แผนแม่
บทฯ
น (14) ศักยภาพการกีฬา
ผลที่คาดหวั
งจากประเด็
Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 14.1 การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการ
เป้าหมาย : 140101 คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น

Value Chain

V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อานวยความสะดวก
 F0101 ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวย
ความสะดวกในการออกก าลั ง กาย เล่ น กี ฬ า และ
นันทนาการ
 F0102 การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความ
สะดวกในการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
 F0103 เครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการในการออก
กาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการในรูปแบบใหม่

V02 แรงจูงใจ

V03 ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

 F0201 ความตระหนัก/ทัศนคติ ถึงความสาคัญของการออก
กาลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการและรักสุขภาพ
 F0202 การสร้างแรงจูงใจ ในการออกกาลังกาย เล่นกีฬา
และนันทนาการ
 F0203 องค์ความรู้ เกี่ยวกับการออกกาลังกาย เล่นกีฬา
และนันทนาการที่เหมาะสม
 F0204 ปัจจัยและโอกาสในการเข้าถึง การบริการด้านกีฬา
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

 F0301 ภาคีเครือข่าย ระดับต่าง ๆ เพื่อ
ร่วมกันวางแผน ตั้งเป้าหมาย การขับเคลื่อน
ตลอดจนการติ ด ตาม ประเมิ น ผล การ
ดาเนินงาน
 F0302 บุคลากรและอาสาสมัครที่
เพียงพอ มีองค์ความรู้และทักษะ สามารถ
ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น






F0401
F0402
F0403
F0404
F0405

นโยบาย มาตรการส่งเสริมการออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
การบูรณาการหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เอื้อต่อการส่งเสริมการออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
รูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
ฐานข้อมูลการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ

ปี 2562

ปี 2563

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
คนไทยออกกาลังกาย
เล่นกีฬา
และนันทนาการ
อย่างสม่าเสมอ
เพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯ
น (14) ศักยภาพการกีฬา
ผลที่คาดหวั
งจากประเด็
Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

ปี 2563

เป้าหมาย : 140201 นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

Value Chain

V01 การสร้างนักกีฬา
 F0101 ผู้ ฝึก สอนที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถตา
มาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติ
 F0102 การฝึกซ้อม
 F0103
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนกี ฬ าใน
สถานศึกษา
 F0104 สมรรถภาพทางกายและจิ ตใจของตั ว
บุคคล
 F0105 แรงจูงใจ/เป้าหมายความสาเร็จ
 F0106 การปลูกฝัง/ความเชื่อมั่นของครอบครัวใน
อาชีพนักกีฬา

V02 การสรรหา/คัดเลือกนักกีฬา
(จากการแข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ)
 F0201 การประชาสัมพันธ์/โอกาส
ในการเข้าถึงการแข่งขันทุกระดับ
 F0202 การแข่งขัน/เวทีให้
แสดงออกในระดับชาติ
 F0203 การแข่งขัน/เวทีให้
แสดงออกในระดับนานาชาติ

V03 การพัฒนานักกีฬาระดับ
นานาชาติ
 F0301 ผู้ฝึกสอน/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
 F0302 ประสบการณ์การแข่งขัน
 F0303 แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ
(วิเคราะห์เชิงลึก)
 F0304 ความพร้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติ

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในระดับนานาชาติ
 F0401 ทัศนคติของสังคม
 F0402 อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐานการกีฬา
 F0403 นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน

 F0404 เครือข่ายด้านการกีฬา
 F0405 วิทยาศาสตร์การกีฬา

 F0406 ฐานข้อมูลกีฬา
 F0407 กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

นักกีฬาไทยประสบ
ความสาเร็จ
ในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ

แผนแม่
บทฯ
น (14) ศักยภาพการกีฬา
ผลที่คาดหวั
งจากประเด็
Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 14.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ

ปี 2563

เป้าหมาย : 140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น



V01 หลักสูตรการสอน/ฝึกอบรม
บุคลากรกีฬา
และนันทนาการ
F0101 มาตรฐาน
(ตามสมาคม/สหพันธ์

Value Chain

นานาชาติ วิชาชีพ ฯลฯ)
 F0102 ความสอดคล้องกับความต้องการ
บุคลากรกีฬาและนันทนาการทุกประเภท

V02 บุคลากรกีฬาและ
นันทนาการ
 F0201 การฝึกอบรมบุคลากร
 F0202 ระบบรับรองมาตรฐาน
บุคลากรด้านกีฬาและ
นันทนาการ
 F0203 แรงจูงใจ

V03 การบริหารจัดการ
บุคลากรกีฬา
และนันทนาการ

 F0301 การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 F0302 แผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา
 F0303 การติดตามประเมินผลบุคลากร

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
 F0401 ฐานข้อมูลบุคลากรการกีฬา

 F0402 มาตรการ/นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน  F0403 ภาคีเครือข่าย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

บุคลากร
ด้านการกีฬา
และนันทนาการ
มีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

