
ประจ ำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๑๘ ธ.ค.๖๓ เวลำ ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐

ณ สวนสุขภำพ ทอ.(ชำวฟ้ำ)

จัดท ำโดย

คณะเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรทดสอบสมรรถภำพ

ทำงกำยก ำลังพลของ ชย.ทอ.



ค ำน ำ

กองทัพอากาศมุ่งเน้นให้ก าลังพลกองทัพอากาศมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
มจีติส านึกในการศกึษาและพฒันาสุขภาพรา่งกายดว้ยตนเอง พรอ้มทีจ่ะปฏบิตัหิน้าที่ราชการไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและเพื่อใหส้อดคล้องกบัสมรรถภาพหลกัของกองทพัอากาศในด้านความพรอ้มในการ
ปฏบิตัภิารกจิและนโยบายการสรา้งเสรมิสุขภาพก าลงัพลของกองทพัอากาศ โดยก าหนดใหก้ าลงัพล
กองทพัอากาศเขา้รบัการทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นประจ าทุกปีๆ ละ ๒ ครัง้ โดยใหแ้ต่ละหน่วย
ขึน้ตรงกองทพัอากาศเป็นหน่วยด าเนินการ ซึ่งการด าเนินการทดสอบดงักล่าวจะต้องใหเ้ป็นไปอย่าง
ถกูตอ้งตามเจตนารมณ์ของกองทพัอากาศ

คู่มอืฉบบันี้จดัท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทดสอบสมรรถภาพทางกายของก าลงัพล
สงักดักรมช่างโยธาทหารอากาศใหส้ามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกต้องตามทีก่องทพัอากาศก าหนด และผู้
เขา้รบัการทดสอบมคีวามปลอดภยัในการเขา้รบัการทดสอบ                                                                       

คณะเจา้หน้าทีค่วบคุมการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลงัพลของ ชย.ทอ.



สำรบัญ

สถำนีที่ ๑ ลงทะเบียน ๑

สถำนีที่ ๒ ตรวจร่างกาย ๒ 

สถำนที่ ๓ อบอุ่นร่างกาย ๔

สถำนีท่ี ๔ ดันพื้น (Push -up) ๗

สถำนีที่ ๕ ลุกนั่ง (Sit-up) ๑๐   

สถำนีที่ ๖ วัดความชื้นสัมพัทธ์ ๑๓

สถำนีที่ ๗ วิ่ง ระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร ๑๔

สถำนที่ ๘ เดิน ระยะทาง ๓.๒ กิโลเมตร ๒๐

ภำคผนวก ๒๔

หน้ำ



แนะน าการเตรยีมความพรอ้มผูเ้ขา้รบัการทดสอบสมรรถภาพทางกาย



รถพยำบำล (AMBULANCE) ของกรมแพทย์ทหำรอำกำศ

รถพยาบาลเตรยีมพรอ้มก่อน 0800 ของทุกวนัทีท่ าการทดสอบ



จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ติดสติ๊กเกอร์





 ตั้ ง จุ ดคั ดกรอง  ตรวจวั ดอุณหภู มิ
ร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา เมื่อผ่านให้
ติดสติ๊กเกอร์แต่ละวัน ตามที่กรมข่าว
ก าหนดของแต่ละวัน โดยก าหนดให้มีสี
ดังต่อไปนี้ 



กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มกำรคัดกรองและใบยินยอมและลงทะเบียน
สถำนีที่๑

หน้ำ๑



กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มกำรคัดกรองและใบยินยอม (ต่อ)

หน้ำ๒



ลงทะเบียน

โดยมจีุดลงทะเบยีน นายทหารสญัญาบตัร,ประทวน ลกูจา้งประจ า และพนกังานราชการ

หน้ำ๓



สถำนีที่ ๒ ตรวจร่ำงกำย 

โดยมจีุดวดัความดนัฯ นายทหารสญัญาบตัร,ประทวน ลกูจา้งประจ า และพนกังานราชการ

หน้ำ๔



ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร โดย น.ก ำลังพล

โดยมเีอกสารการตรวจรา่งกายประจ าปีของโรงพยาบาลภูมพิลฯ (ความเสีย่ง)
หน้ำ๕



สถำนีที่ ๓ อบอุ่นร่ำงกำยก่อนกำรทดสอบฯ 
(โดยประมำณ 10 นำท)ี

หน้ำ๖



ปั้มตรำกรม ชย.ทอ. บนหัวกระดำษด้ำนขวำ

หน้ำ๗



เข้ำแถวหน้ำกระดำน ๖ แถว เพื่อรอฟังค ำชี้แจงจำกคณก.ฯ

หน้ำ๘



สถำนีที่ ๔ ดันพื้น ( Push - up) ๑ นำที 
โดยคณะกรรมการฯ จบัเวลาตลอด ๑ นาท(ีพรอ้มขานบอกจ านวนวนิาท)ี

หน้ำ๙



ดันพื้น ( Push - up) ๑ นำที (ต่อ)

หน้ำ๑๐



ดันพื้น ( Push - up) ๑ นำที (ต่อ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน ดันพื้น (Push – Up)

หน้ำ๑๑



สถำนีที่ ๕ ลุก-นั่ง (Sit – up) ๑ นำที 
โดยคณะกรรมการฯ จบัเวลาตลอด ๑ นาท(ีพรอ้มขานบอกจ านวนวนิาท)ี

หน้ำ๑๒



ลุก-นั่ง (Sit – up) ๑ นำที (ต่อ)

หน้ำ๑๓



ลุก-นั่ง (Sit – up) ๑ นำที (ต่อ)
เกณฑ์การให้คะแนน ลุก - นั่ง (Sit – Up)

หน้ำ๑๔



สถำนีที่ ๖ กำรวัดควำมชื้นสัมพัทธ์

หน้ำ๑๕



สถำนีที่ ๗ วิ่ง ระยะทำง ๒.๔ กิโลเมตร จ ำนวน ๖ รอบ (หัวกระดำษสีเขียวอ่อน) 

หน้ำ๑๖



วิ่ง ระยะทำง ๒.๔ กิโลเมตร (หัวกระดำษสีเขียวอ่อน) จ ำนวน ๖ รอบ (ต่อ)

หน้ำ๑๗



วิ่ง ระยะทำง ๒.๔ กิโลเมตร (หัวกระดำษสีเขียวอ่อน) จ ำนวน ๖ รอบ (ต่อ)
เกณฑ์กำรให้คะแนน วิ่ง ระยะทำง ๒.๔ กิโลเมตร 

หน้ำ๑๘



เกณฑ์กำรให้คะแนน วิ่ง ระยะทำง ๒.๔ กิโลเมตร (ต่อ)

หน้ำ๑๙



เกณฑ์กำรให้คะแนน วิ่ง ระยะทำง ๒.๔ กิโลเมตร (ต่อ) 

หน้ำ๒๐



เกณฑ์กำรให้คะแนน วิ่ง ระยะทำง ๒.๔ กิโลเมตร (ต่อ)

หน้ำ๒๑



สถำนีที่ ๘ เดนิ ระยะทำง ๓.๒ กิโลเมตร จ ำนวน ๘ รอบ (หวักระดาษสีส้ม) 

หน้ำ๒๒



เดนิ ระยะทำง ๓.๒ กิโลเมตร (หัวกระดำษสีส้ม) จ ำนวน ๘ รอบ(ต่อ)

หน้ำ๒๓



เดนิ ระยะทำง ๓.๒ กิโลเมตร (หัวกระดำษสีส้ม) จ ำนวน ๘ รอบ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน เดนิ ระยะทำง ๓.๒ กิโลเมตร 

หน้ำ๒๔



เกณฑ์กำรให้คะแนน เดิน ระยะทำง ๓.๒ กิโลเมตร (ต่อ)

หน้ำ๒๕



สรุป ข้อขัดข้องของแต่ละสถำนี

หน้ำ๒๖



ภำคผนวก

หน้ำ๒๗



หน้ำ๒๘



แต่งตัง้คณะท างานควบคุมการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลงัพล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้ำ๒๙



แต่งตัง้คณะท างานควบคุมการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลงัพล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔(ต่อ)

หน้ำ๓๐



แต่งตัง้คณะท างานควบคุมการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลงัพล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔(ต่อ)

หน้ำ๓๑



คณก.กรมแพทย์ฯ และ จเร ทอ.ตรวจเยี่ยม

หน้ำ๓๒



หน้ำ๓๓



คณะกรรมกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ชย.ทอ.

หน้ำ๓๔



หน้ำ๓๕



ขอจบกำรน ำเสนอ

กรมช่างโยธาทหารอากาศ


