
 
 

คู่มือ 
 

เรื่อง การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายก าลังพล ทอ. 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ  

                           ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๑ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  
 

ผู้ประสานงาน 
๑.  ร.ท.หญิง สุวิตรา  หวลระลึก  ต าแหน่ง  น.วิจัยและก าหนดคุณลักษณะ      ผวค.กวก.พอ.  โทร ๒-๔๙๓๖   
๒.  พ.อ.อ.ศักด์ิชาย  สิงห์ชุม       ต าแหน่ง  จนท.วิจัยและก าหนดคุณลักษณะ  ผวค.กวก.พอ.  โทร ๒-๔๙๓๖     
๓.  จ.ท.หญิง นิภาพร  ดวงบุญ    ต าแหน่ง  จนท.วิจัยและก าหนดคุณลักษณะ  ผวค.กวก.พอ.  โทร ๒-๔๙๓๗     
  

 
สารบัญ 

                แผ่นที่ 
   
     ๑.  บทน า          ๒  
     ๒.  วัตถุประสงค์         ๒ 
     ๓.  ขอบเขต          ๒ 
     ๔.  ค านิยามศัพท์         ๒ 
     ๕.  แนวทางการด าเนินการ        ๒ 
     ๖.  ผู้รับผิดชอบ         ๓ 
     ๗.  แผนภูมิการท างาน (Work Flow)       ๔ 
     ๘.  รายละเอียดขั้นตอนการท างาน       ๕ 
     ๙.  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง        ๓๕ 
     ๑๐.  รายการแจกจ่าย        ๓๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๒ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

๑.  บทน า 
 เนื่องจากมีการยกเลิกค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๘๖/๕๓ ลง ๓ ธ.ค.๕๓ เป็น ค าส่ัง(เฉพาะ) ท่ี ๔๗/๖๐ เรื่อง 
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ. ซึ่งแผนกวิจัยและก าหนดคุณลักษณะ กวก.พอ.ได้รับมอบหมายให้
วิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพลของ ทอ. พร้อมท้ังข้อเสนอแนะน าเรียน ผบ.ทอ. ผ่าน 
กพ.ทอ. เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพก าลังพล
ของทางราชการ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงคู่มือการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ. ขึ้น   

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพื่อปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ. 
 ๒.๒  เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจสามารถน าคู่มือมาใช้เป็นมาตรฐานงานในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓.  ขอบเขต 
 มาตรฐานปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพ       
ทางกายก าลังพล ทอ.  

๔.  ค านิยามศัพท์  
 ๔.๑  ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน  หมายถึง  นักบิน (นบ.), ศิษย์การบิน (ศบ.), ผู้ท าการบนอากาศยานเป็น
ประจ า (ต้นหน, ผู้ตรวจการณ์, ผู้ท้ิงระเบิด, เจ้าหน้าท่ีสรรพาวุธ, เจ้าหน้าท่ีวิทยุ, ช่างอากาศ, เจ้าหน้าท่ีถ่ายรูป         
ทางอากาศ, เจ้าหน้าท่ีขนส่งทางอากาศ, เจ้าหน้าท่ีต้อนรับบนอากาศยาน, แพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์ -    
การบิน, เจ้าหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ, เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการเรดาร์แจ้งเตือน ), ผู้ปฏิบัติงานในห้อง 
ปรับบรรยากาศ, นักโดดร่มจากอากาศยานเป็นประจ า , เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย ,
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการแบบจู่โจม, เจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ, เจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศยานและแจ้ง
เตือน, ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ 
   ๔.๒  Syntax  หมายถึง  การเขียนชุดค าส่ัง ใน SPSS for windows 
      ๔.๓  Run Syntax  หมายถึง  ค าส่ังท่ีให้ท างานตามค าส่ังในไฟล์ Syntax ท้ังหมด  

๕.  แนวทางการด าเนินการ 
  ๕.๑  ศึกษารายละเอียดการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ. จากค าส่ังต่างๆ       
ท่ีเกี่ยวข้อง รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพฯ ปีท่ีผ่านมา และตามส่ังการของผู้บังคับบัญชา (สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ท่ี www.medical.rtaf.mi.th/Techmed หรือ ดาวน์โหลดค าส่ังได้ท่ี www.person.rtaf.mi.th) 
 ๕.๒  แสดงขั้นตอนการด าเนินงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ. 
 ๕.๓  แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์จากผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ก าลังพล ทอ. 
 ๕.๔  ทดลองใช้คู่มือการจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ. 
 

http://www.medical.rtaf.mi.th/Techmed%20หรือ
http://www.person.rtaf.mi.th/


  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๓ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

๕.  แนวทางการด าเนินการ(ต่อ) 
 ๕.๕  แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคู่มือการจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพฯ 
 ๕.๖  จัดพิมพ์คู่มือการจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพฯ 

๖.  ผู้รับผิดชอบ 

 ๖.๑  ร.ท.หญิง สุวิตรา  หวลระลึก  น.วิจัยและก าหนดคุณลักษณะ กวก.พอ. มีหน้าท่ี ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของการวิเคราะห์และการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์การทดสอบสมรรถภาพฯ 
 ๖.๒  พ.อ.อ.ศักด์ิชาย  สิงห์ชุม  จนท.วิจัยและก าหนดคุณลักษณะ กวก.พอ. มีหน้าท่ี ติดตาม ประสาน 
และแปลงไฟล์ผลการทดสอบสมรรถภาพฯ 
  ๖.๓  จ.ท.หญิง  นิภาพร  ดวงบุญ  จนท.วิจัยและก าหนดคุณลักษณะ กวก.พอ. มีหน้าท่ี ติดตาม ประสาน
และแปลงไฟล์ผลการทดสอบสมรรถภาพฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๔ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

๗.  แผนภูมิการท างาน (Work Flow) 
 

ล าดับ
ที่ 

ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
๑.                                                              ๑.   นขต.ทอ .  ทั้ งหมด ๔๓ หน่วย 

รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพฯ 
โดยแยกรายงานเป็น ๒ ส่วน ได้แก่  
ผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืน และผู้ปฏิบัติงาน 
บนอากาศยาน ตามผนวก ข และ ค 
(ค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่  ๔๗/๖๐) ส่งให้  
ผวค.กวก.พอ. ในรูปแบบเอกสารและ  
E-mail.:..vijai24936@rtaf.mi.th     
     ภายใน ๑๐ วันท าการ หลังสิ้นสุดห้วง
ระยะเวลาท าการทดสอบ 

     หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดคู่มือ
การรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพฯ 
ได้ที.่ http://www.medical.rtaf.mi.th 

 

ครั้งที่ ๑   
ธ.ค. - ก.พ. 
(ของปีถัดไป) 

 

ครั้งที่ ๒ 
มิ.ย. - ส.ค. 

ถูกต้องตามค าสั่ง ทอ.
(เฉพาะ) ที่ ๔๗/๖๐ ลง 
๒๗  มิ . ย .๖๐  เ รื่ อ ง                
การพัฒนาสมรรถภาพฯ 
(ข้อ ๙)                                                                                                                                                                                                                                                                    

จนท.
วิจัยฯ 

น.วิจัยฯ 
 

 

๒.  ๒.  การตรวจสอบข้อมูล ดังน้ี 
     ๒.๑  ตามแบบรายงานผล   
การทดสอบสมรรถภาพฯ 
    ๒.๒  รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
(CD, E-mail, File) 
    ๒.๓  ติดต่อประสาน นขต.ทอ. 
(เมื่อมีข้อมูลผิดพลาด) 

ครั้งที่ ๑   
ธ.ค. - ก.พ. 

(ของปีถัดไป) 

 

ครั้งที่ ๒ 
มิ.ย. - ส.ค. 

ถูกต้องตามค าสั่ง ทอ.
(เฉพาะ) ที่  ๔๗/๖๐               
ลง ๒๗ มิ.ย.๖๐ เรื่อง     
การพัฒนาสมรรถภาพฯ 
(ผนวก ข และ ค ) 

จนท.
วิจัยฯ 

น.วิจัยฯ 

๓.  
 
 
 
 
 
 

                                           
  

๓.  ข้ันตอนการวิเคราะห์ดังน้ี 
     ๓.๑  ท าการแปลงไฟล์ข้อมูลที่ได้รับ 
( Microsoft Excel, Microsoft Word) 
ให้ อ ยู่ ใ น รู ป แบ บ ไ ฟล์ Excel พ ร้ อ ม
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทาง
สถิติ 
     ๓.๒  ตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบรายงาน 
     ๓.๓  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูล 

ครั้งที่ ๑   
ธ.ค.-มี.ค. 

(ของปีถัดไป) 

 

ครั้งที่ ๒
มิ.ย. - ก.ย. 

ถูกต้องตามหลักการ
วิเคราะห์ ข้อมูลทาง
สถิติ 

จนท.
วิจัยฯ 

น.วิจัยฯ 
 

 

ไม่ถูกต้อง 

นขต.ทอ. 
ตรวจสอบ
ข้อมูล/แก้ไข 

ตรวจสอบ
ข้อมูล 

ถูกต้อง 

นขต.ทอ. 
รายงานผล
การทดสอบ
สมรรถภาพ

ฯ 
 
 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๕ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

๗.  แผนภูมิการท างาน (Work Flow)(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

๔. 
 
 
 
 
 

 ๔.  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม  น า เรียน 
ผู้บั งคับบัญชาตามล า ดับชั้นและส่ง             
กพ.ทอ. เพ่ือน าเรียน ผบ.ทอ. 

ต.ค. ถูกต้องตามรูปแบบที่
ก าหนด และค าสั่ง ทอ.
(เฉพาะ) ที่  ๔๗/๖๐               
ลง ๒๗ มิ.ย.๖๐ เรื่อง  
การพัฒนาสมรรถภาพฯ 

น.วิจัยฯ 

หน.ผวค.ฯ 

ผอ. 
กวก.พอ. 

 

๘.  รายละเอียดของขั้นตอนการท างาน 
  ผวค.กวก.พอ.จะแจกคู่มือการรายงานผลทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ. ให้กับ นขต.ทอ.เพื่อ
เป็นแนวทางในการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพฯ ตัวอย่างดังนี้ 
 

   คู่มือ 
การรายงานผลทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ. ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 ๑.  การทดสอบสมรรถภาพฯ ให้กระท าเป็นประจ าทุกปีๆละ ๒ ครั้ง โดยใช้ค าส่ังกองทัพอากาศ (เฉพาะ) 
ท่ี ๔๗/๖๐ เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.ภายในห้วงเวลาดังนี้ 
 ครั้งท่ี ๑  ท าการทดสอบระหว่างเดือน ธ.ค. – ก.พ.ของทุกปี  
 ครั้งท่ี ๒  ท าการทดสอบระหว่างเดือน มิ.ย. – ส.ค. 
 ๒.  ก าลังพล ทอ.ท่ีจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพฯ ได้แก่ 
  ๒.๑  นายทหารสัญญาบัตร (นายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ พล.อ.ต.ข้ึนไปสามารถเข้าร่วมการทดสอบ 
สมรรถภาพฯได้ตามความสมัครใจ).... 
  ๒.๒  นายทหารประทวน................................................................................................. 
  ๒.๓  ข้าราชการกลาโหมพลเรือน 
  ๒.๔  พนักงานราชการ 
  ๒.๕  ลูกจ้าง 
 

สรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลการทดสอบ

สมรรถภาพฯ  
น าเรียน ผบ.ทอ. 

file:///C:/Users/1105907/Downloads/(1)คำสั่ง%20ทอ.47_60%20การพัฒนาสมรรถภาพทางกายกำลังพล%20ทอ..pdf


  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๖ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

๘.  รายละเอียดของขั้นตอนการท างาน(ต่อ) 
 ๓.  การทดสอบสมรรถภาพฯให้กระท าการทดสอบตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑  ล าดับท่ี ๑ การดันพื้น (PUSH-UP) 
 ๓.๒  ล าดับท่ี ๒ การลุกนั่ง (SIT-UP) 
 ๓.๓  ล าดับท่ี ๓ การวิ่ง ๒.๔ ก.ม.หรือ การเดิน ๓.๒ ก.ม. 
 หมายเหตุ การเดิน ๓.๒ ก.ม.ให้ใช้ส าหรับผู้ท่ีมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป หรือผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายไม่พร้อม            
ท่ีจะท าการวิ่งได้ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีควบคุมการทดสอบสมรรถภาพฯของแต่ละ
หน่วยและส าเนาไว้เพื่อใช้ประกอบการรายงานผล 
 ๔.  เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพฯ ให้ใช้เกณฑ์ตามผนวก ก ท้ายคู่มือนี้ 
 ๕.  ก าหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพฯตามแบบท่ี กพ.ทอ.ก าหนดและให้แยก
รายงานเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น และผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน ตามผนวก ข ท้ายคู่มือนี้   แล้ว
ส่งให ้๒ หน่วยงาน ดังนี้ 
 ๑)  กพ.ทอ. ในรูปแบบของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  physical_fitness@rtaf.mi.th 
 ๒)  กวก.พอ. ในรูปแบบของเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  vijai24936@rtaf.mi.th 
ก าหนดให้หน่วยรายงานภายใน ๑๐ วันท าการ หลังส้ินสุดห้วงระยะเวลาท าการทดสอบ 
 ๖.  ส าหรับผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การทอสอบสมรรถภาพฯ ตามข้อ ๔ ให้จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ไม่ผ่านเกณฑ์           
การทดสอบสมรรถภาพฯ ตามผนวก ง ท้ายคู่มือนี้ ส่งให้ กพ.ทอ. 
 ๗.  ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน หมายถึง   
   ๗.๑  นักบิน (นบ.) 
 ๗.๒  ศิษย์การบิน (ศบ.) 
 ๗.๓  ผู้ท าการบนอากาศยานเป็นประจ า (ต้นหน, ผู้ตรวจการณ์, ผู้ท้ิงระเบิด, เจ้าหน้าท่ีสรรพาวุธ, 
เจ้าหน้าท่ีวิทยุ, ช่างอากาศ, เจ้าหน้าท่ีถ่ายรูปทางอากาศ, เจ้าหน้าท่ีขนส่งทางอากาศ, เจ้าหน้าท่ีต้อนรับ            
บนอากาศยาน, แพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน, เจ้าหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ, เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
เรดาร์แจ้งเตือน) 
 ๗.๔  ผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ 
 ๗.๕  นักโดดร่มจากอากาศยานเป็นประจ า 
 ๗.๖  จนท.ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย 
 ๗.๗  จนท.ปฏิบัติการแบบจู่โจม 
 ๗.๘  จนท.ควบคุมจราจรทางอากาศ 
 ๗.๙  จนท.ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน 
 ๗.๑๐  ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ 
 
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๗ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

๘.  รายละเอียดของขั้นตอนการท างาน(ต่อ) 
 ๘.  ส่งไฟล์ผลทดสอบสมรรถภาพฯ เป็นไฟล์ excel เท่านั้น 
 ๙.  แผนกวิจัยและก าหนดคุณลักษณะก าหนดให้ส่งข้อมูลผลการทดสอบสมรรถภาพฯ ในรูปแบบ.....                  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้    
ผลการทดสอบครั้งท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๑๕ มี.ค.ของทุกปี 
ผลการทดสอบครั้งท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๑๕ ก.ย.ของทุกปี 
  

หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้อง 
 กรุณาติดต่อแผนกวิจัยและก าหนดคุณลักษณะ กวก.พอ. โทร. ๒-๔๙๓๖, ๒-๔๙๓๗ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 -  ค าส่ังกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ท่ี  ๔๗/๖๐ เรื่อง  การพัฒนาสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ. 
 -  อนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รับค าส่ังฯ) เมื่อ ๗ ต.ค.๕๔ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ท่ี กห ๐๖๐๔.๗/๙๒๑๔                  
ลง ๕ ต.ค.๕๔ ให้รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของก าลังพล ทอ. จ าแนกเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น
และผู้ท าการในอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๘ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของก าลังพล ทอ. แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน คือ 
  ๘.๑  การรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของก าลังพล ทอ. 
  ในการรวบรวมรายงานผลทดสอบสมรรถภาพฯ จาก นขต.ทอ. ให้รายงานตามแบบท่ี กพ.ทอ.
ก าหนด ตามผนวก ข และ ผนวก ค กรณีท่ี นขต.ทอ. ไม่ส่งรายงานผลทดสอบสมรรถภาพฯ ภายใน ๑๐ วัน 
ท าการหลังส้ินสุดห้วงระยะเวลาท าการทดสอบสมรรถภาพฯ  ทาง ผวค.กวก.พอ.จะประสานไปยัง กพ.ทอ.
เพื่อให้ย้ าเตือนหัวหน้าหน่วย นขต.ทอ.ก ากับดูแลการส่งรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพฯ ให้เรียบร้อยและ
ด าเนินการติดต่อประสานผู้รับผิดชอบของแต่ละ นขต.ทอ.โดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ท่ีให้ไว้ในผนวก ข 

  ๘.๒  การแปลงไฟล์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของก าลังพล ทอ. 
   เมื่อได้รับข้อมูลผลการทดสอบสมรรถภาพฯ ผนวก ข และ ค แล้ว ผวค.กวก.พอ. จะตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ครบถ้วน (Completeness) และความถูกต้อง (Accuracy) ของเอกสาร หากพบความผิดพลาด 
อาทิเช่น ไม่ตรงตามแบบรายงานท่ี กพ.ทอ.ก าหนด ข้อมูลผิดพลาด เป็นต้น ทาง ผวค.กวก.พอจะด าเนินการให้
หน่วยนั้นท าการแก้ไขทันที หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะน าข้อมูลท่ีได้แปลงเป็นรหัส เพื่อเตรียม
ข้อมูลส าหรับวิเคราะห์ต่อไป  
 ขั้นตอนการแปลงไฟล์ข้อมูล 
 ๘.๒.๑  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศท้ังหมดในแต่ละรอบการทดสอบ 
     - รับรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพฯ (เอกสาร) 
     - รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (CD, E-mail : vijai24936@rtaf.mi.th) 
 ๘.๒.๒  การแปลงไฟล์ข้อมูลผลการทดสอบสมรรถภาพฯ 
    - รหัส/ความหมายตัวแปรในการลงข้อมูล 
    - วิธีการเพิ่ม/ลงตัวแปรในผลการทดสอบสมรรถภาพฯ 
     รหัส/ความหมายตัวแปรในการลงข้อมูล ( * = ข้อมูลท่ีแต่ละหน่วยส่งให้  , ** = ตัวแปร                 
ท่ีผู้แปลงไฟล์ต้องเพิ่มเอง) โดยในการแปลงไฟล์ข้อมูลใน Excel จะมีท้ังหมด ๑๙ คอลัมน์ ดังนี้ 
   คอลัมน์ที่ ๑*   status (ยศ) คือ ช้ันยศเดิมท่ีไม่ได้แปลงไฟล์ข้อมูล (ตัวหนังสือ) 
   คอลัมน์ที่ ๒* name (ช่ือ) คือ รายช่ือของบุคคลท่ีท าการทดสอบสมรรถภาพฯ ไม่ได้แปลง
ไฟล์ข้อมูล (ตัวหนังสือ) 
   คอลัมน์ที่ ๓* surname (นามสกุล) คือ นามสกุลของบุคคลท่ีท าการทดสอบสมรรถภาพฯ 
ไม่ได้แปลงไฟล์ข้อมูล (ตัวหนังสือ) 
   คอลัมน์ที่ ๔** id (รหัสของบุคคล) คือ ล าดับของหน่วยงานและบุคคลท่ีท าการทดสอบ
สมรรถภาพฯ มีท้ังหมด ๘ รหัส โดย ๔ รหัสแรก แทนหน่วยงาน ๔ รหัสสุดท้าย แทนล าดับท่ีของบุคคล           
ตัวอย่าง ๓๐๕๐๐๐๐๕ ๓๐๕๐  คือ หน่วยงาน (พธ.ทอ.) ๐๐๐๕  คือ บุคคลล าดับท่ีห้า 
 ๑๑๐๐๐๐๑๙         ๑๑๐๐  คือ หน่วยงาน (บก.ทอ.) ๐๐๑๙  คือ บุคคลล าดับท่ีสิบเก้า 
 



    
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๙ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

    คอลัมน์ที่ ๕** time (ครั้งท่ี) คือ ครั้งท่ีของการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพฯ โดย
ก าหนดรหัส ดังนี้  
   ครั้งท่ี ๑ ใส่เลข ๑ (ครั้งท่ี ๑ ระหว่างเดือน ธ.ค.-ก.พ.ของปีถัดไป) 
   ครั้งท่ี ๒ ใส่เลข ๒ (ครั้งท่ี ๒ ระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค.) 

   คอลัมน์ที่ ๖** rtaf (ส่วน ทอ.) คือ ส่วนราชการของ ทอ. มีส่วนราชการอยู่ ๕ ส่วนราชการ 
โดยก าหนดรหัส ดังนี้ 

  ๑  คือ  ส่วนบัญชาการ 
  ๒  คือ  ส่วนก าลังรบ 
  ๓  คือ  ส่วนส่งก าลังบ ารุง 
  ๔  คือ  ส่วนการศึกษา 
  ๕  คือ  ส่วนกิจการพิเศษ 

    คอลัมน์ที่ ๗** Type (กรม) คือ หน่วยขึ้นตรงของ ทอ. โดยก าหนดรหัส ดังนี้ 
    -  ส่วนบัญชาการ ประกอบด้วย ๑๕ ส่วนราชการและส่วนบก.ทอ. ได้แก่ 
         ๑๐๑๐   สลก.ทอ. ส านักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 
        ๑๐๒๐  สบ.ทอ. กรมสารบรรณทหารอากาศ 
        ๑๐๓๐  กพ.ทอ. กรมก าลังพลทหารอากาศ 
        ๑๐๔๐   ขว.ทอ. กรมข่าวทหารอากาศ 
        ๑๐๕๐   ยก.ทอ. กรมยุทธการทหารอากาศ 
        ๑๐๖๐  กบ.ทอ. กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
       ๑๐๗๐   สปช.ทอ. ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
        ๑๐๘๐   จร.ทอ. กรมจเรทหารอากาศ 
        ๑๐๙๐   ทสส.ทอ. กรมเทคโนโลยีและการส่ือสารทหารอากาศ 
        ๑๑๐๐   บก.ทอ.   

            ๑๑๐๑  เครื่องบินพระราชพาหนะ 
            ๑๑๐๒  เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ 
            ๑๑๐๓  ศูนย์การสงครามพิเศษ 
            ๑๑๐๔  ส านักงานพัฒนาระบบราชการ 

   ๑๑๑๐   กร.ทอ. กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
   ๑๑๒๐  กง.ทอ.  กรมการเงินทหารอากาศ 
   ๑๑๓๐   สตน.ทอ. ส านักงานตรวจสอบภายในกองทัพอากาศ 
   ๑๑๔๐   สนภ.ทอ. ส านักงานนิรภัยทหารอากาศ 
   ๑๑๕๐   สธน.ทอ. ส านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ 



     
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๑๐ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

  ๑๑๖๐  สคม.ทอ.  ส านักงานคลังสมองกองทัพอากาศ 
  -  ส่วนก าลังรบ ประกอบด้วย ๑๑ กองบิน และ ๓ ส่วนราชการ ได้แก่ 

   ๒๐๑๐  บน.๑  กองบิน ๑ 
   ๒๐๒๐  บน.๒  กองบิน ๒ 
   ๒๐๔๐  บน.๔  กองบิน ๔ 
   ๒๐๕๐  บน.๕  กองบิน ๕ 
   ๒๐๖๐  บน.๖  กองบิน ๖ 
   ๒๐๗๐  บน.๗  กองบิน ๗ 
   ๒๒๑๐  บน.๒๑ กองบิน ๒๑ 
   ๒๒๓๐  บน.๒๓ กองบิน ๒๓ 
   ๒๔๑๐  บน.๔๑ กองบิน ๔๑ 
    ๒๔๖๐  บน.๔๖ กองบิน ๔๖ 
   ๒๕๖๐  บน.๕๖ กองบิน ๕๖ 
   ๒๕๗๐  คปอ.  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
   ๒๕๘๐  อย.  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
   ๒๕๙๐  รร.การบิน โรงเรียนการบิน 

  -  ส่วนก าลังบ ารุง ประกอบด้วย ๗ ส่วนราชการ ได้แก่ 
        ๓๐๑๐  ชอ.  กรมช่างอากาศ 

   ๓๐๒๐  สอ.ทอ. กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 
  ๓๐๓๐  สพ.ทอ. กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
  ๓๐๔๐  พอ.  กรมแพทย์ทหารอากาศ 

             ๓๐๔๑  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
           ๓๐๔๒  รพ.จันทรุเบกษา 
           ๓๐๔๓  กวป.พอ. (กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ) 
           ๓๐๔๔     วพอ.พอ. (วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ) 
           ๓๐๔๕           กวภ.พอ. (กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ) 
           ๓๐๔๖           บก.พอ. (กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
           ๓๐๔๗           กวก.พอ. (กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ) 

   ๓๐๕๐  พธ.ทอ. กรมพลาธิการทหารอากาศ 
   ๓๐๖๐  ชย.ทอ.  กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
   ๓๐๗๐  ขส.ทอ. กรมขนส่งทหารอากาศ 

   
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๑๑ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

  -  ส่วนการศึกษา ประกอบด้วย ๒ ส่วนราชการ ได้แก่ 
   ๔๐๑๐  ยศ.ทอ. กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
  ๔๐๒๐  รร.นนก. โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

  -  ส่วนกิจการพิเศษ ประกอบด้วย ๔ ส่วนราชการ ได้แก่ 
   ๕๐๑๐  ศวอ.ทอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ       

                               กองทัพอากาศ 
   ๕๐๒๐  สก.ทอ. กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
   ๕๐๓๐  สน.ผบ.ดม. ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
   ๕๐๔๐  สวบ.ทอ. สถาบันเวชศาสตร์การบิน 

  คอลัมน์ที่ ๘* air (ประเภทก าลังพล แบ่งออกเป็น ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น หรือ ผู้ปฏิบัติงาน
บนอากาศยาน) โดยก าหนดรหัส ดังนี้  
  ๑  คือ  ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น 
  ๒  คือ  ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน 

  หมายเหตุ – ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน ให้หมายรวมถึง 
  ๑.  นักบิน (นบ.) 
  ๒.  ศิษย์การบิน (ศบ.) 
  ๓.  ผู้ท าการบนอากาศยานเป็นประจ า (ต้นหน,ผู้ตรวจการณ์, ผู้ท้ิงระเบิด, จนท.สรรพาวุธ, 

จนท.วิทยุช่างอากาศ, จนท.ถ่ายรูปทางอากาศ, เจ้าหน้าท่ีขนส่งทางอากาศ, เจ้าหน้าท่ีต้อนรับบนอากาศยาน, 
แพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน, จนท.ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ, จนท.ปฏิบัติการเรดาร์แจ้งเตือน) 

  ๔.  ผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ 
  ๕.  นักโดดร่มจากอากาศยานเป็นประจ า 
  ๖.  จนท.ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย 
  ๗.  จนท.ปฏิบัติการแบบจู่โจม 
  ๘.  จนท.ควบคุมจราจรทางอากาศ 
  ๙.  จนท.ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน 
  ๑๐.  ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ 

  คอลัมน์ที่ ๙* sex (เพศ) คือ เพศของบุคคลท่ีท าการทดสอบสมรรถภาพฯ ซึ่งในแบบรายงาน          
ให้มาเป็นช้ันยศ เช่น น.อ.= เพศชาย, น.อ.หญิง=เพศหญิง โดยก าหนดรหัส ดังนี้  
  ๑  คือ  เพศชาย 
  ๒  คือ  เพศหญิง 

  
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๑๒ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

  คอลัมน์ที่ ๑๐* Status2/ช้ันยศ  คือ ระดับช้ันยศ โดยก าหนดรหัส ดังนี้ 
  ๑  คือ พลอากาศตรี (พล.อ.ต.ข้ึนไป)  
  ๒  คือ นาวาอากาศเอก (น.อ.)   
  ๓  คือ นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศโท (น.ต. - น.ท.)  
  ๔  คือ เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก (ร.ต. - ร.อ.)  
  ๕  คือ พันจ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก (พ.อ.ต. - พ.อ.อ.)  
  ๖  คือ จ่าอากาศตรี - จ่าอากาศเอก (จ.ต. - จ.อ.) 
  ๗  คือ ลูกจ้าง, พนักงานราชการ (นาย-นาง-น.ส.)  
  คอลัมน์ที่ ๑๑* army (จ าพวกทหาร ) คือ หมายเลขจ าพวกทหาร ซึ่ง ในแบบรายงาน                      

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายฯ ยังมีบางหน่วยงานท่ีไม่ลงหมายเลขจ าพวกทหารให้ (ตัวเลข) เรา
จ าเป็นต้องแปลงจากตัวหนังสือ เป็นตัวเลขแทน โดยก าหนดรหัส ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒  ตารางแสดงหมายเลขจ าพวกทหาร 

ล าดับ หน่วย 
รับผิดชอบ 

เหล่าทหาร จ าพวกทหาร 
เลขหมาย
จ าพวก 

๑ กรมยุทธการทหารอากาศ นักบิน 
- 

ต้นหน 

นักบิน 
ยุทธการ 

ผู้ท าการในอากาศ 

๑๑ 
๑๔ 
๑๕ 

๒ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ - กิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ์ 

๘๑ 

๓ กรมสารบรรณทหารอากาศ สารบรรณ สารบรรณ ๗๐ 
๔ กรมก าลังพลทหารอากาศ สารบรรณ ก าลังพล ๗๓ 
๕ กรมข่าวทหารอากาศ - การข่าวกรอง ๘๐ 
๖ กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ แผนที่ 

- 
แผนที่ 

ส่งก าลังบ ารุง 
๕๗ 
๔๔ 

๗ ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ - ปลัดบัญชี ๖๘ 
๘ ส านักงานนิรภัยทหารอากาศ - นิรภัย ๒๔ 
๙ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทหารอากาศ 
สื่อสาร สารสนเทศ 

และสงครามอิเล็กทรอนิกส ์
๒๗ 

๑๐ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ต้นหน 
อุตุ 

ถ่ายรูป 

ควบคุมการปฏิบัติทาง
อากาศ 

อุตุนิยมวิทยา 
ลาดตระเวนทางอากาศ 

๑๗ 
๒๕ 
๗๑ 

 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๑๓ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

ตารางท่ี ๒  ตารางแสดงหมายเลขจ าพวกทหาร(ต่อ) 

ล าดับ หน่วย 
รับผิดชอบ 

เหล่าทหาร จ าพวกทหาร 
เลขหมาย
จ าพวก 

๑๑ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน อากาศโยธิน 
ดุริยางค ์

อากาศโยธิน 
ดุริยางค ์

๗๘ 
๗๖ 

๑๒ กรมช่างอากาศ ช่างอากาศ ช่างอากาศ ๔๓ 
๑๓ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ สื่อสาร สื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์ ๓๐ 
๑๔ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สรรพาวุธ สรรพาวุธ ๓๒ 
๑๕ กรมพลาธิการทหารอากาศ พลาธิการ 

พัสดุ 
พลาธิการ 

พัสดุ 
๖๒ 
๖๔ 

๑๖ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ช่างโยธา ช่างโยธา ๕๕ 
๑๗ กรมขนส่งทหารอากาศ ขนส่ง 

ขนส่ง 
ขนส่ง 

ช่างพาหนะ 
๖๐ 
๔๗ 

๑๘ กรมแพทย์ทหารอากาศ แพทย์ 
แพทย์ 
แพทย์ 

แพทย์ 
ผู้ช านาญการแพทย์เฉพาะ

อย่าง 
เภสัชกร 

๙๓ 
๙๑ 
๙๒ 

 กรมแพทย์ทหารอากาศ (ต่อ) 
 
 

แพทย์ 
แพทย์ 
แพทย์ 

ทันตแพทย์ 
บริการแพทย์ 

พยาบาล 

๙๘ 
๙๐ 
๙๗ 

๑๙ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ แพทย์ เวชศาสตร์การบิน ๙๙ 
๒๐ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สารบรรณ 

สารบรรณ 
การศึกษาและการฝึก 

อนุศาสนาจารย์ 
๗๕ 
๘๙ 

๒๑ ส านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ พระธรรมนูญ พระธรรมนูญ ๘๘ 
๒๒ กรมการเงินทหารอากาศ การเงิน การเงิน ๖๗ 
๒๓ ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง สารวัตร สารวัตร ๗๗ 
๒๔ ส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ - ตรวจสอบภายใน ๖๙ 
๒๕ กรมสวัสดิการทหารอากาศ - สวัสดิการ ๗๔ 
๒๖ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

การบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๒๖ 

รวม   :  สายวิทยาการ =  ๒๖  สายวิทยาการ 
   เหล่าทหาร     =  ๒๐  เหล่าทหาร 
 จ าพวกทหาร    = ๔๐  จ าพวกทหาร (น.สัญญาบัตร ๔๐ จ าพวกทหาร, น.ประทวน ๓๒ 

จ าพวกทหาร) 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๑๔ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

  คอลัมน์ที่ ๑๒*  Age (อายุ) คือ อายุท่ีระบุตามจริง ซึ่ง อยู่ในช่วง ๑๘ – ๖๐ ปี โดยก าหนด
  รหัส ๙๘  ส าหรับ บุคคลท่ีไม่ให้ข้อมูลอายุ วิเคราะห์ไม่ได้ เช่น มีผลการทดสอบดันพื้น ,             
ลุกนั่ง, วิ่งหรือเดินแต่ไม่ลงอายุ 
   รหัส ๙๙  ส าหรับ บุคคลท่ีไม่ตอบ (ข้อมูลที่มีเงื่อนไขป่วย, ศึกษา,ราชการ,อื่นๆตามท่ีระบุ) 

  คอลัมน์ที่ ๑๓*  Pushup (ดันพื้น)  คือ จ านวนครั้งของการดันพื้นในเวลา ๑ นาที (ลงจ านวน
ครั้งตามท่ีท าได้จริง)  
    คอลัมน์ที่ ๑๔**  pushcon คือ เงือนไขการดันพื้น โดยก าหนดรหัส ดังนี้ 
     ๐  คือ ไม่มีเงื่อนไข  (เมื่อมีการทดสอบแล้วให้ลง Pushcon = ๐) 
   ๑  คือ ป่วย 
   ๒  คือ ศึกษา 
   ๓  คือ ราชการ 
   ๔  คือ อื่นๆ (การลาคลอดบุตร,การลาอุปสมบท,ลาต่างๆ,ขอตัวนักกีฬา) 

  คอลัมน์ที่ ๑๕*  Situp (ลุกนั่ง) คือ จ านวนครั้งของการลุกนั่งในเวลา ๑ นาที (ลงจ านวนครั้ง
ตามท่ีท าได้จริง)  

    คอลัมน์ที่ ๑๖**  Sitcon คือ เงือนไขการลุกนั่ง โดยก าหนดรหัส ดังนี้ 

   ๐  คือ  ไม่มีเงื่อนไข  (เมื่อมีการทดสอบแล้วให้ลง Pushcon = ๐) 
    ๑  คือ  ป่วย 
   ๒  คือ  ศึกษา 
   ๓  คือ  ราชการ 
   ๔  คือ  อื่นๆ (การลาคลอดบุตร,การลาอุปสมบท,ลาต่างๆ,ขอตัวนักกีฬา) 

  คอลัมน์ที่ ๑๗*  Run (วิ่ง)  คือ ระยะเวลาการวิ่งตามระยะทาง ๒.๔ ก.ม.ในกรณีนี้ช่องเดิน  
ลง ๙๙ และ ๙๗ ในกรณีทดสอบวิ่งไม่ครบระยะ 
   คอลัมน์ที่ ๑๘*  Walk (เดิน) คือ ระยะเวลาการวิ่งตามระยะทาง ๓.๒ ก.ม.ในกรณีนี้ช่องวิ่ง  
ลง ๙๙ และ ๙๗ ในกรณีทดสอบเดินไม่ครบระยะ 
   คอลัมน์ที่ ๑๙**  Con คือ เงื่อนไขการวิ่งและเดิน 
   ๐  คือ  ไม่มีเงื่อนไข  (เมื่อมีการทดสอบวิ่งหรือเดิน แล้วให้ลง Pushcon = ๐) 
   ๑  คือ  ป่วย (ในช่องวิ่งและเดินให้ลง ๙๙) 
   ๒  คือ  ศึกษา (ในช่องวิ่งและเดินให้ลง ๙๙) 
   ๓  คือ  ราชการ (ในช่องวิ่งและเดินให้ลง ๙๙) 
   ๔  คือ  อื่นๆ เช่น การลาคลอดบุตร,การลาอุปสมบท,ลาต่างๆ,ขอตัวนักกีฬา (ในช่องวิ่งและ
เดินให้ลง ๙๙) 
   



 

  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๑๕ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

   หมายเหตุ  ๑.  ถ้า Pushup, Situp, Run และ Walk ไม่มีผลการทดสอบให้ลงผลเป็น ๙๙  
                                    ตามด้วยเงื่อนไขการขาดการทดสอบ (๑, ๒, ๓, ๔) แต่ถ้าไม่มีเงื่อนไงลง ๐ 
       ๒.  ถ้า Pushup, Situp, Run, และ Walk มีผลการทดสอบให้ลง pushcon, sitcon,    
                                    con เป็น ๐  

        ๓.  ถ้า Run, และ Walk ทดสอบไม่ครบระยะให้ลงผลเป็น ๙๗ 
        ๔.  ถ้า Run, และ Walk ทดสอบไม่ครบระยะ ให้ลง con เป็น ๐ 

รายละเอียดขั้นตอนการเพิ่มตัวแปร จากแบบรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพฯที่แต่ละหน่วยส่งมาให้ 
 

ตัวอย่างแบบรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพฯ ท่ีแต่ละหน่วยส่งให้ 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างแบบรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพฯ  
ท่ีเพิ่มตัวแปรเสร็จแล้ว (สีเขียว=มีในแบบฟอร์มแล้ว,สีฟ้า=ตัวแปรท่ีต้องเพิ่ม 

  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๑๖ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

 

 

 ขั้นตอนที่ ๑  ตรวจเช็คความครบถ้วนของข้อมูลดังนี้ (ถ้าข้อมูลไม่ครบตามนี้ต้องติดต่อกลับไปยัง
หน่วยงานท่ีส่ง) 

   - หน่วยงาน 
   - วัน เวลา วงรอบการทดสอบ 
   - ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
   - ช่ือ – สกุล ไม่ซ้ ากัน 
   - จ าพวกทหาร โดยใส่เป็นตัวเลข 
 
 



   
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๑๗ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

   - เวลาทดสอบการวิ่ง ๒.๔ ก.ม. หรือเดิน ๓.๒ ก.ม. (นาที/วินาที) โดยต้องเลือกทดสอบ
อย่างเดียวเท่านั้น และในส่วนของช่องท่ีให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องวิ่ง หรือเดินต้องไม่ซ้ ากันโดยดูเวลาให้
สัมพันธ์กับการเลือกวิ่ง/เดินด้วย ในกรณีช่อง ครบรยะ ไม่ครบระยะ ต้องใส่เครื่องหมาย ให้ครบ 

  - ในส่วนของบัญชีรายช่ือผู้ไม่เข้ารับการทดสอบฯต้องมีเหตุผลและหลักฐานแนบมาพร้อม
มีลายเซ็นต์ของผู้รับผิดชอบผลการทดสอบฯ มาด้วยทุกครั้ง 

ขั้นตอนที่ ๒  คัดลอก (Copy) ข้อมูลลงใน Work sheet ใหม่ เพื่อท าการแปลง/เพิ่มตัวแปรท่ีเรา
ต้องการ แล้วเปล่ียนช่ือ Work sheet เป็น แปลงข้อมูล แล้วท าการเพิ่มตัวแปรตามข้ันตอนดังนี้ 

  



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๑๘ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

 ขั้นตอนที่ ๓  เพิ่มข้อมูลตัวแปร sex/เพศ โดยมีค่า ๑=ชาย , ๒=หญิง โดยท าตามข้ันตอนท่ี ๑ – ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  คลิกเลือกแถวเหนือ 
ข้อมูลที่ต้องการกรอง 
โดยเลือกทั้งแถว 

๒.  คลิกเลือกตัวกรองข้อมูล 
หรือกด “Ctrl+Shift+L” 

๓.  จะปรากฏตัวกรองข้อมูลเหนือตัวแปร 
ในแถวที่เราเลือกไว้ตามข้อ ๑ ในข้ันตอนน้ี 
เราต้องการเลือกเพศ ให้เลือกในช่องยศ 

๔.  กด “ตัวกรอง”ข้อมูลในช่อง “ยศ” 
ให้เลือก หน้ายศผู้ชาย   โดยแทนค่า 
= ๑ 
หน้ายศผู้หญิง โดยแทนค่า = ๒ 
ในช่องตัวแปร “เพศ” ตอบตกลง ข้อมูล
จะแสดงเฉพาะที่เราเลือกไว้ จากน้ัน
แทนค่า 

๕.  ในการเลือกใช้งาน “ตัวกรอง”อย่าลืม
ปลดตัวกรองทุกครั้งหลังใช้งาน 

๖.  ข้อมูลที่ได้จากการกรอง
ข้อมูล 
ต้องเป็นตัวเลข ๑ และ ๒ เท่าน้ัน 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๑๙ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

 ขั้นตอนที่ ๔  วิธีการลงข้อมูลในช่องตัวแปร “status2/ยศ” วิธีการท าคล้ายๆกับตัวแปร เพศ ต่างกัน
ตรงเลือกช่องตัวแปรโดยการแทนค่าช้ันยศเป็นตัวเลข ๑-๗  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๒๐ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

ตัวอย่างของการลงข้อมูลตัวแปร (status2/ยศ) ท่ีถูกต้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๒๑ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

 ขั้นตอนที่ ๕  วิธีการลงข้อมูลในช่องตัวแปร “army/จ าพวกทหาร” ข้อมูลมีมาให้อยู่แล้วในส่วนของ
แบบรายงานผลการทดสอบฯ ถ้ามีมาให้เป็นตัวหนังสือให้ท าการเปล่ียนเป็นตัวเลขให้เรียบร้อย (ข้อมูลจ าพวก
ทหาร) 

 
ขั้นตอนที่ ๖  วิธีการลงข้อมูลในช่องตัวแปร “Age/อายุ” ข้อมูลมีมาให้อยู่แล้วในส่วนของแบบรายงาน

ผลการทดสอบฯ แต่เราต้องตรวจสอบอีกครั้ง โดยกรองข้อมูลในช่องตัวแปร “อายุ” ดูค่าอายุต่ าสุด-สูงสุด               
(๑๘-๖๐ ปี) ในกรณีท่ีไม่ลงข้อมูลอายุมาให้ ให้ลงเพิ่มเติมดังนี้ 

๙๘ = ไม่ให้ข้อมูลอายุ วิเคราะห์ไม่ได้ เช่น มีผลการทดสอบดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่งหรือเดิน แต่ไม่ลงอายุ 
        ๙๙ = ไม่ตอบ (ข้อมูลท่ีมีเงื่อนไขป่วย, ศึกษา, ราชการ, อื่นๆ ตามท่ีระบุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/1105907/Downloads/จำพวหทหาร.xlsx
file:///C:/Users/1105907/Downloads/จำพวหทหาร.xlsx


  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๒๒ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช็คอายุโดยเลือก “ตัวกรองข้อมูล 
อายุ” 
ดูค่าต่ าสุด =ไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
ดูค่าสูงสุด = ไม่เกิน ๖๐ ปี 
ถ้าตรวจเช็คเจอนอกเหนือจากนี้ 
ให้ย้อนกับดูข้อมูลต้นฉบับอีกครั้ง 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๒๓ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

 ขั้นตอนที่ ๗  วิธีการลงข้อมูลตัวแปร “ดันพื้น” (เง่ือนไขการดันพื้น) “ลุกนั่ง” “เง่ือนไขการลุกนั่ง” 
                   ข้อมูลดังกล่าว มีมาให้อยู่แล้วในส่วนของแบบรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายฯ 
โดยลงเป็นผลการทดสอบดันพื้น - ลุกนั่ง ในเวลา ๑ นาที พร้อมเงื่อนไขของการทดสอบ มีรายละเอียดดันนี้ 

  ผลการทดสอบดันพื้น-ลุกนั่ง =  คือ ดันพื้น-ลุกนั่ง ในเวลา ๑ นาที ลงจ านวนครั้งตามท่ีท า
ได้จริง เริ่มต้ังแต่ ๐ เป็นต้นไป 
  เงื่อนไขการดันพื้น-ลุกนั่ง ได้แก่ 
  ๐  คือ ไม่มีเงื่อนไข  (เมื่อมีการทดสอบแล้วให้ลงเงื่อนไข = ๐) 
  ๑  คือ ป่วย 

 ๒  คือ ศึกษา 
 ๓  คือ ราชการ 
 ๔  คือ อื่นๆ    
          (การลาคลอดบุตร,การลาอุปสมบท,ลาต่างๆ,ขอตัวนักกีฬา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลดังกล่าวดูได้จากบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่ได้ท าการ
ทดสอบสมรรถภาพฯ 

(ผนวก ค1-2) ท่ีแต่ละหน่วยจัดส่งข้อมูลมาให้ 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๒๔ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

  ขั้นตอนที่ ๘  วิธีการลงข้อมูลตัวแปร “ว่ิง” “เดิน” “เง่ือนไขการว่ิง/เดิน” ข้อมูลดังกล่าว มีมาให้อยู่
แล้วในส่วนของแบบรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายฯ โดยต้องท าการเลือก วิ่ง/หรือเดินเท่านั้น โดย
ดูจากแบบรานงานผลทดสอบฯท่ีแต่ละหน่วยงานส่งให้ 

 
ภาพตัวอย่างหลังจากลงข้อมูลตัวแปร “วิ่ง” “เดิน” “เงื่อนไข”เสร็จแล้ว 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๒๕ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

วิธีการแยกข้อมูล ลงผลการทดสอบวิ่ง/เดินและเงื่อนไข ตามข้ันตอนดังนี้ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑. เลือกตัวกรองข้อมูลว่ิง 

๒. เลือก ในหน้าช่อง / 

๓. โปรแกรมจะท าการเลือก
เฉพาะข้อมูลที่ทดสอบว่ิงเท่าน้ัน ๔.ในช่องเดินให้ลงเป็น = ๙๙ 

เน่ืองจากเลือกทดสอบว่ิงและ
ช่องเงื่อนไขลง = 0  
เน่ืองจากมีผลการทดสอบว่ิง 

๕.ตรวจเช็คเวลาการว่ิงทุกครั้ง 
โดยเลือก “ตัวกรองข้อมูลว่ิง” 

เลือกทั้งหมด ตรวจเช็ค
ดูเวลาต่ าสุดของการว่ิง ≥ ๗ น่าที 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๒๖ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

ขั้นตอนที่ ๙  การน าข้อมูลที่ได้จากการการแปลงข้อมูลใน Microsoft Excel ลงใน SPSS 

               ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อน าไป ใช้งานกับโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ (ส าคัญมาก
เพราะข้อมูลจะส่งผลต่อการรายงานทางสถิติ) โดยท าการจัดเรียงข้อมูลตามล าดับตัวแปรท่ีกล่าวมาแล้วก่อน
หน้านี้ 
       
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ท าการย้ายข้อมูลการวิ่ง,เดิน,ครบ
ระยะ,ไม่ครบระยะ(ข้อมูลแถบสี
เขียวย้ายไปวางในแถบข้อมูลสี
เหลือง) 

๒. ท าการย้ายเสร็จแล้วได้ข้อมูลตามภาพ
นี้ (ข้อมูลการวิ่ง เดิน ครบระยะ 
ไม่ครบระยะ ให้เก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงข้อมูล
ต่อไป 

๓. จัดเรียงข้อมูลเรียงล าดับตามตัว
แปร (๑-๑๙) 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๒๗ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

*** ให้ท าการตรวจเช็คตัวแปรข้อมูลอีกครั้งจากคอลัมน์ท่ี ๑ – ๑๙ โดยท าการ “กรองข้อมูล”ดูค่าต่างๆ 
ดังนี้ 

*คอลัมน์ท่ี ๑ – ๓ : ตรวจสอบ ยศ – ช่ือ – สกุล 
*คอลัมน์ท่ี ๔   : ใส่ล าดับหน่วยงาน (ส่ีตัวแรกรหัสหน่วยงานและส่ีตัวหลังล าดับบุคคลในหน่วยงาน) 
*คอลัมน์ท่ี ๕   : ครั้งท่ีของการทดสอบ (ต้องมีเลข ๑ หรือ ๒ เท่านั้น) 
*คอลัมน์ท่ี ๖   : ส่วนของ ทอ.  (ต้องมีเลข ๑ – ๕ เท่านั้น) 
*คอลัมน์ท่ี ๗   : รหัสหน่วยงาน 
*คอลัมน์ท่ี ๘   : ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น / ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน (ต้องมีเลข ๑ – ๒ เท่านั้น) 
*คอลัมน์ท่ี ๙   : เพศ (ต้องมีเลข ๑ - ๒ เท่านั้น) 
*คอลัมน์ท่ี ๑๐ : ระดับช้ันยศ (ต้องมีเลข ๑ – ๗ เท่านั้น) 
*คอลัมน์ท่ี ๑๑ : จ าพวกทหาร (มี ๔๐ จ าพวกทหาร) 
*คอลัมน์ท่ี ๑๒ : อายุ (เริ่ม ๑๘ – ๖๐ ปี) 
*คอลัมน์ท่ี ๑๓ : ทดสอบการดันพื้นในเวลา ๑ นาที (ลงผลตามจริง เริ่มต้ังแต่ ๐ ครั้งขึ้นไปและ ๙๙  

                             กรณีมีเงื่อนไข) 
*คอลัมน์ท่ี ๑๔ : เงื่อนไขทดสอบการดันพื้นในเวลา ๑ นาที ( ถ้าไม่มีเงื่อนไข = ๐, ถ้ามีต้องมีเลข ๑ – ๔  

                             เท่านั้น) 
*คอลัมน์ท่ี ๑๕ : ทดสอบการลุกนั่งในเวลา ๑ นาที (ลงผลตามจริง เริ่มต้ังแต่ ๐ ครั้งขึ้นไปและ ๙๙  

                             กรณีมีเงื่อนไข) 
*คอลัมน์ท่ี ๑๖  : เงื่อนไขทดสอบการลุกนั่งในเวลา ๑ นาที ( ถ้าไม่มีเงื่อนไข =๐,ถ้ามีต้องมีเลข ๑ – ๔  

                              เท่านั้น)                  
        *คอลัมน์ท่ี ๑๗  : เวลาวิ่ง ๒.๔ ก.ม. (ลงตามจริงเริ่มต้ังแต่เวลา ๘ นาที – ฯลฯ, ถ้าเลือกเดินลง ๙๙ ) 

*คอลัมน์ท่ี ๑๘  : เวลาเดิน ๓.๒ ก.ม. (ลงตามจริงเริ่มต้ังแต่เวลา ๑๙ นาที – ฯลฯ, ถ้าเลือกวิ่งลง ๙๙ ) 
*คอลัมน์ท่ี ๑๙  : เงื่อนไขการทดสอบวิ่ง หรือ เดิน ต้องมีตัวเลข ๐ - ๔ เท่านั้น (ถ้ามีเกินนี้ถือว่าผิด) 

๓. จัดเรียงข้อมูลเรียงล าดับ
ตามตัวแปร (1-19) 

ตัวอย่างการกรองข้อมูล 
ระดับชั้นยศ 



   
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๒๘ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

หลังจากท าการตรวจสอบข้อมูลแล้วให้ท าการ Copy ข้อมูลท้ังหมด (คอลัมน์ ๑ – ๑๙ ,ข้อมูลคนแรกถึง
คนสุดท้าย) เพื่อน าไปวางในโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

 ขั้นตอนที่ ๑๐  ขั้นตอนการน าข้อมูลจาก Excel ลงในโปรแกรมค านวณทางสถิติ (ขั้นตอนที่ ๑ - ๖) 
        ๑๐.๑  ท าการ Copy ข้อมูลจาก Excel ท่ีผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดยก าหนดข้อมูล
ตัวแปรใน SPSS ให้ถูกต้องก่อนน าข้อมูลจาก Microsoft Excel ลงใน SPSS                       

       - สร้างตัวแปรใน SPSS ให้ครบถ้วน (มีไฟล์ข้อมูลต้นฉบับท่ีท าการลงรหัสข้อมูลไว้
เรียบร้อยแล้ว) 

 หมายเหตุ  ถ้าอยากทราบวิธีการลงรหัสข้อมูล ต้องศึกษาหรือท าความเข้าใจโปรแกรม 
SPSS ก่อนลงรหัสข้อมูล  การลงรหัสข้อมูลให้ก าหนด Missing ให้กับตัวแปรท่ีก าหนดขึ้นมาด้วย 

  ๑๐.๒  เปิดไฟล์ข้อมูล (master_spss180960) 
     ตรวจสอบข้อมูลว่า ข้อมูลใน Microsoft Excel มีจ านวนตัวแปรเท่ากับตัวแปรใน SPSS 

หรือไม่ 
  ๑๐.๓  เลือก Data View (ส่วนลงเนื้อหา) 
  ๑๐.๔  ท าการคัดลอก (Copy) ข้อมูลใน Microsoft Excel มาจัดวาง (Paste) ลงใน SPSS 

ท่ีมีการสร้างตัวแปรครบแล้ว 
  ๑๐.๕  ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหลังจากน าข้อมูลมาจัดวาง (Paste) ใน SPSS โดยเลือก  

Analyze        Descriptive       Statistics       Frequencies ข้อมูลท่ีได้จากการใช้ค าส่ัง Analyze เป็นการ
เสร็จส้ินขั้นตอนของ ๑ หน่วยงาน จากนั้น Save as เป็น 3047_1 กวก.พอ. (ต้ังช่ือให้สัมพันธ์กับรหัสหน่วยงาน
, วงรอบการทดสอบ, ช่ือหน่วยงาน)   

   
 
 



            
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๒๙ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

 ๑๐.๖  เลือกข้อมูลท่ีต้องการตรวจสอบ รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ท าการ Copy ข้อมูลจาก Excel ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว
เรียบร้อย  

๕. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยเลือก  
Analyze       Descriptive Statistics Frequencies 

๖. เลือกข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ 

๒.  เปิดไฟล์ข้อมูล 
(master_spss180960) 

๓. เลือก Data 
View (ส่วนลง

๔. วางข้อมูลที่ Copy จาก excel ลงบน 
โปรแกรมค ำนวณทำงสถิติ 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๓๐ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

เมื่อ กด OK ก็จะได้ตารางต่อไปนี ้

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ขั้นตอนที่ ๑๑  การน าข้อมูลใน SPSS ของแต่ละหน่วยมารวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นไฟล์รวม 
              ๑๑.๑  ก าหนดไฟล์รวบรวมข้อมูลขึ้นมา (ไฟล์ข้อมูลเป็น SPSS ท่ีลงรหัสข้อมูลแล้ว) 

    ๑๑.๒  รวมไฟล์ข้อมูลท้ังหมด โดยการ Add Case ใช้ค าส่ังดังนี้ 
 -  Data       Merge File      Add case (ข้อมูลนั้นต้องอยู่ในรูปของ SPSS ก่อน) 
 -  Copy ข้อมูลจาก Microsoft Excel มาวางใน SPSS 

   หมายเหตุ  ข้อมูลท่ีจะน ามา Add case หรือ Copy ใน SPSS ต้องแปลงไฟล์ข้อมูล               
ให้เรียบร้อยและจ านวนตัวแปรต้องครบถ้วนเหมือนกัน 

 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๓๑ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

 ๘.๓  การวิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของก าลังพล ทอ. 

           เมื่อน าข้อมูลใน SPSS ของแต่ละหน่วยมารวมเป็นไฟล์เดียวกันแล้ว ให้ต้ังช่ือเป็น “BT1_61master” 
และ “BT1_61”(BTครั้งท่ีทดสอบ_ปีงบประมาณ) ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ใช้ไฟล์ท่ีช่ือว่า “BT1_61”เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาด เมื่อเปิดไฟล์“BT1_61” แล้วตรวจสอบข้อมูลดังนี้  

 ๘.๓.๑  การตรวจสอบข้อมูลผลการทดสอบสมรรถภาพฯ 
                      ๘.๓.๑.๑  ใช้ค าส่ัง Analyze      Descriptive Statistics      Frequencies จะได้หน้าจอ
ดังรูป ต่อไปนี้ 
    ๘.๓.๑.๒  เลือกตัวแปร time, rtaf, air, sex, status2, age, pushup, pushcon, situp, 
sitcon, run, walk และ con ใส่ในbox ของ variable(s)  
    ๘.๓.๑.๓  คลิก OK  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๓๒ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

         
  โดยส่ิงท่ีต้องตรวจสอบสามารถศึกษาได้จากแผ่นท่ี ๘ – ๒๘  และนอกจากนี้ให้ตรวจสอบข้อมูลจาก 
Out-Put ว่ามีข้อมูลสูญหาย (Missing) นอกเหนือจากท่ีก าหนดข้อมูลนั้นไว้หรือไม่, มีข้อผิดหรือไม่  กรณีท่ี
พบว่ามี Missing หรือ ข้อมูลผิด ให้ท าการจดบันทึก ID เพื่อตรวจสอบ 
  -  ค้นหาข้อมูลท่ีเป็น Missing หรือข้อมูลผิด ใน SPSS เพื่อท าการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
ให้ถูกต้อง โดยใช้ค าส่ัง “Sort case” หรือ “Fine” เพื่อค้นหาข้อมูลนั้นจากตัวแปรท่ีข้อมูลผิดหรือข้อมูลเป็น 
Missing  
             - ตรวจสอบข้อมูลผิดจาก ID, ช่ือ-สกุล  แล้วตรวจสอบข้อมูลจาก Microsoft Excel อีกครั้ง 
(ข้อมูลท่ีแปลงไฟล์ข้อมูลแล้ว, Master) ถ้าพบข้อมูลผิดพลาดให้แก้ไขข้อมูลใน SPSS  

        หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลท่ีผิดพลาดท้ังหมดแล้วตรวจสอบกับข้อมูลเดิมทุกครั้งก่อนแก้ไขข้อมูล  
                     - ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ค าส่ัง “OLAB” ระหว่าง ตัวแปรอายุ “AGE” และตัวแปรช้ันยศ 
“Status”เพื่อตรวจสอบว่าอายุและระดับช้ันยศมีความสอดคล้องกันหรือไม่ เช่น อายุ ๒๕ ช้ันยศ น.ท. เป็นต้น 
   ๘.๓.๒  Syntax ข้อมูล  
                   ๘.๓.๒.๑  Syntax1  สร้างตัวแปร “Age2” เพื่อแบ่งอายุเป็นช่วง โดยแบ่งตามเกณฑ์การ
ทดสอบ  
            ๘.๓.๒.๒  Syntax2  สร้างตัวแปร “run2” เพื่อปัดเวลา(หน่วยวินาที) ท่ีท าได้ ของการวิ่ง 
และเดิน ให้อยู่ในรูปของ ทศนิยม หลักร้อย โดยใช้ฟังก์ชัน TRUNC  
             ๘.๓.๒.๓  Syntax3  ก าหนดให้ System missing ของตัวแปร “Whole” เป็น “๐”   
                    ๘.๓.๒.๔  Syntax4  สร้างตัวแปร “Whole” และเลือก case ท่ีทดสอบครบท้ัง ๓ ประเภท 
  ๘.๓.๒.๕  Syntax5  ก าหนดค่าข้อมูลสูญหาย เป็น ๐ 
                    ๘.๓.๒.๖  Syntax6  สร้างตัวแปร “Test” เพื่อตรวจสอบผลการทดสอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ของการทดสอบท้ัง ๔ ประเภท (โดยแบ่งออกเป็น ๘ กลุ่ม)                   



                     
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๓๓ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

                    ๘.๓.๒.๗  Syntax7  ก าหนดให้ System missing ของตัวแปร “Test” เป็น “๙” 

  ๘.๓.๒.๘  Syntax8  สร้างตัวแปร “ROW” เพื่อตรวจสอบแต่ละ case ว่าเลือกทดสอบวิ่ง
หรือเดิน 
                   ๘.๓.๒.๙  Syntax9  สร้างตัวแปร “Test_a” เพื่อตรวจสอบการเข้าทดสอบท้ัง ๔ ประเภท  
(โดยแบ่งออกเป็น ๘ กลุ่ม)              
    ๘.๓.๒.๑๐  Syntax10  สร้างตัวแปร “Atleast” เพื่อตรวจสอบแต่ละ case ว่าเข้าทดสอบ
สมรรถภาพฯ หรือไม่  

         ๘.๓.๒.๑๑  Syntax11  สร้างตัวแปร “Test_b” เพื่อแบ่งผลการทดสอบสมรรถภาพฯ
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ ทดสอบผ่านท้ัง ๓ ประเภท, ทดสอบผ่าน ๑ - ๒ ประเภท และทดสอบไม่ผ่านท้ัง ๓ 
ประเภท 

  ๘.๓.๒.๑๒  Syntax12  ก าหนดให้เลือกข้อมูลท้ังหมดในการวิเคราะห์ 
           ๘.๓.๓   Run Syntax เรียงล าดับต้ังแต่ Syntax1 – Syntax10 
         เมื่อ Run Syntax แล้วจะมีตัวแปรใหม่เกิดข้ึน ดังนี้ 

  - Age2(อายุ)   
             โดยท่ี  ๑ คือ อายุ ๑๘ - ๒๙ ปี 
    ๒ คือ อายุ ๒๐ - ๓๙ ปี 
    ๓ คือ อายุ ๓๐ - ๔๙ ปี 

                                ๔ คือ อายุ ๕๐ - ๖๐ ปี 
  - Pushl (ดันพื้น), Situpl (ลุกนั่ง), Runl (วิ่ง), Walkl (เดิน) ระดับของการทดสอบตามช่วง
อายุแต่ละประเภท 
  - Pusht (ดันพื้น), Situpt (ลุกนั่ง), Runt (วิ่ง), Walkt (เดิน) 
    โดยท่ี ๑   คือ ผ่าน 
    ๒   คือ ไม่ผ่าน 
    ๓   คือ ไม่ทดสอบ 
  - Run2, Walk2 (แสดงเวลาวิ่งและเดิน)   
      โดยท่ี  ๙๗ คือ  ทดสอบไม่ครบระยะ 
       ๙๘ คือ  ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
       ๙๙ คือ  ไม่ได้ทดสอบ 
            - Whole ๐   คือ  ทดสอบไม่ครบ ๓ ประเภท 
  - test  คือ  ผลทดสอบของผู้ท่ีทดสอบสมรรถภาพ 
  - row  คือ  ผู้ท่ีทดสอบวิ่ง/เดิน 
  - test_a คือ  จ านวนประเภทท่ีทดสอบ 



  
    

 
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๓๔ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

  - atleast คือ  ผู้ท่ีทดสอบอย่างน้อย ๑ ประเภท 

  -test_b คือ  ผู้ท่ีผ่านการทดสอบ 

 ตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลทุกตัวแปร โดยใช้ค าส่ัง “Frequency”  หากพบข้อผิดพลาดให้
ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลจากต้นฉบับท่ีหน่วยรายงานผลมาแล้วแก้ไข  
  ๘.๓.๔  การคัดลอกคุณสมบัติของตัวแปร มีข้ันตอนดังนี้  
  ๘.๓.๔.๑  เปิดไฟล์ทดสอบสมรรถภาพท่ี run syntax เรียบร้อยแล้ว 
  ๘.๓.๔.๒  ท่ีเมนู Data เลือกค าส่ัง Copy  Data Properties 
  ๘.๓.๔.๓  ท่ีหน้าต่าง Copy  Data Properties คลิกปุ่ม Browse..  แล้วเลือกไฟล์ 
CopyData Properties หลังจากเลือกไฟล์ได้แล้ว ให้เลือกไปท่ี Open และคลิกปุ่ม Next  
          ๘.๓.๔.๔  หลังจากนั้น หน้าจอ Variable view จะมีตัวแปรต่างๆ พร้อมกับการก าหนดค่า  
ท่ีเราได้คัดลอกเข้ามาไว้จากไฟล์ตัวอื่น 
  ๘.๓.๕  วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของก าลังพล ทอ. 
  ศึกษารายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของก าลังพล ทอ.
ได้จากการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพฯ ของปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้ได้จัดท าสูตรการค านวณค่าในตารางต่างๆ 
ใน ไฟล์ Excel “สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพ” sheet ช่ือว่า สูตรท าตาราง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 
SPSS ตามสูตรท่ีได้ให้ไว้ แล้วน าค่าท่ีได้ใส่ลงในตารางโครงสร้าง (dummy table) โดยใช้ค าส่ัง Paste               
         Special Value เพื่อวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพฯ เสนอ ผบ.ทอ. ผ่าน                 
กพ.ทอ.ต่อไป 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรการค านวณค่าในตาราง 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๓๕ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

๙. 
ตารางโครงสร้าง (dummy table) 

๙.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
           ๙.๑   เอกสารอ้างอิง  
   ๙.๑.๑  กองทัพอากาศ (๒๕๕๗) “สมุดหมายเลขโทรศัพท์ กองทัพอากาศ” 
                  หนังสือ สถิติ SPSS  
           ๙.๒   ภาคผนวก 
   ผนวก ก ค าส่ังกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ท่ี  ๔๗/๖๐ เรื่อง  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย            
ก าลังพล ทอ. 
   ผนวก ข หมายเลขโทรศัพท์ท่ีใช้ในการติดต่อประสานผู้รับผิดชอบของแต่ละ นขต.ทอ. 
 
๑๐.  รายการแจกจ่าย 
 ผู้เกี่ยวข้อง                         ชุดท่ี 
      ๑.  น.วิจัยและก าหนดคุณลักษณะ กวก.พอ.  ๒ 
      ๒.  จนท.วิจัยและก าหนดคุณลักษณะ กวก.พอ.                                                 ๒ 
 
 
 
 
 
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๓๖ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  
ผนวก ก 

ค าส่ังกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ท่ี  ๔๗/๖๐ เรื่อง  การพัฒนาสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.

 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๓๗ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๓๘ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๓๙ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

 
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๔๐ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๔๑ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

 
 
 
 
 
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๔๒ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๔๓ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  
 

 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๔๔ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  

 
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๔๕ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  
 

 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๔๖ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  
 

 
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๔๗ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  
 

 
 
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๔๘ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  
 

 
 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๔๙ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  
 

ผนวก ข 
 หมายเลขโทรศัพท์ท่ีใช้ในการติดต่อประสานผู้รับผิดชอบของแต่ละ นขต.ทอ. 

นขต.ทอ. หมายเลขโทรศัพท์ 

ส านักงานเลขานุการกองทัพอากาศ (สลก.ทอ.) ๒ ๑๖๐๙ นกพ. 
กรมสารบรรณทหารอากาศ (สบ.ทอ.) ๒ ๑๔๓๑, ๒ ๑๕๕๘, ๒ ๑๕๗๓ 
กรมก าลังพลทหารอากาศ (กพ.ทอ.) ๒ ๑๒๕๒ 
กรมข่าวทหารอากาศ (ขว.ทอ.) ๒ ๑๘๐๗ 
กรมยุทธการทหารอากาศ (ยก.ทอ.) ๒ ๑๔๕๒ 
กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ (กบ.ทอ.) ๒ ๑๔๖๕ 
ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ (สปช.ทอ.) ๒ ๑๖๔๔ 
กรมจเรทหารอากาศ (จร.ทอ.) ๒ ๑๓๔๔ 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ  
(ทสส.ทอ.) 

๒ ๒๒๙๔ 

กองบัญชาการกองทัพอากาศ (บก.ทอ.) ๒ ๒๐๕๙ สนง.นปก. 
ส านักงานคลังสมองกองทัพอากาศ (สคม.ทอ) ๒ ๒๓๒๘ 
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (กร.ทอ.) ๒ ๘๕๕๖ 
กรมการเงินทหารอากาศ (กง.ทอ.) ๒ ๐๗๕๑, ๒ ๑๙๒๖ 
ส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ (สตน.ทอ.) ๒ ๒๒๗๙ 
ส านักงานนิรภัยทหารอากาศ (สนภ.ทอ.) ๒ ๘๓๕๕ 
ส านักงานพระธรรมนญูทหารอากาศ (สธน.ทอ.) ๒ ๑๕๘๐ 
กองบิน ๑ (บน.๑) ๔ ๑๔๙๘ เวชศาสตร์ป้องกัน รพ. 
กองบิน ๒ (บน.๒) ๕ ๐๔๘๗, ๕ ๐๔๔๔ 
กองบิน ๔ (บน.๔) ๕ ๔๔๗๑-๔ 
กองบิน ๕ (บน.๕) ๖ ๐๔๔๙ 
กองบิน ๖ (บน.๖) ๒ ๔๒๙๘ บก., ๒ ๕๖๑๕ 
กองบิน ๗ (บน.๗) ๖ ๖๔๕๗ 
กองบิน ๒๑ (บน.๒๑) ๔ ๓๒๑๐ , ๔ ๓๒๔๑ 
กองบิน ๒๓ (บน.๒๓) ๔ ๕๔๘๘ อาคารส่งเสริม, ๔ ๕๔๘๒ รพ. 
กองบิน ๔๑ (บน.๔๑) ๕ ๗๔๕๐ รพ. 
กองบิน ๔๖ (บน.๔๖) ๕ ๕๔๘๘ 
กองบิน ๕๖ (บน.๕๖) ๖ ๓๒๒๑ บก., ๖ ๓๒๒๙, ๖ ๓๒๒๐ กพ. 
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) ๒ ๖๗๒๐ 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๕๐ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  
 หมายเลขโทรศัพท์ท่ีใช้ในการติดต่อประสานผู้รับผิดชอบของแต่ละ นขต.ทอ.(ต่อ) 
 

 
 
 

นขต.ทอ. หมายเลขโทรศัพท์ 
สถานีรายงานเขาเขียว (นครราชสีมา) ๔ ๗๐๔๕, ๔ ๗๐๔๔ ฝรก. 
สถานีรายงานเขาพนมรุ้ง (บุรีรัมย์) ๔ ๒๗๔๑ มว.บริการ,๔ ๒๗๔๕ มว.แพทย์ 
สถานีรายงานบ้านเพ (ระยอง) ๔ ๒๘๒๖ , ๔ ๒๘๐๔ ฝรก. 
สถานีรายงานดอยอินทนนท์ (เชียงใหม่) ๕ ๒๔๔๓ มว.แพทย์  
สถานีรายงานภูเขียว (สกลนคร) ๔ ๒๕๔๒ มว.แพทย์, ๔ ๒๕๐๓ ฝรก. 
สถานีรายงานสมุย (สุราษฎร์ธานี) ๖ ๒๑๖๖ มว.แพทย์, ๖ ๒๑๐๔ ฝรก. 
สถานีรายงานภูเก็ต  ๖ ๒๒๒๕ มว.แพทย์, ๖ ๒๒๒๗ ฝรก. 
สถานีรายงานหาดใหญ่ (สงขลา) ๖ ๓๙๐๒ 
สถานีรายงานภูหมันขาว (เลย)  ๕ ๒๕๐๙ มว.แพทย์, ๕ ๒๕๐๔ ฝรก. 
ฝูงบิน ๑๐๖ อู่ตะเภา (ระยอง) ๔ ๒๐๑๑ 
ฝูงบิน ๒๓๗ น้ าพอง (ขอนแก่น) ๔ ๒๓๑๔ มว.แพทย์, ๔ ๒๓๐๒ ฝรก. 
ฝูงบิน ๒๐๖ วัฒนานคร (สระแก้ว) ๔ ๒๙๐๐ ต่อ ๔ ๒๙๐๔ 
ฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙ หัวหิน ๖ ๒๗๑๒ 
ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ. (สุราษฎร์ธานี ) ๖ ๕๙๗๓ 
สร.๔ ศปอ.คปอ. (อุบล) ๔ ๓๙๐๐ ฝรก. 
สถานีรายงานเขาจาน (วัฒนานคร) ๒ ๔๖๑๕ มว.บริการ, ๒ ๔๗๒๐ 
สถานีรายงานกาญจนบุรี  ๓ ๘๗๒๐ มว.บริการ 
สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม เขาสลัดได (นครราชสีมา) ๒ ๕๙๐๕ 
ศสอต.๑ ดอนเมือง ๒ ๐๕๐๔ 
ศสอต.๒ นครราชสีมา ๔ ๑๙๐๔ บก. 
ศสอต.๓ พิษณุโลก ๕ ๕๙๓๐ บก. 
ศสอต.๔ นครศรีธรรมราช ๒ ๐๔๒๘, ๒ ๐๔๓๐ 
ฉก.๙ ปัตตานี ๖ ๒๖๐๑ 
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (อย.) ๒ ๔๑๕๗ 
โรงเรียนการบิน (รร.การบิน) ๓ ๗๔๐๗ 
กรมช่างอากาศ (ชอ.) ๓ ๖๓๖๕ 
กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (สอ.ทอ.) ๒ ๕๔๔๔, ๒ ๓๒๒๕ 
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (สพ.ทอ.) ๒ ๓๔๖๒, ๒ ๓๔๖๖ 



  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รหัส:     ผวค.- ๐๑  แผ่นท่ี ๕๑ 
ฉบับท่ี:  ๒       แก้ไขครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีบังคับใช้  ต.ค.๖๑              
วันก าหนดทบทวน      - 

เรื่อง: การจัดท ารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ.  
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีใช้ในการติดต่อประสานผู้รับผิดชอบของแต่ละ นขต.ทอ.(ต่อ) 
 

นขต.ทอ. หมายเลขโทรศัพท์ 
กรมแพทย์ทหารอากาศ (พอ.) ๒ ๒๕๗๐ กกพ.บก.พอ. 
  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ๒ ๗๒๓๔ 
  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ. ๓ ๗๙๑๔ 
กรมพลาธิการทหารอากาศ (พธ.ทอ.) ๒ ๓๑๗๖ กพ., ๒ ๓๑๖๑ 
กรมช่างโยธาทหารอากาศ (ชย.ทอ.) ๒ ๖๓๒๙ 
กรมขนส่งทหารอากาศ (ขส.ทอ.) ๒ ๖๐๖๗ กวก. 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) ๒ ๒๙๔๐ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นนก.) ๒ ๓๖๑๓ บก., ๒ ๓๖๓๔ กองพละศึกษา 
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ
กองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) 

๒ ๘๙๗๕ 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ (สก.ทอ.) ๒ ๓๘๓๓ 
ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง (สน.ผบ.ดม.) ๒ ๕๘๒๙, ๒ ๕๘๓๑ 
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ (สวบ.ทอ.) ๒ ๐๑๒๒ บก. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


