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หลกัสูตรวชิาการเงนิเพื�อชีวติ �  

ระดบัประถมศึกษา 
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คาํอธิบายรายวชิา  สค12021  การเงนิเพื�อชีวติ �   

 ระดับประถมศึกษา   

จาํนวน  � หน่วยกิต   (�� ชั�วโมง) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกั เกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง

ในทอ้งถิ�น ประเทศ นาํมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ เพื�อความมั�นคงของชาติ 
 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดังต่อไปนี� 

1. ว่าด้วยเรื�องของเงิน 

 ความหมายและประโยชน์ ประเภทของเงิน เงินฝากและการประกันภัย การชําระเงิน 

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ โครงสร้างระบบสถาบนัการเงินของประเทศไทย 

2. การวางแผนการเงิน 

ประเมินฐานะการเงินของตนเอง บนัทึกรายรับ-รายจ่าย เป้าหมายการเงินในชีวิต การออม 

3. สินเชื�อ 

ความหมายของ “หนี� ดี” และ “หนี�พึงระวงั” ในชีวิต ประเมินความเหมาะสมก่อนตดัสินใจ      

ก่อหนี�  วิธีป้องกนัปัญหาหนี�  การแกไ้ขปัญหาหนี�ดว้ยตนเอง 

4. สิทธิและหน้าที�ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

 สิทธิของผูใ้ช้บริการทางการเงิน � ประการ หน้าที�ของผูใ้ช้บริการทางการเงิน � ประการ 

รู้จกัศนูยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงานที�รับเรื� องร้องเรียนอื�น ๆ การเขียนหนังสือ

ร้องเรียนและขั�นตอนที�เกี�ยวขอ้ง  

5. ภัยทางการเงิน 

ลกัษณะ การป้องกนัตนเอง และการแกไ้ขปัญหาภยัทางการเงิน 
 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

  �. จดักลุ่มอภิปรายในเนื�อหาที�เกี�ยวขอ้ง 

  �. ศึกษาจากเอกสารและสื�อทุกประเภทที�เกี�ยวขอ้ง เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

และเวบ็ไซตข์อง ศคง. 

  �. จดัทาํโครงการนิทรรศการฐานการเรียนรู้ 

  �. เชิญวิทยากรผูรู้้มาใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการก่อหนี� อย่างเหมาะสม และการวางแผนการเงิน

ในชีวิต 
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การวดัและประเมนิผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้ 

2. วดัความรู้จากการทาํกิจกรรมในใบงาน 

3. การวดัผลสมัฤทธิ� ปลายภาค 
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รายละเอียดคาํอธิบายรายวชิา  สค�����  การเงนิเพื�อชีวติ � 

ระดับประถมศึกษา  

จาํนวน  � หน่วยกิต  (�� ชั�วโมง) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกั เกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง 

ในทอ้งถิ�น ประเทศ นาํมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ เพื�อความมั�นคงของชาติ 

 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา จาํนวน

ชั�วโมง 

�. ว่าด้วยเรื�องของเงิน 

1.1 ความหมายและ 

ประโยชน์   

 

 

�.  บอกความหมายและประโยชน์

ของเงิน 

2.  บอกความหมายของการใหเ้งิน

และการใหย้มืเงิน 

 

1. ความหมาย และประโยชน์

ของเงิน  

2. ความหมายของการใหเ้งิน 

และการใหย้มืเงิน 

12 ชม. 

� ชม. 

 �.� ประเภทของเงิน  

 

�.  อธิบายวิธีการตรวจสอบธนบตัร 

 

 

�.  บอกสกุลเงินในกลุ่มประเทศ

อาเซียน 

 

�. เงินไทย  

    - ธนบตัร 

     - เหรียญกษาปณ์ 

2. เงินตราต่างประเทศ 

    - สกุลเงินในกลุ่ม 

      ประเทศอาเซียน 

 

 �.� เงินฝาก และการ

ประกนัภัย  

�.  บอกประเภทของบญัชีเงินฝาก 

2.  บอกประโยชน์และขอ้จาํกดัการ

ฝากเงินประเภทต่าง ๆ 

 

 

 

�.  บอกความหมายของดอกเบี�ยเงิน

ฝาก 

 

�. ประเภท ลกัษณะ ประโยชน์ 

และขอ้จาํกดั ของการฝากเงิน 

    - บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์

    - บญัชีเงินฝากประจาํ 

    - สลากออมทรัพย/์สลาก 

       ออมสิน 

�. ความหมายดอกเบี�ยเงินฝาก 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา จาํนวน

ชั�วโมง 

�.  บอกความหมายของการคุม้ครอง

เงินฝาก 

�.  บอกบทบาทหนา้ที�ของสถาบนั

คุม้ครองเงินฝาก 

�.  บอกความหมายและประโยชน์

ของการประกนัภยัรายยอ่ย 

�. การคุม้ครองเงินฝาก 

 

 

 

�. ความหมายและประโยชน์

ของการประกนัภยัรายยอ่ย 

 1.4 การชําระเงินทาง 

อเิลก็ทรอนิกส์  

 

�.  บอกความหมาย และประโยชน์

ของการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์

 

�.  บอกลกัษณะของบตัร ATM  

บตัรเดบิต บตัรเครดิต 

1. ความหมาย และประโยชน์

ของการชาํระเงินทาง

อิเลก็ทรอนิกส์  

2. ลกัษณะของบตัร ATM    

บตัรเดบิต บตัรเครดิต 

 

 �.� โครงสร้างระบบ

สถาบันการเงินของ

ประเทศไทย  

�.  บอกโครงสร้างของระบบ

สถาบนัการเงินของประเทศไทย 

�.  บอกประเภทและหนา้ที�ของ

ธนาคารพาณิชย ์

�.  บอกประเภทและหนา้ที�ของ

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (ธนาคาร

ของรัฐ) 

�. โครงสร้างระบบสถาบนั

การเงินของประเทศไทย 

�. ประเภทและหนา้ที�ของ

สถาบนัการเงิน 

�.�  ธนาคารพาณิชย ์

    �.�  สถาบนัการเงินเฉพาะ

กิจ (ธนาคารของรัฐ) 

 

�. การวางแผนการเงิน   

�.� ประเมนิฐานะ

การเงินของตนเอง 

 

�. บอกหลกัการประเมินฐานะ    

ทางการเงินของตนเอง 

�. คาํนวณฐานะทางการเงินของ

ตนเอง 

 

�. หลกัการประเมินฐานะทาง

การเงินของตนเอง 

- ความมั�งคั�งสุทธิ 

- อตัราส่วนภาระหนี� สิน 

ต่อรายได ้(ต่อเดือน) 

- จาํนวนเงินออมเผื�อฉุกเฉิน 

- อตัราส่วนเงินออมต่อรายได ้

(ต่อเดือน) 

�� ชม. 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา จาํนวน

ชั�วโมง 

�.� บันทกึรายรับ-

รายจ่าย 

�.  บอกความแตกต่างของ       

“ความจาํเป็น” และ “ความตอ้งการ” 

 

2.  จดัลาํดบัความสาํคญัของรายจ่าย 

 

�.  บอกลกัษณะของบนัทึกรายรับ-

รายจ่าย 

�.  บอกประโยชนข์องการบนัทึก

รายรับ-รายจ่าย 

�.  จดบนัทึกรายรับ-รายจ่าย 

1. ความแตกต่างของความ

จาํเป็นและความตอ้งการ       

ในการดาํรงชีวิต 

2. การจดัลาํดบัความสาํคญัของ

รายจ่าย   

�. ลกัษณะและประโยชนข์อง

การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย 

�. วิธีบนัทึกรายรับ-รายจ่าย 

 �.� เป้าหมายการเงิน

ในชีวติ 

�.  บอกประโยชนข์องการมี

เป้าหมายการเงินในชีวิต 

�.  บอกเป้าหมายการเงินที�ควรมีใน

ชีวิต 

�.  บอกวิธีการตั�งเป้าหมายการเงิน 

 

�.  ยกตวัอยา่งการวางแผนการเงิน 

�.  วางแผนการเงินก่อนวยัสูงอาย ุ

1. ประโยชนข์องการมี

เป้าหมายการเงินในชีวิต 

2. เป้าหมายการเงินที�ควรมี    

ในชีวิต 

3. วิธีการตั�งเป้าหมายการเงิน 

(หลกั SMART) 

4. การวางแผนการเงินให้

เป็นไปตามเป้าหมายที�ตั�งไว ้

5. การวางแผนการเงินก่อน     

วยัสูงอาย ุ

 

 �.� การออม �.  บอกความหมายของการออม 

�.  บอกประโยชนข์องการออม 

�.  บอกเป้าหมายการออม 

 

 

 

�.  บอกหลกัการออมใหส้าํเร็จ 

 

 

1. ความหมายและประโยชน์

ของการออม  

2. เป้าหมายการออม  เช่น 

- ออมอยา่งนอ้ย 1 ใน 4 ของ

รายไดต่้อเดือน 

- ควรออมเพื�ออะไรบา้ง 

3. หลกัการออมใหส้าํเร็จ เช่น 

ออมก่อนใช ้และเทคนิคการ

ออม เช่น เก็บธนบตัร 50 บาท 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา จาํนวน

ชั�วโมง 

 

 

�.  บอกความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบั

กองทุนการออมแห่งชาติ 

ฝากในบญัชีที�ไม่สามารถถอน

ไดส้ะดวก  

4. ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบั

กองทุนการออมแห่งชาติ 

(กอช.) 

�. สินเชื�อ 1.  บอกความหมายของ “หนี� ดี” 

และ “หนี�พึงระวงั”  

�.  วิเคราะห์ความเหมาะสมก่อน

ตดัสินใจก่อหนี�  

3. บอกวิธีการป้องกนัปัญหาหนี�  

�.  บอกวิธีการแกไ้ขปัญหาหนี�ดว้ย

ตนเอง 

1. การประเมินความเหมาะสม

ก่อนตดัสินใจก่อหนี�  

2. ลกัษณะของสินเชื�อรายยอ่ย 

 

3. วิธีการป้องกนัปัญหาหนี�   

�. วิธีการแกไ้ขปัญหาหนี�  

�� ชม. 

4. สิทธิและหน้าที�ของ

ผู้ใช้บริการทางการเงนิ 

�. บอกสิทธิของผูใ้ชบ้ริการทาง

การเงิน  

 

 

 

 

 

 

2. บอกหนา้ที�ของผูใ้ชบ้ริการทาง

การเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

1. สิทธิของผูใ้ชบ้ริการทาง

การเงิน  

- ไดรั้บขอ้มลูที�ถกูตอ้ง 

- เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ

ไดอ้ยา่งอิสระ 

- ร้องเรียนเพื�อความเป็นธรรม  

- ไดรั้บการพิจารณาค่าชดเชย

หากเกิดความเสียหาย 

2. หนา้ที�ของผูใ้ชบ้ริการทาง

การเงิน  

- วางแผนการเงิน 

- ติดตามขอ้มลูข่าวสารทาง

การเงินอยา่งสมํ�าเสมอ  

- เขา้ใจรายละเอียดและ

เปรียบเทียบขอ้มลูก่อนเลือกใช ้

- ตรวจทานความถกูตอ้งของ

ธุรกรรมทางการเงินทุกครั� ง 

�� ชม. 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา จาํนวน

ชั�วโมง 

 

�. บอกบทบาทหนา้ที�ของศนูย ์

คุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน 

(ศคง.) และหน่วยงานที�รับร้องเรียน

อื�น ๆ 

�.  บอกขั�นตอนการร้องเรียน 

�. บอกหลกัการเขียนหนงัสือ

ร้องเรียน 

- เมื�อเป็นหนี�ตอ้งชาํระหนี�  

3. บทบาทศนูยคุ์ม้ครอง

ผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน (ศคง.) 

และหน่วยงานที�รับเรื�อง

ร้องเรียนอื�น ๆ 

4. ขั�นตอนการ้องเรียนและ   

การเขียนหนงัสือร้องเรียน 

�. ภัยการเงิน �.  บอกลกัษณะของภยัทางการเงิน 

- หนี�นอกระบบ 

- แชร์ลกูโซ่ 

- ภยัใกลต้วั 

- แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 

�.  บอกวิธีป้องกนัตนเองจากภยัทาง

การเงิน 

�. บอกวิธีแกปั้ญหาที�เกิดจากภยัทาง

การเงิน 

�. ลกัษณะ การป้องกนัตนเอง 

และการแกไ้ขปัญหาในเรื�อง 

- หนี�นอกระบบ 

- แชร์ลกูโซ่  

- ภยัใกลต้วั เช่น การ

หลอกลวงใหจ่้ายเบี�ยประกนั

งวดสุดทา้ย/ตกทอง/ลอ็ตเตอรี�

ปลอม 

- แก๊งคอลเซนเตอร์ 

20 ชม. 

 

 


