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สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชุดวิชา การเงินเพื่อชีวิต 1 

รายวิชาเลือกบังคับ  

 

ระดับประถมศึกษา 

รหัส สค12021 
 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ
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สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l ระดับประถมศึกษา 
 

ค าน า 
 

 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต ท้ัง 3 ระดับ นี้ เป็นสมุดบันทึก

ส าหรับท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในชุดวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบ ความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะ

ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในวิชาการเงินท้ัง 3 ระดับ 

 กิจกรรมท่ีก าหนดจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในแต่ละเรื่อง 

โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย 

1. กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ จากบทเรียนท่ีผู้เรียนได้ศึกษามา ซึ่งกิจกรรมนี้จะมี 

แนวทางเฉลยค าตอบให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบได้ด้วยตนเองท้ายเล่ม 

2. กิจกรรม การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. กิจกรรม ปฏิบัติ และเก็บข้อมูลสถิติด้วยตนเอง 

4. กิจกรรม การค้นคว้า และแสดงความคิดเห็น 

5. กิจกรรม ทดลอง ปฏิบัติ จากวัสดุอุปกรณ์ท่ีหาได้จากท้องถิ่น 
 

ส านักงาน กศน. หวังว่า เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาจากชุดวิชา พร้อมได้ทดสอบ ปฏิบัติ  

และท ากิจกรรม ตามค าแนะน าอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ผู้ เรียนจะประสบความส าเร็จ  

ในการศึกษาได้ 

   

        ส านักงาน กศน. 

        กรกฎาคม 2559 
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สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l ระดับประถมศึกษา 
 

ค าช้ีแจงการใช้สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ใช้ควบคู่กับชุดวิชา การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021              

ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามท่ีก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนทราบความรู้พื้นฐาน  และ

ตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มของชุดวิชา หลักจากนั้นผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาใน

แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และให้ท ากิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละหน่ วยการเรียนรู้ลงในสมุดบันทึก

กิจกรรมการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มของชุดวิชา หากผู้เรียนท ากิจกรรม

ไม่ถูกต้องให้กลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นให้เข้าใจ แล้วท ากิจกรรมเรียนรู้ซ้ าอีกครั้ง  

จนถูกต้อง และเมื่อท ากิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน

และตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มของชุดวิชา 

  ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้นี้  ผู้ เรียนต้องท ากิจกรรมด้วยตนเองให้ครบถ้วน 
ทุกกิจกรรม เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
ชุดวิชานี ้
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สารบัญ 
            หน้า 
ค าน า 
ค าช้ีแจงการใช้สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ 
สารบัญ 
แบบทดสอบก่อนเรียน          1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน       10 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1  ความหมายและประโยชน์ของเงิน    10 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2  ประเภทของเงิน      11 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3  การฝากเงิน และการประกันภัย    13 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4  การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์    17 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5  ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย    18 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน       20 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1  การวางแผนการเงิน      20 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2  การประเมินฐานะการเงินของตนเอง    22 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3  การบันทึกรายรับ-รายจ่าย     28 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4  การตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงิน   32 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5  การออม       36 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สินเชื่อ         40 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1  ประเมินความเหมาะสมก่อนการตัดสินใจก่อหนี้  40 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3  วิธีการป้องกันปัญหาหนี ้     42 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4  วิธีการแก้ปัญหาหนี้ด้วยตนเอง     43 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน    44 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1  สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน    44 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2  หน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน    46 
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สารบัญ (ตอ่)  
            หน้า 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 บทบาทศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)  
และหน่วยงานท่ีรับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ    49 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 450 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 51 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 หนี้นอกระบบ       51 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 แชร์ลูกโซ่       52 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ภัยใกล้ตัว       54 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 แก๊งคอลเซนเตอร์      56 

แบบทดสอบหลังเรียน          58 
คณะผู้จัดท า           68 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ค าช้ีแจง  เลือกค าตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  

1. การให้ยืมเงินหมายถึงข้อใด 

ก) การให้เงินโดยคาดหวังให้มีการจ่ายคืน 

ข) การให้เงินโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน 

ค) การให้เงินโดยไม่ต้องจ่ายคืน 

ง) ผิดทุกข้อ 

2. ข้อใดต่อไปนี้คือวิธีตรวจสอบธนบัตร 

ก) สัมผัสเนื้อกระดาษ และลวดลายเส้นนูน 

ข) ยกส่องดูลายน้ า 

ค) พลิกเอียงสังเกตแถบฟอยล์สามมิติ 

ง) ถูกทุกข้อ 

3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) บัญชีเงินฝากท่ีควรเปิดเพื่อไว้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง คือ บัญชีเงินฝากประจ า 
ข) บัญชีเงินฝากในสหกรณ์จะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหากสหกรณ์ปิด

กิจการลง 
ค) ดอกเบี้ยท่ีได้จากการฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่เกิน 30,000 บาท ไม่ต้องเสีย

ภาษี 
ง) กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย ซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ 
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4. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) ใช้บัตรเอทีเอ็มซื้อสินค้าได้ท่ีร้านค้า 

ข) ใช้บัตรเดบิตเบิกเงินกู้ได้ท่ีเครื่องเอทีเอ็ม 

ค) ใช้บัตรเดบิตซื้อของ จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย 

ง) เมื่อซื้อของด้วยบัตรเครดิต ยอดเงินฝากในบัญชีจะถูกตัดทันที 

5. ธนาคารพาณิชย์อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานใด 

ก) คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข) กระทรวงการคลัง 

ค) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ง) กระทรวงพาณิชย์ 

6. ข้อใดคือสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย 

ก) กีบ 

ข) ดอง 

ค) ดอลลาร์มาเลเซีย 

ง) ริงกิต 
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7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินฐานะการเงิน 
ก) มูลค่าของบ้านท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าสินทรัพย์ ให้ใช้ราคาตลาด 
ข) ความมั่งคั่งสุทธิค านวณมาจากทรัพย์สิน + หนี้สิน 
ค) รายได้ต่อเดือนและทรัพย์สินท่ีมี ใช้บอกความมั่งคั่งของบุคคลได้ 
ง) ควรมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินไม่เกิน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจ าเป็นต่อเดือน 

8. ข้อใดคือขั้นตอนการวางแผนการเงิน 

ก) ประเมินฐานะการเงิน > ตัง้เป้าหมายทางการเงิน > จัดท าแผนสู่เป้าหมาย > ปฏิบัติตาม

แผน > ทบทวนและปรับปรุงแผน  

ข) ตั้งเป้าหมายทางการเงิน > ประเมินฐานะการเงิน > จัดท าแผนสู่เป้าหมาย > ปฏิบัติตาม

แผน > ทบทวนและปรับปรุงแผน  

ค) ประเมินฐานะการเงิน > ตัง้เป้าหมายทางการเงิน > จัดท าแผนสู่เป้าหมาย > ปฏิบัติตาม

แผน 

ง) ไม่มีข้อใดถ ู

9. ข้อใดเป็นรายจ่ายไม่จ าเป็น 

ก) ค่าเช่าท่ีอยู่อาศัย  

ข) ค่าสลากกินแบ่งลุ้นโชค 

ค) ค่ารักษาพยาบาล 

ง) ค่าเทอมลูก 
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10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินท่ีดีและควรท าเป็นล าดับแรก 

ก) เงินออมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน 

ข) เงินออมเพื่อใช้จ่ายในยามชรา 

ค) เงินออมเพื่อการลงทุน 

ง) เงินออมเพื่อปลดหนี้ 

11. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการออมเงินของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

ก) เป็นกองทุนส าหรับประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และออมได้จนถึงอายุ 99 ปี 

ข) สมาชิกจ าเป็นต้องส่งเงินสะสมทุกเดือน 

ค) สมาชิกจะส่งเงินสะสมครั้งละกี่บาทก็ได้ ไม่จ ากัดจ านวนเงิน 

ง) หากสมาชิกไม่ส่งเงินเข้ากองทุน รัฐก็จะไม่จ่ายเงินสมทบ 

12. ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของลูกหนี้ 

ก) ก่อหนี้เมื่อจ าเป็น 

ข) อ่านและถามก่อนเซ็นสัญญา 

ค) จ่ายหนี้ตรงตามเวลา 

ง) ด่าเจ้าหนี้เมื่อมาทวงเงิน 

13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการก่อหนี้  

ก) กู้เงินเพ่ือมาซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด เป็นหนี้พึงระวัง 

ข) กู้เงินเพ่ือไปเท่ียวเมืองนอก เป็นหนี้พึงระวัง 

ค) กู้เงินเพ่ือขยายกิจการอู่รับซ่อมรถยนต์ เป็นหนี้ดี 

ง) กู้เงินซื้อบ้านเพื่อหวังขายท าก าไร เป็นหนี้ดี 
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                                                                     แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l ระดับประถมศึกษา 
 

14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคิดดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอก 

ก) เงินต้นลด ดอกเบ้ียก็จะลด 

ข) เงินต้นลด ดอกเบ้ียก็จะเพิ่ม 

ค) เงินต้นและดอกเบ้ียไม่เปลี่ยนแปลง 

ง) ถูกทุกข้อ 

15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาหนี้ 

ก) ช าระหนี้เต็มจ านวนภายในเวลาที่ก าหนด 

ข) แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ 

ค) เมื่อมีหนี้สินหลายก้อน ให้หยุดช าระหนี้บางก้อนได้ 

ง) ตรวจสอบภาระหนี้ท่ีต้องผ่อนต่อเดือนไม่ให้เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ 

16. ข้อใดไม่ใช่การแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง 

ก) เปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับหนี้ 

ข) ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  

ค) ขายสินทรัพย์ท่ีไม่จ าเป็น 

ง) ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ 

17. ผู้ท่ีต้องการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ควรติดต่อใคร 

ก) ลูกหนี ้

ข) เจ้าหนี้ 

ค) ศาล 

ง) ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
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                                                                     แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l ระดับประถมศึกษา 
 

18. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

ก) สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง 

ข) สิทธิท่ีจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างอิสระ 

ค) สิทธิท่ีจะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม 

ง) สิทธิท่ีจะได้รับค่าชดเชยหากผู้ใช้บริการเป็นผู้ท าผิดพลาด 

19. นายกอบน าเงินเดือนทั้งหมดที่ได้รับไปซื้อมือถือใหม่ โดยไม่ค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น ท า

ให้มีเงินไม่พอที่จะกินข้าว และต้องเบ้ียวหนี้เพราะเงินหมด นายกอบไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของ

ผู้ใช้บริการทางการเงินในข้อใด 

ก) หน้าท่ีวางแผนทางการเงินและช าระหนี้เมื่อเป็นหนี้ 

ข) หน้าท่ีติดตามข่าวสารทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ 

ค) หน้าท่ีศึกษารายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนเลือกใช้ 

ง) หน้าท่ีตรวจทานความถูกต้องของธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง 

20. ในระหว่างการท าสัญญาเงินกู้ พนักงานธนาคารได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ก าหนดเวลา

การช าระหนี้ อัตราดอกเบ้ียต่อปี ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง แต่คุณไม่เข้าใจ คุณจะท าอย่างไร 

ก) เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้เลย เพราะพนักงานธนาคารมีความรู้และเชื่อถือได้ 

ข) เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้ตามท่ีพนักงานบอก แล้วค่อยสอบถามเพิ่มเติมทีหลัง  

ค) เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้ไปก่อน แล้วค่อยขอเอกสารของพนักงานมาอ่านทีหลัง 

ง) สอบถามพนักงานเพิ่มเติมจนเข้าใจเสียก่อน แล้วค่อยเซ็นชื่อในเอกสารสัญญาเงินกู้ 
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21.  หากร้องเรียนไปยังธนาคาร ในกรณีท่ีพนักงานอ้างว่าไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ถ้าไม่ท า

บัตรเดบิต และไม่ได้รับการติดต่อภายในระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน ควรร้องเรียนหรือ

ขอรับค าปรึกษาได้จากหน่วยงานใด 

ก) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โทร. 1166 

ข) ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 

ค) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โทร. 1359 

ง) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โทร. 1207 

22.  ข้อใดไม่ใช่สิ่งท่ีควรปฏิบัติในการเขียนหนังสือร้องเรียน 

ก) ให้ข้อมูลท่ีส าคัญอย่างครบถ้วน 

ข) แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และแจ้งสิ่งท่ีต้องการให้สถาบันการเงิน

ด าเนินการ 

ค) นึกอะไรออกก็เขียนไป ไม่ต้องเรียงล าดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง 

ง) แนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

23.  หากได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือถูกเอาเปรียบจากพนักงานของสถาบันการเงิน  

ควรปฏิบัติอย่างไร 

ก) ร้องเรียนไปยังธนาคารท่ีเกี่ยวข้องและศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินพร้อม ๆ กัน 

ข) ร้องเรียนไปยังธนาคารท่ีเกี่ยวข้องก่อน และหากไม่ไดร้ับการติดต่อกลับภายในระยะเวลา

การให้บริการมาตรฐาน ให้ขอค าปรึกษา/ร้องเรียนท่ีศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 

(ศคง.) 

ค) ร้องเรียนไปยังทุกหน่วยงานที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้อง 

ง) ไม่ร้องเรียนไปที่ใดเลย เพราะท าให้เสียเวลา 
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24. มิจฉาชีพมักใช้จุดอ่อนใดในการหลอกเหยื่อ 

ก) ความโลภ 

ข) ความกลัว 

ค) ความไม่รู้ 

ง) ถูกทุกข้อ  

25. ข้อใดมีลักษณะเป็นกลโกงหนี้นอกระบบ 

ก) กู้เงินโดยท าสัญญาจ านอง 

ข) คิดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อวัน (เท่ากับ 1080% ต่อปี) 

ค) ให้เซ็นสัญญาท่ีมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ 

ง) สัญญาระบุจ านวนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยชัดเจน 

26. โฆษณาของธุรกิจขายตรงในข้อใดท่ีเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ 

ก) กาแฟบาร์บ้ี ยิ่งดื่มยิ่งดีกับตัวคุณ 

ข) กาแฟบาร์บ้ี ไม่ต้องเหนื่อยขายสินค้า แค่หาสมาชิกเพิ่มก็รวยได้ 

ค) กาแฟบาร์บ้ี ดื่มแล้วดี จึงบอกต่อ ซื้อได้จากสมาชิก ไม่มีหน้าร้าน 

ง) กาแฟบาร์บ้ี สมาชิกซื้อมาก ย่ิงได้รายได้มาก 

27. ข้อใดควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ ่

ก) ปฏิเสธการร่วมสัมมนาท่ีน่าสงสัย 

ข) เขียนประกาศหางาน Part Time ผ่านเว็บบอร์ดในอินเทอร์เน็ต 

ค) เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์โทรศัพท์ ชื่อบัญชีอีเมลในสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 

ง) ไปร่วมงานสัมมนาท่ีเพื่อนชักชวนทุกงานเพื่อเพิ่มความรู้ 
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28. หากได้รับการติดต่อจากหน่วยงานทางการให้โอนเงินค่าธรรมเนียม คุณควรท าอย่างไร 

ก) ต่อว่ากลับอย่างรุนแรงโดยไม่ฟังข้อความใด ๆ 

ข) โอนเงินทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ 

ค) ติดต่อสอบถามหน่วยงานท่ีถูกอ้างถึงก่อนโอนเงิน 

ง) ขอต่อรองราคาเมื่อเงินไม่พอค่าธรรมเนียม 

29. ข้อใดไม่ใช่ข้ออ้างท่ีมิจฉาชีพมักใช้โทรหลอกเหยื่อเพื่อให้โอนเงิน 

ก) คุณได้รับเงินคืนภาษี 

ข) คุณโชคดีได้รับรางวัลใหญ่จากการชิงโชค 

ค) เกิดข้อผิดพลาดโอนเงินผิดเข้าบัญชีของคุณ 

ง) บัตรเครดิตของคุณหมดอายุ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมท าบัตรใหม่ 

30. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันภัยใกล้ตัว เช่น หลอกให้จ่ายเบี้ยประกันงวดสุดท้าย หลอกขายทอง

ปลอม 

ก) ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า 

ข) ถ้าไม่รู้จัก ก็ไม่ให้ข้อมูล ยกเว้นผู้โทรมาบอกว่าเป็นสถาบันการเงิน 

ค) ไม่โลภอยากได้สิ่งของที่มีคนมาหลอกล่อ  

ง) ก่อนเซ็นสัญญาหรือโอนเงินให้ใคร ต้องดูความน่าเชื่อถือก่อนทุกครั้ง
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                                      สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวชิาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ว่าด้วยเรื่องของเงิน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของเงิน 

ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) การให้เงิน หมายถึง การให้เงินโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน  

ข) การให้ยืมเงิน หมายถึง การให้เงินโดยคาดหวังให้มีการจ่ายคืน 

ค) ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการให้ยืมเงิน 

ก) รัตนาบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล 

ข) สัญญาให้เงินสายใจไปช าระหนี้นอกระบบ โดยสายใจต้องคืนเงินให้สัญญาเดือนหน้า 

ค) นงลักษณใ์ห้เงินน้องสาวไปซื้อของใช้ในบ้าน 

3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการวางแผนการเงินท่ีดีที่สุด 

ก) เมื่อได้รับค่าจ้าง ใหน้ าบางส่วนไปเก็บออม ส่วนท่ีเหลือจึงน ามาใช้จ่าย 

ข) เมื่อได้รับค่าจ้าง ใหน้ าไปใช้ซื้อของท่ีอยากได้ก่อน ส่วนท่ีเหลือจึงน ามาใช้จ่าย 

ในชีวิตประจ าวัน  

ค) เมื่อได้รับค่าจ้าง ใหน้ าไปใช้จ่ายก่อน หากเหลือจึงค่อยน าไปเก็บออม 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ประเภทของเงิน 

กิจกรรมที่ 2.1 จากจุดสังเกตบนธนบัตรแต่ละข้อต่อไปนี้ ให้หาว่าเป็นการสัมผัส ยกส่อง หรือพลิก
เอียง โดยเขียนค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง 

 

1. เนื้อกระดาษธนบัตร .................................... 

2. ลายพิมพ์เส้นนูน .................................... 

3. ลายน้ า .................................... 

4. แถบสีและแถบสี่เหลี่ยมเคลื่อนไหวสลับสี .................................... 

5. ภาพซ้อนทับ .................................... 

6. ตัวเลขแฝง .................................... 

7. หมึกพิมพ์พิเศษสลับสี .................................... 
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กิจกรรมที่ 2.2 ใหน้ าชื่อสกุลเงินด้านขวามือมาใส่หลังชื่อประเทศให้สัมพันธ์กัน 

1. มาเลเซีย ...............................  จัต 

2. ฟิลิปปินส ์ ...............................  ดอลลาร์สิงคโปร์ 

3. สิงคโปร ์ ...............................  เปโซ 

4. เมียนมา ...............................  ดอลลาร์บรูไน 

5. บรูไน ...............................  บาท 

6. กัมพูชา ...............................  ดอง 

7. ลาว ...............................  ริงกิต 

8. เวียดนาม ...............................  เรียล 

9. ไทย ...............................  รูเปียห์ 

10. อินโดนีเซีย ...............................  กีบ 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3  การฝากเงิน และการประกันภัย  

กิจกรรมที่ 3.1 ให้ใส่ประเภทบัญชีเงินฝากให้มีความสัมพันธ์กับลักษณะบัญชีเงินฝาก 

เงินฝาก 

ออมทรัพย์ 

เงินฝาก 

ประจ าปลอดภาษี 

เงินฝาก 

แบบขั้นบันได 

เงินฝาก 

ประจ าทั่วไป 

 

ลักษณะบัญชีเงินฝาก ประเภทของบัญชีเงินฝาก 

 ฝากต่อเนื่องในจ านวนท่ีเท่ากันทุก ๆ เดือน  
เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน  

 ได้รับยกเว้นภาษี แต่เปิดได้เพียงบัญชีเดียว 

 

 ต้องฝากให้ครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
เช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน  

 เสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 15% 

 

 เหมาะกับการใช้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินเดือน/ค่าจ้าง 

 สามารถฝากหรือถอนเงินเมื่อใดกไ็ด ้

 ไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบ้ียท่ีได้รับ  
ถ้าดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท (รวมรับจาก 
ทุกสถาบันการเงินใน 1 ปี) 

 

 ก าหนดอัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลาการฝาก  
ไม่เท่ากัน โดยอัตราดอกเบี้ยจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้น 
ในแต่ละช่วง ส่วนใหญ่เดือนสุดท้ายอัตราดอกเบี้ย 
จะสูงที่สุด 

 มักเสียภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% 
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                                      สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวชิาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ว่าด้วยเรื่องของเงิน 
 

กิจกรรมที่ 3.2  ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงดอกเบ้ียเงินฝากถูกต้อง 

ก) ผลตอบแทนท่ีผู้ฝากเงินได้รับจากการน าเงินไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน  

ข) สถาบันการเงินจะก าหนดดอกเบี้ยในรูปของอัตราดอกเบี้ยต่อปี เช่น 3% ต่อปี 

ค) ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

ก) พันธบัตรรัฐบาล  

ข) เงินบาทท่ีฝากอยู่ในธนาคารพาณิชย ์

ค) เงินฝากประจ า  

3. ข้อใดต่อไปนี้ได้รับการคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

 ก) พันธบัตรรัฐบาล  

 ข) ตั๋วแลกเงิน  

 ค) เงินฝากประจ า 

4. สถาบันการเงินใดต่อไปนี้อยู่ภายใตก้ารคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

ก) สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 

ข) ธนาคารพาณิชย์ 

ค) บริษัทหลักทรัพย์ 
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                                      สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวชิาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ว่าด้วยเรื่องของเงิน 
 

5. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

ก) สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีหน้าท่ีจ่ายเงินคืนผู้ฝากเงินในวงเงินและระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

ในกรณีท่ีสถาบันการเงินท่ีอยู่ภายใต้การคุ้มครองถูกปิดกิจการ 

ข) ไม่ว่าจะฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินแห่งใดก็จะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงิน

ฝากหากสถาบันการเงินนั้น ๆ ปิดกิจการ 

ค) ถูกทุกข้อ 

6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) การท าประกันภัยเป็นการโอนความเสี่ยงในอนาคตไปให้ผู้รับประกันภัย 

ข) การท าประกันภัยเป็นการออมเงินอย่างหนึ่ง 

ค) ถูกทุกข้อ 

7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะส าคัญของกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับรายย่อย 

ก) เหมาะกับผู้มีรายได้น้อย 

ข) เบี้ยประกันภัยราคาไม่แพง 

ค) ถูกทุกข้อ 

8. กรมธรรมป์ระกันภัยประเภทใดท่ีจ่ายเบี้ยประกันภัยน้อยท่ีสุด 

ก) กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย  

ข) กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  

ค) ถูกทุกข้อ 
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                                      สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวชิาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ว่าด้วยเรื่องของเงิน 
 

9. ปิติท างานโรงงานมีรายได้น้อย และมีภาระเลี้ยงดูลูก 1 คน กรมธรรม์ประกันภัยชนิดใด 

ท่ีเหมาะกับปิติ  

ก) กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย 

ข) กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 

ค) ถูกทุกข้อ 

10.  มานะปลูกข้าว ต้องการท าประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายหากเกิดภัยน้ าท่วม มานะควรท า

กรมธรรมป์ระกันภัยชนิดใด 

ก) กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย  

ข) กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 

ค) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี 
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                                      สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวชิาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ว่าด้วยเรื่องของเงิน 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4  การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ก) โอนเงินผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม 

ข) ใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า ณ ร้านค้าท่ีรับบัตร 

ค) ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดคือประโยชน์ของการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อประชาชน 

ก) ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจ่ายเงิน 

ข) ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสดจ านวนมากติดตัว 

ค) ถูกทุกข้อ 

3. ข้อใดต่อไปนี้ คือบัตรท่ีสามารถฝาก/ถอน/โอน/ช าระเงิน/สอบถามยอดท่ีเครื่องเอทีเอ็ม 

ก) บัตรเอทีเอ็ม 

ข) บัตรเครดิต 

ค) ถูกทุกข้อ 

4. ข้อใดต่อไปนี้ คือบัตรท่ีสามารถใช้ท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น ฝาก/ถอน/โอน/ช าระเงิน/สอบถาม

ยอดท่ีเครื่องเอทีเอ็ม และใช้ซื้อสินค้าท่ีร้านค้าหรือจุดขายท่ีรับบัตร โดยจะตัดเงินออกจากบัญชีเงิน

ฝากทันที 

ก) บัตรเดบิต 

ข) บัตรเครดิต 

ค) ถูกทุกข้อ 
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                                      สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวชิาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ว่าด้วยเรื่องของเงิน 
 

5. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) การใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตเป็นการใช้เงินของเราท่ีมีอยู่ในบัญชี จึงไม่สร้างภาระหนี้ 

ข) บัตรเดบิตและบัตรเครดิตท าได้ต่อเมื่อมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารผู้ออกบัตรเท่านั้น 

ค) ถูกทุกข้อ 

 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 5  ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 5.1 ให้ท าเครื่องหมาย หน้าชื่อผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

บริษัทประกันวินาศภัย ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต บริษัทหลักทรัพย์ 

ธนาคารพาณิชย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต 

ธนาคารพาณิชย์เพื่อราย

ย่อย 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อการ

ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน 

ผู้ให้บริการการช าระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาของธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศ 

คนกลางประกันภัย  
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                                      สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวชิาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ว่าด้วยเรื่องของเงิน 
 

กิจกรรมที่ 5.2 ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อ หากเห็นว่าถูกต้อง และท าเครื่องหมาย X หน้าข้อ 
หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง 
 

............... 1. ธนาคารพาณิชย์ท าหน้าท่ีให้บริการรับฝากเงินและให้กู้ยืม 

............... 2. ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าท่ีดูแลอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตรา

แลกเปลี่ยน และก ากับดูแลสถาบันการเงิน  

............... 3. ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

............... 4. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้น  

............... 5. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยให้บริการด้านเงินตราต่างประเทศด้วย 

............... 6. ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีรับฝากเงินและให้สินเช่ือ  

............... 7. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ 

แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจท่ีมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง 

............... 8. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์สามารถให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจ านองอสังหาริมทรัพย์ 

............... 9. ธนาคารพาณิชย์ เพื่อรายย่อยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการแก่

ประชาชนรายย่อย 

............... 10. ธนาคารแห่งประเทศไทยให้บริการกู้ยืมเงินแก่ประชาชนท่ัวไป 
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 1.1 ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. ใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้ เตมิค าตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง 

 
ก. วัยเด็ก 

 
ข. วัยท างาน 

 
ค. วัยสร้างครอบครัว 

 
ง. วัยชรา 

1) .................................................. เป็นวัยท่ียังไม่มีรายได้ และเหมาะแก่การบ่มเพาะนิสัย 

การใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล ให้รู้จักค่าของเงิน เก็บออม วางแผนใช้จ่ายเงิน 

2) ................................................ เป็นวัยท่ีเริ่มมีรายได้เป็นของตนเอง มีอิสระในการใช้จ่าย ควร

วางแผนการใช้จ่ายให้ดี ควรวางแผนการใช้จ่ายไม่ให้เกินรายได้ท่ีมีอยู่ ระมัดระวังการก่อหนี้ 

และควรเริ่มวางแผนการออมโดยก าหนดเป้าหมายการออมให้ชัดเจน 

3) ................................................ เป็นวัยท่ีรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน 

ต้องรับผิดชอบสมาชิกในครอบครัว และอาจมีภาระหนี้ท่ีต้องจ่าย ต้องวางแผนการเงินอย่าง

รัดกุม ใช้จ่ายไม่ให้เกินงบ และควรวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาบุตร รวมท้ังลงมือท าตาม

แผนการเงินเพื่อใช้จ่ายในวัยชราอย่างจริงจัง 
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

4) ........................... ..................... . เป็นวัยท่ีรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ เลย แต่รายจ่าย 

ในชีวิตประจ าวันยังมีอยู่ และอาจมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม ควรวางแผนใช้จ่ายให้ไม่เกินเงินท่ีมี

อยู่ แต่ทางท่ีดีควรออมเงินเพื่อใช้ในยามชราตั้งแต่ยังหนุ่มสาว 

2. ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ เรียงล าดับการวางแผนการเงินลงในช่องว่าง  

ก. ตั้งเป้าหมายการเงิน 

ข. ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด 

ค. ประเมินฐานะการเงินของตนเอง 

ง. จัดท าแผนการเงิน 

จ. ตรวจสอบและปรับแผน 

ขั้นตอนท่ี 1:   

ขั้นตอนท่ี 2:   

ขั้นตอนท่ี 3:   

ขั้นตอนท่ี 4:   

ขั้นตอนท่ี 5:   
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 

กิจกรรมที่ 2.1 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

เราสามารถประเมินฐานะการเงินของตนเองในด้านใดได้บ้าง ให้อธิบาย 
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 2.2 ให้ค านวณความมั่งคั่งสุทธิของตนเองโดยใช้ตารางต่อไปนี้ 

1. ค านวณมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของตนเอง โดยแยกประเภทของสินทรัพย์ตามตาราง 

สินทรัพย์ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

...................................................... 

รวมมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

 

2. ค านวณมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของตนเอง โดยแยกประเภทของหนี้ตามตาราง 

หนี้ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

รวมมูลค่าหนี้ทั้งหมด ........................................ 
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

3. ค านวณความมั่งคั่งสุทธิของตนเอง 

 
……………………………    -    …………………….     =    ……………………….. 

 

 

กิจกรรมที่ 2.3 ให้ประเมินฐานะการเงินของตนเองในแต่ละด้านดังนี้ 

1. ประเมินด้านหนี้ พร้อมอธิบายความหมายอัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของตนเอง 

 

…………………………..   =    ………………………..    ÷   ……………………….... 

ความหมาย 
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

2. ประเมินด้านการออม 

1) ให้ค านวณอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้ พร้อมอธิบายความหมายอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้

ของตนเอง 

 

…………………………..   =    ………………………..    ÷   ……………………….... 

 

ความหมาย 

  

  

  

  

2) ให้ค านวณจ านวนเงินออมเผื่อฉุกเฉินที่ควรมีของตนเอง  
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

กิจกรรมที่ 3.1 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ให้เติมค าลงในช่องว่าง  

1)                                     หมายถึง รายจ่ายท่ีจะต้องจ่าย ไม่สามารถตัดออกได้ เพราะเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญส าหรับชีวิต เช่น ค่าอาหาร ค่าผ่อนหรือเช่าท่ีอยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปท างาน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเทอม 

2)                                     หมายถึง รายจ่ายท่ีไม่มีบทบาทส าคัญต่อชีวิต จะจ่ายหรือไม่

จ่ายก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ เป็นแค่เพียงความต้องการ เช่น ค่าอุปกรณ์แต่งรถ ค่าหวย  

ค่าเสื้อผ้าท่ีซื้อมาเพียงเพราะว่าเห็นว่าสวยดีแต่ไม่ได้ใช้ ค่าเหล้า ค่าบุหรี ่

2. ให้เรียงล าดับขั้นตอนของการจัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายลงในช่องว่าง  

ก. รวมยอดเงินเพ่ือวิเคราะห์ 

ข. จดรายรับและรายจ่ายทุกครั้ง 

ค. ก าหนดระยะเวลาท่ีจะบันทึก 

ง. เลือกสมุดที่จะใช้เป็นสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

ขั้นตอนท่ี 1:   

ขั้นตอนท่ี 2:   

ขั้นตอนท่ี 3:   

ขั้นตอนท่ี 4:   
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

3. ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของบันทึกรายรับ -รายจ่าย และท า

เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ไม่ใช่ส่วนประกอบท่ีส าคัญของบันทึกรายรับ-รายจ่าย  

1)                   การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

2)                   การค านวณอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ 

3)                   การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย 

4)                   การประเมินฐานะการเงิน 

5)                   การสรุปรายรับ-รายจ่าย 

4. การจัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีประโยชน์อย่างไร  
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

5. จากหลักการจัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย ควรท าอย่างไรกับรายจ่ายต่อไปนี้  

1) รายจ่ายจ าเป็นและไม่สามารถรอได้         

2) รายจ่ายจ าเป็นแต่สามารถรอได้         

3) รายจ่ายไม่จ าเป็น           

 

กิจกรรมที่ 3.2 ให้จัดท าบนัทึกรายรับ-รายจ่ายตามขั้นตอนการจัดท าบันทึกรายรับ-จ่ายเป็น

ระยะเวลา 1 เดือน แล้ววิเคราะห์ดังนี้ 

สรุปรายรับ-รายจ่าย 

สรุปรายรับ-รายจ่ายเดือน................................ 

ยอดรวมรายรับ  บาท 

หัก ยอดรวมเงินออม  บาท 

หัก ยอดรวมรายจ่ายจ าเป็น  บาท 

หัก ยอดรวมรายจ่ายไม่จ าเป็น  บาท 

 คงเหลือ   ใช้เกิน  บาท 
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

 คงเหลือ......................................บาท   

.................................................................  

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

.................................................................  

................................................................. 

................................................................. 

.................................................................  

.................................................................  

................................................................. 

................................................................. 

 ใช้เกินจ านวน.............................บาท   

.................................................................  

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

.................................................................  

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

.................................................................  

................................................................. 

.................................................................  
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 การตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 4.1 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ประโยชน์ของการมีเป้าหมายการเงินมีอะไรบ้าง  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. ให้ยกตัวอย่างเป้าหมายการเงินที่ควรมีในแต่ละด้านต่อไปนี้ 

ด้านรายรับ 
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

ด้านการออม 

  

  

  

  

  

ด้านรายจ่าย 

  

  

  

  

  

ด้านหนี้ 
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

3. เป้าหมายการเงินต่อไปนี้ เป็นเป้าหมายการเงินที่ดีหรือไม่ โดยให้ท าเครื่องหมาย  ในตาราง 

เป้าหมายการเงิน ดีหรือไม่...? 

1. เด็กหญิงอ้อมจะออมเงินเพื่อซื้อบ้านราคา 10 บาทใน

ปีหน้า โดยที่ไม่มีเงินเก็บเลยสักบาท 

 

2. นายมานะจะออมเงินวันละ 20 บาททุกวันเป็น

ระยะเวลา 15 ปี เพื่อให้ได้เงินออมจ านวน 108,000 

บาท 

 

3. นางมาลาจะออมเงินเพื่อจ่ายหนี้  

4. นางมานีจะออมเงินเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา  

15 เดือนเพื่อซื้อเคร่ืองปรับอากาศราคา 15,000 บาท 
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 4.2 ให้วางแผนการเงินเพื่อใช้จ่ายในยามชราของตนเอง 

แผนการออมเพื่อใช้จ่ายในยามชราของ................................ 

จัดท า ณ วันที่................................. 

 

เป้าหมายการเงิน:   

อายุในปัจจุบัน  ปี 

อายุที่คาดว่าจะไม่มีรายได้แล้ว:  ปี 

อายุที่คาดว่าจะมีชีวิตถึง:  ปี 

จ านวนเงินที่คาดว่าจะใช้ 

หลังจากที่ไมม่ีรายได้แล้ว:  บาทต่อเดือน 

 

ค านวณจ านวนเงินที่ต้องใช้หลังจากที่ไม่มีรายได:้  

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

ค านวณจ านวนเงินที่ต้องออมต่อเดือน:  

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 การออม 

กิจกรรมที่ 5.1 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ให้บอกความหมายของการออม 
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

2. ประโยชน์ของการออมมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. ให้ตั้งเป้าหมายการออมที่ดีของตนเองลงในตาราง 

เป้าหมายการเงิน:   

จ านวนเงินที่ต้องการ:  บาท 

ระยะเวลา:  เดือนข้างหน้า 
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                                 สมุดบนัทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 การวางแผนการเงิน 

4. หลักการออมให้ส าเร็จมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คืออะไร และมีหลักการอย่างไร 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



40 
 

                                                   สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรียนรู้ที่  3 สินเชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

สินเชื่อ 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ประเมินความเหมาะสมก่อนการตัดสินใจก่อหนี้ 

กิจกรรมที่ 1.1 เลือกค าตอบที่เห็นว่าถูกต้อง 

1. หนี้ใดต่อไปนี้เป็นหนี้ดี 

ก) ขอกู้เงินเพื่อมาเปิดอู่รับซ่อมรถยนต์ 

ข) ขอกู้เงินเพื่อมาซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหมล่่าสุด 

2. หนี้ใดต่อไปนี้เป็นหนี้พึงระวัง 

ก) สมชายขอกู้เงินเพื่อไปเท่ียวเมืองนอก 

ข) มาลีต้องการต่อเติมบ้าน จึงไปขอกู้เงินจากธนาคาร 

3. ภาระผ่อนหนี้ต่อเดือนไม่ควรเกินเท่าใด 

ก) 1 ใน 3 (33%) ของรายได้ต่อเดือน 

ข) 60% ของรายได้ต่อเดือน 
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                                                   สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรียนรู้ที่  3 สินเชื่อ 

กิจกรรมที่ 1.2  อ่านโจทย์ด้านล่างนี้ แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าเป็นค าตอบที่ 

มีเหตุผลสมควรที่จะก่อหนี้ หรือควรรอเก็บเงินเพ่ือท าในสิ่งที่ต้องการ 

โจทย์ 
มีเหตุผลสมควรที่

จะก่อหนี้ 
ควรรอเก็บเงิน 

1. สมปองและภรรยาท างานบริษัทอยู่ในตัวเมือง แต่บ้าน
อยู่ย่านชานเมือง ในแต่ละวันต้องนั่งรถประจ าทาง
หลายต่ อ  ปั จจุ บันภรรยาก าลั งตั้ ง ท้อ ง  จึ ง เ ริ่ ม 
ไม่สะดวกในการเดินทางระยะไกล สมปองจึงอยากจะ
ซื้อรถยนต์มือสองไว้ขับรับส่งภรรยาไปท างาน และเผื่อ
ไว้ฉุกเฉินต้องพาภรรยาไปโรงพยาบาล  

  

2. น้ าเพ็ชรอยากท าศัลยกรรมปรับรูปหน้าของตนเอง ซึ่ง
ต้องใช้เงินประมาณ 40,000 บาท จึงก าลังดูว่าจะกู้เงิน
มาท าศัลยกรรมหรือไม ่

  

3. สายใจเปิดร้านเสริมสวย ลูกค้าเริ่มแน่นร้านจึงอยากจะ
ขยับขยายร้านเพื่อรับลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งต้องซื้อ
อุ ป ก ร ณ์ เ ส ริ ม ส ว ย เ พิ่ ม  แ ล ะ จ้ า ง ค น ง า น อี ก  
1 คน 
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                                                   สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรียนรู้ที่  3 สินเชื่อ 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ 

ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่เห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ดี และท าเครื่องหมาย X หน้าข้อที่เห็นว่าเป็น

พฤติกรรมที่ควรปรับปรุง 

............. ช าระเงินเต็มจ านวนในเวลาท่ีก าหนด 

............. กู้เงินมาซ่อมแซมบ้าน แล้วแบ่งบางส่วนซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ 

............. แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู ่

............. ช าระหนี้เมื่อถูกทวงเท่านั้น 

............. เมื่อมีหนี้สินหลายก้อนให้หยุดช าระหนี้บางก้อนได้ 
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                                                   สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรียนรู้ที่  3 สินเชื่อ 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 วิธีการแก้ปัญหาหนี้ด้วยตนเอง 

ไพรวัลย์ท างานรับเหมาก่อสร้าง มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท ปัจจุบันมีหนี้บัตรผ่อนสินค้าอยู่ 

40,000 บาท ซึ่งไพรวัลย์อยากจะปลดหนี้ให้หมดโดยเร็ว จึงเลือกวิธีลดรายจ่าย แต่ยังไม่รู้ว่าจะลด

ค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง  

ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่เห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ควรลด หรือควรงด 

ค่าใช้จ่าย ควรลด ควรงด 

1. ค่าเหล้าสังสรรค์ทุกวันศุกร ์   

2. ค่าน้ า ค่าไฟ   

3. ค่าโทรศัพท์มือถือ   

4. ค่าอาหาร   

5. ค่าหวย   

6. ค่าบุหรี ่   
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         สมุดบันทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  4  สิทธิและหนา้ที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1  สทิธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมที่ 1.1  ตอบค าถามต่อไปนี ้

สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงินมีอะไรบ้าง 
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         สมุดบันทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  4  สิทธิและหนา้ที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมที่ 1.2  ให้ศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนด แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

กรณเีงินฝากหรือประกัน 
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         สมุดบันทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  4  สิทธิและหนา้ที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

จากกรณีตัวอย่าง ผู้ใช้บริการควรใช้สิทธิข้อใดเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

  

  

  

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2  หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมที่ 2.1  ตอบค าถามต่อไปนี ้

ผู้ใช้บริการทางการเงินมีหน้าท่ีอะไรบ้าง 
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         สมุดบันทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  4  สิทธิและหนา้ที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมที่ 2.2  ใหศึ้กษากรณีตัวอย่างที่ก าหนด แล้วตอบค าถามต่อไปนี ้

กรณีที่ 1  เงินด ามีจริงหรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกรณีตัวอย่าง ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร 
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         สมุดบันทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  4  สิทธิและหนา้ที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กรณีที่ 2  เพราะรถคันเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกรณีตัวอย่าง ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร 
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         สมุดบันทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  4  สิทธิและหนา้ที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 บทบาทศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงานที่ 

รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 3.1  ตอบค าถาม 

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) มีหน้าที่อย่างไร 

  

  

  

กิจกรรมที่ 3.2  เลือกหนว่ยงานจากตัวเลือกที่ก าหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

ก.  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 

ข.  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

ค.  บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (เครดิตบูโร) 

ง.  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

จ.  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

เร่ืองที่ขอค าปรึกษา/ร้องเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  หุ้น 1.  

2.  ประกันภัย/ประกันชีวิต 2.  

3.  หนี้นอกระบบ 3.  

4.  ข้อมูลประวัติเครดิต 4.  

5.  สินค้าไม่ได้มาตรฐาน 5.  

6.  โฆษณาเกินจริง 6.  
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         สมุดบันทึกกิจกรรมการเรยีนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่  4  สิทธิและหนา้ที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 4 ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

กิจกรรมที่ 4  ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. การร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินมีขั้นตอนอย่างไร 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. การเขียนหนังสอืร้องเรียนมีหลักการเขียนอย่างไร 
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                                            สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5ภัยทางการเงิน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

ภัยทางการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 หนี้นอกระบบ 

กิจกรรมที่ 1  ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. กลโกงหนี้นอกระบบมีลักษณะอย่างไร 

  

  

  

  

  

  

  

2. มีวิธีการป้องกันภัยหนี้นอกระบบอย่างไร 
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                                            สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5ภัยทางการเงิน 

3. หน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างท่ีให้ค าปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ  

  

  

  

  

  

  
 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 แชร์ลูกโซ่ 

กิจกรรมที่ 2  ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. กลโกงแชร์ลูกโซ่ในคราบธุรกิจขายตรงมีลักษณะอย่างไร 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



53 
 

                                            สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5ภัยทางการเงิน 

2. มีวิธีการป้องกันภัยจากแชร์ลูกโซ่อย่างไร 

  

  

  

  

  

  

  

3. หน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างท่ีให้ค าปรึกษาปัญหาแชร์ลูกโซ่ 
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                                            สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5ภัยทางการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ภัยใกล้ตัว 

กิจกรรมที่ 3.1  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ เพ่ือตอบค าถามในข้อ 1 และข้อ 2 

ก. เบี้ยประกันงวดสุดท้าย 

ข. แก๊งเงินด า 

ค. นาย (พัน) หน้าหลอกลวงเงิน 

ง. ตกทอง 

1. กรณีตัวอย่างที่ 1  มิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นพนักงานบริษัทประกันชีวิต ติดต่อญาติของผู้ตายว่า

ผู้ตายท าประกันชีวิตไว้กับบริษัท แต่ขาดการช าระเบี้ยประกันงวดสุดท้าย หากญาติจ่ายค่าเบี้ย

ประกันที่ค้างอยู่ ก็จะได้รับเงินคืนตามกรมธรรม์ ซึ่งเป็นจ านวนเงินค่อนข้างมาก เมื่อเหยื่อจ่ายเงิน

ให้ ผู้ที่อ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทประกันชีวิตก็จะหายตัวไปพร้อมเงินประกันงวดสุดท้าย 

จากกรณีตัวอย่างท่ี 1 เป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 

    

2. กรณีตัวอย่างที่ 2  มิจฉาชีพจะอ้างว่ามีทอง แต่ไม่มีเวลาไปขาย จึงเสนอขายให้เหยื่อในราคาถูก

กว่ า ท้องตลาด  เหยื่ อ เห็ นว่ าราคา ท่ีขายนั้ นค่ อนข้ า งถู กจึ ง รับซื้ อ ไ ว้  แล้ วน า ไปขาย 

หวังจะได้ก าไรจากส่วนต่าง แต่เมื่อน าไปขายท่ีร้านทองกลับพบว่า ทองนั้นเป็นของปลอม  

จากกรณีตัวอย่างท่ี 2 เป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 
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                                            สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5ภัยทางการเงิน 

กิจกรรมที่ 3.2  ตอบค าถามต่อไปนี้ 

มีวิธีการป้องกันตนเองจากภัยใกล้ตัวอย่างไร 
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                                            สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5ภัยทางการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 แก๊งคอลเซนเตอร์ 

กิจกรรมที่ 4  ศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อตอบค าถามข้อที่ 1 - 3 

กรณตีัวอย่าง กริ๊งเดียว...เงินก็หายได้ 
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                                            สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5ภัยทางการเงิน 

1. จากกรณีตัวอย่าง วัลลภควรโอนเงินเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองหรือไม่ เพราะเหตุใด 

  

  

  

  

  

  

2. มีวิธีป้องกันกลโกงแก๊งคอลเซนเตอร์อย่างไร 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. หากวัลภภตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซนเตอร์แล้ว ควรท าอย่างไร 
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                                                                        แบบทดสอบหลังเรียน ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 l ระดับประถมศึกษา 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ค าช้ีแจง  เลือกค าตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินท่ีดีและควรท าเป็นล าดับแรก 

ก) เงินออมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน 

ข) เงินออมเพื่อใช้จ่ายในยามชรา 

ค) เงินออมเพื่อการลงทุน 

ง) เงินออมเพื่อปลดหนี้ 

2. มิจฉาชีพมักใช้จุดอ่อนใดในการหลอกเหยื่อ 

ก) ความโลภ 

ข) ความกลัว 

ค) ความไม่รู้ 

ง) ถูกทุกข้อ  

3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการก่อหนี้  

ก) กู้เงินเพื่อมาซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด เป็นหนี้พึงระวัง 

ข) กู้เงินเพื่อไปเท่ียวเมืองนอก เป็นหนี้พึงระวัง 

ค) กู้เงินเพื่อขยายกิจการอู่รับซ่อมรถยนต์ เป็นหนี้ดี 

ง) กู้เงินซื้อบ้านเพื่อหวังขายท าก าไร เป็นหนี้ดี 
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4. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) ใช้บัตรเอทีเอ็มซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้า 

ข) ใช้บัตรเดบิตเบิกเงินกู้ได้ที่เครื่องเอทีเอ็ม 

ค) ใช้บัตรเดบิตซื้อของ จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย 

ง) เมื่อซื้อของด้วยบัตรเครดิต ยอดเงินฝากในบัญชีจะถูกตดัทันที 

5. ธนาคารพาณิชย์อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานใด 

ก) คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข) กระทรวงการคลัง 

ค) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ง) กระทรวงพาณิชย์ 

6. ข้อใดคือสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย 

ก) กีบ 

ข) ดอง 

ค) ดอลลาร์มาเลเซีย 

ง) ริงกิต 
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7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินฐานะการเงิน 

ก) มูลค่าของบ้านท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าสินทรัพย์ ให้ใช้ราคาตลาด 

ข) ความมั่งคั่งสุทธิค านวณมาจากทรัพย์สิน + หนี้สิน 

ค) รายได้ต่อเดือนและทรัพย์สินท่ีมี ใช้บอกความมั่งคั่งของบุคคลได้ 

ง) ควรมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินไม่เกิน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจ าเป็นต่อเดือน 

8. ข้อใดคือขั้นตอนการวางแผนการเงิน 

ก) ประเมินฐานะการเงิน > ตั้งเป้าหมายทางการเงิน > จัดท าแผนสู่เป้าหมาย > ปฏิบัติตามแผน 

> ทบทวนและปรับปรุงแผน  

ข) ตั้งเป้าหมายทางการเงิน > ประเมินฐานะการเงิน > จัดท าแผนสู่เป้าหมาย > ปฏิบัติตาม 

    แผน > ทบทวนและปรับปรุงแผน  

ค) ประเมินฐานะการเงิน > ตั้งเป้าหมายทางการเงิน > จัดท าแผนสู่เป้าหมาย > ปฏิบัติตามแผน 

ง) ไม่มีข้อใดถูก 

9. ผู้ท่ีต้องการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ควรติดต่อใคร 

ก) ลูกหนี้ 

ข) เจ้าหนี้ 

ค) ศาล 

ง) ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
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10. การให้ยืมเงินหมายถึงข้อใด 

ก) การให้เงินโดยคาดหวังให้มีการจ่ายคืน 

ข) การให้เงินโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน 

ค) การให้เงินโดยไม่ต้องจ่ายคืน 

ง) ผิดทุกข้อ 

11. ข้อใดไม่ใช่การแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง 

ก) เปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับหนี้ 

ข) ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  

ค) ขายสินทรัพย์ท่ีไม่จ าเป็น 

ง) ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ 

12. ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของลูกหนี้ 

ก) ก่อหนี้เมื่อจ าเป็น 

ข) อ่านและถามก่อนเซ็นสัญญา 

ค) จ่ายหนี้ตรงตามเวลา 

ง) ด่าเจ้าหนี้เมื่อมาทวงเงิน 
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13. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) บัญชีเงินฝากที่ควรเปิดเพื่อไว้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง คือ บัญชีเงินฝากประจ า 

ข) บัญชีเงินฝากในสหกรณ์จะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหากสหกรณ์ปิด 

    กิจการลง 

ค) ดอกเบี้ยท่ีได้จากการฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่เกิน 30,000 บาท ไม่ต้องเสีย   

    ภาษี 

ง) กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย ซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ 

14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 

ก) เงินต้นลด ดอกเบี้ยก็จะลด 

ข) เงินต้นลด ดอกเบ้ียก็จะเพิ่ม 

ค) เงินต้นและดอกเบ้ียไม่เปลี่ยนแปลง 

ง) ถูกทุกข้อ 

15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาหนี้ 

ก) ช าระหนี้เต็มจ านวนภายในเวลาท่ีก าหนด 

ข) แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ 

ค) เมื่อมีหนี้สินหลายก้อน ให้หยุดช าระหนี้บางก้อนได้ 

ง) ตรวจสอบภาระหนี้ท่ีต้องผ่อนต่อเดือนไม่ให้เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ 
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16. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการออมเงินของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

ก) เป็นกองทุนส าหรับประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และออมได้จนถึงอายุ 99 ปี 

ข) สมาชิกจ าเป็นต้องส่งเงินสะสมทุกเดือน 

ค) สมาชิกจะส่งเงินสะสมครั้งละกี่บาทก็ได้ ไม่จ ากัดจ านวนเงิน 

ง) หากสมาชิกไม่ส่งเงินเข้ากองทุน รัฐก็จะไม่จ่ายเงินสมทบ 

17. ข้อใดเป็นรายจ่ายไม่จ าเป็น 

ก) ค่าเช่าท่ีอยู่อาศัย  

ข) ค่าสลากกินแบ่งลุ้นโชค 

ค) ค่ารักษาพยาบาล 

ง) ค่าเทอมลูก 

18. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

ก) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

ข) สิทธิที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างอิสระ 

ค) สิทธิท่ีจะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม 

ง) สิทธิท่ีจะได้รับค่าชดเชยหากผู้ใช้บริการเป็นผู้ท าผิดพลาด 
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19. นายกอบน าเงินเดือนทั้งหมดท่ีได้รับไปซื้อมือถือใหม่ โดยไม่ค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น ท าให้มี

เงินไม่พอที่จะกินข้าว และต้องเบี้ยวหนี้เพราะเงินหมด นายกอบ 

ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงินในข้อใด 

ก) หน้าท่ีวางแผนทางการเงินและช าระหนี้เมื่อเป็นหนี้ 

ข) หน้าท่ีติดตามข่าวสารทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ 

ค) หน้าท่ีศึกษารายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนเลือกใช้ 

ง) หน้าท่ีตรวจทานความถูกต้องของธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง 

20. ในระหว่างการท าสัญญาเงินกู้ พนักงานธนาคารได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ก าหนดเวลา

การช าระหนี้ อัตราดอกเบ้ียต่อปี ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง แต่คุณไม่เข้าใจ คุณจะท าอย่างไร 

ก) เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้เลย เพราะพนักงานธนาคารมีความรู้และเชื่อถือได้ 

ข) เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้ตามท่ีพนักงานบอก แล้วค่อยสอบถามเพิ่มเติมทีหลัง  

ค) เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้ไปก่อน แล้วค่อยขอเอกสารของพนักงานมาอ่านทีหลัง 

ง) สอบถามพนักงานเพิ่มเติมจนเข้าใจเสียก่อน แล้วค่อยเซ็นชื่อในเอกสารสัญญาเงินกู้ 

21. หากร้องเรียนไปยังธนาคาร ในกรณีท่ีพนักงานอ้างว่าไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ถ้าไม่ท าบัตร

เดบิต และไม่ได้รับการติดต่อภายในระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน ควรร้องเรียนหรือขอรับ

ค าปรึกษาได้จากหน่วยงานใด 

ก) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โทร. 1166 

ข) ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 

ค) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โทร. 1359 

ง) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โทร. 1207 
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22. ข้อใดไม่ใช่สิ่งท่ีควรปฏิบัติในการเขียนหนังสือร้องเรียน 

ก) ให้ข้อมูลท่ีส าคัญอย่างครบถ้วน 

ข) แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และแจ้งสิ่งท่ีต้องการให้สถาบันการเงิน 

    ด าเนินการ 

ค) นึกอะไรออกก็เขียนไป ไม่ต้องเรียงล าดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง 

ง) แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

23.หากได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือถูกเอาเปรียบจากพนักงานของสถาบันการเงิน ควรปฏิบัติ

อย่างไร 

ก) ร้องเรียนไปยังธนาคารท่ีเกี่ยวข้องและศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินพร้อม ๆ กัน 

ข) ร้องเรียนไปยังธนาคารท่ีเกี่ยวข้องก่อน และหากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในระยะเวลา 

    การให้บริการมาตรฐาน ให้ขอค าปรึกษา/ร้องเรียนท่ีศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน   

    (ศคง.) 

ค) ร้องเรียนไปยังทุกหน่วยงานท่ีดูเหมือนจะเกี่ยวข้อง 

ง) ไม่ร้องเรียนไปที่ใดเลย เพราะท าให้เสียเวลา 

24. ข้อใดต่อไปนี้คือวิธีตรวจสอบธนบัตร 

ก) สัมผัสเนื้อกระดาษ และลวดลายเส้นนูน 

ข) ยกส่องดูลายน้ า 

ค) พลิกเอียงสังเกตแถบฟอยล์สามมิติ 

ง) ถูกทุกข้อ 
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25. ข้อใดมีลักษณะเป็นกลโกงหนี้นอกระบบ 

ก) กู้เงินโดยท าสัญญาจ านอง 

ข) คิดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อวัน (เท่ากับ 1080% ต่อปี) 

ค) ให้เซ็นสัญญาท่ีมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ 

ง) สัญญาระบุจ านวนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยชัดเจน 

26. โฆษณาของธุรกิจขายตรงในข้อใดที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ ่

ก) กาแฟบาร์บ้ี ย่ิงดื่มยิ่งดีกับตัวคุณ 

ข) กาแฟบาร์บี้ ไม่ต้องเหนื่อยขายสินค้า แค่หาสมาชิกเพิ่มก็รวยได้ 

ค) กาแฟบาร์บ้ี ดื่มแล้วดี จึงบอกต่อ ซื้อได้จากสมาชิก ไม่มีหน้าร้าน 

ง) กาแฟบาร์บี้ สมาชิกซื้อมาก ยิ่งได้รายได้มาก 

27. ข้อใดควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ 

ก) ปฏิเสธการร่วมสัมมนาท่ีน่าสงสัย 

ข) เขียนประกาศหางาน Part Time ผ่านเว็บบอร์ดในอินเทอร์เน็ต 

ค) เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์โทรศัพท์ ชื่อบัญชีอีเมลในสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 

ง) ไปร่วมงานสัมมนาท่ีเพื่อนชักชวนทุกงานเพื่อเพิ่มความรู้ 
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28. หากได้รับการติดต่อจากหน่วยงานทางการให้โอนเงินค่าธรรมเนียม คุณควรท าอย่างไร 

ก) ต่อว่ากลับอย่างรุนแรงโดยไม่ฟังข้อความใด ๆ 

ข) โอนเงินทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ 

ค) ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงก่อนโอนเงิน 

ง) ขอต่อรองราคาเมื่อเงินไม่พอค่าธรรมเนียม 

29. ข้อใดไม่ใช่ข้ออ้างท่ีมิจฉาชีพมักใช้โทรหลอกเหยื่อเพื่อให้โอนเงิน 

ก) คุณได้รับเงินคืนภาษี 

ข) คุณโชคดีได้รับรางวัลใหญ่จากการชิงโชค 

ค) เกิดข้อผิดพลาดโอนเงินผิดเข้าบัญชีของคุณ 

ง) บัตรเครดิตของคุณหมดอายุ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมท าบัตรใหม่ 

30. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันภัยใกล้ตัว เช่น หลอกให้จ่ายเบี้ยประกันงวดสุดท้าย หลอกขายทอง

ปลอม 

ก) ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า 

ข) ถ้าไม่รู้จัก ก็ไม่ให้ข้อมูล ยกเว้นผู้โทรมาบอกว่าเป็นสถาบันการเงิน 

ค) ไม่โลภอยากได้สิ่งของที่มีคนมาหลอกล่อ  

ง) ก่อนเซ็นสัญญาหรือโอนเงินให้ใคร ต้องดูความน่าเชื่อถือก่อนทุกครั้ง 
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คณะผู้จัดท า 
 

คณะที่ปรึกษา 

นายสุรพงษ์  จ าจด                              เลขาธิการ กศน. ส านักงาน กศน. 

นายประเสริฐ หอมดี    รองเลขาธิการ กศน. ส านักงาน กศน. 

นางศุทธินี  งามเขตต์    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 

นางชนาธิป  จริยาวิโรจน ์ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางตรีนุช  สุขสุเดช     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

นางสาวชญานิน  พนมยงค ์   ผู้บริหารส่วน ส่วนส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

คณะท างาน 

นายพิชญา  สฤษเนตร    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจุฬาลักษณ์  พิบูลชล   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวนิรัชรา  ปัญญาจักร   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจันทร์ธิดา  พัวรัตนอรุณกร  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางอุบลรัตน์  มีโชค    สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางวิมลพรรณ  กุลัตถ์นาม   ส านักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร ์

นางอนงค์  ฉันทโชติ    ส านักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก 

นางอมรา  เหล่าวิชยา    ส านักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร 
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นายบุญชนะ  ล้อมสิริอุดม   กศน.เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

นายธณัลธิวรรธน์  ภคพัฑวัฒนฐากูร  กศน.เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

นางมัณฑนา   กาศสนุก   กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นางสาวอนงค์ ชูชัยมงคล   กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

นางยุพิน  อาษานอก    กศน.อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

นางพิสมัย  ค าแก้ว    กศน.อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

นางกมลวรรณ  มโนวงศ์   กศน.อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

นางสุพัตรา  ณ วาโย    กศน.อ าเภอสะเดา จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพจนีย์  สวัสดิรัตน์   กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

นางกัลยา  หอมดี    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

นางสาวมนทา  เกรียงทวีทรัพย์   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 

นางสาวจรรยา  สิงห์ทอง   หน่วยศึกษานิเทศก์ 

นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล   กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 

นายสุรพงษ์  มั่นมะโน    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางญานิศา  สุขอุดม    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป ์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาววรรณพร  ปัทมานนท์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
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นางสาวสุลาง  เพ็ชรสว่าง   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางกมลทิพย ์ ช่วยแก้ว   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาวทิพวรรณ  วงค์เรือน   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางวรรณี  ศรีศิริวรรณกุล   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาวชาลินี  ธรรมธิษา   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

คณะบรรณาธิการ 

นางชนาธิป  จริยาวิโรจน ์ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวชญานิน  พนมยงค ์   ผู้บริหารส่วน ส่วนส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นายพิชญา  สฤษเนตร    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจุฬาลักษณ์  พิบูลชล   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวนิรัชรา  ปัญญาจักร   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจันทร์ธิดา  พัวรัตนอรุณกร  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ผู้ออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป ์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
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