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รหัสวิชา  2000-1601

หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา  สมรรถนะรายวิชา  และคำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 2556

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

ผูแตง กณิกนันต บานชื่น
 หริลักษณ บานชื่น

พลศึกษา
เพื�อพัฒนาสุขภาพ

ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศลำดับที่ 18

ช่ือวิชา

คูมือเรียน-สอบ/อาชีวศึกษา-
สุขภาพ-การดูแลและสุขวิทยา

153 บาท

หนังสือ ❏ 1 สี จำนวน  หนา
 ❏ 2 สี จำนวน  หนา
 ❏ 4 สี จำนวน 368 หนา
กระดาษ ❏ ปรูฟผิวสวาง
ความหนา กระดาษปก 250 แกรม
 กระดาษเนื้อใน 55 แกรม

พลศกึษามคีณุค่าและความส�าคญัอย่างยิง่ต่อมนษุย์ในทกุช่วงวัย การพฒันาทางการ

เคลื่อนไหวร่างกาย และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย โดยผ่านกระบวนการทาง

พลศึกษา ไม่ว่าจะเป็น กีฬา เกม หรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆ จะท�าให้ร่างกายเจริญ

เติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง และมีสภาพจิตใจที่ดี

หนังสือรายวิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ได้จัดท�าขึ้นตรงตามหลักสูตร

ประกาศนยีบตัรวชิาชพี พทุธศกัราช 2556 ของส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประกอบด้วยเนือ้หาจ�านวน 11 บท ได้แก่ หลักการเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหาร

และโภชนาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความ

อ้วนกับดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกก�าลังกายด้วยกีฬา เกม กายบริหาร 

การออกก�าลังกาย และการเล่นกีฬา ประวัติและความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล ทักษะการ

เคลือ่นท่ีและการสร้างความคุ้นเคยกบัลกูฟตุซอล ทักษะพืน้ฐานการเล่นกฬีาฟตุซอล กตกิา

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล และการออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมภายใต้หลักความพอเพียง 

รหสัวิชา  2000-1601     ชื่อวิชา  พลศึกษาเพื่อพฒั
นาสขุภาพ
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รหัสวิชา  2000-1601

คนหาหนังสือที่ตองการ (รวม e-book และสินคาที่นาสนใจ) ไดเร็ว ทันใจ
● บน PC และ Notebook ท่ี www.se-ed.com
● สำหรับ SmartPhone และ Tablet ทุกย่ีหอ ท่ี http://m.se-ed.com (ผาน browser เขาอินเทอรเน็ตแลวทำ

Bookmark บนจอ Home จะใชงานไดเหมือน App ทุกประการ) หรือติดต้ัง SE-ED Application ไดจาก Play Store
บน Android หรือจาก App Store บน iOS

พิมพครั้งที่ 1  พ.ศ. 2559  จำนวน 5,000 เลม
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 z ในกรณีที่ ตองการ ซื้อ เปน จ�านวน มาก เพ่ือ ใช ใน การ สอน การ ฝกอบรม การ สงเสริม การ ขาย หรือ เปน ของขวัญ พิเศษ 

เปนตน กรุณา ติดตอสอบถาม ราคา พิเศษ ไดที่ ฝาย ขาย  บริษัท ซี เอ็ด ยู เค ชั่น  จ�ากัด (มหาชน)  เลข ที่ 1858/87-90  

ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2739-8222  โทรสาร 0-2739-8356-9 

 z หาก มี ค�า แนะน�า หรือ ติชม สามารถ ติดตอ ไดที่ comment@se–ed.com

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

โดย  กณิกนันต บานชื่น และ หริลักษณ บานชื่น

ราคา 153 บาท
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นอกจาก จะ ไดรับอนุญาต

4 1 2 – 7 2 4 – 3 6 8   
0 9 5 5 4 3 2 1 0 9 8 7 9  

ขอมูล ทาง บรรณานุกรม ของหอสมุด แหง ชาติ 
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 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ.-- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.

 368 หนา. 

 1. สุขภาพ-การดูแลและสุขวิทยา. 

 I. ชื่อเรื่อง.
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จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชพี 

2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ 

หลักการออกก�าลังกายและหลักการดูและเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากล 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยความมีวินัย  

มีน�า้ใจนักกีฬา ความสามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรูเ้กีย่วกบัหลกัการเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการบรโิภคอาหาร

และโภชนาการ หลักการออกก�าลังและหลักการดูและเล่นกีฬา 

2.  บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

3.  ออกก�าลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ 

4.  ดูและเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากล ตามกฎ กติกา มารยาท 

5.  ใช้ค่าดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ 

6.  ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา

ค�าอธิบายรายวิชา
ปฏบิตัเิกีย่วกบั หลกัการเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการทีเ่สรมิสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดชันมีวลกาย หลกัการและรปูแบบ

การออกก�าลงักายด้วยกฬีาไทย/กฬีาสากล มวีนัิย มีน�า้ใจนกักฬีา เคารพกฎกติกา มีมารยาทใน 

การดแูละเล่นกฬีา เลือกและปฏบิตักิารออกก�าลงักายอย่างเหมาะสม มคีวามสขุภายใต้หลกั

ความพอเพียง พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ



บทที่ 1 หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

บทที่ 2 อาหารและโภชนาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

บทที่ 3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

บทที่ 4 ความอ้วนกับดัชนีมวลกาย

บทที่ 5 หลักการและรูปแบบการออกก�าลังกายด้วยกีฬา

บทที่ 6 เรื่อง เกม กายบริหาร การออกก�าลังกาย และการเล่นกีฬา

บทที่ 7 ประวัติและความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล

บทที่ 8 ทักษะการเคลื่อนที่และการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล

บทที่ 9 ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตซอล

บทที่ 10 กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

บทที่ 11 การออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมภายใต้หลักความพอเพียง

รายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
(2000 – 1601)

ผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) 



ค�าน�า

หนังสือวิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (รหัสวิชา 2000–1601) เล่มนี้  

มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยมีทั้งหมด  

11 บทการเรียน คือ

บทที่ 1  หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

บทที่ 2  อาหารและโภชนาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

บทที่ 3  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

บทที่ 4  ความอ้วนกับดัชนีมวลกาย

บทที่ 5  หลักการและรูปแบบการออกก�าลังกายด้วยกีฬา

บทที่ 6  เกม กายบริหาร การออกก�าลังกาย และการเล่นกีฬา

บทที่ 7  ประวัติและความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล

บทที่ 8  ทักษะการเคลื่อนที่และการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล

บทที่ 9  ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตซอล

บทที่ 10  กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

บทที่ 11  การออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมภายใต้หลักความพอเพียง



 37.  จ�านวนผู้ตัดสินในสนามของกีฬาฟุตซอลและฟุตบอลมีความแตกต่างกันอย่างไร

ก. กีฬาฟุตซอลใช้ 3 คน กีฬาฟุตบอลใช้ 3 คน เท่ากัน

ข. กีฬาฟุตซอลใช้ 2 คน กีฬาฟุตบอลใช้ 3 คน

ค. กีฬาฟุตซอลใช้ 3 คน กีฬาฟุตบอลใช้ 2 คน

ง. ไม่มีข้อใดถูก

จ. ไม่มีข้อใดผิด

 38.  ข้อใดถูกต้อง

ก. กีฬาฟุตซอลเตะจากประตู แต่ฟุตบอลเริ่มเล่นโดยผู้รักษาประตู

ข. กีฬาฟุตซอลไม่มีก�าหนดจ�านวนฟาลว์ แต่ฟุตบอลมี

ค. กีฬาฟุตซอลมีผู้เล่น 5 คน แต่ฟุตบอลมี 11 คน

ง. กีฬาฟุตซอลไม่มีขอเวลานอก แต่ฟุตบอลมี

จ. กีฬาฟุตซอลมีการล�้าหน้า แต่ฟุตบอลไม่มี

 39.  ลูกออกด้านข้างของสนามในกีฬาฟุตซอลและฟุตบอล มีความแตกต่างกันอย่างไร

หนังสือ พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (รหัสวิชา 2000 – 1601) เล่มนี้ ผู้เขียน

ได้วิเคราะห์เนื้อหาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เพื่อให้ได้

หนังสือที่สมบูรณ์จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

การจดัท�าหนงัสือเรียนน้ี ส�าเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รบัความช่วยเหลอื แนะน�าจาก 

ผูเ้ชีย่วชาญหลายท่านท่ีกรุณาอนเุคราะห์ตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หา แบบฝึกหดั 

แบบทดสอบ และใบปฏิบัติกิจกรรม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

  กณิกนันต์ บานชื่น

  หริลักษณ์ บานชื่น

  

 



โครงการสอน

วิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ รหัสวิชา 2000 –1601 

สัปดาห์
ที่

บทที่
สอน
ครั้งที่

ชื่อบทการเรียนรู้ เวลา

1 – การวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 2

2 1 1 หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 2

3 2 2 อาหารและโภชนาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 2

4

3

3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2

5 4 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ต่อ) 2

6 5 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ต่อ) 2

7 4 6 ความอ้วนกับดัชนีมวลกาย 2

8 5 7 หลักการและรูปแบบการออกก�าลังกายด้วยกีฬา 2

9
6

8 เกม กายบริหาร การออกก�าลังกาย และ การเล่นกีฬา 2

10 9 เกม กายบริหาร การออกก�าลังกาย และ การเล่นกีฬา (ต่อ) 2

11 7 10 ประวัติและความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล 2

12
8

11 ทักษะการเคลื่อนที่และการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล 2

13 12 ทักษะการเคลื่อนที่และการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล (ต่อ) 2

14
9

13 ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตซอล 2

15 14 ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตซอล (ต่อ) 2

16 10 15 กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 2

17 11 16 การออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมภายใต้หลักความพอเพียง 2

18 – การวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 2

รวมเวลาสอน 36



ค�าชี้แจงในการใช้หนังสือ
รายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ รหัสวิชา 2000–1601 (0–2–1) 

ค�าชี้แจงส�าหรับครูผู้สอน

1. ครูผู้สอนศึกษาล�าดบัขัน้การจดัการเรยีนการสอนประจ�าบทให้เข้าใจก่อน และปฏบัิตติาม

ขั้นตอน

2. ครูผู้สอนศึกษาเนื้อหาความรู้ แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน และใบปฏิบัติกิจกรรม

เพื่อเตรียมการสอนล่วงหน้า

3. ครูผู้สอนชี้แจงรายละเอียดวิชา ข้อก�าหนดต่างๆ ในการเรียน ให้กับนักเรียนก่อนใน

สัปดาห์ที่ 1 การสอนครั้งที่ 1 ของการเรียนวิชานี้

4. ก่อนการเรียนรู้ ในสัปดาห์แรก ให้ผู้เรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เพ่ือ

ทราบพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนในรายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

5. ขณะเรียนรู้แต่ละบท และหลังจากการเรียนเนื้อหาในแต่ละบทแล้ว ให้ผู้เรียนท�าแบบ

ทดสอบหลังเรียนทุกครั้งในขณะเรียนจะมีแบบฝึกหัด และใบปฏิบัติกิจกรรมให้นักเรียนท�า

6. หลังจากเรียนจบในทุกบท ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เพื่อทราบ

ผลการพัฒนาการเรียนรู้ และเพื่อวัดผลการเรียนและเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน

7. ในขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครูผู้สอนควรดูแลอย่างใกล้ชิด

8. เมื่อเรียนจบในแต่ละครั้ง ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา

ค�าชี้แจงส�าหรับนักเรียน

1. นกัเรยีนศกึษารายละเอยีดวชิา ข้อก�าหนดต่างๆ และฟังการชีแ้จงจากครผููส้อนอย่างตัง้ใจ

2. นักเรียนปฏิบัติตามค�าชี้แจงของครูผู้สอนอย่างเคร่งครัด

3. นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้ก่อนเข้าเรียน และกลับมาทบทวนเมื่อเรียนเสร็จแล้ว

4. นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และใบปฏิบัติ

กิจกรรมด้วยความตั้งใจ

5. นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

6. เมื่อไม่เข้าใจส่วนใดให้สอบถามครูผู้สอนอย่างละเอียด
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ค�าสั่ง จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

 1. ข้อใด เป็นสมรรถภาพทางกายที่ดีจะช่วยให้เกิดผล ระบบหัวใจเเละการไหลเวียนโลหิต

ก. การรับรู้สิ่งเร้า การตอบสนองท�าได้รวดเร็ว และแม่นย�า

ข. ปริมาณของเม็ดเลือด และสารฮีโมโกลบินเพิ่มมากขึ้น

ค. การท�างานของต่อมที่ผลิตฮอร์โมนดีขึ้น

ง. กล้ามเนื้อสามารถท�างานได้นาน

จ. ทรวงอกขยายใหญ่ขึ้น

 2. องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกายขั้นพื้นฐาน คือข้อใด

ก. ความยืดหยุ่นหรือความอ่อนตัว 

ข. การท�างานประสานสัมพันธ์

ค. พลังหรือก�าลัง 

ง. ความคล่องตัว

จ. การทรงตัว

  3. สมรรถภาพทางกายที่ดี จะช่วยให้เกิดผลต่อครอบครัวอย่างไร

ก. ประกอบอาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข. ประกอบอาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค. การพัฒนาประเทศก็ด�าเนินไปได้ด้วยดี

ง. ผลผลิตของชาติก็สามารถเพิ่มขึ้นได้

จ. มีความอบอุ่นในครอบครัว

แบบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน
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 4. แบบวัดสมรรถภาพทางกายชนิดใด ที่แสดงถึงความอดทนของกล้ามเนื้อ

ก. เต้นแอโรบิก 

ข. วิ่งระยะไกล 

ค. ขี่จักรยาน 

ง. ว่ายน�้า 

จ. ลุก–นั่ง

 5. ข้อใดเป็นความหมายของภาวะโภชนาการเกิน

ก. รับประทานอาหารน้อยหรือมากเกินไปกับความต้องการร่างกาย

ข. รับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอกับความต้องการร่างกาย

ค. ภาวะไฮเปอร์วิตามินโนซีส เอและดี

ง. การขาดวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ

จ. รับประทานอาหารในสัดส่วนไม่ถูกต้อง

 6. การวิ่งระยะสั้น และการยกน�้าหนัก เป็นการออกก�าลังกายแบบใด

ก. การออกก�าลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน

ข. การออกก�าลังกายแบบใช้ออกซิเจน

ค. การออกก�าลังกายแบบไอโซคีเนติก

ง. การออกก�าลังกายแบบไอโซเมตริก

จ. การออกก�าลังกายแบบไอโซโทนิก

 7. ข้อใด ไม่มีผลทางร่างกายของภาวะโภชนาการ

ก. ยากจน 

ข. อายุยืนยาว

ค. ไม่แก่ก่อนวัย 

ง. ภูมิต้านทานโรค

จ. ขนาดของร่างกาย
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 8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับอาหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

ก. ควรเลือกรับประทานสารอาหารคาร์โบไฮเดรต 55 เปอร์เซ็นต์

ข. ควรเลือกรับประทานไขมันที่มาจากไขมันชนิดอิ่มตัว

ค. ควรเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายชนิด

ง. ควรเลือกรับประทานไขมัน 10–15 เปอร์เซ็นต์

จ. ควรเลือกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่

 9. ความต้องการสารอาหาร การเปลีย่นแปลงของอาหารในร่างกาย และร่างกายเอาสารอาหาร

ไปใช้อะไรบ้าง ตลอดจนถึงการย่อย การดูดซึม และการขับถ่าย เป็นความหมายของข้อใด

ก. ทุพโภชนาการ ข. โภชนาการที่ดี

ค. โภชนาการ ง. สุขภาพ

จ. อาหาร

 10.  Skin Fold Caliper เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอะไร

ก. การวัดความหนาของชั้นไขมันใต้ผิวหนัง

ข. การวัดความหนาของโปรตีนในร่างกาย

ค. การวัดความหนาของกระดูก

ง. การวัดความสูงของร่างกาย

จ. การวัดน�้าหนักของร่างกาย

 11.  อาหารที่มีรสหวานจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด หรือเผ็ดจัด จะท�าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุ

ทางเดินอาหาร และอาจก่อโรคใดบ้าง

ก. โรคไต 

ข. โรคอ้วน

ค. โรคกระเพาะ 

ง. โรคเบาหวาน 

จ. ทุกโรคที่กล่าวเกิดจากอาหารที่มีรสหวานจัด
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 12.  ข้อใดเป็นวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เป็นที่นิยม

ก. ทุกข้อเป็นวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เป็นที่นิยม

ข. การวัดสัดส่วนร่างกายเพื่อประเมินรูปร่าง

ค. การวัดสมรรถภาพของหัวใจและปอด

ง. การวัดสมรรถภาพของระบบหายใจ

จ. การตรวจร่างกายโดยทั่วไป

 13.  ข้อปฏิบัติส�าหรับผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้อใดผิด

ก. งดรับประทานอาหารหนักก่อนการทดสอบไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ข. ไม่กินยาหรือสิ่งกระตุ้นใดๆ เช่น ชา กาแฟ และบุหรี่

ค. งดออกก�าลังกายอย่างหนักอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ง. สวมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม

จ. กินยาที่ออกฤทธิ์นานๆ 

 14.  Spiro Meter เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอะไร

ก. สมรรถภาพของระบบการไหลเวียนโลหิต

ข. สมรรถภาพของระบบความดัน

ค. สมรรถภาพของระบบประสาท

ง. สมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์

จ. สมรรถภาพของระบบหายใจ

 15.  สภาวะร่างกายที่มีไขมันสะสมไว้ตามอวัยวะต่างๆ มากจนเกินไป จนเสียสมดุลระหว่างน�้า

หนักตัวและส่วนสูง  

ก. ภาวะน�้าหนักน้อย ข. ภาวะน�้าหนักเกิน

ค. ความสมส่วน ง. ความอ้วน

จ. ความผอม
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 16.  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ICSPFT ใช้กับบุคคลชายหญิง อายุเท่าไร

ก. ระหว่าง 10–32 ป ี ข. ระหว่าง 7–32 ปี

ค. ระหว่าง 6–12 ป ี ง. ระหว่าง 6–22 ปี

จ. ระหว่าง 6–32 ปี

 17.  ข้อใดกล่าวถึงความอ้วนได้ถูกต้อง

ก. การออกก�าลังกายไม่มีผลต่อความอ้วน

ข. ความโกรธแค้นท�าให้กินอาหารได้น้อย

ค. อายุมากขึ้น โอกาสที่จะอ้วนน้อยลง

ง. ผู้หญิงสามารถอ้วนได้ง่ายกว่าผู้ชาย

จ. การกินจุบจิบไม่มีผลต่อความอ้วน

 18.  การวัดความหนาของชั้นไขมันใต้ผิวหนัง ในเพศหญิงนิยมวัดบริเวณใด

ก. บริเวณกล้ามเนื้อ Triceps ข. บริเวณกล้ามเนื้อ Suprailiac

ค. บริเวณกล้ามเนื้อ Midthigh ง. ผิดทั้ง 3 ข้อ

จ. ถูกทั้ง 3 ข้อ

 19.  ถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งที่อ้วน ลูกจะมีโอกาสอ้วนกี่เปอร์เซ็นต์

ก. 100 เปอร์เซ็นต ์ ข. 90 เปอร์เซ็นต์

ค. 80 เปอร์เซ็นต ์ ง. 50 เปอร์เซ็นต์

จ. 40 เปอร์เซ็นต์

 20.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย

ก. ด้านเศรษฐกิจและการเมือง ข. ด้านสติปัญญา

ค. ด้านร่างกาย  ง. ด้านจิตใจ 

จ. ด้านสังคม
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 21.  ใครที่มีดัชนีมวลกายสมส่วน

ก. สุธีน�้าหนัก 80 กิโลกรัม สูง 1.50 เมตร

ข. สมชายน�้าหนัก 80 กิโลกรัม สูง 1.60 เมตร

ค. สุทธิศักดิ์น�า้หนัก 90 กิโลกรัม สูง 1.60 เมตร

ง. ศรรามน�้าหนัก 90 กิโลกรัม สูง 1.90 เมตร

จ. สมศักดิ์น�า้หนัก 100 กิโลกรัม สูง 1.90 เมตร

 22.  ผลที่ได้รับจากการออกก�าลังกายคืออะไร 

ก. กล้ามเนื้อหัวใจมีความแข็งแรงขึ้น สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ดี

ข. ช่วยขับของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึม

ค. ช่วยในการท�างานของต่อมไร้ท่อดีขึ้น

ง. เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ

จ. ถูกทุกข้อ

 23.  ระยะเวลานานที่เหมาะสมกับการอบอุ่นร่างกาย (Warm–Up) โดยทั่วๆ ไป ควรใช้เวลานาน

เท่าไร

ก. นาน 10–15 นาที ข. นาน 30–40 นาที

ค. นาน 40–50 นาท ี ง. นาน 60–70 นาที

จ. นาน 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง

 24.  กีฬาพื้นเมืองไทยเป็นกิจกรรมที่มีการเล่นสืบทอดต่อกันมาแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยใด

ก. สมัยรัตนโกสินทร์

ข. สมัยก่อนสุโขทัย 

ค. สมัยกรุงธนบุรี

ง. สมัยอยุธยา

จ. สมัยสุโขทัย
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 25.  ระยะเวลานานเท่าใดที่เหมาะสมในการออกก�าลังกาย

ก. ออกก�าลังกาย 10 นาที แล้วรู้สึกเหนื่อยก็ให้หยุดพักก่อน

ข. ออกก�าลังกายนานประมาณ 10–30 นาทีต่อวัน

ค. ออกก�าลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน

ง. ออกก�าลังกายวันเว้นวัน 

จ. เหมาะสมทุกข้อ

 26.  โยคะ และร�ามวยจีน เป็นกิจกรรมการออกก�าลังกายหรือการเล่นกีฬาประเภทใด 

ก. เกมและการเล่นที่ใช้แรงกาย 

ข. การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

ค. การออกก�าลังกาย 

ง. การเต้นแอโรบิก 

จ. กายบริหาร 

 27.  การออกก�าลงักายทีด่ทีีสุ่ด ท�าให้ร่างกายท�างานทกุส่วนทกุระบบสมัพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ืองคือ

อะไร

ก. การเดิน ข. การว่ายน�้า

ค. การเต้นแอโรบิก  ง. การวิ่งเหยาะและการวิ่ง

จ. การปั่นจักรยานอยู่กับที่

 28.  มารยาทของผู้ดูกีฬา ข้อใดที่ควรกระท�า 

ก. ไม่ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือในการเล่นการพนัน

ข. ศึกษากฎกติกาการแข่งขันกิจกรรมกีฬาให้เข้าใจ

ค. ให้เกียรติแก่นักกีฬาทั้งทีมที่ตนเองเชียร์

ง. ไม่แสดงอาการยั่วยุนักกีฬา

จ. ทุกข้อควรปฏิบัติ
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 29.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. กิจกรรมการออกก�าลังกายหรือการเล่นกีฬาแต่ละชนิด จะมีผลต่อสุขภาพที่แตกต่างกัน 

ข. กิจกรรมการออกก�าลังกายหรือการเล่นกีฬามีผลต่อสุขภาพจิตด้วย

ค. การกระโดด โยคะ และร�ามวยจีน เป็นกิจกรรมกายบริหาร

ง. อาการเหนื่อยหายใจเร็วแสดงถึงประโยชน์การออกก�าลังกาย

จ. กระโดดหรือวิ่งซอยเท้าขณะฝึกเหมาะส�าหรับคนอ้วน 

 30.  “Salon” หรือ “Sala” ในภาษาฝรั่งเศสและภาษาสเปนตรงกับภาษาไทยว่าอะไร

ก. กลางแจ้ง  ข. ซอคเกอร์

ค. ฟุตบอล ง. ฟุตซอล

จ. ในร่ม

 31.  ในปี พ.ศ. 2555 มีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งที่ 7 ที่ประเทศไทย โดยทีมชนะเลิศ

คือทีมใด 

ก. ประเทศอาร์เจนตินา

ข. ประเทศโปรตุเกส

ค. ประเทศบราซิล

ง. ประเทศสเปน

จ. ประเทศไทย

32.  พฤติกรรมใด แสดงถึงการมีน�้าใจนักกีฬา

ก. โต้เถียงกับผู้ตัดสินทุกครั้งเพื่อสร้างความได้เปรียบ

ข. แสดงการไม่ยอมรับผลการแข่งขันเมื่อไม่พอใจ

ค. ใช้สารต้องห้ามต่างๆ เพื่อความได้เปรียบ

ง. ขอโทษ เมื่อพลาดพลั้งเมื่อเล่นรุนแรง

จ. ใช้แทคติกทุกวิธีการเพื่อให้ได้ชัยชนะ
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 33.  ข้อใดกล่าวถึงกีฬาฟุตซอลได้ถูกต้อง

ก. ผู้เล่นต้องใช้ความสามารถทางทักษะอย่างมากในการบังคับให้เกิดการทรงตัว

ข. เริ่มแรกเกิดที่เมืองมอนเตวิดีโอ ประเทศบราซิล

ค. ต้องการปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็ว

ง. ใช้ลูกบอลที่กระดอนมาก

จ. เล่นในสนามบาสไม่ได้

 34.  ปี พ.ศ. 2540 บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ�ากัด ได้เริ่มเข้ามาด�าเนินการจัดการแข่งขันร่วมกับ

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้ชื่อว่าอะไร

ก. “Thailand Star Indoor Soccer”

ข. “Bangkok Star Indoor Soccer”

ค. “The Mall Star Indoor Soccer”

ง. “Bangkok Star Indoor Futsal”

จ. “Thailand Star Indoor Futsal”

 35.  ภาษาสเปนและโปรตุเกสที่ใช้เรียก “ซอคเกอร์ (Soccer)” ว่าอะไร

ก. Portugale Football ข. American Football

ค. Spanish Football ง. Football

จ. Futbol 

 36.  ลูกบอลในกีฬาฟุตซอลและฟุตบอลมีความแตกต่างกันอย่างไร

ก. ฟุตซอลใช้ลูกบอล เบอร์ 4 แต่ฟุตบอลใช้ เบอร์ 5

ข. ฟุตซอลใช้ลูกบอล เบอร์ 5 แต่ฟุตบอลใช้ เบอร์ 4

ค. ลูกบอลในกีฬาฟุตซอลกระดอนน้อยกว่าฟุตบอล

ง. ลูกบอลในกีฬาฟุตซอลกระดอนมากกว่าฟุตบอล

จ. ถูกทั้งข้อ ก และ ค
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153.- 

รหัสวิชา  2000-1601

หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา  สมรรถนะรายวิชา  และคำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 2556

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

ผูแตง กณิกนันต บานชื่น
 หริลักษณ บานชื่น

พลศึกษา
เพื�อพัฒนาสุขภาพ

ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศลำดับที่ 18

ช่ือวิชา

คูมือเรียน-สอบ/อาชีวศึกษา-
สุขภาพ-การดูแลและสุขวิทยา

153 บาท

หนังสือ ❏ 1 สี จำนวน  หนา
 ❏ 2 สี จำนวน  หนา
 ❏ 4 สี จำนวน 368 หนา
กระดาษ ❏ ปรูฟผิวสวาง
ความหนา กระดาษปก 250 แกรม
 กระดาษเนื้อใน 55 แกรม

พลศกึษามคีณุค่าและความส�าคญัอย่างยิง่ต่อมนษุย์ในทกุช่วงวยั การพฒันาทางการ

เคลื่อนไหวร่างกาย และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย โดยผ่านกระบวนการทาง

พลศึกษา ไม่ว่าจะเป็น กีฬา เกม หรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆ จะท�าให้ร่างกายเจริญ

เติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง และมีสภาพจิตใจที่ดี

หนังสือรายวิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ได้จัดท�าข้ึนตรงตามหลักสูตร

ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ของส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

ประกอบด้วยเนือ้หาจ�านวน 11 บท ได้แก่ หลกัการเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหาร

และโภชนาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความ

อ้วนกับดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกก�าลังกายด้วยกีฬา เกม กายบริหาร 

การออกก�าลังกาย และการเล่นกีฬา ประวัติและความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล ทักษะการ

เคลือ่นทีแ่ละการสร้างความคุน้เคยกบัลกูฟตุซอล ทักษะพืน้ฐานการเล่นกฬีาฟตุซอล กตกิา

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล และการออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมภายใต้หลักความพอเพียง 

รหสัวิชา  2000-1601     ชื่อวิชา  พลศึกษาเพื่อพฒั
นาสขุภาพ

153.-

คูมือเรียน-สอบ/อาชีวศึกษา-
สุขภาพ-การดูแลและสุขวิทยา

153 บาท
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