แบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
(อายุ 13 - 18 ป)

สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา
กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2562

แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
(อายุ 13 - 18 ปี)

ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2562

ค�ำนิยม
การจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายเยาวชนและประชาชนไทย ตัง้ แต่
อายุ 7 - 69 ปี ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้จดั ท�ำขึน้   วตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายทีเ่ หมาะสม
ต่อบริบทในปัจจุบันของประเทศไทย โดยค�ำนึงถึงการน�ำไปใช้งานได้สะดวก ไม่ใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทมี่ รี าคาแพง รวมทัง้ ประหยัดเวลาในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยมีคณะทีป่ รึกษา
และคณะท�ำงาน ได้สร้างและพัฒนาแบบทดสอบ ให้มคี า่ ความเทีย่ งตรงและความเชือ่ มัน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ   อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ส�ำหรับเยาวชนและประชาชนไทย ซึ่งส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดท�ำไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555   
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ขอขอบคุณ ผูบ้ ริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงผูบ้ ริหารจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  ประธานชมรมผู้สูงอายุจากจังหวัดที่ก�ำหนดทั่วประเทศ  ที่ให้ความอนุเคราะห์
และช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี  ท�ำให้การจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ส�ำหรับเยาวชนและประชาชนไทยในครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วง ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร
สมาหิโต ผูท้ รงคุณวุฒพิ เิ ศษคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทัง้ คณะท�ำงานจากคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  สถาบันการพลศึกษา กรมอนามัยและทุกหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีไ่ ด้ทมุ่ เท เสียสละ และตัง้ ใจ เพือ่ ทีจ่ ะให้การด�ำเนินงานครัง้ นีเ้ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคณ
ุ ภาพ ท�ำให้ได้แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายทีเ่ หมาะสม อันจะเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเยาวชนไทยต่อไป

(นายปัญญา หาญล�ำยวง)
อธิบดีกรมพลศึกษา

ก

ค�ำน�ำ
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีพันธกิจหลักในการพัฒนา
สุขภาพและสมรรถภาพทางกายของประชาชนทุกกลุ่มอายุ โดยส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ด�ำเนินการจัดท�ำ
แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชนไทย ตั้งแต่อายุ 7 - 69 ปี
เพือ่ เผยแพร่ให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกาย รวมถึงประชาชนทีส่ นใจเพือ่ จะได้นำ� แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ในแต่ละกลุ่มอายุที่สร้างและพัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ไปใช้เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยการทดสอบและประเมินผลได้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัย เพื่อจะได้ท�ำให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ด้านสมรรถภาพ
ทางกาย และสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกาย ซึง่ เป็นแนวทางหนึง่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ส่งผลให้มสี ขุ ภาพสมบูรณ์
แข็งแรงปราศจากโรคภัย ต่อไป
คณะท�ำงาน
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สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินสมรรถภาพทางกายของประชาชนไทย จึงได้จดั ท�ำ
แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส�ำหรับเด็กที่ก�ำลังศึกษาในอยู่ระดับ
มัธยมศึกษา อายุระหว่าง 13 - 18 ปี เพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น�ำไปใช้ประโยชน์ เนือ่ งจากวัยเด็กเป็นวัยทีอ่ ยูใ่ นช่วงการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปญ
ั ญา การออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาเป็นการช่วยกระตุน้ และพัฒนาระบบต่างในร่างกาย
ทีจ่ ะช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย ท�ำให้มรี า่ งกายทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ และยังช่วย
ส่งเสริมสุขภาพจิตทีด่ ี ดังนัน้ การเริม่ ต้นจากการประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยแบบการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเหมาะสมตามวัย จะท�ำให้ทราบข้อมูล
พื้นฐานด้านสมรรถภาพทางกาย ซึ่งสามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสุขภาพและภาวะ
โภชนาการให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและกิจกรรมตามวัยของเด็ก

ความหมายของสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกาย (physical fitness) หมายถึง สภาวะของร่างกายที่อยู่
ในสภาพที่ดีเพื่อช่วยให้บุคคลสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราเสี่ยงของปัญหา
สุขภาพทีเ่ ป็นสาเหตุจากการออกก�ำลังกายสร้างความสมบูรณ์และแข็งแรงของร่างกายในการเข้าร่วม
กิจกรรมการออกก�ำลังกายได้อย่างหลากหลาย บุคคลทีม่ สี มรรถภาพทางกายดีจะสามารถปฏิบตั ิ
กิจต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันการออกก�ำลังกาย การเล่นกีฬา และการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างดี สมรรถภาพทางกายแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ สมรรถภาพทางกายทีส่ มั พันธ์กบั สุขภาพ
(health-related physical fitness) และสมรรถภาพทางกายทีส่ มั พันธ์กบั ทักษะ (skill-related
physical fitness) (สุพิตร, 2549)
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สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ
(health-related physical fitness)
สมรรถภาพทางกายทีส่ มั พันธ์กบั สุขภาพ หมายถึง สมรรถภาพทางกายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
พัฒนาสุขภาพและเพิม่ ความสามารถในการท�ำงานของร่างกาย ซึง่ จะมีสว่ นช่วยในการลดปัจจัยเสีย่ ง
ในการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปวดหลัง ตลอดจน
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการขาดการออกก�ำลังกาย (สุพิตร, 2549) ซึ่งประกอบด้วย
1. ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ (muscle strength) เป็นความสามารถของกล้ามเนือ้
หรือกลุม่ กล้ามเนือ้ ทีอ่ อกแรงด้วยความพยายามในครัง้ หนึง่ ๆ เพือ่ ต้านกับแรงต้านทาน ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อจะท�ำให้เกิดความตึงตัว เพื่อใช้แรงในการดึงหรือยกของต่างๆ ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อจะช่วยท�ำให้ร่างกายทรงตัวเป็นรูปร่างขึ้นมาได้ หรือที่เรียกว่า ความแข็งแรงเพื่อรักษา
ทรวดทรง ซึ่งจะเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่ช่วยให้ร่างกายทรงตัวต้านกับแรงโน้มถ่วง
ของโลกให้อยู่ได้โดยไม่ล้ม เป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน เช่น
การวิ่ง การกระโดด การเขย่ง การกระโจน การกระโดดขาเดียว การกระโดดสลับเท้า เป็นต้น
ความแข็งแรงอีกชนิดหนึ่งของกล้ามเนื้อเรียกว่า ความแข็งแรง เพื่อเคลื่อนไหวในมุมต่างๆ ได้แก่
การเคลื่อนไหวแขนและขาในมุมต่างๆ เพื่อเล่นเกมกีฬา การออกก�ำลังกาย หรือการเคลื่อนไหว
ในชีวติ ประจ�ำวัน เป็นต้น ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ในการเกร็ง เป็นความสามารถของร่างกาย
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในการต้านทานแรงที่มากระท�ำจากภายนอกได้โดยไม่ล้มหรือ
สูญเสียการทรงตัวไป
2. ความอดทนของกล้ามเนือ้ (muscle endurance) เป็นความสามารถของกล้ามเนือ้
ที่จะรักษาระดับการใช้แรงปานกลางได้เป็นเวลานาน โดยการออกแรงที่ท�ำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้
ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ หรือหลายครัง้ ติดต่อกัน ความอดทนของกล้ามเนือ้ สามารถเพิม่ มากขึน้ ได้
โดยการเพิม่ จ�ำนวนครัง้ ในการปฏิบตั กิ จิ กรรม ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย เช่น อายุ เพศ ระดับสมรรถภาพ
ทางกาย และชนิดของการออกก�ำลังกาย
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แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

3. ความอ่อนตัว (flexibility) เป็นความสามารถของข้อต่อต่างๆ ของร่างกายทีเ่ คลือ่ นไหว
ได้เต็มช่วงของการเคลื่อนไหว การพัฒนาด้านความอ่อนตัวท�ำได้โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
และเอ็น หรือการใช้แรงต้านทานในกล้ามเนือ้ และเอ็นให้ตอ้ งท�ำงานมากขึน้ การยืดเหยียดของกล้ามเนือ้
ท�ำได้ทงั้ แบบอยูก่ บั ทีห่ รือแบบทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว เพือ่ ให้ได้ประโยชน์สงู สุดควรใช้การยืดเหยียด
ของกล้ามเนื้อในลักษณะอยู่กับที่ นั่นคือ อวัยวะส่วนแขนและขาหรือล�ำตัวจะต้องเหยียดจนกว่า
กล้ามเนื้อจะรู้สึกตึงและอยู่ในท่าเหยียดกล้ามเนื้อในลักษณะนี้ประมาณ 10 - 15 วินาที
4. ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด (cardiovascular endurance)
เป็นความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดทีจ่ ะล�ำเลียงออกซิเจนและสารอาหารต่างๆ ไปยังกล้ามเนือ้
ที่ใช้ในการออกแรงในขณะท�ำงาน ท�ำให้ร่างกายท�ำงานได้เป็นระยะเวลานาน และขณะเดียวกัน
ก็น�ำสารที่ไม่ต้องการ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการท�ำงานของกล้ามเนื้อออกจากกล้ามเนื้อที่ใช้งาน
ในการพัฒนาหรือเสริมสร้างสมรรถภาพด้านนีจ้ ะต้องให้มกี ารเคลือ่ นไหวร่างกายโดยใช้ระยะเวลา
ติดต่อกันประมาณ 10 - 15 นาที ขึ้นไป
5. องค์ประกอบของร่างกาย (body composition) หมายถึง ส่วนต่างๆ ทีป่ ระกอบขึน้
เป็นน�้ำหนักตัวของร่างกาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นไขมัน (fat mass) และส่วนที่
ปราศจากไขมัน (fat-free mass) เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ และแร่ธาตุต่างๆ ในร่างกาย โดยทั่วไป
องค์ประกอบของร่างกายจะเป็นดัชนีประมาณค่าทีท่ ำ� ให้ทราบถึงร้อยละของน�ำ้ หนักทีเ่ ป็นส่วนของ
ไขมันทีม่ อี ยูใ่ นร่างกาย ซึง่ อาจจะหาค�ำตอบทีเ่ ป็นสัดส่วนกันได้ระหว่างไขมันในร่างกายกับน�ำ้ หนัก
ของส่วนอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบ เช่น ส่วนของกระดูก กล้ามเนื้อ และอวัยวะต่างๆ การรักษา
องค์ประกอบของร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน
ซึง่ โรคอ้วนจะเป็นจุดเริม่ ต้นของการเป็นโรคทีเ่ สีย่ งต่ออันตรายต่อไปอีกมาก เช่น โรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ หัวใจวาย และโรคเบาหวาน เป็นต้น

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ปี
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สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ
(skill-related physical fitness)
สมรรถภาพทางกายทีส่ มั พันธ์กบั ทักษะ (skill-related physical fitness) เป็นสมรรถภาพ
ทางกาย ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดระดับความสามารถและทักษะในการแสดงออกของ
การเคลือ่ นไหว และการเล่นกีฬามีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ นอกจากจะประกอบด้วยสมรรถภาพ
ทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ได้แก่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทนของกล้ามเนื้อ
ความอ่อนตัว ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด และองค์ประกอบของร่างกาย
แล้ว ยังประกอบด้วยสมรรถภาพทางกายในด้านต่อไปนี้ คือ (สุพิตร, 2549)
1. ความเร็ว (speed) หมายถึง ความสามารถในการเคลือ่ นไหวไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ อ้ งการ
โดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดซึ่งกล้ามเนื้อจะต้องออกแรงและหดตัวด้วยความเร็วสูงสุด
		 2. ก�ำลังของกล้ามเนื้อ (muscle power) หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อ
ในการท�ำงานโดยการออกแรงสูงสุดในช่วงที่สั้นที่สุด ซึ่งจะต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
และความเร็วเป็นองค์ประกอบหลัก
		 3. ความคล่องแคล่วว่องไว (agility) หมายถึง ความสามารถในการเปลีย่ นทิศทางและ
ต�ำแหน่งของร่างกายในขณะทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นไหว โดยใช้ความเร็วได้อย่างเต็มที่ จัดเป็นสมรรถภาพ
ทางกายทีจ่ ำ� เป็นในการน�ำไปสูก่ ารเคลือ่ นไหวขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำหรับทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพ
		 4. การทรงตัว (balance) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมและรักษาต�ำแหน่ง
ท่าทางของร่างกายให้อยูใ่ นลักษณะตามทีต่ อ้ งการได้ ทัง้ ขณะอยูก่ บั ทีห่ รือในขณะทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว
		 5. เวลาปฏิกริ ยิ า (reaction time) หมายถึง ระยะเวลาทีเ่ ร็วทีส่ ดุ ทีร่ า่ งกายมีการตอบสนอง
หลังจากที่ได้รับการกระตุ้น ซึ่งเป็นความสามารถของระบบประสาทเมื่อรับรู้การถูกกระตุ้น
แล้วสามารถสัง่ การให้อวัยวะทีท่ ำ� หน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคลือ่ นไหวให้มกี ารตอบสนองอย่างรวดเร็ว
		 6. การท�ำงานที่ประสานกัน (coordination) หมายถึง ความสัมพันธ์ในการท�ำงาน
ของระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว ท�ำให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายสามารถ
ที่จะปฏิบัติกิจกรรมทางกลไกที่สลับซับซ้อนในเวลาเดียวกันอย่างราบรื่นและแม่นย�ำ
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ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ปี
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รายการที่
ส�ำหรับนักเรียน
อายุ 7 - 18 ปี

ดัชนีมวลกาย
องค์ประกอบของร่างกาย
(Body mass index: BMI)
(Body Composition)
- ชั่งน�้ำหนัก (Weight)
- วัดส่วนสูง (Height)
ความอ่อนตัว
นั่งงอตัวไปข้างหน้า
(Flexibility)
(Sit and Reach)
ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที
(30 Seconds Modified Push
ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
Ups)
(Muscle Strength and Endurance )
ลุก-นั่ง 60 วินาที
(60 Seconds Sit Ups)
ความอดทนของระบบหัวใจ
ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที
และไหลเวียนเลือด
(3 Minutes Step Up and Down)
(Cardiovascular Endurance )
การทรงตัว
(Balance )

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย

-

ยืน-นั่ง บนเก้าอี้ 60 วินาที
(60 Seconds Chair Stand)
ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที
(3 Minutes Step Up and
Down)

แรงบีบมือ
(Hand Grip Strength)

ดัชนีมวลกาย
(Body mass index: BMI)
- ชั่งน�้ำหนัก (Weight)
- วัดส่วนสูง (Height)
นั่งงอตัวไปข้างหน้า
(Sit and Reach)

ส�ำหรับประชาชน
อายุ 19 - 59 ปี

รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เดินเร็วอ้อมหลัก
(Agility Course)

ยืนยกเข่าขึ้นลง 2 นาที
(2 Minutes Step Up and Down)

ยืน-นั่ง บนเก้าอี้ 30 วินาที
(30 Seconds Chair Stand)

-

ดัชนีมวลกาย
(Body mass index: BMI)
- ชั่งน�้ำหนัก (Weight)
- วัดส่วนสูง (Height)
แตะมือด้านหลัง
(Back Scratch)

ส�ำหรับประชาชน
อายุ 60 - 69 ปี

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายและรายการทดสอบ
ส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
(อายุ 13 - 18 ปี)
1. ชั่งน�้ำหนัก (Weight)
องค์ประกอบของร่างกาย
2. วัดส่วนสูง (Height)
(Body Composition)
น�ำค่าที่ได้มาค�ำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index : BMI)
ความอ่อนตัว
3. นั่งงอตัวไปข้างหน้า
(Flexibility)
(Sit and Reach))
4. ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที
ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ (30 Seconds Modified Push Ups)
(Muscle Strength and Endurance) 5. ลุก-นั่ง 60 วินาที
(60 Seconds Sit Ups)
ความอดทนของระบบหัวใจและ
6. ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที
ไหลเวียนเลือด
(3 Minutes Step Up and Down)
(Cardiovascular Endurance)
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รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (อายุ 13-18 ปี)
รายการ
ที่

รายการทดสอบ

1

ชั่งน�้ำหนัก
(Weight)

2

วัดส่วนสูง
(Height)

3

นั่งงอตัวไปข้างหน้า
(Sit and Reach)

4

ดันพื้นประยุกต์30 วินาที
(30 Seconds Modified Push Ups)

5
6

ลุก-นั่ง 60 วินาที
(60 Seconds Sit Ups)
ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที
(3 Minutes Step Up and Down)

องค์ประกอบที่ต้องการวัด
เพื่อน�ำไปประเมินสัดส่วนของร่างกาย
ในส่วนของดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index: BMI)
เพื่อน�ำไปประเมินสัดส่วนของร่างกาย
ในส่วนของดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index: BMI)
เพื่อตรวจประเมินความอ่อนตัว
ของข้อไหล่ หลัง ข้อสะโพก
และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง
เพื่อตรวจประเมินความแข็งแรง
และความอดทนของกล้ามเนื้อแขน
และกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย
เพื่อตรวจประเมินความแข็งแรง
และความอดทนของกล้ามเนื้อท้อง
เพื่อตรวจประเมินความอดทน
ของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ปี
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ชั่งน�้ำหนัก (Weight)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ประเมินน�ำ้ หนักของร่างกาย ส�ำหรับน�ำไปค�ำนวณสัดส่วนร่างกายในส่วนของดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index: BMI)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
เครื่องชั่งน�้ำหนัก

วิธีการปฏิบัติ
1.  ให้ผู้รับการทดสอบถอดรองเท้า และสวมเสื้อผ้าที่เบาที่สุดและน�ำสิ่งของต่าง ๆ
ที่อาจจะท�ำให้น�้ำหนักเพิ่มขึ้นออกจากกระเป๋าเสื้อและกางเกง
2.  ท�ำการชั่งน�้ำหนักของผู้รับการทดสอบ

ระเบียบการทดสอบ
ไม่ท�ำการชั่งน�้ำหนักหลังจากรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ

การบันทึกผลการทดสอบ
บันทึกหน่วยของน�้ำหนักเป็นกิโลกรัม
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วัดส่วนสูง (Height)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ประเมินส่วนสูงของร่างกาย ส�ำหรับน�ำไปค�ำนวณสัดส่วนร่างกายในส่วนของดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index: BMI)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
เครื่องวัดส่วนสูง

วิธีการปฏิบัติ
1.  ให้ผู้รับการทดสอบถอดรองเท้า
2.  ท�ำการวัดส่วนสูงของผู้รับการทดสอบ ในท่ายืนตรง

การบันทึกผลการทดสอบ
บันทึกหน่วยของส่วนสูงเป็นเมตร

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ปี
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ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินองค์ประกอบของร่างกายในด้านความเหมาะสมของสัดส่วนของร่างกาย
ระหว่างน�้ำหนักกับส่วนสูง

คุณภาพของรายการทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่น
ค่าความเที่ยงตรง

0.96
0.89

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
1.  เครื่องชั่งน�้ำหนัก
2.  เครื่องวัดส่วนสูง
3.  เครื่องคิดเลข
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วิธีการปฏิบัติ
1.  ให้ทำ� การชัง่ น�ำ้ หนักของผูร้ บั การทดสอบเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงของผูร้ บั การทดสอบ
เป็นเมตร
2.  น�ำน�้ ำหนักและส่วนสูงมาค� ำนวณหาค่าดัช นีมวลกาย โดยน� ำค่าน�้ำ หนักที่ชั่ งได้
เป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่วัดได้เป็นเมตรยกก�ำลังสอง (เมตร2)

ระเบียบการทดสอบ
ในการชั่งน�้ำหนักและวัดส่วนสูง ให้ผู้รับการทดสอบถอดรองเท้า และสวมชุดที่เบาที่สุด

การบันทึกผลการทดสอบ
ค่าดัชนีมวลกายมีหน่วยเป็น กิโลกรัม/ตารางเมตร ได้มาจากการชัง่ น�ำหนักตัวและวัดส่วนสูง
ของผูร้ บั การทดสอบ แล้วน�ำค่าน�ำ้ หนักตัวทีบ่ นั ทึกค่าเป็นกิโลกรัม แสะส่วนสูงทีบ่ นั ทึกค่าเป็นเมตร
มาแปลงเป็นค่าดัชนีมวลกายจากสมการต่อไปนี้
ดัชนีมวลกาย (BMI)       =
   
ตัวอย่าง  เช่น    
              
   

น�้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
   ส่วนสูง (เมตร)2

ผู้รับการทดสอบมีน�้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม มีส่วนสูง 1.50 เมตร
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
=  50/1.502
=  50/2.25
=  22.22  กิโลกรัม/ตารางเมตร

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ปี
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นั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach)

วัตถุประสงค์การทดสอบ
เพื่อประเมินความอ่อนตัวของข้อไหล่ หลัง ข้อสะโพก และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง

คุณภาพของรายการทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่น
ค่าความเที่ยงตรง

0.95
1.00

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
กล่องเครื่องมือวัดความอ่อนตัว ขนาดสูง 30 เซนติเมตร
มีสเกลของระยะทางตั้งแต่ ค่าลบ ถึง ค่าบวก เป็นเซนติเมตร
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แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

วิธีการปฏิบัติ
1.  ให้ผรู้ บั การทดสอบยืดเหยียดกล้ามเนือ้ แขน ขา และหลัง (ก่อนทดสอบให้ถอดรองเท้า)
2.  ผูร้ บั การทดสอบนัง่ ตัวตรง เหยียดขาตรงไปข้างหน้าให้เข่าตึง ฝ่าเท้าทัง้ สองข้างตัง้ ขึน้
ในแนวตรง และให้ฝ่าเท้าวางราบชิดติดกับผนังกล่องวัดความอ่อนตัว ฝ่าเท้าวางห่างกันเท่ากับ
ความกว้างของช่วงสะโพกของผู้รับการทดสอบ
3.  เมื่อได้ยินสัญญาณ “เริ่ม” ให้ผู้รับการทดสอบยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้นในท่าข้อศอก
เหยียดตรง และคว�่ำมือให้ฝ่ามือทั้งสองข้างวางคว�่ำซ้อนทับกันพอดี แล้วยื่นแขนตรงไปข้างหน้า
แล้วให้ผู้รับการทดสอบค่อยๆ ก้มล�ำตัวไปข้างหน้าพร้อมกับเหยียดแขนที่มือคว�่ำซ้อนทับกันไป
วางไว้บนกล่องวัดความอ่อนตัวให้ได้ไกลที่สุดจนไม่สามารถก้มล�ำตัวลงไปได้อีก ให้ก้มตัวค้างไว้
3 วินาที แล้วกลับมาสู่ท่านั่งตัวตรง ท�ำการทดสอบจ�ำนวน 2 ครั้งติดต่อกัน

ระเบียบการทดสอบ
ในการทดสอบจะต้องถอดรองเท้า ทัง้ นีก้ ารทดสอบจะไม่สมบูรณ์และต้องท�ำการทดสอบใหม่
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้
1.  มีการงอเข่าในขณะที่ก้มล�ำตัวเพื่อยื่นแขนไปข้างหน้าให้ได้ไกลที่สุด
2.  มีการโยกตัวตัวช่วยขณะที่ก้มล�ำตัวลง

การบันทึกคะแนน
บันทึกระยะทางที่ท�ำได้เป็นเซนติเมตร โดยบันทึกค่าที่ดีที่สุดจากการทดสอบ 2 ครั้ง

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ปี
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ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที
(30 Seconds Modified Push Ups)

วัตถุประสงค์การทดสอบ
เพือ่ วัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้ แขนและกล้ามเนือ้ ส่วนบนของร่างกาย

คุณภาพของรายการทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่น
ค่าความเที่ยงตรง

0.95
1.00

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
1.  เบาะฟองน�้ำ หรือโฟมรองพื้น
2.  นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที
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แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

วิธีการปฏิบัติ
1.  ให้ผรู้ บั การทดสอบนอนคว�ำ่ ล�ำตัวเหยียดตรงบนเบาะฟองน�ำ้ หรือเบาะรองอืน่ ๆ ไขว้ขา
เกี่ยวกันแล้วงอขึ้นประมาณ 90 องศา
2.  ฝา่ มือทัง้ สองข้างวางคว�ำ่ ราบกับพืน้ ในระดับเดียวกับหัวไหล่ให้ปลายนิว้ ชีต้ รงไปข้างหน้า
โดยให้ฝ่ามือทั้งสองข้างห่างกันเท่ากับช่วงไหล่ ข้อศอกงอแนบอยู่ข้างล�ำตัว
3.  ในขณะเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติ ให้ผู้รับการทดสอบออกแรงดันพื้นยกล�ำตัวขึ้น
โดยหัวเข่าติดพื้น และให้แขนทั้งสองเหยียดตึง ตั้งตรงกับพื้น ล�ำตัวเหยียดตรงเป็นแนวเดียว
กับสะโพกและต้นขา เข่าทัง้ สองข้างชิดติดกันใช้เป็นจุดหมุนของการเคลือ่ นไหว ขณะท�ำการทดสอบ
เคลื่อนไหวสะโพก และต้นขาให้ยกขึ้นท�ำมุมประมาณ 45 องศากับพื้น โดยให้เป็นแนวเส้นตรง
กับล�ำตัว
		4.  เมื่อได้ยินสัญญาณ “เริ่ม” ให้ผู้รับการทดสอบยุบข้อศอกลงให้ข้อศอกทั้งสองข้าง
งอท�ำมุม 90 องศา ในขณะทีแ่ ขนท่อนบนขนานกับพืน้ แล้วให้เหยียดศอกและดันล�ำตัวกลับขึน้ ไป
เหยียดตรงอยูใ่ นท่าเดิม นับเป็น 1 ครัง้ ปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งกันจนครบ 30 วินาที โดยให้ผรู้ บั การทดสอบ
พยายามท�ำให้ได้จ�ำนวนครั้งมากที่สุด

ระเบียบการทดสอบ
1.  ผูท้ ดสอบจะต้องสังเกตล�ำตัวของผูเ้ ข้ารับการทดสอบ ต้องให้เหยียดตรงเป็นแนวเดียว
กับสะโพก และต้นขา แขนทัง้ สองอยูใ่ นท่าเหยียดขึน้ ให้ตงึ ก่อนจะยุบข้อศอกให้งอ เพือ่ การดันพืน้
ขึ้น - ลง
2.  เข่าทัง้ สองข้างของผูร้ บั การทดสอบจะต้องชิดติดกัน (หน้าขาส่วนบนต้องไม่สมั ผัสพืน้
และล�ำตัวต้องไม่แอ่น) และงอเข่า ยกปลายเท้าขึ้นให้ลอยพ้นพื้นและไขว้กันอยู่ตลอดเวลา
3.  ในขณะที่ยุบข้อศอกลงดันพื้น บริเวณหน้าอกของผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องลดต�่ำ
จนต้นแขนทั้งสองข้างขนานกับพื้น และล�ำตัวจะต้องตรงตลอดเวลา
ที่เหลือ

4.  ผูร้ บั การทดสอบสามารถหยุดพักระหว่างการทดสอบและสามารถปฏิบตั ติ อ่ ได้ตามเวลา

การบันทึกคะแนน
บันทึกจ�ำนวนครั้งที่ท�ำได้อย่างถูกต้องภายในเวลา 30 วินาที โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบ
ปฏิบัติเพียงครั้งเดียว

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ปี
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ลุก-นั่ง 60 วินาที (60 Seconds Sit Ups)

วัตถุประสงค์การทดสอบ
ทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อท้อง

คุณภาพของรายการทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่น
ค่าความเที่ยงตรง

0.89
0.92

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
1.  เบาะฟองน�้ำ หรือโฟมรองพื้น
2.  นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที

16

แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

วิธีการปฏิบัติ
1.  ให้ผู้รับการทดสอบนอนหงาย ชันเข่าขึ้นให้เข่าทั้งสองงอเป็นมุมประมาณ 90 องศา
ฝ่าเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นโดยวางชิดกัน ให้ส้นเท้าทั้งสองข้างวางเป็นเส้นตรงในแนว
ระดับเดียวกัน แขนทั้งสองเหยียดตรงในท่าคว�่ำมือวางแนบไว้ข้างล�ำตัว
2.  ให้ผู้ช่วยทดสอบนั่งอยู่ที่ปลายเท้าของผู้รับการทดสอบ และใช้เข่าทั้งสองวางแนบชิด
กับเท้าทั้งสองของผู้รับทดสอบ ใช้มือทั้งสองจับยึดไว้ที่บริเวณใต้ข้อพับเข่าของผู้รับการทดสอบ
ป้องกันไม่ให้ล�ำตัว ขา และเท้าเคลื่อนที่
3.  เมื่อได้ยินสัญญาณ “เริ่ม” ให้ผู้รับการทดสอบยกล�ำตัวขึ้นเคลื่อนไปสู่ท่านั่งก้มล�ำตัว
พร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงไปข้างหน้าให้ปลายนิ้วมือไปแตะที่เส้นตรงที่อยู่ในแนว
ระดับเดียวกับส้นเท้าทัง้ สองข้าง แล้วนอนลงกลับสูท่ า่ เริม่ ต้นให้สะบักทัง้ สองข้างแตะพืน้ นับเป็น
1 ครัง้ ปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งกันจนครบเวลา 60 วินาที โดยให้ผรู้ บั การทดสอบพยายามท�ำให้ได้จำ� นวนครัง้
มากที่สุด
4.  ผูร้ บั การทดสอบสามารถหยุดพักระหว่างการทดสอบและสามารถปฏิบตั ติ อ่ ได้ตามเวลา
ที่เหลือผลการทดสอบให้นับจ�ำนวนครั้งที่ท�ำได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง

ระเบียบการทดสอบ
ในการทดสอบจะไม่นับจ�ำนวนครั้งในกรณีต่อไปนี้
1.  มือทั้งสองไม่ได้วางแตะที่พื้นข้างล�ำตัว เหมือนกับท่าเริ่มต้น
2.  ในขณะกลับลงไปสู่ท่าเริ่มต้น สะบักทั้งสองข้างไม่แตะพื้น
3.  ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างยื่นไปแตะไม่ถึงเส้นที่อยู่แนวเดียวกับระดับส้นเท้าได้
4.  ผูร้ บั การทดสอบใช้มอื ในการช่วยยกตัวขึน้ เช่น ใช้มอื ดึงหรือเกีย่ วส่วนต่างๆ ของร่างกาย
หรือกางเกงที่สวมใส่หรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของแขนดันพื้น เพื่อช่วยในการยกล�ำตัวขึ้น

การบันทึกคะแนน
บันทึกจ�ำนวนครัง้ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องในเวลา 60 วินาที โดยให้ผรู้ บั การทดสอบปฏิบตั ิ
เพียงครั้งเดียว

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ปี
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ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที (3 Minutes Step Up and Down)

วัตถุประสงค์การทดสอบ
เพื่อประเมินความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

คุณภาพของแบบทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่น
ค่าความเที่ยงตรง

0.89
0.88

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
1.  นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที
2.  ยางหรือเชือกยาว ส�ำหรับก�ำหนดระยะความสูงของการยกเข่า
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แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

วิธีการปฏิบัติ
1.  ให้ผู้รับการทดสอบเตรียมพร้อมในท่ายืนตรง เท้าสองข้างห่างกันเท่ากับความกว้าง
ของช่วงสะโพกของผู้รับการทดสอบ ให้มือทั้งสองข้างจับไว้ที่เอว
2.  ก�ำหนดความสูงส�ำหรับการยกเข่าของผู้รับการทดสอบแต่ละคน โดยก�ำหนดให้
ผู้รับการทดสอบยกเข่าขึ้นสูงให้ต้นขาขนานกับระดับพื้น (เข่างอท�ำมุมกับสะโพก 90 องศา)
ให้ใช้ยางเส้นหรือเชือกขึงไว้เพื่อเป็นจุดอ้างอิงระดับความสูงส�ำหรับการยกเข่าในแต่ละครั้ง
3.  เมื่อได้ยินสัญญาณ “เริ่ม” ให้ผู้รับการทดสอบยกเข่าขึ้นสูงจนแตะกับยางที่ขึงไว้
(ต้นขาขนานกับระดับพื้น กึ่งกลางต้นขาสัมผัสกับแนวยางเส้นหรือเชือกที่ขึงไว้) แล้ววางลง
สลับกับการยกขาอีกข้างขึ้น ปฏิบัติเช่นเดียวกัน นับเป็น 1 ครั้ง ให้ยกเข่าขึ้น - ลง สลับขวา - ซ้าย
อยู่กับที่ (ห้ามวิ่ง) ปฏิบัติต่อเนื่องกันไปจนครบ 3 นาที โดยให้ผู้รับการทดสอบพยายามยก
ให้ได้จ�ำนวนครั้งมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้

ระเบียบการทดสอบ
การทดสอบจะไม่สมบูรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ผู้รับการทดสอบยกเข่าแต่ละข้างสูงไม่ถึงระดับแนวยางเส้นหรือเชือกที่ขึงก�ำหนดไว้
2. ผู้เข้ารับการทดสอบใช้การวิ่งยกเข่าสูงแทน

การบันทึกคะแนน
บันทึกจ�ำนวนครั้งที่สามารถยกเข่าถึงระดับความสูงที่ก�ำหนดให้ ภายในเวลา 3 นาที
โดยนับจ�ำนวนครั้งจากขาที่ยกทีหลังสัมผัสพื้น ให้ผู้รับการทดสอบปฏิบัติเพียงครั้งเดียว

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ปี
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แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สําหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (อายุ 13 - 18 ป)
ชื่อ-สกุล............................................................................................ เพศ

ชาย

หญิง

วัน เดือน ป เกิด ..................../.................../....................... อายุ ..............ป ....... เดือน..............
อาชีพ.....................................................................................................................................
โรคประจําตัว

ไมมี

มี (โปรดระบุ) ...............................................................................

รายการทดสอบ

ผลการทดสอบ

ชีพจรขณะพัก (ครั้ง/นาที)
ความดันโลหิต (มม.ปรอท)
1. นํ้าหนัก (กิโลกรัม)
2. สวนสูง (เมตร)
3. ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร)
4. นั่งงอตัวไปขางหนา (เซนติเมตร)
5. ดันพื้นประยุกต 30 วินาที (ครั้ง)
6. ลุกนั่ง 60 วินาที (ครั้ง)
7. ยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาที (ครั้ง)

ลงชื่อ.............................................................
เจาหนาที่ผูทดสอบ
วันที่ทําการทดสอบ............/............../..............
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ข้อปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ส�ำหรับนักเรียน
1.  ครูต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ ที่จะใช้ในการทดสอบ จะต้องส�ำรวจ
และเตรียมการให้พร้อม โดยค�ำนึงถึงทั้งจ�ำนวน การมีมาตรฐาน และคุณภาพของเครื่องมือ
ที่ใช้ในการทดสอบ รวมทั้งความปลอดภัย อุปกรณ์และสถานที่
2.  การจัดเตรียมแบบฟอร์มหรือแบบบันทึกผลการทดสอบที่จะใช้ในการบันทึกข้อมูล
ทีไ่ ด้จากการทดสอบเป็นสิง่ ส�ำคัญมากทีค่ รูจะต้องเตรียมและเขียนชือ่ นักเรียนไว้ให้ครบ พร้อมทัง้
ท�ำการชัง่ น�ำ้ หนักและวัดส่วนสูงไว้ลว่ งหน้าก่อนท�ำการทดสอบจริง 1 - 2 สัปดาห์ เมือ่ ด�ำเนินการ
ทดสอบครูก็จะสามารถบันทึกข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลา
3.  ให้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียนทุกคน หรือการตรวจสุขภาพโดยแพทย์
หากนักเรียนมีปญ
ั หาสุขภาพหรือสภาพร่างกายทีส่ ง่ ผลต่อการทดสอบสมรรถภาพ อาทิ ป่วยเป็น
โรคที่เป็นอันตรายเมื่อออกก�ำลังกาย เช่น โรคหัวใจ หอบหืด หรือเป็นโรคที่แพทย์ได้วินิจฉัยแล้ว
ว่าไม่สามารถออกก�ำลังกายได้ครูต้องยกเว้นการทดสอบ หรือหากจะทดสอบก็ให้ท�ำในรายการ
ที่ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น รายการวัดความอ่อนตัว เป็นต้น
4.  ครูจะต้องตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบให้มีความพร้อม และ
ก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้นกั เรียนทุกคนอบอุน่ ร่างกาย โดยการยืดเหยียดกล้ามเนือ้
แล้วเพิม่ การวิง่ อยูก่ บั ที่ หมุนแขน เหยียดแขน บิดล�ำตัว หรือเคลือ่ นไหวแขน ขา ล�ำตัว โดยวิธอี นื่ ๆ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบกล้ามเนื้อให้มีความพร้อม
หลังจากการปฏิบตั อิ บอุน่ ร่างกายเสร็จสิน้ ควรใช้เวลาสัน้ ๆ ในการอธิบายวัตถุประสงค์ให้นกั เรียน
เข้าใจว่า การทดสอบนีเ้ ป็นการวัดและประเมินผลความสามารถของเด็กแต่ละคน ไม่ใช่การแข่งขันกัน
ดังนั้น นักเรียนทุกคนจะปฏิบัติให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ทราบข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องของตนเอง
5.  วางแผนการด�ำเนินงานในการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้เรียบร้อย จะต้องก�ำหนด
รูปแบบและล�ำดับขัน้ ตอนการทดสอบในแต่ละรายการ เช่น การก�ำหนดสถานทีท่ ดสอบ การก�ำหนด
ล�ำดับรายการที่จะท�ำการทดสอบ การน�ำผู้รับการทดสอบเข้าออกฐาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
สับสนวุ่นวาย การเตรียมการในลักษณะนี้จะช่วยท�ำให้การด�ำเนินการทดสอบเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพไม่เสียเวลา ไม่สับสน ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก็จะมีความความแม่นตรง
และเชื่อถือได้

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ปี
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6.  ก่อนท�ำการทดสอบสมรรถภาพทางกายในแต่ละรายการ ครูตอ้ งสาธิตวิธกี ารทดสอบ
ให้นักเรียนดูและให้นักเรียนผู้รับการทดสอบได้ทดลองปฏิบัติในรายการนั้น ๆ ก่อน แล้วให้
ซักถามในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัย และอธิบายการบันทึกคะแนนในแต่ละรายการด้วย ส�ำหรับรายละเอียด
ของการทดสอบในแต่ละรายการนั้นก็ให้ปฏิบัติตามวิธีทดสอบที่ได้บอกรายละเอียดไว้แล้ว
ในรายการทดสอบนั้น ๆ
7.  ในระหว่างท�ำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จะไม่อนุญาตให้เด็กนักเรียนที่เข้ารับ
การทดสอบคนอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงรอบทดสอบของตนเองไปท�ำกิจกรรมการออกก�ำลังกายหรือเล่น
อืน่ ๆ นอกเหนือจากการทดสอบในรายการนัน้ ๆ เพราะการออกก�ำลังกายและการไปเล่นของเด็ก
จะมีผลต่อข้อมูลที่ได้
8.  หากจ�ำเป็นจะต้องมีผู้ช่ว ยในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จะต้ อ งมั่ น ใจว่า
ได้ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีด�ำเนินการของการทดสอบในแต่ละรายการกับ
ผูช้ ว่ ยทดสอบเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ และท�ำให้ได้ขอ้ มูล
ที่ถูกต้อง
9.  ควรมีการให้ความรู้เบื้องต้นด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้ช่วยทดสอบด้วย เพราะหาก
เกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บของผู้รับการทดสอบในระหว่างท�ำการทดสอบ จะได้ช่วยแก้ปัญหา
ไม่ให้ส่งผลในระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น และในระหว่างการทดสอบหากเด็กได้รับอุบัติเหตุจาก
การทดสอบ หรือมีอาการผิดปกติของร่างกายในรายการใดรายการหนึ่ง ครูจะต้องให้เด็กคนนั้น
หยุดท�ำการทดสอบทันทีแล้วหาเวลามาท�ำการทดสอบเพิม่ เติมภายหลังเมือ่ เด็กหายเป็นปกติดแี ล้ว
10.  สิง่ ทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึง คือ หากครูผสู้ อนปฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึง่ ก็จะต้องเลือกปฏิบตั ิ
วิธเี ดียวกันกับการทดสอบทุกครัง้ เนือ่ งจากแบบทดสอบมีจำ� นวนหลายรายการ หากสถานศึกษา
มีนกั เรียนจ�ำนวนมากจะมีปญ
ั หาในการใช้เวลาทดสอบ ครูผสู้ อนอาจจะแบ่งการทดสอบออกเป็น
2 วัน หรืออาจแบ่งฐานการทดสอบ โดยแบ่งฐานหรือรายการทดสอบที่มีความหนักสลับเบา
ไม่ควรให้มีรายการที่มีความหนักหรือความเบาไว้ในวันเดียวกัน ควรมีการแบ่งฐานดังนี้ วันที่ 1
ท�ำการทดสอบในรายการ วัดความอ่อนตัว กับลุกนั่ง 60 วินาที และวันที่ 2 ท�ำการทดสอบ
ในรายการ ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที กับยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที
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เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส�ำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา (อายุ 13 - 18 ปี)

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ปี
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13
14
15
16
17
18

อายุ
(ปี)

12.02 ลงมา
12.53 ลงมา
12.72 ลงมา
13.30 ลงมา
13.88 ลงมา
13.97 ลงมา

ผอมมาก

12.03 - 17.42
12.54 - 17.65
12.73 - 18.65
13.31 - 18.57
13.89 - 19.06
13.98 - 18.97

ผอม
17.43 - 21.60
17.66 - 21.95
18.66 - 23.24
18.58 - 23.60
19.07 - 23.87
18.98 - 23.86

เพศชาย
สมส่วน
21.61 - 25.76
21.96 - 26.26
23.25 - 27.41
23.61 - 28.20
23.88 - 28.69
23.87 - 28.73

ท้วม
12.74 ลงมา
13.19 ลงมา
13.65 ลงมา
13.88 ลงมา
13.92 ลงมา
14.18 ลงมา

ผอมมาก
12.75 - 17.36
13.20 - 18.05
13.66 - 19.65
13.89 - 20.06
13.93 - 19.81
14.19 - 19.85

ผอม
17.37 - 21.64
18.06 - 22.93
19.66 - 23.80
20.07 - 24.34
19.82 - 24.44
19.86 - 24.62

21.65 - 25.85
22.94 - 26.91
23.81 - 27.89
24.35 - 28.47
24.45 - 28.91
24.63 - 29.40

ท้วม

25.86 ขึ้นไป
26.92 ขึ้นไป
27.90 ขึ้นไป
28.48 ขึ้นไป
28.92 ขึ้นไป
29.41 ขึ้นไป

อ้วน

ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562

25.77 ขึ้นไป
26.27 ขึ้นไป
27.42 ขึ้นไป
28.21 ขึ้นไป
28.70 ขึ้นไป
28.74 ขึ้นไป

อ้วน

เพศหญิง
สมส่วน

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) / (กิโลกรัม / ตารางเมตร)

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส�ำหรับมัธยมศึกษา (อายุ 13 - 18 ปี)

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ปี
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13
14
15
16
17
18

อายุ
)ปี(

5 ลงมา
5 ลงมา
7 ลงมา
7 ลงมา
7 ลงมา
8 ลงมา

ต�่ำมาก

6 - 10
6 - 11
8 - 13
8 - 13
8 - 13
9 - 15

ต�่ำ
11 - 15
12 - 16
14 - 19
14 - 19
14 - 20
16 - 21

เพศชาย
ปานกลาง
16 - 20
17 - 22
20 - 24
20 - 25
21 - 27
22 - 28

ดี
5 ลงมา
7 ลงมา
7 ลงมา
8 ลงมา
8 ลงมา
9 ลงมา

ต�่ำมาก
6 - 11
8 - 13
8 - 14
9 - 14
9 - 15
10 - 15

ต�่ำ
12 - 16
14 - 18
15 - 20
15 - 21
16 - 21
16 - 22

17 - 22
19 - 23
21 - 26
22 - 27
22 - 28
23 - 29

ดี

23 ขึ้นไป
24 ขึ้นไป
27 ขึ้นไป
28 ขึ้นไป
29 ขึ้นไป
30 ขึ้นไป

ดีมาก
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21 ขึ้นไป
23 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
26 ขึ้นไป
28 ขึ้นไป
29 ขึ้นไป

ดีมาก

เพศหญิง
ปานกลาง

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการนั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) / (เซนติเมตร)

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส�ำหรับมัธยมศึกษา (อายุ 13 - 18 ปี)
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13
14
15
16
17
18

อายุ
)ปี(

11 ลงมา
13 ลงมา
14 ลงมา
15 ลงมา
16 ลงมา
18 ลงมา

ต�่ำมาก

12 - 19
14 - 20
15 - 22
16 - 22
17 - 24
19 - 25

ต�่ำ
20 - 26
21 - 27
23 - 29
23 - 29
25 - 32
26 - 32

เพศชาย
ปานกลาง
27 - 33
28 - 35
30 - 37
30 - 36
33 - 40
33 - 40

ดี
10 ลงมา
11 ลงมา
12 ลงมา
14 ลงมา
15 ลงมา
18 ลงมา

ต�่ำมาก
11 - 17
12 - 17
13 - 19
15 - 21
16 - 22
19 - 24

ต�่ำ
18 - 23
18 - 24
20 - 26
22 - 28
23 - 29
25 - 31

24 - 29
25 - 30
27 - 33
29 - 36
30 - 36
32 - 37

ดี

30 ขึ้นไป
31 ขึ้นไป
34 ขึ้นไป
37 ขึ้นไป
37 ขึ้นไป
38 ขึ้นไป

ดีมาก
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34 ขึ้นไป
36 ขึ้นไป
38 ขึ้นไป
37 ขึ้นไป
41 ขึ้นไป
41 ขึ้นไป

ดีมาก

เพศหญิง
ปานกลาง

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที (30 Seconds Modified Push Ups) / (ครั้ง)

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส�ำหรับมัธยมศึกษา (อายุ 13 - 18 ปี)

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ปี
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13
14
15
16
17
18

อายุ
)ปี(

18 ลงมา
19 ลงมา
20 ลงมา
21 ลงมา
22 ลงมา
22 ลงมา

ต�่ำมาก

19 - 27
20 - 29
21 - 30
22 - 31
23 - 31
23 - 31

ต�่ำ
28 - 37
30 - 38
31 - 39
32 - 40
32 - 41
32 - 41

เพศชาย
ปานกลาง
38 - 46
39 - 48
40 - 49
41 - 49
42 - 50
42 - 51

ดี
15 ลงมา
15 ลงมา
18 ลงมา
19 ลงมา
21 ลงมา
22 ลงมา

ต�่ำมาก
16 - 23
16 - 24
19 - 26
20 - 28
22 - 30
23 - 31

ต�่ำ
24 - 32
25 - 33
27 - 35
29 - 37
31 - 39
32 - 40

33 - 40
34 - 42
36 - 44
38 - 46
40 - 47
41 - 48

ดี

41 ขึ้นไป
43 ขึ้นไป
45 ขึ้นไป
47 ขึ้นไป
48 ขึ้นไป
49 ขึ้นไป

ดีมาก

ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562

47 ขึ้นไป
49 ขึ้นไป
50 ขึ้นไป
50 ขึ้นไป
51 ขึ้นไป
52 ขึ้นไป

ดีมาก

เพศหญิง
ปานกลาง

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการลุก-นั่ง 60 วินาที (60 Seconds Sit Ups) / (ครั้ง)
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13
14
15
16
17
18

อายุ
)ปี(

98 ลงมา
104 ลงมา
104 ลงมา
106 ลงมา
108 ลงมา
108 ลงมา

ต�่ำมาก

99 - 123
105 - 129
105 - 130
107 - 131
109 - 135
109 - 135

ต�่ำ
124 - 149
130 - 154
131 - 155
132 - 156
136 - 161
136 - 162

เพศชาย
ปานกลาง
150 - 168
155 - 170
156 - 172
157 - 175
162 - 180
163 - 187

ดี
96 ลงมา
100 ลงมา
101 ลงมา
102 ลงมา
104 ลงมา
107 ลงมา

ต�่ำมาก
97 - 117
101 - 123
102 - 124
103 - 125
105 - 129
108 - 131

ต�่ำ
118 - 139
124 - 146
125 - 147
126 - 149
130 - 153
132 - 156

140 - 151
147 - 159
148 - 164
150 - 171
154 - 174
157 - 180

ดี

152 ขึ้นไป
160 ขึ้นไป
165 ขึ้นไป
172 ขึ้นไป
175 ขึ้นไป
181 ขึ้นไป

ดีมาก

ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562

169 ขึ้นไป
171 ขึ้นไป
173 ขึ้นไป
176 ขึ้นไป
181 ขึ้นไป
188 ขึ้นไป

ดีมาก

เพศหญิง
ปานกลาง

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายการยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที (3 Minutes Step Up and Down) / (ครั้ง)

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส�ำหรับมัธยมศึกษา (อายุ 13 - 18 ปี)
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การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด, กรุงเทพฯ.
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คณะท�ำงาน
การจัดท�ำแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ส�ำหรับเยาวชน และประชาชนไทย ของกรมพลศึกษา
ที่ปรึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษา
รองอธิบดีกรมพลศึกษา
หัวหน้าคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์  สุริยจันทร์
คณะท�ำงาน
1. รศ.ดร.สุพิตร  สมาหิโต
2. รศ.วัลลีย์  ภัทโรภาส
3. นางสาวดารณี  ลิขิตวรศักดิ์
4. นางสาววนิดา  พันธ์สอาด
5. นางสาวชัชฎาพร  พิทักษ์เสถียรกุล
6. ดร.กภ.อ�ำพร  ศรียาภัย
7. ผศ.ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม
8. นางสาวเนาวรัตน์  เหลืองรัตนเจริญ
9. นางสาวนุสรา  ปภังกรกิจ
10. นายสิรวิชญ์  ณิชาโชติสฤษฏ์
11. นางสาวฉัตรดาว  อนุกูลประชา
12. นางไอย์นิชากรณ์  พันธ์งามตา
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รักษาการผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
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13. ผศ.ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุล
14. ดร.สรายุทธ์  น้อยเกษม
15. อาจารย์นันทวัน  เทียนแก้ว
16. ดร.พรพล  พิมพาพร
17. ดร.อัจฉรียา  กสิยะพัท
18. อาจารย์ปริญญา  ส�ำราญบ�ำรุง
19. อาจารย์พงศธร  ศรีทับทิม
20. ผศ.คมกริช  เชาว์พานิช
21. ผศ.ดร.ธารินทร์  ก้านเหลือง
22. ผศ.ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล
23. ดร.สุพรทิพย์  พูพะเนียด
24. ดร.ธีรนันท์  ตันพานิชย์
25. ดร.ศศิธร  ศรีพรหม
26. อาจารย์นิตยา  เรืองมาก
27. ผศ.ดร.กาญจนา  กาญจนประดิษฐ์
28. ผศ.ดร.พัชรี  ทองค�ำพานิช
29. ดร.สุพิชชา  วงศ์จันทร์
30. ดร.ปุณยวีร์  วชิรวรรณาภาส
31. นายอรรคพงษ์  ไมตรีจิตต์
32. นางณัฏฐวี  แสงอรุณ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ปี
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32. นางณัฏฐวี  แสงอรุณ
33. นายภุชงค์  บุญรักษ์
34. นางสาวสาวิตรี  กลิ่นหอม
35. นายชลิตพล  สืบใหม่
36. นายอัชรัฐ  ยงทวี
37. นายธิติวัฒน์  น้อยค�ำเมือง
38. นายศิวณัติ  เพชรย้อย
39. นางสาวทิพย์วิมล  สิงห์เอี่ยม
40. นายสราวุธ  แก้วไพล
41. นายณพล  หอมจันทร์
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ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

