
ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
แผนแม่บทย่อย : 14.1  การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวถิีชีวติ และการส่งเสริมให้ประชาชน 
                             มีส่วนร่วมในกิจกรรม ออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 

เป้าหมาย :                 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอยา่งสม่ าเสมอเพิม่ขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

คนไทยออกก าลังกาย  
เล่นกีฬา  

และนันทนาการ 
อย่างสม่ าเสมอ

เพิ่มขึ้น 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพ่ิม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

140101 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

 F0101 ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

 F0102 การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

 F0103  เครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการในการออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการในรูปแบบใหม่ 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น 
 F0401  นโยบาย มาตรการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0402  การบูรณาการหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0403  กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เอื้อต่อการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0404  รูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0405  ฐานข้อมูลการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

V02 แรงจูงใจ 

 F0201   ความตระหนัก/ทัศนคติ  ถึงความส าคัญของการออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการและรักสุขภาพ 

 F0202  การสร้างแรงจูงใจ ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา  
และนันทนาการ 

 F0203  องค์ความรู้ เกี่ยวกับการออกก าลังกาย เล่นกีฬา  
และนันทนาการที่เหมาะสม 

 F0204  ปัจจัยและโอกาสในการเข้าถึง การบริการด้านกีฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

V03 ความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง 
 F0301  ภาคีเครือข่าย ระดับต่าง ๆ เพื่อ 

ร่วมกันวางแผน ตั้งเป้าหมาย การขับเคลื่อน 
ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน 

 F0302  บุคลากรและอาสาสมัครที่เพียงพอ 
มีองค์ความรู้และทักษะ สามารถถ่ายทอด
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

 F0101  ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการ 

 F0102 การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการ 

 F0103  เครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการในการออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการในรูปแบบใหม ่
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V04 สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือให้คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น 

 F0401  นโยบาย มาตรการสง่เสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0402  การบูรณาการหน่วยงานเพื่อสง่เสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนนัทนาการ 
 F0403  กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0404  รูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความตอ้งการในการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0405  ฐานข้อมูลการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

V02 แรงจูงใจ 

 F0201   ความตระหนัก/ทัศนคติ  ถึงความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการและรักสุขภาพ 

 F0202  การสร้างแรงจูงใจ ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา 
และนันทนาการ 

 F0203  องค์ความรู้ เกี่ยวกับการออกก าลังกาย เล่นกีฬา 
และนันทนาการที่เหมาะสม 

 F0204  ปัจจัยและโอกาสในการเข้าถึง การบริการด้าน
กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

V03 ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 F0301  ภาคีเครือข่าย ระดับต่าง ๆ เพื่อ 
ร่วมกันวางแผน ตั้งเป้าหมาย การ
ขับเคลื่อน ตลอดจนการติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน 

 F0302  บุคลากรและอาสาสมัครที่
เพียงพอ มีองค์ความรู้และทักษะ 
สามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ปี 2564 
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V02 แรงจูงใจ V03 ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
F0201   ความตระหนัก/ทัศนคติ  ถึงความส าคัญของการออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการและรักสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ/ สป.กก./  
กรมอนามัย/ ม.เกษตรศาสตร/์ กรมพลศึกษา 

F0202  การสร้างแรงจูงใจ ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา  
และนันทนาการ 

สป.กก./ กรมอนามัย/ กรมพลศึกษา 

F0203   องค์ความรู้ เกี่ยวกับการออกก าลังกาย เล่นกีฬา  
และนันทนาการที่เหมาะสม 

กรมอนามัย/ กรมพลศึกษา 

F0301    ภาคีเครือข่าย ระดับต่าง ๆ  เพื่อ ร่วมกันวางแผน 
ตั้งเป้าหมาย การขับเคลื่อน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล  
การด าเนินงาน 

สป.กก./ กรมอนามัย/ กรมพลศึกษา 
 
 

F0302   บุคลากรและอาสาสมคัรที่เพียงพอ มีองค์ความรู้และ
ทักษะ สามารถถ่ายทอดไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม 

สป.กก. / กรมพลศึกษา 
 

F0101  ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความ

สะดวกในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ/ สป.กก./ 
กรมพลศึกษา 

F0102   การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

กรมพลศึกษา 

F0103   เครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการในการออกก าลังกาย 
เล่นกีฬา และนันทนาการในรูปแบบใหม่ 

กรมอนามัย/ สป.กก. 
 

44/1* 

29 

21 

3/1* 

V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

F0204  ปัจจัยและโอกาสในการเข้าถึง การบริการด้านกีฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

กรมอนามัย/ กรมพลศึกษา 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น 

F0401    นโยบาย มาตรการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ 

สป.กก. / กรมอนามัย 

F0402   การบูรณาการหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย 
กีฬาและนันทนาการ 

สป.กก. / กรมอนามัย/ กรมพลศึกษา 

F0403    กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

สป.กก. 

F0404   รูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการออก
ก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

สป.กก. / กรมอนามัย/ ม.เกษตรศาสตร์/ กรมพลศึกษา 

F0405   ฐานข้อมูลการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 
 
สป.กก. / กรมอนามัย 

เป้าหมาย :         คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งสิ้น  
323/5* โครงการ 

กีฬาแหง่ประเทศไทยะเทศไย 
หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

44/1* 

27 

51/1* 

17 

4 

23 

21 

2 

35/1* 

2 

140101 

กกท.*** 
** หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

*** หน่วยงาน ไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 
ม.แม่โจ้*** 

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี***  อปท.*** สสส.*** 

กก. กก. กก. 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
แผนแม่บทย่อย : 14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
เป้าหมาย :                นักกีฬาไทยประสบความส าเรจ็ในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

140201 

นักกีฬาไทย
ประสบ

ความส าเร็จ 
ในการแข่งขัน

ระดับนานาชาต ิ

เพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการ
จัดท าโครงการส าคัญปี 2566 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 การสร้างนักกีฬา 

 F0101 – ผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถตา
มาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติ 

 F0102 – การฝึกซ้อม 
 F0103 – หลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาในสถานศึกษา 
 F0104 – สมรรถภาพทางกายและจิตใจของตัวบุคคล 
 F0105 – แรงจูงใจ/เป้าหมายความส าเร็จ 
 F0106 - การปลูกฝัง/ความเชื่อมั่นของครอบครัวใน

อาชีพนักกีฬา  
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในระดบันานาชาติ 

 F0401 - ทัศนคติของสังคม  
 F0402 - อุปกรณ์ โครงสร้างพืน้ฐานการกีฬา 
 F0403 - นโยบายภาครัฐที่สนบัสนุน 

V03 การพัฒนานักกีฬาระดับ
นานาชาต ิ

 F0301 - ผู้ฝึกสอน/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานระดับนานาชาติ 

 F0302 - ประสบการณ์การแข่งขัน 
 F0303 - แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ (วิเคราะห์

เชิงลึก) 
 F0304 – ความพร้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

นักกีฬาระดับนานาชาติ 

V02 การสรรหา/คัดเลือกนักกีฬา  
(จากการแข่งขันทั้งในและ

ต่างประเทศ) 
 F0201 - การประชาสัมพันธ์/โอกาสใน

การเข้าถึงการแข่งขันทุกระดับ 
 F0202 - การแข่งขัน/เวทีให้แสดงออก

ในระดับชาติ 
 F0203 - การแข่งขัน/เวทีให้แสดงออก

ในระดับนานาชาต ิ

 F0404 – เครือข่ายด้านการกีฬา 
 F0405 - วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

 F0406 - ฐานข้อมูลกีฬา  
 F0407 - กฎระเบียบตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

V01 การสร้างนักกีฬา 
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V03 การพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาต ิ

F0101 ผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

F0301  ผู้ฝึกสอน/ผู้เช่ียวชาญพิเศษทีม่คีวามรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ 

F0302  ประสบการณ์การแข่งขัน 

F0303  แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ (วิเคราะห์เชิงลึก) 

F0201  การประชาสัมพันธ์/โอกาสในการเข้าถึงการแข่งขันทุก
ระดับ 

F0202  การแข่งขัน/เวทีให้แสดงออกในระดับชาติ 

กรมพลศึกษา 

F0203  การแข่งขัน/เวทีให้แสดงออกในระดับนานาชาติ 

6  

V02 การสรรหา/คัดเลือกนักกีฬา  
(จากการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ) 

F0304  ความพร้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักกฬีา
ระดับนานาชาต ิ

F0404  เครือข่ายด้านการกีฬา 

F0405  วิทยาศาสตร์การกีฬา 

F0406  ฐานข้อมูลกีฬา  

F0401  ทัศนคติของสังคม  

F0402  อุปกรณ์ โครงสร้างพ้ืนฐานการกีฬา 

F0403  นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน 

สป.กก. 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้นักกีฬาไทย 
ประสบความส าเร็จในระดับนานาชาติ 

F0407  กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

F0102 การฝึกซ้อม 

F0103 หลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาในสถานศึกษา 

F0104 สมรรถภาพทางกายและจิตใจของตัวบุคคล 

F0105  แรงจูงใจ/เป้าหมายความส าเร็จ 

กรมพลศึกษา 

9  

2 

2  

3  
F0106 การปลูกฝัง/ความเชื่อมั่นของครอบครัวในอาชีพ
นักกีฬา  

1 

ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น  
236 โครงการ 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

140201 
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 2 

** หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

*** หน่วยงาน ไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 ม.ราชภัฏเพชรบุรี*** การกีฬาแห่งประเทศไทย*** 

กก. กก. กก. 



V01 หลักสูตรการสอน/ฝึกอบรม
บุคลากรกีฬา 

และนันทนาการ 
 F0101  มาตรฐาน (ตามสมาคม/สหพันธ์

นานาชาติ วิชาชีพ ฯลฯ) 
 F0102  ความสอดคล้องกับความต้องการ

บุคลากรกีฬาและนันทนาการทุกประเภท 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรดา้นการกีฬาและนันทนาการ 

 F0401  ฐานข้อมูลบุคลากรการกีฬา 

V03 การบริหารจัดการ
บุคลากรกีฬา 

และนันทนาการ 
 F0301  การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 F0302  แผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา 
 F0303  การติดตามประเมินผลบุคลากร 

V02 บุคลากรกีฬาและ
นันทนาการ 

 F0201  การฝึกอบรมบุคลากร 
 F0202  ระบบรับรองมาตรฐาน

บุคลากรด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

 F0203  แรงจูงใจ 

 F0402  มาตรการ/นโยบายภาครัฐที่
สนับสนุน 

 F0403  ภาคีเครือข่าย 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
แผนแม่บทย่อย : 14.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
เป้าหมาย :                บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคณุภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 140301 

บุคลากร 
ด้านการกีฬา 

และนันทนาการ 
มีคุณภาพและ

มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 หลักสูตรการสอน/ฝึกอบรมบคุลากรกีฬา 
และนันทนาการ 

 F0101 - มาตรฐาน (ตามสมาคม/สหพันธ์นานาชาติ 
วิชาชีพ ฯลฯ) 

 F0102 - ความสอดคล้องกับความต้องการบุคลากร
กีฬาและนันทนาการทุกประเภท 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานบคุลากรดา้นการกีฬาและนันทนาการ 

 F0401 - ฐานข้อมูลบุคลากรการกีฬา 

V03 การบริหารจัดการบุคลากร
กีฬา 

และนันทนาการ 
 F0301 – การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 F0302 - แผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา 
 F0303 - การติดตามประเมินผลบุคลากร 

V02 บุคลากรกีฬาและนันทนาการ 

 F0201 - การฝึกอบรมบุคลากร 
 F0202 - ระบบรับรองมาตรฐาน

บุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการ 
 F0203 - แรงจูงใจ 

 F0402 - มาตรการ/นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน  F0403 - ภาคีเครือข่าย 

ปี 2564 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V02 แรงจูงใจ V01 หลักสูตรการสอน/ฝึกอบรมบุคลากรกีฬา 

F0101  มาตรฐาน (ตามสมาคม/สหพันธ์นานาชาติ 
วิชาชีพ ฯลฯ) 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 
 

F0102  ความสอดคล้องกับความต้องการบุคลากร
กีฬาและนันทนาการทุกประเภท 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ กรมพลศึกษา 
 

F0301  การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

F0302  แผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา 

สป.กก. /  กรมพลศึกษา 

F0303  การติดตามประเมินผลบุคลากร 

กรมพลศึกษา 

15 

2 

5 

V03 การบริหารจัดการบุคลากรกีฬา 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

F0401  ฐานข้อมูลบุคลากรการกีฬา 

สป.กก. 
 
 

F0402  มาตรการ/นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน 

สป.กก. 
 

F0403  ภาคีเครือข่าย 

กรมพลศึกษา / สป.กก. 
 

F0201  การฝึกอบรมบุคลากร 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ ม. การกีฬาแห่งชาติ/ 
กรมพลศึกษา 

F0202  ระบบรับรองมาตรฐานบุคลากรด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

F0203  แรงจูงใจ 

4 

18/1* 

22 

V02 บุคลากรกีฬาและนันทนาการ 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก  หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

รวมทั้งสิ้น  
83/1* โครงการ 

9  

2  

2  2  2  

** หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่
ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

*** หน่วยงาน ไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 
การกีฬาแห่งประเทศไทย*** ม.ราชภัฏเพชรบุร*ี** ม.ราชภัฏอุบลราชธานี***  

กก. กก. กก. 


