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หลกัสูตรวชิาการเงนิเพื�อชีวติ �  

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
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คําอธิบายรายวิชา  สค�����  การเงินเพื�อชีวิต �   

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

จํานวน  �  หน่วยกิต  (��� ชั�วโมง) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี�ยวกับภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง 

การปกครองในทวีปเอเชีย และนาํมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต เพื�อความมั�นคงของชาติ 
 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดังต่อไปนี� 

1. ว่าด้วยเรื�องของเงิน 

 ความหมายและประโยชน์ ประเภทของเงิน เงินฝากและการประกันภัย การชําระเงิน 

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ โครงสร้างระบบสถาบนัการเงินของประเทศไทย 

2. การวางแผนทางการเงิน 

การรู้จกัฐานะการเงินของตนเอง บนัทึกรายรับ-รายจ่าย เป้าหมายการเงินในชีวิต การออม  

3. สินเชื�อ 

  ความหมายของสินเชื�อ ลกัษณะของสินเชื�อรายย่อย ประเภทและการคาํนวณดอกเบี� ยเงินกู้

วิธีการป้องกนัปัญหาหนี�   เครดิตบูโร วิธีการแกไ้ขปัญหาหนี�  หน่วยงานที�ใหค้าํปรึกษาเรื�องวิธีแกไ้ขปัญหาหนี�  

4. สิทธิและหน้าที�ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

 สิทธิของผูใ้ช้บริการทางการเงิน 4 ประการ หน้าที�ของผูใ้ช้บริการทางการเงิน 5 ประการ       

รู้จกัศูนยคุ์ ้มครองผูใ้ช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงานที�รับที�รับเรื� องร้องเรียนอื�น ๆ การเขียน

หนงัสือร้องเรียนและขั�นตอนที�เกี�ยวขอ้ง 

5. ภัยทางการเงิน 

  ลกัษณะ การป้องกนัตนเอง และการแกปั้ญหาภยัทางการเงิน 
 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

  �. จดักลุ่มอภิปรายในเนื�อหาที�เกี�ยวขอ้ง 

  �. ศึกษาจากเอกสารและสื�อทุกประเภทที�เกี�ยวขอ้ง เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

และเวบ็ไซตข์อง ศคง. 

  �. จดัทาํโครงการนิทรรศการฐานการเรียนรู้ 

  �. เชิญวิทยากรผูรู้้มาใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการก่อหนี� อย่างเหมาะสม และการวางแผนการเงิน

ในชีวิต 
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การวดัและประเมนิผล 

  �. สงัเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้ 

  �. วดัความรู้จากการทาํกิจกรรมใบงาน 

  �. การวดัผลสมัฤทธิ� ปลายภาค 
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คําอธิบายรายวิชา  สค�����   การเงินเพื�อชีวิต � 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

จํานวน  �  หน่วยกิต  (��� ชั�วโมง) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  

   มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนักเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง

การปกครองในทวีปเอเชีย  และนาํมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต เพื�อความมั�นคงของชาติ 
 

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

ชั�วโมง 

�. ว่าด้วยเรื�องของเงิน   

�.� ความหมายและ

ประโยชน์   

 

�. อธิบายความหมาย และ

ประโยชนข์องเงิน 

�. บอกความหมายและความ

แตกต่างของการใหเ้งินและการ

ใหย้มืเงิน 

 

�. ความหมายและประโยชน์

ของเงิน  

�. ความหมาย ความแตกต่าง

ของการใหเ้งินและการใหย้มื

เงิน 

�� ชม. 

 

 �.� ประเภทของเงิน 

 

1. บอกประเภทและลกัษณะ

ของเงินไทย 

�. อธิบายวิธีการตรวจสอบ

ธนบตัร 

�. บอกสกุลเงินของประเทศใน

ทวีปเอเชีย 

�. คาํนวณอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศ 

�. บอกช่องทางการแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศ 

�. เงินไทย 

- ธนบตัร 

- เหรียญกษาปณ์ 

 

�. เงินตราต่างประเทศ   

- สกุลเงินของประเทศใน

ทวีปเอเชีย 

- อตัราการแลกเปลี�ยน 

และวิธีการคาํนวณอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

- ช่องทางการแลกเปลี�ยน

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

ชั�วโมง 

 �.� เงินฝาก และการ

ประกนัภัย   

�. บอกลกัษณะบญัชีเงินฝาก

แต่ละประเภท 

�. บอกประโยชน์และขอ้จาํกดั

การฝากเงินประเภทต่าง ๆ   

 

 

 

 

 

3. บอกความหมายของดอกเบี�ย

เงินฝาก 

�. คาํนวณดอกเบี�ยเงินฝาก

อยา่งง่าย 

�. บอกความหมายของการ

คุม้ครองเงินฝาก 

�. บอกประเภทของเงินฝากที�

ไดรั้บการคุม้ครอง 

�. อธิบายความหมายและ

ประโยชนข์องการประกนัภยั 

8. บอกประเภท และลกัษณะ

การประกนัภยัแต่ละประเภท 

1. ประเภท ลกัษณะ 

ประโยชน์ ขอ้จาํกดั ของการ

ฝากเงิน 

- บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์  

- บญัชีเงินฝากประจาํ 

- บญัชีเงินฝากประจาํ    

รายเดือนปลอดภาษี  

- สลากออมทรัพย/์สลาก

ออมสิน 

2. ความหมายและวิธีการ

คาํนวณดอกเบี�ยเงินฝาก 

 

 

3. การคุม้ครองเงินฝาก  

 

 

 

4. การประกนัภยั 

 

 �.� การชําระเงินทาง

อเิลก็ทรอนิกส์  

�. บอกความหมาย และ

ประโยชนข์องการชาํระเงิน

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

�. บอกลกัษณะของบตัร ATM   

บตัรเดบิต บตัรเครดิต             

�. เปรียบเทียบความแตกต่าง

บตัร ATM  บตัรเดบิต บตัรเครดิต 

1. ความหมาย และประโยชน์

ของการชาํระเงินทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ 

2. ลกัษณะของบตัร ATM   

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

ชั�วโมง 

 �.� โครงสร้างระบบ

สถาบันการเงินของ

ประเทศไทย 

�. บอกโครงสร้างระบบ

สถาบนัการเงินของประเทศ

ไทย  

�. บอกประเภทของสถาบนั

การเงินและหน่วยงานอื�น

ภายใตก้ารกาํกบัของธนาคาร 

แห่งประเทศไทย   

�. อธิบายบทบาทหนา้ที�ของ

สถาบนัการเงินและหน่วยงาน

อื�นภายใตก้ารกาํกบัของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย   

1. โครงสร้างระบบสถาบนั

การเงินของประเทศไทย  

2. สถาบนัการเงินและ

หน่วยงานอื�นภายใตก้าร

กาํกบัของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย  

- ประเภท 

- บทบาทหนา้ที� 

 

 

�. การวางแผนการเงิน 

�.� การรู้จกัฐานะ

การเงินของตนเอง 

 

�. อธิบายหลกัการประเมิน

ฐานะการเงิน  

2. คาํนวณฐานะการเงินของ

ตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

3. อธิบายลกัษณะของการมี

สุขภาพการเงินที�ดี  

4. ประเมินสุขภาพการเงินของ

ตนเอง 

 

 

�. หลกัการประเมินฐานะทาง

การเงินของตนเองโดย

คาํนวณจาํนวนและ

อตัราส่วนดงันี�  

- ความมั�งคั�งสุทธิ 

- อตัราส่วนภาระหนี� สิน

ต่อรายได ้(ต่อเดือน) 

- จาํนวนเงินออมเผื�อ

ฉุกเฉิน 

- อตัราส่วนเงินออมต่อ

รายได ้(ต่อเดือน) 

�. การมีสุขภาพการเงินที�ดี  

- ความหมาย 

- ลกัษณะการมีสุขภาพ

การเงินที�ดี ไดแ้ก่ 

 

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

ชั�วโมง 

 -  มีภาระชาํระหนี�ไม่เกิน 

� ใน � ของรายไดต่้อเดือน 

- ออมอยา่งนอ้ย � ใน � 

ของรายไดต่้อเดือน 

      -  มีเงินออมเผื�อฉุกเฉิน

ประมาณ � เท่าของรายจ่าย

จาํเป็นต่อเดือน 

 �.� บันทกึรายรับ -

รายจ่าย 

�. บอกความแตกต่างของ 

“ความจาํเป็น”  และ “ความ

ตอ้งการ”  

2. จดัลาํดบัความสาํคญัของ

รายจ่าย   

�. บอกลกัษณะของการบนัทึก

รายรับ-รายจ่าย 

�. บอกประโยชนข์องการ

บนัทึกรายรับ-รายจ่าย 

�. จดบนัทึกรายรับ-รายจ่าย 

1. ความหมายของความ

จาํเป็นและความตอ้งการ 

 

2. การจดัลาํดบัความสาํคญั

ของรายจ่าย   

3. ลกัษณะและประโยชนข์อง

บนัทึกรายรับ-รายจ่าย 

 

 

4. วิธีบนัทึกรายรับ-รายจ่าย 

 

 �.� เป้าหมายการเงินใน

ชีวติ 

�. บอกประโยชนข์องการมี

เป้าหมายการเงินในชีวิต 

�. บอกเป้าหมายการเงินที�ควร

มีในชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

�. ประโยชนข์องการมี

เป้าหมายการเงินในชีวิต 

�. เป้าหมายการเงินที�ควรมี

ในชีวิต  

�. ประเภทของเป้าหมาย

การเงิน 

- ระยะสั�น (ไม่เกิน � ปี) 

- ระยะกลาง (� – � ปี) 

- ระยะยาว (มากกว่า � ปี) 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

3. อธิบายวิธีการตั�งเป้าหมาย

การเงินตามหลกั SMART 

4. วางแผนการเงินตาม

เป้าหมายที�ตั�งไว ้

�. วิธีการตั�งเป้าหมายการเงิน 

ตามหลกั SMART  

�. การวางแผนการเงินให้

เป็นไปตามเป้าหมายที�ตั�งไว ้

 �.� การออม �. อธิบายความหมาย และ

ประโยชนข์องการออม 

�. ตั�งเป้าหมายการออม   

�. บอกหลกัการออมใหส้าํเร็จ 

�. อธิบายบทบาทหนา้ที�และ

หลกัการของกองทุนการออม

แห่งชาติ (กอช.) 

�. ความหมาย และประโยชน์

ของการออม 

�. เป้าหมายการออม 

�. หลกัการออมใหส้าํเร็จ  

�. ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบั

กองทุนการออมแห่งชาติ 

(กอช.)  

 

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

และ “หนี�พึงระวงั” 

 

2. บอกลกัษณะของสินเชื�อราย

ยอ่ย 

3. บอกประเภทดอกเบี�ยเงินกู ้

�. คาํนวณดอกเบี�ยเงินกู ้

5. บอกความหมาย และ

บทบาทหนา้ที�ของเครดิตบูโร 

6. บอกวิธีการตรวจสอบขอ้มลู

เครดิตของตนเอง 

�. บอกวิธีการป้องกนัปัญหา

หนี�  

�. บอกวิธีการแกไ้ขปัญหาหนี�  

�. บอกหน่วยงานที�ให้

คาํปรึกษาเรื�องวิธีแกไ้ขปัญหา

หนี�  

1. การประเมินความ

เหมาะสมก่อนตดัสินใจก่อ

หนี�  

2. ลกัษณะของสินเชื�อราย

ยอ่ยและการคาํนวณดอกเบี�ย 

 

 

3. เครดิตบูโร 

 

 

 

4. วิธีการป้องกนัปัญหาหนี�   

 

5. วิธีการแกไ้ขปัญหาหนี�  

6. หน่วยงานที�ใหค้าํปรึกษา

เกี�ยวกบัการแกไ้ขปัญหาหนี�  

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

ชั�วโมง 

�. สิทธิและหน้าที�ของ

ผู้ใช้บริการทางการเงนิ  

�. บอกสิทธิของผูใ้ชบ้ริการ

ทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

�. บอกหนา้ที�ของผูใ้ชบ้ริการ

ทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�. บอกบทบาทหนา้ที�ของศนูย ์

คุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการ

เงิน (ศคง.) และหน่วยงานที�รับ

เรื�องร้องเรียนอื�นๆ 

4. บอกขั�นตอนการร้องเรียน 

�. บอกหลกัการเขียนหนงัสือ

ร้องเรียน 

1. สิทธิของผูใ้ชบ้ริการทาง

การเงิน  

- ไดรั้บขอ้มลูที�ถกูตอ้ง 

- เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ

บริการไดอ้ยา่งอิสระ 

- ร้องเรียนเพื�อความเป็น

ธรรม 

- ไดรั้บการพิจารณา

ค่าชดเชยหากเกิดความ

เสียหาย 

2. หนา้ที�ของผูใ้ชบ้ริการทาง

การเงิน  

- วางแผนการเงิน 

- ติดตามขอ้มลูข่าวสาร

ทางการเงินอยา่งสมํ�าเสมอ 

- เขา้ใจรายละเอียด และ

เปรียบเทียบขอ้มลูก่อน

เลือกใช ้

   - ตรวจทานความถกูตอ้งของ

ธุรกรรมทางการเงินทุกครั� ง 

  - เมื�อเป็นหนี�ตอ้งชาํระหนี�  

3. บทบาทศนูยคุ์ม้ครอง

ผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน 

(ศคง.) และหน่วยงานที�รับ

เรื�องร้องเรียนอื�น ๆ  

4. ขั�นตอนการร้องเรียนและ

การเขียนหนงัสือร้องเรียน  

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

ชั�วโมง 

�. ภัยทางการเงนิ  

 

1. บอกประเภทและลกัษณะ

ของภยัทางการเงิน 

�. บอกวิธีการป้องกนัตนเอง

จากภยัทางการเงิน 

�. บอกวิธีการแกปั้ญหาที�เกิด

จากภยัทางการเงิน 

1. ประเภท ลกัษณะ การ

ป้องกนัตนเอง และการแกไ้ข

ปัญหาของภยัทางการเงิน   

- หนี�นอกระบบ 

- แชร์ลกูโซ่ 

- ภยัใกลต้วั เช่น การ

หลอกลวงใหจ่้ายเบี�ยประกนั

งวดสุดทา้ย ตกทอง /          

ลอ็ตเตอรี�ปลอม 

- แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 

- ภยัออนไลน์ (ที�ไม่ใช่

ธนาคารออนไลน์) เช่น      

ภยัที�มาทางสื�อสงัคม

ออนไลน์ 

�� ชม. 

 


