
คําอธบิายรายวชิา สค 32029 การเงินเพือ่ชวีติ 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

จาํนวน 3 หนว่ยกิต (120 ชวัโมง) 
มาตรฐานการเรยีนรร้ะดบั ู 

 มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนัก เกียวกบัภมูิศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์การเมอืง การ 
          ปกครองในโลก  และนาํมาปรับใชใ้นการดาํเนนิชวีติ เพอืความมั่นคงของชาต ิศกึษาและฝกึทักษะเกีย่วกบัเรอืง     
          ดงัตอ่ไปน ี

1. วา่ดว้ยเรอืงของเงนิ 
ความหมายและประโยชน ์ประเภทของเงนิ เงนิฝาก การประกนัภยัและการลงทนุ การชาํระเงนิ 

ทางอเิล็กทรอนิกส ์โครงสรา้งระบบสถาบนัการเงนิของประเทศไทย 
2. การวางแผนการเงิน 
ประเมนิฐานะการเงนิของตนเอง บนัทกึรายรบั-รายจา่ย เปา้หมายการเงนิในชวีติ การออม 
3. สนิเชือ่ 

การประเมนิความเหมาะสมกอ่นตดัสนิใจกอ่หนี้ ลกัษณะของสนิเชื่อรายยอ่ย ประเภทและ 
การคํานวณดอกเบีย้เงนิกู ้การปอ้งกนัปัญหาหนี้ เครดติบโูร วธิแีกไ้ขปญัหาหนี้ หนว่ยงานทใีห้คาํปรึกษา 
เรือ่งวธิแีก้ไขปัญหาหนีh 

4. สทิธิและหนา้ทีของผูใ้ชบ้รกิารทางการเงิน  
สทิธิของผูใ้ชบ้ริการทางการเงนิ 4 ประการ หน้าทีของผูใ้ชบ้ริการทางการเงนิ 5 ประการ รูจ้ัก 

         ศนูย์คุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงนิ (ศคง.) และหนว่ยงานทรีบัเรอืงรอ้งเรยีนอนื ๆ การเขยีนหนังสอืรอ้งเรยีนและ 
         ขน็ตอนทเีกยีวขอ้ง 

5. ภยัทางการเงนิ 
ลักษณะ การป ้องกนัตนเอง และแกป้ัญหาภยัทางการเงิน การจดัประสบการณ์การเรยีนร ้จูดักลุม่อภปิรายในเนื้อ   
หาทเีกีย่วขอ้ง  ศกึษาจากเอกสารและสื่อทกุประเภททเีกี่ยวขอ้ง เวบ็ไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และเวบ็ไซตข์อง ศคง. จดัทาํโครงการนทิรรศการฐานการเรยีนรู ้เชิญวทิยากรผูรู้ม้าให้ความรูเ้กยีวกบัการกอ่หนี้ 
อยา่งเหมาะสม และการวางแผนการเงนิในชวีติ  

การวดัและประเมนิผล 
1. สงัเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรยีนรู้ 
2. วดัความรูจ้ากการทาํกจิกรรมในใบงาน 
3. การวดัผลสมัฤทธปิลายภาค 

 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา สค 32029 การเงนิเพือ่ชวีติ 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

จาํนวน 3 หนว่ยกิต (120 ชัว่โมง) 
มาตรฐานการเรยีนรู้ระดบั  

 มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนัก เกี่ยวกบัภมูิศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์การเมอืง 
การปกครองในโลก และนาํมาปรบัใชใ้นการดาํเนนิชวีติ เพื่อความมัน่คงของชาต ิ
 

ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน 
ชัว่โมง 

1 
 

ว่าด้วยเรื่องของเงิน 
1.1 ความหมายและ 
ประโยชน์  
 
 
 
 
1.2 ประเภทของเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 เงินฝากการประกันภัย 
และการลงทุน 
 
 
 
 

1.อธิบายความหมายและ 
ประโยชน์ของเงิน 
2. บอกความหมาย และความ 
แตกต่างของการให้เงินและ
การให้ยืมเงิน 
3. บอกความหมายของเงิน
เฟ้อเงินฝืด 
1. อธิบายวิธีการตรวจสอบ 
ธนบัตร 
2. ค านวณอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ 
3. บอกช่องทางแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ 
4.อธิบายเงินเสมือน 
 
 
 
 
 
 
1. เลือกประเภทเงินฝากที่ 
เหมาะสมกับตนเอง 
2. คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก
แบบทบต้น 
3. อธิบายการคุ้มครองเงิน
ฝาก 

1. ความหมาย และ 
ประโยชน์ของเงิน 
2. ความหมายและความ 
แตกต่างของการให้เงินและ 
การให้ยืมเงิน 
3. ความหมายของเงินเฟ้อเงินฝืด 
 
1. เงินไทย 
 - ธนบัตร 
 - เหรียญกษาปณ์ 
2. เงินตราต่างประเทศ 
 - สกุลเงินของต่างประเทศ 
ที่สำคัญ 
 -อัตราแลกเปลี่ยนและ 
วิธีการคำนวณเงินตรา 
ต่างประเทศ 
 -ช่องทางการแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ 
3. เงินเสมือน (virtual 
currency) 
1. ประเภท ลักษณะ 
ประโยชน์ และข้อจ ากัดของ 
การฝากเงิน 
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
- บัญชีเงินฝากประจำ 
- บัญชีเงินฝากประจำ 

24 ชม. 
 
 
 
 



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน 
ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 การชำระเงินทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 โครงสร้างระบบ 
สถาบันการเงินของ 
ประเทศไทย 

4. บอกลักษณะการ
ประกันภัยแต่ละประเภท 
5. บอกลักษณะการลงทุนแต่
ละประเภท 
6. วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของเงินฝาก การประกันภัย 
และการลงทุน 
1. บอกความหมาย และ 
ประโยชน์ของการชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. บอกลักษณะของบัตร 
ATM บัตรเดบิตบัตรเครดิต 
Internet Banking 
และ Mobile Banking 
3. บอกกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับระบบการชำระเงินทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ 
1. บอกโครงสร้างระบบ
สถาบันการเงินของประเทศ
ไทย 
2. บอกบทบาทหน้าที่ของ 
สถาบันการเงิน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้การ  
กำกับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
3. บอกบทบาทหน้าที่ของ 
ผู้ให้บริการภายใต้การก ากับ 
ดูแลของหน่วยงานอ่ืน ๆ 

รายเดือนปลอดภาษี 
- บัญชีเงินฝากแบบ 
ขัน้บันได 
- สลากออมทรัพย์/สลาก 
ออมสิน 
-ข้อแนะนำในการ 
ตัดสินใจเลือกประเภทเงิน 
ฝาก 
2. ความหมายและวิธีการ 
ค านวณดอกเบี้ยเงินฝาก 
แบบทบต้น 
3. การคุ้มครองเงินฝาก 
4. การประกันภัย และการ 
ลงทุน 
 
 
 
1. ความหมาย และ 
ประโยชน์ของการชำระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลักษณะของบัตร ATM 
บัตรเดบิต บัตรเครดิต 
Internet Banking และ 
Mobile Banking 
3. กฎหมายพื้นฐานที่ 
เกี่ยวข้องกับระบบการช าระ 
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
1.โครงสร้างระบบสถาบัน 
การเงินของประเทศไทย 
2. สถาบันการเงินและ 
หน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้ 
การก ากับดูแลของธนาคาร 



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน 
ชัว่โมง 

แห่งประเทศไทย 
3. ผู้ให้บริการภายใต้ 
การกำกับดูแลของหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ 

2 การวางแผนการเงิน 
2.1 ประเมินฐานะ 
การเงินของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 บันทึกรายรับ - 
รายจ่าย 
 
 
 
 
 
 

1.อธิบายหลักการประเมิน 
ฐานะการเงิน 
2. ค านวณฐานะทางการเงิน
ของตนเอง 
3. อธิบายลักษณะของการมี 
สุขภาพการเงินที่ดี 
4. ประเมินสุขภาพการเงิน
ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของ 
“ความจำเป็น” และ “ความ 
ต้องการ” 
2. จัดล าดับความส าคัญของ 
รายจ่าย 
3. บอกลักษณะของการ
บันทึก 

1. หลักการประเมินฐานะ 
การเงินของตนเอง โดยคำนวณ
จำนวนและอัตราส่วน ดังนี้ 
- ความมั่งค่ังสุทธิ 
-อัตราส่วนภาระหนี ้สินต่อ 
รายได้ (ต่อเดือน) 
-จ านวนเงินออมเผื่อฉุกเฉิน 
-อัตราส่วนเงินออมต่อ 
รายได้ (ต่อเดือน) 
2. การมีสุขภาพการเงินที่ดี 
- ความหมาย 
- ลักษณะการมีสุขภาพ 
การเงินที่ดี ได้แก่ 
- มีภาระชำระหนี้ 
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ 
ต่อเดือน 
- ออมอย่างน้อย 1 ใน 
4 ของรายได้ต่อเดือน 
- มีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน 
ประมาณ 6 เท่าของรายจ่าย 
จำเป็นต่อเดือน 
1. ความแตกต่างของความ 
จำเป็นและความต้องการ 
2. การจัดลำดับความสำคัญ 
ของรายจ่าย 
3. ลักษณะและประโยชน์ 
ของบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
4. วิธีบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
  

30 ชม. 



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน 
ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
2.3 เป้าหมายการเงิน 
ในชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 การออม 

รายรับ-รายจ่าย 
4. บอกประโยชน์ของการ
บันทึก 
รายรับ-รายจ่าย 
5. จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
6. วิเคราะห์บันทึกรายรับ
รายจ่าย 
1. บอกประโยชน์ของการมี 
เป้าหมายการเงินในชีวิต 
2. บอกเป้าหมายการเงินที่
ควรมีในชีวิต 
3. สามารถตั ้งเป้าหมาย
การเงินระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาวตามหลัก 
SMARTที่เหมาะสมกับตนเอง 
4. วางแผนการเงินของตนเอง 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายใน
ชีวิต 
 
 
1.อธิบายความหมายและ 
ประโยชน์ของการออม 
2. ตั ้งเป้าหมายการออมที่ 
เหมาะสมกับตนเอง 
3. อธิบายหลักการออมให้ 
ส าเร็จ 
4. บอกบทบาทหน้าที่และ 
หลักการของกองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
5. บอกความหมายและ 
หลักการของกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
1. ประโยชน์ของการมี 
เป้าหมายการเงินในชีวิต 
2. เป้าหมายการเงินที่ควรมี 
ในชีวิต 
3. ประเภทของเป้าหมาย 
การเงิน 
- ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) 
- ระยะกลาง (1 – 3 ปี) 
- ระยะยาว (มากกว่า 3 ปี) 
4. วิธีการตั้งเป้าหมาย 
การเงิน ตามหลัก SMART 
5. การวางแผนการเงินให้ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
1. ความหมายและประโยชน์ 
ของการออม 
2. เป้าหมายการออม เช่น 
-ออมอย่างน้อย 1 ใน 4 
ของรายได้ต่อเดือน 
- ควรออมเพ่ืออะไรบ้าง 
3. หลักการออมให้ส าเร็จ 
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) และกองทุนสำรองเลี้ยง 
ชีพ 

3 สินเชื่อ 1. บอกลักษณะที่สำคัญของ 1. การประเมินความเหมาะสม 36 ชม. 



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน 
ชัว่โมง 

สินเชื่อประเภทต่าง ๆ 
2. บอกความหมาย บทบาท 
หน้าที่ และข้อมูลต่างๆ ที่
สำคัญเก่ียวกับเครดิตบูโร 
3. บอกวิธีการป้องกันปัญหา
หนี้ 
4. บอกวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 
5. บอกช่องทางในการให้
คำปรึกษาวิธีแก้ไขปัญหา
หนี้   

ก่อนตัดสินใจ ก่อหน้ 
2. ลักษณะของสินเชื่อ 
รายย่อยและการคำนวณ 
ดอกเบีย้ 
3. เครดิตบูโร 
4. วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ 
5. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 
6. หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา 
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 

4 สิทธิและหน้าที่ของ 
ผู้ใช้บริการทาง 
การเงิน 

1. บอกสิทธิของผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน 
2. บอกหน้าที่ของผู้ใช้บริการ 
ทางการเงิน 
3. บอกบทบาทหน้าที่ของ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน (ศคง.) และ
หน่วยงานที่รับเรื่อง 
ร้องเรียนอ่ืน ๆ 
4. บอกขัน้ตอนการร้องเรียน 
5. บอกหลักการเขียนหนังสือ 
ร้องเรียน 

1. สิทธิของผู้ใช้บริการทาง 
การเงิน 
- ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ 
บริการได้อย่างอิสระ 
- ร้องเรียนเพ่ือความเป็นธรรม 
- ได้รับการพิจารณา 
ค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย 
2. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ ทาง 
การเงิน 
- วางแผนการเงิน 
- ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง 
การเงินอย่างสม่ำเสมอ 
- เข้าใจรายละเอียดและ 
เปรียบเทียบข้อมูลก่อนเลือกใช้ 
- ตรวจทานความถูกต้องของ 
ธุรกรรมทางการเงิน ทุกครั้ง 
- เมื่อเป็นหนี้ต้องชำระหนี้ 
3. บทบาทศูนย์คุ้มครอง 
ผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 
และหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน 
อ่ืน ๆ 
4. ขัน้ตอนการร้องเรียนและการ 

10 



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน 
ชัว่โมง 

เขียนหนังสือร้องเรียน 
5 ภัยทางการเงิน  1. บอกประเภทและลักษณะ

ของภัยทางการเงิน และ
ยกตัวอย่างภัยทางการเงินที่มี
ในชุมชน 
2. บอกวิธีการป้องกันตนเอง 
จากภัยทางการเงิน 
3. บอกวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจาก 
ภัยทางการเงิน 

1. ประเภท ลักษณะ การป้องกัน 
ตนเอง และการแก้ปัญหาใน 
เรื่องภัยทางการเงิน 
- หนี้นอกระบบ 
-แชร์ลูกโซ่ 
- ภัยใกล้ตัว เช่น การ 
หลอกลวงให้จ่ายเบี้ยประกันงวด 
สุดท้าย ตกทอง/ ล็อตเตอรี่ 
ปลอม 
- ภัยออนไลน์ 
- ภัยธนาคารออนไลน์ 
- ภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

20 

6 การผลิตและการกำหนด
ราคา 
 

อธิบายความรู้เบื้องต้น 
เกี่ยวกับการผลิต การกำหนด
ราคา และสามารถใช้กลยุทธ
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ และการ
ตั้งราคาได้ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต 
และการกำหนดราคา กลยุทธ์
ส่วนผสม ผลิตภัณฑ์ตลาดกับการ
ตั้งราคา กลยุทธ์การตั้งราคา 
รวมทั้งสัญลักษณ์มาตรฐาน(รหัส
แท่ง)และฝึกปฏิบัติการกำหนด
ราคา 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางวเิคราะหห์ลักสตูร 



รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา สค 32029 การเงนิเพือ่ชวีติ 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

จาํนวน ๓ หนว่ยกติ (๑๒๐ชัว่โมง) 
มาตรฐานการเรยีนรู้ระดบั  

 มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนัก เกี่ยวกบัภมูิศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์การเมอืง 
การปกครองในโลก และนาํมาปรบัใชใ้นการดาํเนนิชวีติ เพื่อความมัน่คงของชาต ิ
หวัเรือ่ง  วา่ดว้ยเรือ่งของเงนิ 
 

ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ย
นำไปเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 

(กรต.) 

เนือ้หาที่นำมา 
บรูณาการ 
(พบกลุม่) 

เนือ้หายากมาก
นำมาสอนเสรมิ 

(สอนเสรมิ) 

1.อธิบายความหมายและ 
ประโยชน์ของเงิน 
2. บอกความหมาย และ
ความแตกต่างของการให้
เงินและการให้ยืมเงิน 
3. บอกความหมายของเงิน
เฟ้อเงินฝืด 
1. อธิบายวิธีการตรวจสอบ
ธนบัตร 
2. คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 
3. บอกช่องทางแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 
4.อธิบายเงินเสมือน 
1. เลือกประเภทเงินฝากที่ 
เหมาะสมกับตนเอง 
2. คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก
แบบทบต้น 
3. อธิบายการคุ้มครองเงิน
ฝาก 
4. บอกลักษณะการ
ประกันภัยแต่ละประเภท 
5. บอกลักษณะการลงทุน 

1. ความหมาย และประโยชน์ของเงิน 
2. ความหมายและความแตกต่างของ
การให้เงินและการให้ยืมเงิน 
3. ความหมายของเงินเฟ้อเงินฝืด 
1. เงินไทย  - ธนบัตร  - เหรียญกษาปณ์ 
2. เงินตราต่างประเทศ 
 - สกุลเงินของต่างประเทศที่สำคัญ 
 -อัตราแลกเปลี่ยนและวิธีการคำนวณ
เงินตราต่างประเทศ 
 -ช่องทางการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 
3. เงินเสมือน (virtual currency) 
1. ประเภท ลักษณะ ประโยชน์ และ
ข้อจำกัดของการฝากเงิน 
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
- บัญชีเงินฝากประจำ 
- บัญชีเงินฝากประจำ รายเดือนปลอด
ภาษ ี
- บัญชีเงินฝากแบบขัน้บันได 
- สลากออมทรัพย์/สลากออมสิน 
-ข้อแนะนำในการตัดสินใจเลือกประเภท
เงินฝาก 
2. ความหมายและวิธีการ 

   

ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ย เนือ้หาที่นำมา เนือ้หายากมาก



นำไปเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 

(กรต.) 

บรูณาการ 
(พบกลุม่) 

นำมาสอนเสรมิ 
(สอนเสรมิ) 

แต่ละประเภท 
6. วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของเงินฝาก การประกันภัย 
และการลงทุน 
1. บอกความหมาย และ 
ประโยชน์ของการชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. บอกลักษณะของบัตร 
ATM บัตรเดบิตบัตรเครดิต 
Internet Banking 
และ Mobile Banking 
3. บอกกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับระบบการชำระเงินทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ 
1. บอกโครงสร้างระบบ
สถาบันการเงินของประเทศ
ไทย 
2. บอกบทบาทหน้าที่ของ 
สถาบันการเงิน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้การ  
กำกับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
3. บอกบทบาทหน้าที่ของ 
ผู้ให้บริการภายใต้การกำกับ
ดูแลของหน่วยงานอ่ืน ๆ 

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบทบต้น 
3. การคุ้มครองเงินฝาก 
4. การประกันภัย และการลงทุน 
1. ความหมาย และประโยชน์ของการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลักษณะของบัตร ATMบัตรเดบิต 
บัตรเครดิตInternet Banking และ 
Mobile Banking 
3. กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.โครงสร้างระบบสถาบัน 
การเงินของประเทศไทย 
2. สถาบันการเงินและ 
หน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้ 
การก ากับดูแลของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 
3. ผู้ให้บริการภายใต้ 
การกำกับดูแลของหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ 

   

 
 
 
 
 
 
หวัเรือ่ง ว่าด้วยเรื่องของเงิน 
 



ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ยนำไป
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

(กรต.) 

เนือ้หาที่นำมา 
บรูณาการ 
(พบกลุม่) 

เนือ้หายากมาก
นำมาสอนเสรมิ 

(สอนเสรมิ) 

1.อธิบายหลักการประเมิน
ฐานะการเงิน 
2. คำนวณฐานะทางการเงิน
ของตนเอง 
3. อธิบายลักษณะของการมี
สุขภาพการเงินที่ดี 
4. ประเมินสุขภาพการเงินของ
ตนเอง 
1. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
“ความจำเป็น” และ “ความ
ต้องการ” 
2. จัดลำดับความสำคัญของ
รายจ่าย 
3. บอกลักษณะของการบันทึก
รายรับ-รายจ่าย 
4. บอกประโยชน์ของการ
บันทึกรายรับ-รายจ่าย 
5. จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
6. วิเคราะห์บันทึกรายรับ
รายจ่าย 
1. บอกประโยชน์ของการมี
เป้าหมายการเงินในชีวิต 
2. บอกเป้าหมายการเงินที่ควร
มีในชีวิต 
3. สามารถตั้งเป้าหมายการเงิน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาวตามหลัก SMARTที่
เหมาะสมกับตนเอง 
4. วางแผนการเงินของตนเอง 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายใน
ชีวิต 

1. หลักการประเมินฐานะ
การเงินของตนเอง โดยคำนวณ
จำนวนและอัตราส่วน ดังนี้ 
- ความมั่งค่ังสุทธิ 
-อัตราส่วนภาระหนี้สินต่อ
รายได้ (ต่อเดือน) 
-จำนวนเงินออมเผื่อฉุกเฉิน 
-อัตราส่วนเงินออมต่อ 
รายได้ (ต่อเดือน) 
2. การมีสุขภาพการเงินที่ดี 
- ความหมาย 
- ลักษณะการมีสุขภาพ 
การเงินที่ดี ได้แก่ 
- มีภาระชำระหนี้ 
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อ
เดือน- ออมอย่างน้อย 1 ใน 
4 ของรายได้ต่อเดือน 
- มีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน 
ประมาณ 6 เท่าของรายจ่าย
จำเป็นต่อเดือน 
1. ความแตกต่างของความ
จำเป็นและความต้องการ 
2. การจัดลำดับความ 
สำคัญของรายจ่าย 
3. ลักษณะและประโยชน์ 
ของบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
4. วิธีบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ยนำไป
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

เนือ้หาที่นำมา 
บรูณาการ 

เนือ้หายากมาก
นำมาสอนเสรมิ 



(กรต.) (พบกลุม่) (สอนเสรมิ) 

1.อธิบายความหมายและ 
ประโยชน์ของการออม 
2. ต้ังเป้าหมายการออมที่ 
เหมาะสมกับตนเอง 
3. อธิบายหลักการออมให้ 
สำเร็จ 
4. บอกบทบาทหน้าที่และ 
หลักการของกองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
5. บอกความหมายและ 
หลักการของกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ 
 

1. ประโยชน์ของการมี 
เป้าหมายการเงินในชีวิต 
2. เป้าหมายการเงินที่ควรมี 
ในชีวิต 
3. ประเภทของเป้าหมาย 
การเงิน 
- ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) 
- ระยะกลาง (1 – 3 ปี) 
- ระยะยาว (มากกว่า 3 ปี) 
4. วิธีการตั ้งเป้าหมาย 
การเงิน ตามหลัก SMART 
5. การวางแผนการเงินให้ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
1. ความหมายและประโยชน์ 
ของการออม 
2. เป้าหมายการออม เช่น 
-ออมอย่างน้อย 1 ใน 4 
ของรายได้ต่อเดือน 
- ควรออมเพ่ืออะไรบ้าง 
3. หลักการออมให้ส าเร็จ 
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) 
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

   

หวัเรือ่ง สินเชื่อ 
 

ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ยนำไปเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 

(กรต.) 

เนือ้หาที่นำมา 
บรูณาการ 
(พบกลุม่) 

เนือ้หายากมาก
นำมาสอนเสรมิ 

(สอนเสรมิ) 

1. บอกลักษณะที่สำคัญ
ของสินเชื่อประเภทต่าง ๆ 
2. บอกความหมาย 
บทบาทหน้าที่ และข้อมูล
ต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับ
เครดิตบูโร 
3. บอกวิธีการป้องกัน
ปัญหาหนี้ 

1. การประเมินความ
เหมาะสมก่อนตัดสินใจ 
ก่อหนี้ 
2. ลักษณะของสินเชื่อ 
รายย่อยและการคำนวณ 
ดอกเบี้ย 
3. เครดิตบูโร 
4. วิธีการป้องกันปัญหา 

 
 
 
 

 

 
 

 

ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ยนำไปเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 

เนือ้หาที่นำมา 
บรูณาการ 

เนือ้หายากมาก
นำมาสอนเสรมิ 



(กรต.) (พบกลุม่) (สอนเสรมิ) 

4. บอกวิธีการแก้ไขปัญหา
หนี้ 
5. บอกช่องทางในการให้
คำปรึกษาวิธีแก้ไข 
ปัญหาหนี้ 

หนี้ 
5. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 
6. หน่วยงานที่ให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการ
แก้ไขปัญหาหนี้ 

   

 
หวัเรือ่ง สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
 

ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ยนำไป
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

(กรต.) 

เนือ้หาที่นำมา 
บรูณาการ 
(พบกลุม่) 

เนือ้หายากมากนำมา
สอนเสรมิ 
(สอนเสรมิ) 

1. บอกสิทธิของผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน 
2. บอกหน้าที่ของใช้บริการ 
ทางการเงิน 
3. บอกบทบาทหน้าที่ของ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน (ศคง.) และ
หน่วยงานที่รับเรื่อง 
ร้องเรียนอ่ืน ๆ 
4. บอกขัน้ตอนการ
ร้องเรียน 
5. บอกหลักการเขียน
หนังสือร้องเรียน 

1. สิทธิของผู้ใช้บริการทาง 
การเงิน 
- ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ 
บริการได้อย่างอิสระ 
- ร้องเรียนเพ่ือความเป็น
ธรรม 
- ได้รับการพิจารณา 
ค่าชดเชยหากเกิดความ
เสียหาย 
2. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ 
ทางการเงิน 
- วางแผนการเงิน 
- ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง 
การเงินอย่างสม่ำเสมอ 
- เข้าใจรายละเอียดและ 
เปรียบเทียบข้อมูลก่อน
เลือกใช้ 
- ตรวจทานความถูกต้อง
ของ 
ธุรกรรมทางการเงิน ทุกครั้ง 
- เมื่อเป็นหนี้ต้องชำระหนี้ 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ยนำไป
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

เนือ้หาที่นำมา 
บรูณาการ 

เนือ้หายากมากนำมา
สอนเสรมิ 



(กรต.) (พบกลุม่) (สอนเสรมิ) 
 3. บทบาทศูนย์คุ้มครอง 

ผู้ใช้บริการทางการเงิน 
(ศคง.) 
และหน่วยงานที่รับเรื่อง
ร้องเรียน 
อ่ืน ๆ 
4. ขัน้ตอนการร้องเรียนและ
การ 

เขียนหนังสือร้องเรียน 

   

หวัเรือ่ง ภัยทางการเงิน 
 

ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ยนำไป
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

(กรต.) 

เนือ้หาที่นำมา 
บรูณาการ 
(พบกลุม่) 

เนือ้หายากมากนำมา
สอนเสรมิ 
(สอนเสรมิ) 

1. บอกประเภทและ
ลักษณะของภัยทาง
การเงิน และ
ยกตัวอย่างภัยทางการ
เงินที่มีในชุมชน 
2. บอกวิธีการป้องกัน
ตนเองจากภัยทาง
การเงิน 
3. บอกวิธีแก้ปัญหาที่
เกิดจากภัยทางการเงิน 

1. ประเภท ลักษณะ การป้องกัน 
ตนเอง และการแก้ปัญหาใน 
เรื่องภัยทางการเงิน 
- หนี ้นอกระบบ 
-แชร์ลูกโซ่ 
- ภัยใกล้ตัว เช่น การ 
หลอกลวงให้จ่ายเบี้ยประกันงวด 
สุดท้าย ตกทอง/ ล็อตเตอรี่ 
ปลอม 
- ภัยออนไลน์ 
- ภัยธนาคารออนไลน์ 
- ภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
หวัเรือ่ง การผลิตและการกำหนดราคา 
 



ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ยนำไป
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

(กรต.) 

เนือ้หาที่นำมา 
บรูณาการ 
(พบกลุม่) 

เนือ้หายากมาก
นำมาสอนเสรมิ 

(สอนเสรมิ) 

อธิบายความรู้เบื้องต้น 
เกี่ยวกับการผลิต การ
กำหนดราคา และ
สามารถใช้กลยุทธ
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ 
และการตั้งราคาได้ 

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการผลิต 
และการกำหนดราคา 
กลยุทธ์ส่วนผสม 
ผลิตภัณฑ์ตลาดกับ
การตั้งราคา กลยุทธ์
การตั้งราคา รวมทั้ง
สัญลักษณ์มาตรฐาน
(รหัสแท่ง)และฝึก
ปฏิบัติการกำหนด
ราคา 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  รายวชิา สค 32029  รายวชิา  การเงินเพือ่ชวีติ จำนวน 3 หนว่ยกติ 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

1 หวัเรือ่ง สนิเชือ่ 
1. การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจ 
ก่อหนี้ 
2. ลักษณะของสินเชื่อ 
รายย่อยและการคำนวณ 
ดอกเบีย้ 
3. เครดิตบูโร 
4. วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ 
5. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 
6. หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเก่ียวกับวิธีการ
แก้ไขปัญหาหนี้ 

- อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
การเงินได้อย่างถูกต้อง 
- ประยุกต์ใช้และเลือกใช้ความรู้
ทางการเงินมากำหนดเป้าหมาย
มาออกแบบวางแผนการเงิน
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
- มีความรับผิดชอบต่อการใช้
จ่าย จัดการการเงินได้อย่าง
เหมาะสม คุ้มค่า 
ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่
ทางการเงิน 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา
ความตอ้งการ 
ครูทักทายกล่าวนำ และ
อธิบายเกี่ยวกับหลักการ  
1.การประเมินความ
เหมาะสมก่อนตัดสินใจ ก่อ
หนี้ 
2. ลักษณะของสินเชื่อ 
รายย่อยและการคำนวณ 
ดอกเบี้ย 
3. เครดิตบูโร 
4. วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ 
5. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 

6. หน่วยงานที่ให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการ
แก้ไขปัญหาหนี้ 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา
ความตอ้งการ 
ผู้เรียนฟังครูอธิบายเกี่ยวกับ
หลักการ  
1.การประเมินความ
เหมาะสมก่อนตัดสินใจ ก่อ
หนี้ 
2. ลักษณะของสินเชื่อ 
รายย่อยและการคำนวณ 
ดอกเบี้ย 
3. เครดิตบูโร 
4. วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ 
5. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 
6. หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา
หนี้ 

-หนังสือ
แบบเรียน 
-ใบความรู้ 
-อินเตอร์เนต 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-แฟ้มสะสม 
งาน  
15 คะแนน 
-แบบบันทึก 
15 คะแนน 
 

 



 
แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

สาระการประกอบอาชพี  รายวชิา สค 32029 การเงนิเพือ่ชวีติ จำนวน   2   หนว่ยกติ 
ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
1   2.  ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ซักถาม ข้อสงสัย ก่อนเข้าสู่
ขั้นตอนต่อไป 

3.  ครูกำหนดกติกาเบื้องต้น 
ในการเรียน กศน. ร่วมกับ
ผู้เรียน  

- การปฏิบัติตัวในการเรียน
ให้ประสบความสำเร็จ 
ผู้เรียนต้องใช้ทักษะที่จำเป็น
ตามท่ีได้กล่าวถึงในขั้น
กำหนดสภาพปัญหา (การ
พูด การฟัง จดบันทึก 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง)  

- เข้าร่วมกิจกรรมและ
แสวงหาข้อมูลตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

2.  ผู้เรียนซักถาม ข้อสงสัย 
ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

3.  ผู้เรียนรับทราบกติกา
เบื้องต้น ในการเรียน กศน. 
ร่วมกับผู้เรียน  

- การปฏิบัติตัวในการ
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 
ผู้เรียนต้องใช้ทักษะที่
จำเป็นตามที่ได้กล่าวถึงใน
ขั้นกำหนดสภาพปัญหา 
(การพูด การฟัง จดบันทึก 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง)  

- เข้าร่วมกิจกรรมและ
แสวงหาข้อมูลตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 

  

 



 
แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

สาระการประกอบอาชพี  สค 32029 การเงนิเพือ่ชวีติ จำนวน   2   หนว่ยกติ 
ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
1   ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ

จดัการเรยีนรู ้
1.  ครูกำหนดกรอบ
เนื้อหาวิชาการเงินเพ่ือชีวิต
ตามใบงานกรอบเนื้อหา 
ตามใบงานที่ 1 

1) กรอบเนื้อหา 
2) ภารกิจ/งานที่ต้อง

ปฏิบัติ/มอบหมาย 
 

ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู ้

1.  ผู้เรียนร่วมกำหนดกรอบ
เนื้อหาวิชาการเงินเพ่ือชีวิต
ตามใบงานกรอบเนื้อหา
ทักษะการเรียนรู้ ตามใบงาน
ที่ 1 

1) กรอบเนื้อหา 
2) ภารกิจ/งานที่ต้อง

ปฏิบัติ/มอบหมาย 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  สค 32029 การเงนิเพือ่ชวีติ จำนวน   3   หนว่ยกติ 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

1   ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้
1.ครูให้ผู้เรียนร่วมกันสรุป
จากใบงานที่ผู้สอนแจกให้
ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองใน
หัวข้อทีก่ำหนดให้ 3 หัวข้อ 
ได้แก่ 

1. วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ 
2. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 
3. หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา
หนี้ 
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มให้แต่ละ
กลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ 3 
เรื่อง ได้แก่ 
1. วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ 
2. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 

ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้
1. ผู้เรียนร่วมกันสรุปจาก

ใบงานที่ผู้สอนแจกให้
ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง
ในหัวข้อกำหนดให้ 3
หัวข้อ ได้แก่ 

1. วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ 
2. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 
3. หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา
หนี้ 
ขั้นที ่4 ประเมนิผลการ
เรยีนรู ้ 
1. ครูและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะการนำไปใช้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

           



3. หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา
หนี้ 
 

 
 
 
 
  



ใบความรู้ 
สินเชื่อ 

การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้ หากทุกคนสามารถเลือกได้ คงไม่มีใครอยากเป็นหนี้  
แต่หลายคนก็เลี่ยงไม่ได้ เพราะความจำเป็นในการดำรงชีวิต หรือบางคนเป็นหนี้เพราะตกหลุมพรางสิ่งล่อตาล่อใจ ภายนอก 
แต่จะทำอย่างไรให้การเป็นหนี้ไม่กลายเป็นปัญหาในภายหลัง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจ ก่อหนี้ควรท าความรู้จักกับหนี้ ซึ่ง
สามารถแบ่งประเภทตามประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นหนี้ ดังนี้  
1. หนี้ดี คือ หนี้ที่ช่วยสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในอนาคต เช่น หนี้เพื่อ การศึกษา หนี้เพื่อการประกอบอาชีพ หนี้
เพ่ือที่อยู่อาศัย  
2. หนี้พึงระวังคือ หนี้ที่เกิดจากการนำเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือของฟุ่มเฟือย และไม่สร้างรายได้ในอนาคต เช่น หนี้ที่
เกิดจากการซื้อของใช้ราคาแพงเกินฐานะ หนี้ที่เกิดจาก การพนัน ไม่ว่าจะเป็นหนี้ประเภทใดต้องคำนึงไว้เสมอว่า หนี้ไม่ใช่
ของฟรี แต่เป็นสิ่งที่มี ราคาที่ต้องจ่ายในรูปของดอกเบี้ย ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจเป็นหนี้ ต้องถามตัวเองอย่างน้อย 2 
คำถามก่อนว่า  

1. หนี้ที่จะก่อ “จำเป็นหรือไม่” สิ่งที่จ าเป็น คือสิ่งที่ต้องใช้ในการดำรงชีวิต เช่น ปัจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค ที่อยู่อาศัย) สิ่งที่ไม่จำเป็น คือ สิ่งที่หากไม่มีก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือมี สิ่งอื่นทดแทนกันได้ เช่น 
ต้องการมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด ทั้งที่เครื่องเดิมยังใช้ได้อยู่  

2. หนี้ที่จะก่อ “รอได้หรือไม่” หมายถึง หากพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็น ก็ควรดูว่าสิ่งที่ต้องการจะซื้อนั้น
สามารถรอได้หรือไม่ หากยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อตอนนี้ ก็ควรวางแผนเก็บเงินจนครบก่อน แต่หากคิดอย่างถ่ีถ้วน
แล้วเห็นว่าจำเป็นต้องซื้อของสิ่งนั้น ทันที ก็อาจนำเงินออมเผื่อฉุกเฉินออกมาใช้แล้วรีบเก็บเงินเติมเข้าไปใหม่ และหากเงิน
ออม เผื่อฉุกเฉินไม่เพียงพอ จึงค่อยไปกู้ยืม 

ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและการคำนวณดอกเบี้ย เมื่อไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าจำเป็นต้องขอกู้ยืม ในลำดับ
ต่อมาผู้ขอสินเชื่อ ควรพิจารณาว่าจะเลือกกู้ยืมจากแหล่งใด โดยควรเลือกกู้ยืมจากผู้ให้บริการในระบบเพราะมี หน่วยงาน
ของทางการกำกับดูแล ปัจจุบันมีผู้ให้บริการสินเชื่อในระบบหลายประเภท ทั้งท่ีเป็น สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และผู้บริการที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน (non-bank) เช่น บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้การกำกับ (สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่ต้องใช้หลักประกัน) นอกจากเลือกการกู้ยืมกับผู้ให้บริการในระบบ แล้ว 
ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือภาคธุรกิจก็ต้องเลือกประเภทสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการที่จะใช้ด้วย เช่น อุปโภค
บริโภค ประกอบอาชีพ 

เครดิตบูโร หน้าที่ของเครดิตบูโร 
1. จัดเก็บ รักษา รวบรวม ข้อมูลของลูกค้าสินเชื่อทุกบัญชีที่มีกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรซึ่ง
จะเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมีการชำระหนี้ตามปกติหรือการผิดนัดชำระหนี้ โดยเครดิตบูโรจะเก็บข้อมูล
ไว้ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่เครดิตบูโรได้รับข้อมูลจากสมาชิก 
2. แสดงข้อเท็จจริงการชำระเงินของลูกหนี้ เพื่อที่สถาบันการเงินจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการตัดสินใจในการให้สินเชื่อ
ประวัติเครดิตมีข้อมูลอะไรบ้างประวัติเครดิตหรือรายงานข้อมูลเครดิตจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ของผู้ขอสินเชื่อ รายละเอียดของบัญชีสินเชื่อที่ใช้บริการ ประวัติการได้รับอนุมัติและชำระสินเชื่อ เช่น วันเปิดบัญชี 
ประเภทบัญชี เลขท่ีบัญชี ยอดหนี้คงเหลือ และจ านวนวันคงค้างซึ่งสถาบันการเงินและบริษัทที่เป็นสมาชิกจะนำส่งข้อมูล
ดังกล่าวทุกเดือนให้แก่เครดิตบูโร 



ประโยชน์ของเครดิตบูโร 
1. ผู้ขอสินเชื่อรู้จักข้อมูลประวัติสินเชื่อของตนเอง ในฐานะเป็นเจ้าของข้อมูลควรรู้ว่าตนเองมีสินเชื่ออะไรบ้าง และมีภาระ
หนี้คงค้างกับสถาบันการเงินหรือบริษัทไหนบ้างถ้าพบว่ามีบัญชีสินเชื่อที่ไม่ได้ขอ ซึ่งอาจเกิดจากการถูกปลอมเอกสารไป
สมัคร ต้องรีบแจ้งแก้ไขทันที ไม่เช่นนั้นอาจต้องมารับภาระหนี้ที่ไม่ได้ก่อ 
2. สถาบันการเงินและบริษัทที่เป็นสมาชิกสามารถใช้ข้อมูลนี้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่อดูว่าผู้ขอสินเชื่อมี
ประวัติค้างชำระหรือไม่ หรือมีภาระหนี้สินมากน้อยเพียงใด เพื่อพิจารณาความเสี่ยงว่าหากให้กู้ไปแล้วผู้ขอสินเชื่อจะ
สามารถช าระหนี้ได้หรือไม่ ถ้าไม่เคยผิดนัด ก็จะเป็นตัวช่วยให้ขอสินเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินและบริษัท
ที่เป็นสมาชิกจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน จึงจะเข้าไปดูข้อมูลได้โดยมักให้ลูกค้าลงนามยินยอมตอนขอ
สินเชื่อ อย่างไรก็ดี ประวัติข้อมูลเครดิตเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งจริง ๆ แล้วยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีก
ด้วย เช่น รายได้ อาชีพ หลักประกัน (ถ้ามี) 

วิธีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง 
ติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร โดยสามารถรอรับได้ภายในเวลา 15 นาที เสียค่าบริการ 100 
บาท เพียงใช้บัตรประชาชนตัวจริงในการขอตรวจสอบข้อมูล (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
 สนิเชือ่ 

 

1.ใหผู้เ้รียน การประเมินความเหมาะสมก่อนตดัสินใจก่อหนี ้
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แผนการจัดการเรยีนการสอน



 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  รายวชิา สค 32029 การเงนิเพือ่ชวีติ จำนวน 3 หนว่ยกิต 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

2 หวัเรือ่ง สิทธขิองการบรหิารทางการเงนิ 
1. สิทธิของผู้ใช้บริการทาง 
การเงิน 
- ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ 
บริการได้อย่างอิสระ 
- ร้องเรียนเพ่ือความเป็นธรรม 
- ได้รับการพิจารณา 
ค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย 
2. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ ทางการเงิน 
- วางแผนการเงิน 
- ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง 
การเงินอย่างสม่ำเสมอ 
- เข้าใจรายละเอียดและ 
เปรียบเทียบข้อมูลก่อนเลือกใช้ 
- ตรวจทานความถูกต้องของ 
ธุรกรรมทางการเงิน ทุกครั้ง 
- เมื่อเป็นหนี้ต้องชำระหนี้ 

1. บอกสิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน 
2. บอกหน้าที่ของผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน 
3. บอกบทบาทหน้าที่ของศูนย์
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
(ศคง.) และหน่วยงานที่รับเรื่อง
ร้องเรียนอ่ืน ๆ 
4. บอกขั้นตอนการร้องเรียน 
5. บอกหลักการเขียนหนังสือ
ร้องเรียน 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา
ความตอ้งการในการเรยีนรู้  

1.ครูทักทายกล่าวนำ และ
อธิบายสิทธิของผู้ใช้บริการ
ทางการเงินและหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการ ทางการเงิน 
2. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถาม ข้อสงสัย ก่อนเข้าสู่
ขั้นตอนต่อไป 
3.  ครูกำหนดกติกาเบื้องต้น 
ในการเรียน กศน. ร่วมกับ
ผู้เรียน 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพ
ปัญหาความตอ้งการในการ
เรยีนรู ้ 

1. ผู้เรียนและครูร่วมกัน
กำหนดสภาพความจำเป็นที่
ต้องเรียนรู้ในเรื่องสิทธิของ
ผู้ใช้บริการทางการเงินและ
หน้าที่ของผู้ใช้บริการ ทาง
การเงิน 

-หนังสือ
แบบเรียน 
-ใบความรู้ 
-อินเตอร์เนต 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-แฟ้มสะสม 
งาน  
15 คะแนน 
-แบบบันทึก 
15 คะแนน 
 

 



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  รายวชิา สค 32029 การเงนิเพือ่ชวีติ จำนวน 3 หนว่ยกิต 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

2   ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู ้
1.  ครูกำหนดกรอบ
เนื้อหาวิชาการเงินเพ่ือชีวิต 

1) กรอบเนื้อหา 
2) ภารกิจ/งานที่ต้อง

ปฏิบัติ/มอบหมาย 
 

ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู ้

1.  ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง
ในหัวข้อที่กำหนดในใบงาน 
เกี่ยวกับ  
 - ความหมาย ความสำคัญ 
ของสิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงินและหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการ ทางการเงิน 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  สค 32029 การเงนิเพือ่ชวีติ จำนวน  3 หนว่ยกติ 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

2   ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้                     
 1.  ครูให้ผู้เรียนศึกษาใบ
ความรู้ที่  1  
เรื่อง สิทธิของผู้ใช้บริการ
ทางการเงินและหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการ ทางการเงิน 
2.ครูมอบหมายแบบทดสอบ
และ กรต. วิชาการเงินเพ่ือ
ชีวิต 
 

 ขัน้ที ่3 ปฏบิัตแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้                     
 1 ผู้เรียนรว่มกันสรุปจาก
ใบงานที่ผู้สอนแจกให้
ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองใน
หัวข้อกำหนดให้ เรื่อง สิทธิ
ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
และหน้าที่ของผู้ใช้บริการ 
ทางการเงิน 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

สาระการประกอบอาชพี  สค 32029 การเงนิเพือ่ชวีติ จำนวน 3  หนว่ยกติ 
ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
2   ขั้นที่ 4 ประเมินผลการ

เรียนรู้ 
1.  ครูและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ที่ได้รับจากการ
กิจกรรมเรื่อง สิทธิของ
ผู้ใช้บริการทางการเงินและ
หน้าที่ของผู้ใช้บริการ ทาง
การเงิน 

2. ครูให้ผู้เรียนรวบรวม
ผลงานและชิ้นงานในแฟ้ม
สะสมผลงาน 

2.  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
จัดทำแผนผังความคิด เรื่อง 
เรื่อง สิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงินและหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการ ทางการเงิน 

การจัดการความรู้ใน
กระดาษบรู๊ฟ 
3.  ผู้เรียนร่วมกับครูสรุป จาก
แผนผังความคิดใน
กระดาษบรู๊ฟ 
 

  

 
  



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  สค 32029 การเงนิเพือ่ชวีติ จำนวน 3 หนว่ยกติ 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

2    
 

4.  ผู้เรียนแต่ละคู่ออกมาเล่า
เรื่องท่ีร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากเรื่องเรื่อง สิทธิของ
ผู้ใช้บริการทางการเงินและ
หน้าที่ของผู้ใช้บริการ ทาง
การเงิน 

5.  ผู้เรียนและครูร่วมสรุป
ความคิดรวบยอดกับผู้เรียน
เกี่ยวกับเนื้อหา 
ขั้นที ่4 ประเมนิผลการเรยีนรู้  
1. ครูและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะการนำไปใช้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



ใบความรู้  
สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินมีความหลากหลาย ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตาม
พัฒนาการทางเทคโนโลยี ผู้ใชบ้ริการทางการเงินจึงควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่าง ๆ 
รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ในการเป็นผู้ใช้บริการทางการเงินเพ่ือให้สามารถเลือกใช้บริการอย่างมั่นใจ ตรงกับความต้องการ ไม่
เสียสิทธิที่พึงได้ และเป็นผู้ใช้บริการทางการเงินที่ทำหนา้ที่ได้อย่างเหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุด 
โดยผู้ใช้บริการทางการเงินมีสิทธิ 4 ประการ ดังนี้ 

1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (right to be informed) ผู้ใช้บริการทางการเงินมีสิทธิที่จะได้รับ 
ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการที่สนใจ โดยเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินต้องอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเงื่อนไข
ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ เช่น ลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์ 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยง ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ทำตามเงื่อนไข และการ
ใช้สื่อทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายต้องไม่ชวนเชื่อเกินจริง ไม่ทำให้ผู้ใช้บริการเข้าใจผิดเมื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการทางการเงินก็ควรพิจารณาตรวจสอบ และสอบถามรายละเอียดให้แน่ใจก่อนตัดสินใจใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมและตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ 
   2. สิทธิที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างอิสระ (right to choose)เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอ่ืน ๆ ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้บริการทางการเงินต้องการ แต่ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ควรเลือกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ต้องการจริง ๆ เท่านั้น โดยคำนึงถึงความจำเป็น ประโยชน์ที่ได้รับ ความคุ้มค่า 
รวมถึงความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่เจ้าหน้าที่เสนอ
ขาย ก็สามารถปฏิเสธได้ 

3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม (right to be heard) หากผู้ใช้บริการทางการเงินพบว่าตนเอง 
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือถูกเอาเปรียบ เช่น ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ถูกบังคับให้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินที่ไม่ต้องการ ถูกท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำนวณดอกเบี้ยผิด ก็สามารถร้องเรียนไปยังสถาบันการเงินที่ใช้ 
บริการ และหากยังไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลได้ 

4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย (right toredress) ผู้ใช้บริการทางการเงิน 
มีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดพลาดของสถาบันการเงิน เช่น ไม่ได้ปฏิบัติตาม
แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลหรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การให้บริการทางการเงินอย่างไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย 
เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคารขโมยเงินฝากจากบัญชี ระบบไม่ตัดเงินจากบัญชีท าให้มียอดหนี้ค้างช าระ แต่ผู้ใช้บริการทางการเงิน
จะไม่ได้รับการชดเชยหากความผิดพลาดนั้นเกิดจากผู้ใช้บริการเอง เช่น ฝากสมุดบัญชีไว้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพ่ือท า
รายการแทน โอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มไปผิดบัญชีหรือใส่ตัวเลขจำนวนเงินผิด 
  หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน  นอกจากสถาบันการเงินต้องให้บริการด้วยความรับผิดชอบแล้ว 
ผู้ใช้บริการทางการเงินยังมี “หน้าที่” ที่ควรปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่ 
อาจเกิดข้ึนจากการใช้บริการทางการเงิน โดยหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินมี ดังนี้ 
1. วางแผนการเงิน เพ่ือจัดการรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายรับ ซึ่งจะทำให้ทราบฐานะทางการเงินของตนเอง และหากมี
ปัญหาทางการเงิน ก็จะสามารถมองเห็นสัญญาณและวางแผนรับมือกับปัญหาล่วงหน้าได้ 
2. ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการให้เหมาะสมและตรงกับ
ความต้องการของตนเอง นอกจากข่าวสารเกี่ยวกับบริการทางการเงินแล้ว ภัยทางการเงินก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้บริการทางการ
เงินไม่ควรละเลยเพราะการติดตามข่าวสารจะทำให้เข้าใจและรู้ทันรูปแบบการหลอกลวงของมิจฉาชีพ 
และสามารถป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพได้ 



3. ศึกษารายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนเลือกใช้จะทำให้เข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ เงื่อนไขที่
เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ความเสี่ยง และต้องไม่ลืมที่จะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่สนใจจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น 
สถาบันการเงิน ผู้ประกอบ ธุรกิจสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank) เพ่ือเลือกสิ่งที่เหมาะสมและตรงกับความ 
ต้องการของตนเองมากท่ีสุด เช่น สอบถามพนักงาน อ่านและท าความเข้าใจหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญ
ประกอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ (fact sheet) เพ่ือเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ 
4. ตรวจทานความถูกต้องของธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่
สำคัญ เช่น ชื่อบัญชี เลขท่ีบัญชี จำนวนเงินหากพบว่าไม่ถูกต้อง ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 
5. ชำระหนี้เมื่อเป็นหนี้ก่อนก่อหนี้ให้ดูความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง ซึ่งหากมีความจ าเป็นและสามารถผ่อนช 
าระไหว ก็สามารถก่อหนี้ได้ และเมื่อเป็นหนี้แล้วผู้ใช้บริการทางการเงินมีหน้าที่ที่จะต้องช าระหนี้นั้น หากไม่ชำระหนี้ 
นอกจากจะทำให้หนี้เพิ่มข้ึนเพราะดอกเบี้ยแล้ว ก็จะทำให้ประวัติเครดิตเสีย และเมื่อต้องการกู้เงินเพ่ือสิ่งจำเป็นใน 
อนาคต อาจถูกปฏิเสธการขอกู้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบงาน ครั้งที่ ๒ 
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ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  ร



ายวชิา สค 32029 การเงนิเพือ่ชวีติ จำนวน 3 หนว่ยกติ 
ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
 หวัเรือ่ง ภยัทางการเงนิ 

1. ประเภท ลักษณะ การป้องกัน 
ตนเอง และการแก้ปัญหาใน 
เรื่องภัยทางการเงิน 
- หนี้นอกระบบ 
-แชร์ลูกโซ่ 
- ภัยใกล้ตัว เช่น การ 
หลอกลวงให้จ่ายเบี้ยประกันงวด 
สุดท้าย ตกทอง/ ล็อตเตอรี่ 
ปลอม 
- ภัยออนไลน์ 
- ภัยธนาคารออนไลน์ 
- ภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

1. บอกประเภทและลักษณะ
ของภัยทางการเงิน และ
ยกตัวอย่างภัยทางการเงิน ที่มี
ในชุมชน  
2. บอกวิธีการป้องกันตนเอง
จากภัยทางการเงิน  
3. บอกวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจาก
ภัยทางการเงิน 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา
ความตอ้งการในการเรยีนรู้  

1.ครูทักทายกล่าวนำ และ
อธิบายประเภท ลักษณะ การ
ป้องกันตนเอง และการ
แก้ปัญหาในเรื่องภัยทาง
การเงิน 
2. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถาม ข้อสงสัย ก่อนเข้าสู่
ขั้นตอนต่อไป 
3.  ครูกำหนดกติกาเบื้องต้น 
ในการเรียน กศน. ร่วมกับ
ผู้เรียน 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพ
ปัญหาความตอ้งการในการ
เรยีนรู ้ 

1. ผู้เรียนและครูร่วมกัน
กำหนดสภาพความจำเป็นที่
ต้องเรียนรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 
- ภัยทางการเงิน 
 

-หนังสือ
แบบเรียน 
-ใบความรู้ 
-อินเตอร์เนต 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-แฟ้มสะสม 
งาน  
15 คะแนน 
-แบบบันทึก 
15 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  สค 32029 การเงนิเพือ่ชวีติ จำนวน 3 หนว่ยกติ 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

2   ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู ้
1.  ครูกำหนดกรอบ
เนื้อหาวิชาการเงินเพ่ือชีวิต 

1) กรอบเนื้อหา 
2) ภารกิจ/งานที่ต้อง

ปฏิบัติ/มอบหมาย 
 

ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู ้

1.  ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง
ในหัวข้อที่กำหนดในใบงาน 
เกี่ยวกับ  
 - ภัยทางการเงิน      

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  รายวชิา สค 32029 การเงนิเพือ่ชวีติ จำนวน 3 หนว่ยกิต 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

2   ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้                     
 1.  ครูให้ผู้เรียนศึกษาใบ
ความรู้ที่  1  
เรื่อง ภัยทางการเงิน 
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการ
เรียนรู้ 
1.  ครูและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ที่ได้รับจากการ
กิจกรรมภัยทางการเงิน 
 

 ขัน้ที ่3 ปฏบิัตแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้                     
 1 ผู้เรียนรว่มกันสรุปจากใบ
งานที่ผู้สอนแจกให้ผู้เรียน
ศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อ
กำหนดให้ ได้แก่ 
- ภัยทางการเงิน 
2.  ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันจัดทำแผนผัง
ความคิด เรื่อง 
 - ภัยทางการเงิน 

การจัดการความรู้ใน
กระดาษบรู๊ฟ 
3.  ผู้เรียนร่วมกับครูสรุป 
จากแผนผังความคิดใน
กระดาษบรู๊ฟ 
 

  

 
 



 



ใบความรู ้
เรือ่งภยัทางการเงนิ 

หนี้นอกระบบ 
เมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน แต่ไม่สามารถขอกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ หลายคนคงนึกถึงการกู้เงิน 

นอกระบบที่ได้เงินเร็ว ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีหลักประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน จนอาจลืมนึกถึงเล่ห์เหลี่ยมหรือกลโกงที่อาจ
แฝงมากับการกู้เงินนอกระบบลักษณะกลโกงหนี้นอกระบบ 

1. ใช้ตัวเลขน้อย ๆ เพื่อจูงใจนายทุนเงินกู้นอกระบบมักบอกตัวเลขน้อยเพ่ือจูงใจผู้กู้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวน 
เงินผ่อนต่องวดหรือดอกเบี้ย เช่น กู้เงิน 10,000 บาท ให้ผ่อนวันละ 150 บาทเป็นระยะเวลา 90 วัน แต่เมื่อคำนวณแล้ว
ต้องจ่ายหนี้คืน 13,500 บาทภายใน 3 เดือน ดอกเบี้ยสูงถึง 35% ต่อสามเดือนหรือ 140% ต่อปีเจ้าหนี้บางรายก็บอกแค่
อัตราดอกเบี้ย แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อวัน ต่อเดือน หรือต่อปี เช่น เจ้าหนี้รายหนึ่งปล่อยเงินกู้ 3% ลูกหนี้เห็น
ว่าอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าสถาบันการเงินก็แห่ไปกู้เงิน แต่เมื่อค านวณดอกเบี้ยทั้งปีแล้ว ลูกหนี้ก็ตกใจ เพราะดอกเบี้ย 3% 
นั้นเป็นดอกเบี้ยต่อวัน ถ้าคิดเป็นต่อปี ก็สูงถึง 1,080% 

2. ให้เซ็นเอกสารที่ไม่ได้กรอกตัวเลขนอกจากจะใช้ตัวเลขค่างวดหรือดอกเบี้ยน้อย ๆ ดึงดูดลูกหนี้แล้ว เจ้าหนี้ 
บางรายก็ให้ลูกหนี้เซ็นสัญญากู้ยืมโดยที่ยังไม่ได้กรอกตัวเลข ลูกหนี้รายหนึ่งต้องใช้เงินคืนเจ้าหนี้100,000 บาท ทั้ง ๆ ที่กู้
เงินมาแค่ 20,000 บาท เพียงเพราะไปเซ็นสัญญาในเอกสารที่ยังไม่ได้กรอกจำนวนเงินกู้ 
  3. ไม่ให้ลูกหนี้อ่านเอกสารที่ต้องเซ็นเจ้าหนี้บางรายไม่ยอมให้ลูกหนี้อ่านเอกสารที่จะต้องเซ็น เช่น เจ้าหนี้หวังจะ 
ยึดเอาท่ีดินของลูกหนี้ที่นำมาค้ำประกันเงินกู้ จึงหลอกว่าเป็นการทำสัญญาจำนอง แต่แท้จริงเป็นสัญญาขายฝาก 

4. บีบให้เซ็นสัญญาเงินกู้เกินจริงเจ้าหนี้บางรายบีบบังคับให้ลูกหนี้เซ็นสัญญาเงินกู้เกินจริง เช่น ขอกู้ 10,000 
บาท แต่บังคับให้เซ็นในเอกสารที่เขียนว่าขอกู้ 30,000 บาท ลูกหนี้บางรายมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ก็จำใจเซ็นสัญญานั้น 
144 ชุดวิชาการเงินเพ่ือชีวิต 3 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 

5. ทำสัญญาขายฝากแทนสัญญาจำนองเจ้าหนี้หลายรายหลอกลูกหนี้ให้ท าสัญญาขายฝากแทนสัญญาจำนอง 
ถึงแม้เจ้าหนี้จะอ้างว่าเป็นการค้ำประกันเงินกู้เหมือนกัน แต่การบังคับหลักประกันต่างกัน สัญญาขายฝากจะท าให้
กรรมสิทธิ์ของบ้านหรือที่ดินนั้นตกเป็นของเจ้าหนี้ตั้งแต่วันที่ท าสัญญา ซึ่งลูกหนี้จะต้องไถ่บ้านหรือที่ดินคืนภายในเวลาที่ก 
าหนด หากช้าเพียงวันเดียว บ้านหรือที่ดินนั้นก็จะตกเป็นของเจ้าหนี้ทันที โดยเจ้าหนี้ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งหรือฟ้องศาลเพื่อ
บังคับคดีด้วยเหตุนี้เจ้าหนี้นอกระบบบางคนจึงบ่ายเบี่ยง หลบหน้าลูกหนี้เพื่อไม่ให้มีโอกาสได้ไถ่ถอนบ้านหรือที่ดินนั้นคืนใน
เวลาที่ก าหนด หรือไม่ยอมขยายเวลาไถ่ให้ (การขยายเวลาไถ่ ต้องท าหลักฐานเป็นหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อ) โดยเฉพาะ
บ้านหรือที่ดินที่อยู่ในทำเลดีและมีมูลค่ามากกว่ายอดหนี้ 

6. หลีกเลี่ยงให้กู้โดยตรงหลายครั้งที่สัญญาอำพรางเงินกู้ถูกนำมาใช้เพ่ือหลอกล่อผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงิน เช่น ลูกหนี้
รายหนึ่งติดต่อขอกู้เงินกับเจ้าหนี้นอกระบบจ านวน 20,000 บาท เจ้าหนี้บังคับให้ลูกหนี้ใช้บัตรผ่อนสินค้าหรือบัตรเครดิต
ซื้อสินค้าท่ีกำลังเป็นที่นิยมมูลค่า 23,000 บาทเพ่ือมาแลกกับเงินกู้ 20,000 บาทลูกหนี้ได้เงินมาแค่ 20,000 บาท แต่กลับ
ต้องแบกภาระเงินกู้สูงถึง 23,000 บาทกับบริษัทบัตรผ่อนสินค้าหรือบริษัทบัตรเครดิต และยังมีภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายอีก
ต่างหาก ส่วนเจ้าหนี้แทบจะไม่มีความเสี่ยงใดเลย แถมยังได้สินค้าในราคาถูกอีกด้วย 

7. ทวงหนี้โหดนอกจากภาระดอกเบี้ยที่แสนแพงแล้ว ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบอาจต้องเจอกับการทวงหนี้โหดหากไม่
ชำระตรงตามเวลา ซึ่งเจ้าหนี้อาจไม่ได้แค่ขู่หรือประจานให้ได้อาย แต่บางรายก็ถึงขั้นท าร้ายร่างกายวิธีป้องกันภัยหนี้นอก
ระบบ 



1. หยุดใช้เงินเกินตัว – ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองโดยการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย แล้ว 
วางแผนใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้และความจำเป็น 

2. วางแผนการเงินล่วงหน้า – คำนึงถึงค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เช่น ค่าเล่าเรียนลูก  
แล้ววางแผนทยอยออมล่วงหน้า รวมถึงออมเงินเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วย 145 ชุดวิชาการเงินเพ่ือชีวิต 3 | หน่วยการเรียนรู้
ที่ 5 ภัยทางการเงิน 

3. คิดให้ดีก่อนตัดสินใจก่อหนี้– ทบทวนดูความจ าเป็นว่าต้องใช้เงินจริง ๆหรือไม่ และหากต้องกู้จริง ๆ  
จะสามารถชำระหนี้ได้หรือไม่ เพราะนอกจากดอกเบี้ยที่แสนแพงแล้ว อาจต้องเจอกับเหตุการณ์ทวงหนี้แบบโหด ๆ อีกด้วย 

4. เลือกกู้ในระบบ – หากจำเป็นต้องกู้ ควรเลือกกู้ในระบบดีกว่า เพราะนอกจากจะมีหน่วยงานภาครัฐ 
คอยดูแลแล้ว ยังระบุดอกเบี้ยในสัญญาชัดเจนและเป็นธรรมกว่า 

5. ศึกษารายละเอียดผู้ให้กู้– ดูว่าผู้ให้กู้นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ มีเงื่อนไขช าระเงินหรืออัตราดอกเบี้ยที่เอา 
เปรียบผู้กู้เกินไปหรือไม่ 

6. ศึกษาวิธีคิดดอกเบี้ย – หนี้นอกระบบมักคิดอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีเงินต้นคงที่ (flat rate) ซ่ึงทำให้ 
ลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (effective rate) เพราะดอกเบี้ยจะถูกคิดจากเงินต้นทั้ง
ก้อนแม้ว่าจะทยอยจ่ายคืนทุกเดือนก็ตาม 

7. หากจำเป็นต้องกู้เงินนอกระบบต้องใส่ใจ  ไม่เซ็นสัญญาในเอกสารที่ยังไม่ได้กรอกข้อความหรือวงเงิน 
กู้ไม่ตรงกับความจริง ตรวจสอบข้อความในสัญญาเงินกู้ รวมถึงดูว่าเป็นเงื่อนไขท่ีเราทำได้จริง ๆ เก็บสัญญาคู่ฉบับไว้กับตัว
เพ่ือเป็นหลักฐานการกู้ ทำสัญญาจำนองแทนการทำสัญญาขายฝาก เพราะการขายฝากจะทำให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของ
เจ้าหนี้ทันทีหากผู้กู้ไม่มาไถ่คืนตามกำหนด 

8. ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจำทำอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบหากเป็นเหยื่อหนี้นอก 
ระบบแล้ว ผู้กู้ควรหาแหล่งเงินกู้ในระบบที่มีดอกเบี้ยถูกกว่ามาช าระคืน แต่หากไม่สามารถกู้ยืมในระบบได้ ผู้กู้อาจต้อง
ยอมขายทรัพย์สินบางส่วนเพ่ือนำมาชำระหนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาดอกเบี้ยที่เพ่ิมข้ึนจนไม่สามารถช าระคืนได้ ทั้งนี้ ลูกหนี้เงินกู้
นอกระบบสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากองค์กรดังต่อไปนี้ 

1. ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง โทร. 1359 
2. กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ โทร. 1135 
3. สายด่วนรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 1111 
4. ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
สำนักอัยการสูงสุด โทร. 0 2142 2034 
5. ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวง 
ยุติธรรม โทร. 0 2575 3344 
6. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567 
7. หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ไม่เหมาะสม ได้แก่ 
กรมการปกครอง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ทำการปกครองจังหวัด กองบัญชาการตำรวจ 
นครบาล สถานีตำรวจท้องที่ และท่ีว่าการอำเภอทุกแห่ง 
 



ใบงาน  
เรือ่งภยัทางการเงนิ 

1.ให้ผู้เรียนบอกวิธีป้องกันภัยใกล้ตัว 
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