง้ในด้านการซือ้ขายแลกเปล่ียนสินค้า และเพ่ือใช้ในการช าระหนีต้ามกฎหมาย ในปัจจุบนั

เงินจะเป็นสิ่งก าหนดความมัง่คัง่ของผู้ ถือครอง ประเทศท่ีมีเงินถือครองไว้มากและมีมลูคา่สงู มกัส่งผลดีตอ่

คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศนัน้ๆ ในอนาคตระบบเงินแบบเครดิตจะเข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจ าวนัมากขึน้ ประชาชนผู้ ถือครองเงินไม่จ าเป็นต้องพกพาเงินตราติดตวัมากนกั การซือ้ขายสินค้า

จะพึง่พาระบบธนาคารในรูปแบบออนไลน์ หรือเรียกว่า เงินอิเลคทรอนิกส์ หมายถึง มีเงินในรูปแบบตวัเลข 

แตส่ามารถซือ้ขายสินค้า บริการและสามารถช าระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย ตามมลูคา่ของเงินในประเทศนัน้ๆ 

ที่มา  :  http://e-book.ram.edu/e-book/e/EC103/chapter11.pdf 
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สาระท่ี 2   
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สาระที่ 3 
เร่ือง  ความหมายของเงินเฟ้อ เงนิฝืด 
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สาระที่ 4   
เร่ือง  การช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์    
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สาระที่ 5 
เร่ือง  โครงสร้างระบบสถาบันการเงนิของประเทศไทย 
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บทที่ 2 
การวางแผนการเงนิ 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
  มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก เก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง  
การปกครองในโลก และน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือความมัน่คงของชาติ 

ตัวชีวั้ด 
1. ประเมินฐานะการเงินของตนเอง 
2. บนัทกึรายรับ -รายจา่ย   
3. เปา้หมายการเงินในชีวิต 
4. การออม 
5. โครงสร้างระบบสถาบนัการเงินของประเทศไทย  

เนือ้หา 
 1. ประเมินฐานะการเงินของตนเอง 

1.1 อธิบายหลกัการประเมินฐานะการเงิน 
1.2 ค านวณฐานะทางการเงินของตนเอง 
1.3 อธิบายลกัษณะของการมีสขุภาพการเงินท่ีดี 
1.4 ประเมินสขุภาพการเงินของตนเองและ “ความต้องการ” 

2. บนัทกึรายรับ -รายจา่ย   
2.1 วิเคราะห์ความแตกตา่งของ “ความจ าเป็น” และ “ความต้องการ” 
2.2 จดัล าดบัความส าคญัของรายจา่ย   
2.3 บอกลกัษณะของการบนัทกึรายรับ-รายจา่ย 
2.4 บอกประโยชน์ของการบนัทกึรายรับ-รายจา่ย 
2.5 จดบนัทึกรายรับ-รายจา่ย 
2.6 วิเคราะห์บนัทกึรายรับ-รายจา่ย 

 3. เปา้หมายการเงินในชีวิต 
3.1  บอกประโยชน์ของการมีเปา้หมายการเงินในชีวิต 
3.2 บอกเปา้หมายการเงินท่ีควรมีในชีวิต 
3.3 สามารถตัง้เป้าหมายการเงินระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวตามหลัก SMART                 

ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
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4. การออม 
  4.1 อธิบายความหมายและประโยชน์ของการออม 

4.2  ตัง้เปา้หมายการออมท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
4.3  อธิบายหลกัการออมให้ส าเร็จ 
4.4  บอกบทบาทหน้าท่ีและหลกัการของกองทนุการออมแหง่ชาต ิ(กอช.) 

   4.5 บอกความหมายและหลกัการของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
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สาระที่ 1 
เร่ือง  ประเมินฐานะการเงินของตนเอง 
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สาระที่ 2 
เร่ือง  การมีสุขภาพการเงินท่ีดี 
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สาระที่ 3 
เร่ือง  เป้าหมายการเงินในชีวิต 
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สาระที่ 4 
เร่ือง  การออม 
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บทที่ 3 
สินเช่ือ 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
  มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก เก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง  
การปกครองในโลก และน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือความมัน่คงของชาติ 

ตัวชีวั้ด 

1. บอกลกัษณะท่ีส าคญัของสินเช่ือประเภทตา่ง ๆ 

2. บอกความหมาย บทบาทหน้าท่ี และข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีส าคญัเก่ียวกบัเครดติบโูร 

3.  บอกวิธีการปอ้งกนัปัญหาหนี ้

4. บอกวิธีการแก้ไขปัญหาหนี ้

5.  บอกชอ่งทางในการให้ค าปรึกษาวิธีแก้ไขปัญหาหนี ้

เนือ้หา 

1. การประเมินความเหมาะสมก่อนตดัสินใจก่อหนี ้

2. ลกัษณะของสินเช่ือรายย่อยและการค านวณดอกเบีย้ 

3. เครดิตบโูร 

4. วิธีการปอ้งกนัปัญหาหนี ้

5. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี ้ 

6. หนว่ยงานท่ีให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัวิธีการแก้ไขปัญหาหนี ้
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สาระที่ 1 
เร่ือง  การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี ้
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สาระที่ 2 
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สาระที่ 3 
เร่ือง  เครดติบูโร 
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สาระที่ 4 
เร่ือง  วิธีการป้องกันปัญหาหนี ้
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สาระที่ 5 
เร่ือง  วิธีการแก้ไขปัญหาหนี ้
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สาระที่ 6 
เร่ือง  หน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับวิธีการแก้ไขปัญหาหนี ้
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บทที่ 4 
สิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงนิ 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
  มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก เก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง  
การปกครองในโลก และน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือความมัน่คงของชาติ 

ตัวชีวั้ด 

1. บอกสิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

2. บอกหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

3.  บอกบทบาทหน้าท่ีของศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงานท่ีรับเร่ือง

ร้องเรียนอ่ืน ๆ 

4.  บอกขัน้ตอนการร้องเรียน 

5.  บอกหลกัการเขียนหนงัสือร้องเรียน 

เนือ้หา 

1. สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน  

- ได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง 

- เลือกใช้ผลิตภณัฑ์และบริการได้อยา่งอิสระ 

- ร้องเรียนเพ่ือความเป็นธรรม  

- ได้รับการพิจารณาคา่ชดเชยหากเกิดความเสียหาย 

2. หน้าท่ีของผู้ ใช้บริการทางการเงิน  

- วางแผนการเงิน 

- ติดตามข้อมลูขา่วสารทางการเงินอยา่งสม ่าเสมอ  

- เข้าใจรายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมลูก่อนเลือกใช้ 

- ตรวจทานความถกูต้องของธุรกรรมทางการเงิน ทกุครัง้ 

- เม่ือเป็นหนีต้้องช าระหนี ้

3. บทบาทศนูย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหนว่ยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียนอ่ืน ๆ 

4. ขัน้ตอนการร้องเรียนและการเขียนหนงัสือร้องเรียน 
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สาระที่ 1 
เร่ือง  สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงนิ 
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สาระที่ 2 
เร่ือง  หน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน  
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สาระที่ 3 
เร่ือง  บทบาทศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงนิ (ศคง.)  
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สาระท่ี 4 

เร่ือง  ขัน้ตอนการร้องเรียนและการเขียนหนังสือร้องเรียน 
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บทที่ 5 
ภัยทางการเงิน 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
  มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก เก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง  
การปกครองในโลก และน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือความมัน่คงของชาติ 

ตัวชีวั้ด 

1. บอกประเภทและลกัษณะของภยัทางการเงิน และยกตวัอยา่งภยัทางการเงินท่ีมีในชมุชน 

2.  บอกวิธีการปอ้งกนัตนเองจากภยัทางการเงิน 

3.  บอกวิธีแก้ปัญหาท่ีเกิดจากภยัทางการเงิน 

เนือ้หา 

1. ประเภท ลกัษณะ การปอ้งกนัตนเอง และการแก้ปัญหาในเร่ืองภยัทางการเงิน   

- หนีน้อกระบบ 

- แชร์ลกูโซ่ 

- ภยัใกล้ตวั เชน่ การหลอกลวงให้จา่ยเบีย้ประกนังวดสดุท้าย ตกทอง/ ล็อตเตอร่ีปลอม 

- ภยัออนไลน์ 

- ภยัธนาคารออนไลน์ 

- ภยับตัรอิเล็กทรอนิกส์  
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แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 

ค าแนะน า  :  ให้นกัศกึษาเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุและท าเคร่ืองหมายวงกลมในค าตอบท่ีเลือก 
 

1.  
    ก. 
    ข. 
    ค. 
    ง. 
2.  
    ก. 
    ข. 
    ค. 
    ง. 
3. 
    ก. 
    ข. 
    ค. 
    ง. 
4.  
    ก. 
    ข. 
    ค. 
    ง. 
5.  
    ก. 
    ข. 
    ค. 
    ง. 
 

6.  
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    ข. 
    ค. 
    ง. 
7.  
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8. 
    ก. 
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9.  
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10.  
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บรรณานุกรม 

บทที่ 11  การเงนิและการธนาคาร. (ออนไลน์).  
เข้าถึงได้จาก : http://e-book.ram.edu/e-book/e/EC103/chapter11.pdf, 
(วนัท่ีสืบค้น :  7  มิถนุายน  2559)  
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก  ก 

การเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา (STEM Education)  
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ผู้จัดท า 

ช่ือ-นามสกุล  :  นายอาคม  จนัตะนี 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน  :  55/365  หมู ่3  ต าบลบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี 

ที่ท างาน/สังกัด :  ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอสามโคก   

    จงัหวดัปทมุธานี   

ต าแหน่งปัจจุบัน  :  ครู กศน.ต าบล    ปฏิบตังิานประจ า กศน.ต าบลบางโพธ์ิเหนือ   
     อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี 

ระดับการศึกษา   

พ.ศ. 2546 :  ปริญญาตรี  สาขา นิเทศศาสตรบณัฑิต (นศ.บ.) 

   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  จงัหวดันนทบรีุ 

 พ.ศ. 2556 :  ปริญญาโท  ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต  (ศษ.ม.)  การบริหารการศกึษา   

                                      มหาวิทยาลยัพิษณโุลก  จงัหวดัพิษณโุลก 
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